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E L Ő S Z Ó

Sokan már a XIX. századot elnevezték a természettudományok és a tech
nika századának. Kétségtelen, hogy a mült század művelődésünk történetében 
páratlanul áll a technika terén elért teljesítményeivel, melyeket jórészt az 
elméleti természettudományok haladásának köszönhet. De ha ennek a haladás
nak az ütemét összehasonlítjuk azzal az irammal, amelyben ez a haladás a 
XX. század első emberöltőjében folytatódott, a XIX. század szokásos jelzőjét 
a XX.-nak kell átadnunk.

A XX. század munkája nem egyszerű folytatása a XlX.-ének. Éppen 
a századforduló idején kezd egész természettudományos világnézetünk gyöke
resen átalakulni. Az anyag szerkezetéről eddig vallott nézeteinket a radio
aktivitás jelenségei ingatják meg, hogy egy teljesen új atómelmélethez vezes
senek. Az élő anyag és a vele kapcsolatos életjelenségek vizsgálata a kolloid- 
kémia megállapításai után új mederbe terelődik. Az öröklődés szabályainak fel
fedezése módosítólag hat a fajkeletkezés mikéntjéről vallott nézeteinkre. 
Az állati szervezet egész működése új megvilágításba kerül a belső elválasztó 
mirigyek termékeinek, a hormonoknak felismerése után, a vitaminkutatás 
pedig az állati test anyagforgalmi viszonyait láttatja  más színben. Az új 
tudományágak közül az immunitástan, szerológia, fejlődésmechanika, sejt- és 
szövettenyésztés, az örökléstan, a bioszociológia stb. a biológiai tudományok
ban, a radioaktivitás, az elektromos hullámok, a Röntgen-sugárzás, a kvantum- 
elmélet, a hullámmechanika, a relativitástan, a fizikai, elektro-, termo- és 
kolloidkémia stb. a fizikai tudományokban nyit új utakat és tár fel új lehető
ségeket a kutató előtt.

Természetes, hogy ez a sok új tudományág az új fogalmak, műkifejezé
sek egész tömegét hozza magával. Az, aki pár évtizeddel ezelőtt szerezte meg 
természettudományi műveltségét és nem követte nyomon a tudományos hala
dást, idegenül áll közöttük. Ezek számára, de azoknak is, akik más ter
mészettudományi területen működnek, adja ki Társulatunk ezt a művet, 
mely hivatva van arra, hogy az utolsó 30—40 esztendő természettudományi 
vívmányaira, a természettudományok új ágazataira, irányaira, az ezekkel kap
csolatos számos új fogalomra, műkifejezésre szakszerű magyarázatot adjon a 
művelt olvasónak és kutatónak egyaránt. A természettudományok alapfogal
mait, rég megállapított igazságait, valamint az egyes tudományágak rend
szertani részébe tartozó fogalmakat csak annyiban öleli fel, amennyiben egyéb 
fogalmaknak megértéséhez okvetlenül szükségesek.

Természettudományi Lexikonunk célkitűzése tehát újszerű. Számol azzal, 
hogy olvasói és használói tisztában vannak a természettudományok alapfogal
maival, amivel korántsem akarjuk egyik-másik hiányát, a szerkesztésben, főként 
a korlátozott terjedelem folytán előálló egyenetlenségeit menteni. Munkatársaink 
mindenesetre tudásuk legjavát adták nehéz munkájukban.

Budapest, 1934 november.
Dr. Gombocz Endre 

első titkár.
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A
A-avitaminózis (xeroíthalmia vagy 

hámvédelmi vitaminhiány). 1. A bőr 
és a nyálkahártya hámjának szerke
zete degeneratív elváltozik, amennyi
ben túlteng és elszarusodik. Az el- 
szarusodás helyi gyulladásokra vezet 
s ezért az ellenállás fertőzésekkel 
szemben csökkent. A mirigyek az el- 
szarusodás miatt keveset választanak 
el. A szem szaruhártyája kiszárad, 
x e r o í t h a l m i a  keletkezik. Fiatal- 
korúakon a növekedésben zavar ész
lelhető, valamint a fogak fejlődésé
be n. Mivel a hámelszarusodás a fel
szívódásra és a kiválasztásra hatás
sal van, vese- és epekőképződésre van 
hajlamosság. —- 2. Az idegállomány 
igen érzékeny az A-vitaminellátással 
szemben. Hiányakor rendezetlen moz
gások, görcsök, csökkent érzékenysé
gek észlelhetők és szövettanilag az 
idegsejtekben a mielin eltűnése kimu
tatható. — 3. A pigmentháztartásra 
hatással van, amit mutat az, hogy 
hiányakor farkassötétség (éjjeli vak
ság, hemeralopia) észlelhető. E jelen
ség azon alapszik, hogy a szervezet 
nem tudja regenerálni elszíntelene- 
dett átalakulástermékeiből a pigmen
tet. A retina aránylag a leggazdagabb 
A-vitamintartalmú szerve a szerve
zetnek. — 4. A szexuális életfolya
matokra gyakorol befolyást, melyek 
könnyen összetéveszthetők az E-avi- 
taminózissaJ. Hiányakor hímekben a 
here ivarhámja degenerál, nőstények
ben anatómiai leletnélküli magtalan- 
ság mutatkozik. Hiányakor a nemi 
ösztön, a pete megtermékenyítése és 
a pete befészkelődése a mirigy hám
jában elmarad. T. H.

Természettudományi Lexikon.

Aberráció. Minden olyan koordináta
rendszert, amelyben a tehetetlenség 
elve (1. ott) érvényes, inerciálisnak ne
vezünk. A csillagászati megfigyelések 
azt mutatják, hogy a fény sebessége 
abban az inerciális rendszerben, mely
re az égitestek mozgását vonatkoztat
juk, állandó, vagyis független nem
csak a fény terjedésének irányától, 
hanem attól is, hogyan mozog a fény
forrás ebben a rendszerben (1. Rela
tivitás elmélete). A Föld az álló csil
lagokra nézve nem inerciális rendszer, 
mert hiszen az álló csillagok, melyek
re külső erő nem hat, a Földhöz ké
pest nem egyenes irányban és egyen
letesen mozognak, hanem körben. Fi
gyeljünk meg egy álló csillagot a Föld
ről. A Nap legyen az inerciális rend
szer. A Föld relatív sebessége v — 
30 km/sec, a fénysebesség c =  300.000 
к m/sec. A Földről azt látjuk, hogy az 
álló csillag egy év alatt igen kis 
sugarú kört ír le. Ebben a körmozgás
ban Földünknek napkörüli keringése 
tükröződik vissza. Ezt nevezzük A. 
nak. Tehát a Földre nézve az álló 
csillagból jövő fény sebességének irá
nya a földmozgás irányától függ. Ál
lítsuk be távcsövünket az álló csillag
ra, mikor a fény iránya a Föld moz
gásának irányába esik. Negyedév múl
va ez a két irány egymásra merőleges 
lett. Ekkor távcsövünket, ha az előbbi 
csillagra akarjuk beállítani, cp szöggel 
el kell forgatnunk. Erre a szögre nézve 

v
tg cf =  Az előbb említett kis kör

nyílásszöge 2 </. Ezt valóban meg- 
figyélték és így az A. is igazolja a
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fénysebesség állandóságát. Fordítva 
az A. mérése módot ad a fénysebesség 
meghatározására (1. még Égi mecha
nika). M. J.

Abisszális táj. A mély tengerekben 
az a terület, ahova fénysugarak soha
sem hatolhatnak; növényi életről itt 
alig lehet szó. Ezt a kifejezést főleg 
a tengerek biológiája használja. V. L.

Abisszikus fácies, 1. Fácies.
Ablak-módszer, 1. Seemann-spektro- 

gráf.
Abrázió a hullámzó víz, a tengerek 

és tavak vizének a hullámzással elő
idézett pusztító munkája. Általában 
a pusztítás csak olyan partrészleteken 
indulhat meg, ahol a part magas, szik
lás. A hullámok ostrom alá veszik a

meredek partszegélyeket és elsősorban 
a partra zuduló víz rengeteg súlyával, 
a hullámokkal felsodort törmelékkel 
bombázzák a sziklapartot. A víz oldó 
tevékenységének a szerepe egészen je
lentéktelen. Mivel a hullámmozgás az 
50 m-es mélységeket alig haladja meg, 
az A. munkája sem lehet ennél mé
lyebb, a legtöbbször azt meg sem kö
zelíti, A hullámtér szűk volta miatt 
a szárazföldbe sem törhet mélyen be, 
ha A.-val kapcsolatosan más jelenség, 
mint pl. a part fokozatos emelkedése 
nem játszik közbe. Ezért az A.-val ke
letkezett, ú. n. A. - s p a r t s z e g é -  
1 у e k, meglehetősen keskenyek szok
tak lenni. Az A.-s partszegély normá
lis körülmények között enyhén dom
ború és a szárazföld felé néző lejtő
részletén a gorombább, a víz felé nézőn 
a finomabb törmelékek halmozódnak 
fel. Ha a vízszint megsüllyed, a ko
rábbi A.-s szegélyt A. - s  t e r r a s  z- 
nak, vagy s z í n 1 ő nek hí \ ják. K. A.

Absorptio, 1. Abszorpció.
Abszolút egységek, 1. C. G. S.-rend-

szer.
Abszolút fekete test az, amely min

den ráeső sugárzást elnyel, visszaverő
dés rajta nincs. Még a kormozott lap 
is csak közelítően ilyen. Fekete testet 
úgy szoktak megvalósítani, hogy belül 
üres gömb belső falát feketére vonják 
be (kormozzák), a gömbön pedig csak 
kis nyílást hagynak. A nyílás területe 
kicsi legyen a gömb felületéhez-képest. 
Ezt a gömböt állandó hőmérsékleten 
kell tartani. A belső felület minden 
részéből sugárzás indul ki, amely a 
falon többszörösen visszaverődik. A tér 
belsejében így „fekete sugárzás“ áll 
elő. A sugárzásnak kis része a nyílá
son kilép. A nyílás fekete test módjá
ra sugároz, ha a sugárzás kilépés előtt 
a belső falon elég gyakran verődött 
vissza. 500°-ig az állandó hőmérsékle
tet termosztáttal (1. ott) vagy elek
tromos fűtéssel lehet elérni. Ha a fe
kete sugárzást magasabb hőmérsékle
ten kell figyelni, akkor a fekete test 
poreellánból készül és ezt elektromos 
árammal fűtik. Ha gömb helyett hen
ger alakja van, akkor diafragmákkal 
meg kell akadályozni, hogy közvetlen, 
a belső falon elég sokszor vissza nem 
vert sugárzás ki ne léphessen. M. J.

Abszolút hőmérséklet, 1. Termodi
namikai hőmérséklet.

Abszolút mértékrendszer, 1. C. G. S.- 
rendszer.

Abszolút manométer (Knudsen). 
Azon a tapasztalaton alapszik, hogy 
nagyfokú ritkításnál a gáz hővezető
képessége a nyomással arányos. A rit
kított térben vékony fémszál van, me
lyet elektromos árammal izzítanak. 
Az izzó drót ellenállását lemérik, ebből 
hőmérsékletét meg lehet állapítani (1. 
Ellenállás hőmérsékleti együtthatója). 
A dróton átmenő áramerősségből és 
a két vége közt lemért potenciálesés
ből kapjuk az áramenergiát, melyet a 
drót kap. Ezt hőenergiává számítjuk 
át. Az eddigi adatokból a gáz hő
vezetőképességét, ebből pedig a gáz
nyomást kapjuk. M. J.



Abszolút mozgás. A mozgás azt je
lenti, hogy a mozgó pont közeledik 
valamihez vagy távolodik valamitől, 
amihez képest a mozgást leírjuk. A leg
gyakrabban használt rendszer, amelyre 
a mozgást viszonyítjuk, három egy
másra merőleges sík (pl. szobánk padló
ja és két fala). Ez a derékszögű tér
beli koordináta-rendszer. A pont he
lyét ismerjük, ha megadják távolságát 
ettől a három síktól. Ezek a derék
szögű koordináták. A mozgást úgy ír
juk le, ha megmondjuk, hogyan vál
toznak a koordináták az időben. Lég- 
híjas térben, ahol nem mondhatjuk, 
hogy pontunk közeledik valamihez, a 
mozgás fogalma elveszti értelmét. Mi 
csak r e l a t í v ,  vagyis egy rendszer
hez viszonyított mozgást írhatunk le. 
Az A. azt jelentené, hogy a mozgást 
magában írjuk le, a mozgó pont helyét 
ne viszonyítsuk más testhez. De ez le
hetetlen. Sokszor az A.-t úgy is értel
mezik, hogy a mozgást a világegyetemet 
betöltő éterhez viszonyítják. M. J.

Abszolút nullapont (elektródpoten
ciáloké), 1. Abszolút potenciál.

Abszolút potenciál, az elektrokémiá
ban az elektród és az oldat közötti 
potenciálkülönbség abszolút értéke. Mi
vel a közönséges eljárásokkal min
dig csak két elektródból álló galván
elem elektromotoros ereje mérhető, mely 
a két elektródpotenciál különbségével 
egyenlő, azért a különböző elektródok 
A.-jának a meghatározására legalább 
egy olyan elektróddal kellene rendel
keznünk, melynek A.-ja ismeretes, ille
tőleg melyről más úton megállapítha
tó, hogy elektródpotenciáljának abszo
lút értéke nulla. Ezzel szembe kapcsol
va a többi elektródokat meg lehetne 
határozni azok A.-ját. Ilyen nullaelek
tród azonban nem ismeretes. A csepegő 
elektródról (1. ott) és a maximális fe
lületi feszültséget mutató higanyelek
tródtól (1. Elektrokapillárgorbe), mes 
Iveket régebben nullaelektródoknak tar
tottak, kiderült, hogy minden, való
színűség szerint nem tekinthetők ilye
neknek. Az elektródpotenciálok abszo
lút nullapontja tehát nem ismeretes

kellő biztonsággal, ezért a gyakorlat
ban az elektródpotenciálokat normális 
hidrogén vagy normális kalomelelek- 
tródra szokás vonatkoztatni, melynek 
potenciálját önkényesen nullának ve
szik. Az ily módon nyert elektródpo
tenciálok abszolút értéke természete
sen önkényes s csak a különböző elek
tródok potenciáljainak a különbsége bír 
reális jelentéssel. A valóságban azon
ban mindig csak e különbségekre van 
szükség s így abból, hogy a valódi 
abszolút értékek nem ismeretesek, gya
korlati hátrány nem származik.

E. G. T.
Abszolút zérusfok. Az A. az ab

szolút hőmérsékleti skála kezdőpontjá
nak definíciója a gáztörvényből adó
dik. Ha ugyanis egy ideális gázt ál
landó térfogaton lehűtünk és a gáz
törvény érvényességét feltételezzük, ak
kor a nyomás — 273-16 C°-on zérussá 
válik. E jelenséget, mint lehetőséget, a 
klasszikus kinetikus elmélet úgy értel
mezi, hogy csökkenő hőmérséklettel a 
molekulák kinetikus energiája, illetve 
sebessége egyre csökken, míg végül a 
sebesség zérussá válik, amikor a nyo
más definíciójának értelme megszűnik. 
Az újabb kvantumelmélet szerint azon
ban a molekulák az Л.-on sem vesz
tik el teljesen mozgási energiájukat. 
(Nullapontenergia, 1. még Oszcillátor.) 
— Az A. közelébe eső hőmérsékleteken 
a testek legtöbb fizikai sajátsága a hő
mérséklettől függetlenné vagy zérussá 
válik, tehát megszűnik a lehetősége 
annak, hogy a hőmérséklet változásá
ról tudomást szerezzünk. — Az A. el
érése a Nernst-hőtétel (1. Harmadik fő
tétel) szerint nem lehetséges; de ha el 
is érnők, nincs mód arra, hogy ezt fel
ismerjük: az A.-on a hőmérséklet fo
galma elveszti értelmét. L. B.

Abszolút zérusfok megközelítése. Az 
abszolút zérusfok — 273-2 C°. Earner- 
ling-Onnes (Leyden) 1-2° absz. hőmér
sékletet ért el. Folyékony hélium fö
lött a gőznyomást csökkentettei  így a 
hélium gyorsan párolog és lehűl. 1 mm 
gőznyomásnál a hőmérséklet 1-2° absz. 
volt. Keesom (Leyden) ugyanezzel az

1*



eljárással 07°-ig jutott. De ekkor már 
a berendezés nagyon bonyolult volt. — 
Debye, majd Giauque adiabatikus de- 
magnetizálással állítottak elő még mé
lyebb hőmérsékletet. Ennek értelme a 
következő. Ha vasat mágnesezünk, ak
kor a benne levő molekuláris mágne
seket elrendezzük. A mágnesezés egy
úttal a vas hőmérsékletét is növeli. 
Ha megfordítva, a. mágnesező teret 
gyengítjük, akkor a molekuláris mág
nesek a rendezett állapotból kilépnek, 
összezavarodnak. Ha eközben a test a 
környezetből nem vehet fel hőt, más 
szóval a demagnetizálás adiabatikus, 
akkor a hőmérséklet csökken. Az el
járáshoz nem lehet olyan anyagot hasz
nálni, melynek elemi mágnesei alacsony 
hőmérsékleten külső mágneses tér nél
kül, tisztán a kölcsönhatásnál fogva 
elrendeződnek. Célszerű anyag a ga- 
doliniumszulfát. A vázolt gondolatot 
de Haas és munkatársai (Leyden) va
lósították meg. Ceriumfluoridra alkal
mazták az eljárást és 0’27° absz. hő
mérsékletig jutottak. Végül ceriumetil- 
szulfáttal 0085° absz.-ot értek el. Ha 
sikerül alkalmas anyagot találni, akkor 
ezzel az eljárással még közelebb lehet 
jutni az abszolút zérusfokhoz. M. J.

Abszorpció, 1. Elnyelés.
Abszorpció, 1. Napsugárzás.
Abszorpció, fényé, 1. Fényelnyelés,
Abszorpció, kozmikus, 1. Interstel- 

láris tömegek.
Abundancia, gyakoriság, valamely 

faj . relatív gyakorisága a növényszö- 
vetkezetben, azaz valamely faj egyed- 
számának aránya a többi faj egyed- 
ezámához (minél több egyeddel van 
Valamely faj adott területen képvisel
ve, annál nagyobb az A. értéke). 
Jele A. A terület nagysága osztva a 
faj individuumainak számával, adja 
az illető faj eloszlásának közepes sű
rűségét. Becslési skála: 1 (igen ritka, 
rr.), 2 (szórványos, r.), 3 (gyakori, 
fr.'), 4 (tömeges, cop.), 5 (uralkodó, 
(L. még Vagu6-anyag.) T. H.

Acetilcholin. Anyarozsból vagy mel
lékvese-kéregből állítható elő. Gá
tolja a szívmozgásokat, de serkenti

a bél mozgásait, lehál serkentőleg 
hat a paraszimpatikus idegrendszerre 
1:10.000,000 hígításban is. Lehetsé
ges, hogy a mellékvese-kéregnek egyik 
hormonja. Rendeltetése a paraszim
patikus tónus fenntartása (úgy mint 
az adrenaliné a szimpatikus tónus). 
(L. még Vagus-anyag.) T. H.

Achromatikus, 1. Akromatikus.
Aciculilignosa (Conilignosa, Aciculi- 

silvae, Aciculifruticeta). Tűlevelű erdők, 
fenyvesek. A tűlevelű, legtöbbször örök
zöld erdők, a legigénytelenebb fás nö
vényszövetkezetek. Hűvös, száraz vagy 
nedves klímában egészen a fatermesz
tés határáig, a szubarktikus és szub- 
alpin tájakon, az északi félgömbön; 
kedvező klímájú területeken a sovány 
homoki vagy láptalajokra szorulnak. 
Az erdőket egy-két faj alkotja, a gyep
szint szegényes, éles aszpektusok nin
csenek. Egyes fajok (pl. luc) nedves, hű
vös, ködös, mások (pl. vörösfenyő) szá
raz, napos termőhelyet, lokális klímát 
kívánnak. Legáltalánosabb a lucfenyő 
(Picea excelsa) asszociációja (egész 
szubarktikus flóraterület, Szibériában 
mint P. ob ovata-er dók: „Taiga“), a je
genyefenyő (Abies alba) hozzá vagy a 
bükköshöz csatlakozik, ritkán önálló 
assz. Az Alpesekben a vörösfenyő (La
rix decidua) és cirbolyafenyő (Pinus 
cembra) szubalpin, gazdaggyepű erdő
ket képeznek (1800—2300 m), Szibé
riában más Lűrá-fajok. A szarmata és 
német síkok savanyú homokját erdei
fenyő- (Pinus silvestris-) erdők borít
ják, fenvér aljnövényzettel. A medi
terránban, a tengerparton, ill. a sziklás 
hegyvidéken egyéb, főkép mészkedvelő 
•Pmas-fajok erdei; pl. P. pinea, P. haie- 
pensis, P. canariensis, továbbá ciprus- 
(Cupressus semper virens-) erdők, cédrus- 
(Cedrus libani-) erdők (Atlasz, Cyprus, 
Libanon, Himalaja). Legszebbek Észak- 
Amerika fenyvesei, így a Sziklás-hegy
ségben (Pseudotsuga Douglasii, Picea 
Engelmanni, sziklákon Pinus ponderosa 
stb.), a Sierra-Nevadában (Abies con
color stb. számos fajai), az atlantikus 
partvidéken (,,pine-barren“-öv) homo
kon Pinus palustris, P. taeda-erdők.



Magyarország: Piceion excelsae (luco- 
sok) klimaxöve (1. ott), a Kárpátokban 
1400 m-től (északon) 1750 m-ig terjed, 
egyhangú, szegényes vegetációval. A 
Piceetum excelsae (néha abieiosum), 
talaja szürke, sok humusszal, podzol, 
gyakran igen savanyú (ilyenkor P. myr- 
tillosum alakul ki), forrásos részeken, 
mint P. altherbosum. — Pinion silvestris 
(Pinus-erdők), így Pinus silvestris assz. 
savanyú (pl. Morvamező), vagy bázikus 
homokon (pl. Bakony, az ősmátra post- 
glaciális [1. ott] fenyveseinek hírmon
dója), sziklákon vagy lápokon (Kár
pátok), eszerint aljnövényzete is vál
tozó. A Keleti-Alpok ée a Domugled 
mészszikláin a P. nigra assz. — Pinion 
montanae (alhavasi cserjések) klimax
öve a Kárpátokban 1450—1750 m-től 
1800—2000 m-ig, mint a törpefenyő- 
cserjés (Pinus montana assz.) úgy mé- 
szen, mint őskőzeten (az Alpokban in
kább mészen), a Keleti-Kárpátokban a 
havas égercserjés (Alnus viridis assz., 
az Alpokban inkább őskőzeten), utóbbi 
megjelenésére nézve a lombhullató cser
jésekhez, de összetételével a Pinion 
montanae assz. csoporthoz tartozik. 
A kísérő flóra szegényes: Pinus cembra, 
kevés cserje, a Piceetum fajai. A fizio- 
gnómiailag a tűlevelű cserjésekhez tar
tozó borókások összetételük alapján a 
Prunion spinosae (legelőkön) és Festu- 
cion vaginatae (homokon), a havasi 
törpe boróka a Rhodoreto-Vaccinion- 
hoz tartozik. S. fí.

Acidilil növények, illetve növény- 
szövetkezetek vagy kizárólagosan (ob
iigát), vagy előszeretettel (fakulta
tív ) savanyú talajon {ри  7 alatt) te
remnek, savanyúak a magas H-ion- 
koncentrációjú (1. ott) talajok, azaz a 
mészmentes szilikáttalajok (ößközet, 
homokkő, kilúgozott homok, Spha
gnum- tőzeg stb.). Hasonló ökológiájú 
A. és bazifil növényszövetkezetek ösz- 
szetétele igen eltérő, különösen szik
lai és alpin vegetációtípusoknál. A 
talaj kiérésével elsavanyodik, a bazi
fil növényzetet A. váltják fel. Nedves 
óceáni kiimában a kilúgzott talajok 
savanyúak s A. vegetáció, száraz, kon

tinentális kiimában a sók felhalmo
zódnak, a talaj bázikus s bazifil vege
táció uralkodik (1. Bazifil növények, 
H-ionkoncentráció, Vikarismus). S. R.

Acidifil szervezetek azok az élőlé
nyek, melvek savanyú közegben élnek.

V. L.
Acidimetria, 1. Alkali- és acidimet- 

ria.
Acidol, gyógyszer, betainsósavsó, 

HOOC . CHz. N (СНз)з. Cl.
Acidózis az az állapot, midőn a vér

ben a savanyú vegyhatású anyagok 
mennyisége megnő. Bekövetkezhet ál
latkísérletnél, amidőn savat fecsken
dezünk az állat vérébe, fokozott fe
hérje anyagcserénél, midőn a kénsav 
és foszforsav termelése nő meg, végül 
diabetes mellitus-kór (cukorbaj) esetén, 
amikor a /?-oxivajsav és acetecetsav 
keletkezik (1. Szénhidrát-anyagcsere). 
Az A. lehet kompenzált, amidőn a vér 
tartalék alkálija a belekerült savanyú 
termékeket megköti és lehet inkompen
zált, amikor a savanyú anyagok oly 
nagy mennyiségben kerültek a vérbe, 
hogy ezeket semlegesíteni a tartalék 
alkáli már nem tudja. T. H.

Adalin, gvógvszer; brómdietil-ace- 
til-karbamid (C2H.-,)2 C B r.C O .N H . 
СО. NH-2.

Adaptáció a. m. alkalmazkodottság 
(I. ott).

Addició a sejtosztódáskor valame
lyik kromozóma megkétszereződése vagy 
sokszorozódása (1. Kromozómaszámtör- 
vény). Sz. Z.

Addició, 1. Polimerizáció.
Addison-kór. Bronzkor. A mellék

vese pusztulásakor keletkező betegség 
(1. Mellékvese). T. H.

Additív sejtmagosztódás a hibri
dekben fordul elő, amikor a hibrid- 
ivadékban nem történik redukciós sejt
magosztódás (1. ott), hanem ennek 
egy rendellenes alakja, amikor min
den genom homotípikusan osztódik. 
Ennek következtében az ivarsejtek di- 
haploidok lesznek, vagyis két egy
mástól különböző haploid genomot (1. 
ott) tartalmaznak. Ezen ivarsejtek ко-



pulációja tetraploid hibridet hoz lét
re, amelyben már szabályos reduk
ciós osztódás lehetséges (Aegilops- 
Triticum hibrid). Sz. Z.

Additív tulajdonság. Ha egy anya
gi rendszer több tömegből áll, akkor 
az egész rendszer tömegét az egyes ré
szek tömegéből összegezéssel kapjuk. 
A tömeg a rendszer A.-a. Általában 
olyan tulajdonságot nevezünk addi
tívnak, amelynek mértékét úgy kap
juk, ha az egyes részekre vonatkozó 
mértékeket összegezzük. Megjegyezzük, 
hogy a tömeg is csak nagyobb (mak
roszkopikus) rendszereknél additív, ató- 
moknál tömeghiány lép fel (1. Tömeg
hiány). Additív tulajdonság a klasz- 
szikus fizika szerint a kinetikus ener
gia is. A relativitás elméletében ez nem

érvényes (1. Energia tétlensége). Má
sik példája az additív tulajdonságnak 
a molekulahő (1. Kopp-törvény). M. J.

Adenin (6-aminopurin). Szerveze
tünknek minden sejtjében előfordul, mi
vel egyik alkatrésze a sejtmag fehér
jéihez kapcsolódó nuklein-savnak. Cu
kortartalmú származékainak, az ade- 
nil-savaknak jelentékeny szerepük van 
az alkoholos és tejsavas erjedéskor és 
az izomösszehúzódáskor (1. Cofermen- 
tum). T. H.

Adenosin-tri-foszforsav. Fiske és Sub- 
barow, valamint Lohmann egyidőben 
(1929) fedezték fel izomban. Lohmann 
szerint az izomban lefolyó tejsavas 
erjedés oofermentuma. Képlete Barren- 
scheen és Filz (1932) szerint:

OH
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/  \O H
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Mindkét A.-t bárium, illetőleg higany 
sójának kisfokú oldhatósága alapján 
állítják elő. T. H.

Adenil-sav. Adeninből, cukorból és

foszforsavból álló vegyidet. Izomból 
és élesztőből állítható elő, azonban 
az előállítási hely szerint más a fosz
forsav helyzete.

N = C — NH.2 _____0_____

! I j  OH OH \ / ° H
C C - N r -------C— C— C— C— C— 0 —P = °

| j  II ^C H  H H H H H3 x OH
Ы— С— Ш

Fenti képlet az izom-A., melynek 
Embden (1927) vizsgálatai szerint fon
tos szerepe van az izomösszehúzódás 
kémiai lefolyásában. Evler szerint az 
élesztő-A. az alkoholos erjedés cofer- 
mentuma. Izomműködés közben az A.- 
ból ammónia hasad le és inosinsav ke
letkezik. T. H.

Adiabatikus feltevés. Általában, ha 
egy kvantált rendszert külső erőtér

(pl. mágneses vagy elektromos erők) 
alkalmazásával befolyásolunk, akkor, 
ha ez a befolyás elegendő - lassú, mi
alatt azt értjük, hogy a rendszerben 
periódusos mozgást végző részecskék 
(pl. elektronok) azalatt az idő alatt, 
míg a tér 0-tól kezdve eléri a végső 
értékét, mozgásuknak sok periódusát 
futják be, akkor az eredeti kvantum
számok, melyek a rendszer állapotát



tér nélkül meghatározták, nem változ
nak. Változhatik ellenben természete
sen a rendszer energiája. Ez az úgy
nevezett A., mely Ehrenfest P.-től 
származik. Einsteinnek egy példája igen 
szemléletesen mutatja ennek a prin
cípiumnak a jelentését. Tekintsünk egy 
ingát, mely egy fonálon lógó súlyból 
áll és legyen ezen inga lengésamplitu- 
dója olyan, amely nhv energiájú oscil- 
látor rezgésének felel meg. A fonálnak 
lassú felgöngyölítésével már most nö
veljük az inga frekvenciáját. Legyen 
ez az új frekvencia / ,  akkor az inga 
olyan amplitúdóval fog rezegni, hogy 
az új energiája nhv', legyen, tehát n 
nem változott. N. T. és G. P.

Adiabatikus folyamat akkor jöhet 
létre, ha a változásban résztvevő rend
szer és a környezet közötti hőkicseré
lődés meg van akadályozva. Ekkor az 
első főtétel értelmében dU—dA — dQ 
=  o, vagyis dU — dA =  —dA', vagyis 
a belső energia növekedése a rendszer
hez vezetett munkával (dA) egyenlő, 
amely (adiabatikus) munka az egyen
let értelmében állapotfüggvény. Ideá
lis gázok adiabatikus állapotváltozását 
a Poißson-egyenlet (1. ott) írja le. L. B.

Adóállomás, 1. Leadóállomás.
Adrenalin. Oliver és Schäffer 1895- 

ben észrevették, hogy ha mellékvese
kivonatot fecskendeznek a vérbe, akkor 
a vérnyomás nagymértékben emelkedik. 
Az A. a mellékvese velőállományában 
található, amelyből Takamine (1901) 
kristályosán előállította. Később Stolz 
és Dankin (1906)-nak sikerült szinté- 
tikusan készíteni. Kémiailag dioxyphe- 
nylaethanolmethylamin

OH . fí C— CHIOHI—CH.— N
' П lj

OH.C CH
X /
CH

A polározott fény síkját balra forgat
ja. A szintétikus A. azonban csak fele 
olyan erősen hat, mint a természetes, 
mert az előbbi racemicus keverék s a 
jobbraforgató'Jcomponens fiziológiailag

hatástalan. Az A. a sympathicus ideg- 
rendszert izgatja s ennek útján hatás
sal van a simaizmokra és mirigyekre. 
A kisebb erek, kivéve az agy, szív és 
tüdő ereit, adagolásakor összehúzód
nak, minek következtében a vérnyomás 
emelkedik. Az érszűkülést felhasznál
ják a sebészetben, hol novocainnal pá
rosítva adagolják azokat helybeli ér
zéstelenítéskor, minek következtében az 
érzéstelenítő hatás jóval tovább tart. 
Csökkenti a bélmozgásokat és gyomor
mozgásokat; a pylorus s a valvula coe- 
calis zárja. A bronchusizmokat eler
nyeszti, amiért azok görcsekor (asthma 
bronchyale alkalmával) adagolják. A 
hólyag tónusát csökkenti, a méh össze
húzódását különösen terhességkor elő
segíti. A szem pupilláját tágítja. A 
mirigyekre való hatása abban mutat
kozik, hogy a könnyelválasztást, nyál- 
és gyomornedvtermelét átmenetileg fo
kozza. A.-adagoláskor cukorvizelést ész
lelhetünk, mert ilyenkor a máj gliko
génraktárai mobilizálódnak, a vér cu
kortartalma emelkedik, ami cukorvize
lést okoz. Az ember két mellékveséje 
kb. 5 mg A.-t tartalmaz. Trendelen
burg vizsgálatai szerint nyugalom ese
tén az artériás vérben 10 ,0% A. van. 
Fiziológiai hatásokra a nyugalmi ér
ték 5 —10-szeresére emelkedik.

Az A. kimutatása kémiai és biológiai 
úton mutatható ki. Kémiailag a Vul- 
pian - reakcióval, amikor vaskloriddal 
savanyú oldatban smaragdzöld színt 
kapunk. A biológiai módszerek közül 
a legérzékenyebb a kivágott békaszem, 
amelynek a pupilláján már 1 :400 
milliós higítású A.-oldatra tágulást 
észlelhetük. Kimutatható még az A. 
túlélő uteruskészítményen, ércsíkon s 
a Trendelenburg-átáramoltatási mód
szerrel. T. H.

Adsorptio, 1. Adszorpció.
Adszorbat, 1. Adszorpció.
Adszorbeáló komplexum, a talaj ama 

vegyületeinek összessége, amelyek a 
bázis-elnyelés és a bázis-kicserélés tü
neményeit mutatják. Az A. szervetlen 
vegyületeit gyűjtőnéven a g y a g o s  
v e g y ü l  e t e k  nek, szerves vegyüle-



teit h u m u s z  nak nevezik. Ezek va
lamennyien kallóid állapotú anyagok, 
amelyek a sók oldataiból a pozitív 
alkotórészt, régebbi elnevezés szerint a 
bázist, elnyelni tudják (báziselnyelés). 
Az elnyelt bázis a kolloidális részecske 
felszínén telepszik meg; ha a kolloidá
lis részecske felszínén annyi bázis tele
pedett meg, hogy többnek már nem jut 
hely, bázisról telített agyagról, illető
leg humuszról beszélünk. Az elnyelt 
bázis természete nagymértékben befo
lyásolja az A. fizikai állapotát. — 
Az elnyelt bázis más bázissal kicserél
hető ( b á z i s k i c s e r é l ó s ) .  Az egyes 
bázisok kicserélési energiája igen kü
lönböző, a kalciumé nagy, a nátriumé 
kicsiny. Az elnyelt bázis hidrogén-ió
nok ellenében is kicserélhető. Az olyan 
talajt, melynek A.-a hidrogén-iónokat 
tartalmaz, telítetlen talajoknak mond
juk. A telítetlen talajok sókkal össze
hozva telített talajokká alakulnak át 
a báziskicserélés következtében, míg a 
telített talajok, savak hatására, telí
tetlenekké válnak. — A talaj A.-ának 
telítettsége nagy szerepet játszik a ta
lajok kialakulásában. B. R.

Adszorbens, 1. Adszorpció.
Adszorpció. Egymással érintkező fá

zisok határfelületén a rendszer vala
mely alkatrészének koncentrációbeli el
tolódását (növekedését vagy csökkené
sét) adszorpciónak nevezzük. P o z i 
t í v  az adszorpció, ha valamely alkat
rész koncentrációja a határfelületen na
gyobb és n e g a t í v ,  ha kisebb, mint 
a fázisok belsejében. Az abszorbeált 
anyagot a d s z o r p t í v  nek és azt a 
fázist, melynek felületén az adszorpció 
végbemegy, ad  s z o r b e n s  nek nevez
zük. Az adszorbeált anyag az adszor- 
Ьепц felületén réteg alakjában halmo
zódik fel s e réteg az ú. n. a b s z o r p 
c i ó s  r é t e g .  Az adszorbens és az ab
szorpciós réteg együttesen képezi az 
a d s z o r b á t o t .

Mind az adszorbens, mind az ad
szorptív lehet gáz, folyadék és szilárd 
halmazállapotú. Ennek alapján a kö
vetkező határfelületek lehetségesek: 
folyadék-gáz, szilárdtest-gáz, folyadék

folyadék, szilárdtest-folyadék, szilárd
test-szilárdtest. Az adszorpció abszolút 
mértéke a f a j l a g o s  a b s z o r 
b e á l ó  k é p e s s é g :  egységnyi fe
lület által adszorbeált anyagmennyi
ség. Ha a felület nem határozható 
meg, akkor az adszorpció mértékéül 
az adszorbens egységnyi tömege ál
tal adszorbeált anyagmennyiség szol
gál. Ez az érték arányos az adszor
bens fajlagos felületével, vagyis az 
adszorbens diszperzitás- vagy diffor- 
mációs-fokával (v. ö. Fajlagos fe
lület). Az adszorpcióé jelenségek vizs
gálatának célja megállapítani azokat 
a változókat, melyektől az adszor
beált mennyiség függ, továbbá azo
kat az okokat, melyek az adszorpciót 
előidézik. Azokat a függvényeket, ille
tőleg grafikonokat, melyek az adszor
beált anyagmennyiségnek a különböző 
változóktól való függését, kifejezik, 
a b s z o r p c i ó s  f ü g g v é n y e k  nek, 
illetőleg a d s z o r p c i ó s  g ö r b é k -  
nek nevezzük. Ilyenek az adszorpciós 
izotermák (koncentrációs függvény), 
adszorpciós izobárok és adszorpciós 
izosterák (hőmérsékletfüggvények).

Az adszorpciós jelenségek a rend
szerek minősége szerint különbözők s 
vizsgálatuk is ennek megfelelően eltérő.

1. F o l y é k o n y - g á z  f e l ü l e t .  
Legfontosabb eset: közömbös gázzal 
érintkező folyadékban oldott anyag 
adszorpciója az oldat felületén. Erre 
vonatkozólag érvényes a G i b b s  — 
T h o m s o n - e l v ,  melynek értelmé
ben az oldott anyag adszorpciója a 
folyadék felületi feszültségének válto
zásával áll összefüggésben (1. Felületi 
feszültség). Azok az oldott anyagok, 
melyek az oldószer felületi feszültsé
gét csökkentik (kapillaraktiv anya
gok), a felületen felhalmozódnak. Azok 
az anyagok pedig, melyek az oldószer 
felületi feszültségét növelik (kapillar
inaktiv anyagok), a felületről eltávo
lodnak, negatív adszorpciót szenvednek. 
Ezt az összefüggést a következő diffe
renciálegyenlet fejezi ki:

c . d<i
a =  ~ R l  1 7



ahol a a koncentráció növekedése (vagy 
csökkenése) a felületen, c az oldat kon
centrációja, о az oldat felületi feszült
sége, R =  gázállandó, T - abszolút 
hőmérséklet. — Az adszorpció e fajá
nál az adszorbeált mennyiség nehezen 
mérhető. Ellenben a felületi feszültség 
változása könnyen megállapítható s 
ebből kiszámítható az adszorbeált 
anyagmennyiség. — Közvetlenül ész
lelhető e jelenség számos kolloidol
datnál, felületi hártyák képződésénél, 
minthogy nemcsak a molekulárisán, 
hanem a kolloidosan oldott anyagok 
is szenvedhetnek oldataik felületén po
zitív adszorpciót (v. ö. Felületi hár
tyák).

2. S z i l á r d t e s t - g á z  f e 1 ü- 
1 e t. Gázokkal érintkező szilárdtestek 
felületén a gáz minden esetben pozitív 
adszorpciót szenved. Elvileg itt is ér
vényes a Gibbe—Thomson-törvény, 
azonban elveszti gyakorlati jelentősé
gét, mert a szilárdtestek felületi fe
szültségének mérése nagy nehézsé
gekbe ütközik Ezzel szemben az ad
szorpció közvetlenül mérhető. — Az 
adszorbeált gázmennyiség az adszor- 
bens és az adszorptív minőségén 
kívül a gáz nyomásától és hőmér
sékletétől függ. A gázadszorpció tö
kéletesen megfordítható folyamat. — 
Állandó hőmérsékleten az adszorbeált 
gázmennyiség (fajlagos adszorpció)1 a 
nyomás növelésével egy határértékig 
(telítettségi állapot) növekszik. Ezt az 
összefüggést az O s t w a l d —Boe-  
d e c k e r -  és a L a n g m u i r - f ü g g -  
V ó n у (adszorpciós izoterma) fejezi k i:

Ostwald—Boedecker-izoterma:
l

a — к . p n
ahol a =  fajlagos adszorpció, p =  
egyensúlyi nyomás, к és n =  állandók. 
— Langmuir-adszorpciós izoterma:

ahol a — fajlagos adszorpció, p --- 
egyensúlyi nyomás, a és ß állandók. — 
Hőmérséklet növelésével az adszorpció 
csökken.

3. F o l y é k o n y - f o l y é k o n y  
f e l ü l e t .  Egymással nem elegyedő 
folyadékok határfelületén végbemenő 
adszorpcióra vonatkozólag ugyanazok 
a megállapítások érvényesek, mint a 
gázokkal érintkező folyadékok felüle
tén tapasztalható adszorpcióra. Érvé
nyes a Gibbs-elv. Az adszorbeált anyag- 
mennyiség némely esetben könnyen mér
hető. Érvényesnek bizonyult az Ost
wald—Boedecker-izoterma : az adszor
beált anyagmennyiség az adszorptív 
koncentrációjával egy határértékig nö
vekszik. — Poláros molekulák az ad
szorpciós rétegben irányítottan helyez
kednek el. A molekulák mindig oly 
helyzetet foglalnak el, hogy liofilitás- 
ban különböző gyökök ama folyadék 
felé irányulnak, mellyel szemben По 
filitásuk nagyobb. Pl zsírsavmole
kulák víz-szénhidrogén határfelületén 
a felületre merőlegesen elhelyezkedve 
karboxilgyökükkel a víz-, alkilgyékük
kel a szénhidrogén felé fordulnak.

4. S z i l á r d t e s t - f o l y é k o n y  
f e l ü l e t .  Az adszorpció közvetlenül 
mérhető. Az adszorptív oldatát össze
rázzuk az adszorbenssel s a koncentrá
ciócsökkenés mérése alapján meghatá
rozzuk az adszorbeált rész mennyisé
gét. — Oldatokban szilárd adszor- 
bensek felületén végbemenő adszorp
ciók között megkülönböztetünk a p o
l á r o s  és p o l á r o s  adszorpciót. 
Apoláros adszorpciónál az adszorptív 
egész molekulája adszorbeálódik. Po
láros adszorpciónál az adszorptív al
katrészei (ionjai) nem egyenlő mérték
ben szenvednek adszorpciót.

A p o l á r o s  a d s z o r p c i ó t  fő
leg a nem-elektrolitek (alkoholok, al
dehidek, ketonok stb.) szenvednek kü
lönböző — különösen nagy fajlagos 
felületű — szilárdtestek (szén, kaolin, 
cellulózé, fehérjék stb.) felületén. Az 
apoláros adszorpció megfordítható fo
lyamat. Ugyanazon anyagpárnál az ad
szorbeált mennyiség az adszorptív kon
centrációjától, az adszorbens relatív 
mennyiségétől és a hőmérséklettől függ. 
— Az adszorptív koncentrációjával 
való összefüggést itt is az Ostwald—



В oedecke r adszorpcióé izoterma fejezi 
ki. — Az adszorbens relatív mennyi
ségével való összefüggésre pedig a 
K r o e k e r - e g y e n l e t  érvényes:

~  = к (c0 — x)

ahol X az összes adszorbeált mennyi
séget, m az adszorbens mennyiségét, 
со az oldat koncentrációját jelenti, 
к állandó szám. — Hőmérséklet növe
lésével az adszorpció általában csök
ken. — Lényeges szerepet játszó vál
tozók még: az adszorbens anyagi mi
nősége (vannak jó és rossz adszorben- 
sek), fizikai állapota (diszperzitás foka, 
fajlagos felülete), az adszorptív anyagi 
minősége (kapilláraktív anyagok, tehát 
a szerves vegyületek nagyobb mérték
ben adszorbeálódnak), az adszorptív 
diszperzitásfoka és a közeg minősége. 
A közegnek háromféle szerepe van: 
1. kölcsönhatásba lép az adszorbenssel 
(önmaga is adszorbeálódik, v. ö. 
Lioszorpció); 2. kölcsönhatásba lép az 
adszorptívvel (szolvatálás) és 3. di- 
elektromos tulajdonságánál fogva be 
folyásolja az adszorptív és az ad
szorbens között működő vonzóerőket.

P o l á r o s  a d s z o r p c i ó  poláros 
szerkezetű adszorbensek (ionrácsös és 
poláros adszorpció következtében po
lárossá vált apoláros testek) és elek- 
trolitek között megy végbe. Pl. szip
kátok, üveg, fémhidroxidok, fémoxidok, 
oldhatatlan sók stb., továbbá az aktív 
szén, cellulózé, fehérjék stb. az elektro
liteket polárosán adszorbeálják. Az ad
szorptív egyik ionja nagyobb mérték
ben adszorbeálódik, mint a másik. Az 
adszorbeált ion helyét az oldatban az 
adszorbensből kilépő új ion foglalja el. 
Ezért e jelenséget kicserél ődéses ad
szorpciónak nevezik. Fő sajátságai:
a) Az adszorbeált mennyiségnek az ol
dat koncentrációjával való összefüggé
sét itt is az Ostwald—Boedecker-izo- 
terma fejezi ki. — b) A folyamat nem 
mindig megfordítható; az egyensúly 
— szemben az apoláros adszorpciók
kal — lassan áll be. — c) Hőmérsék
let növelésével az дdszorbeált mennyi

ség sok esetben növekszik. — d) Az ad 
szorbens anyagi minőségének specifikus 
hatása van. Adszorbeálóképessége az 
adszorptív anyagi minőségétől függ. 
Megkülönböztetünk p o z i t í v  és ne
g a t í v  a d s z o r b e n s  eke t .  A po
zitivek az anionokat, a negatívok a 
kationokat adszorbeálják túlsúlyban. 
Ez alapon a poláros adszorpciót 
e l e k t r o m o s  a d s z o r p c i ó  nak 
lehet tekinteni. — e) Az adszorptív 
minőségét illetőleg érvényes az ionok 
liotrop-sora (v. ö. Liotrop-sor).

A poláros adszorpció átmenetet ké
pez a tiszta adszorpciós jelenségek és 
a kémiai heterogén reakciók között. 
Szélsőséges határesete a poláros ad
szorpciós folyamatoknak s közel áll 
a heterogén reakcióhoz a belső ad
szorpció. Belső adszorpciónál az ad
szorbens valamely alkatrésze (ionja) 
teljes mennyiségében kicserélhető az ad
szorptív valamelyik ionjával. Ilyen a 
permutithatás, a zeolitek báziskicse
rélő képessége (v. ö. Permutithatás, 
Topokémiai reakciók).

A d s z o r p c i ó s  e l m é l e t e k .
a) P o t e n c i á l - e l m é l e t .  (Wil

liams A. M., Éneken, Polányi.) Ez el
mélet szerint az adszorpciót az ad
szorbens felületének vonzóereje idézi 
elő, mely a távolsággal csökken s 
csak a molekuláris méreteknél na
gyobb távolságban veszíti el haté
konyságát. Az adszorpcióképesség az 
ú. n. a d s z o r p c i ó s  p o t e n c i á l 
l a l  jellemezhető. Adszorpciós poten
ciál az az energiamennyiség, mely fel
szabadul, ha az adszorptív molekulája 
a közegből az adszorbens felületétől 
számított z távolságba jut. Az ad
szorpciós potenciál a z távolság nö
vekedésével csökken s már véges tá
volságban nullává válik. — A poten
ciálelmélet értelmében az adszorpciós 
réteg a molekuláris méreteknél vasta
gabb lehet s diffúz jellegű.

b) M a r a d é k v e g v é r t é k - e l -  
mól é t .  (Haber, Langmuir.) Az ad
szorbens felületének ionjai, atom
jai vagy molekulái csak egyoldalú von
zásnak vannak alávetve, az adszorptív



irányában a felületi elemek le nem kö
tö tt vegyértékerőkkel: m a r a d é k -  
v e g y ó r t é k e k k e l  lehetnek felru
házva. Az adszorpció ezen elmélet sze
rint a maradékvegyértékek telítése. Ez 
elmélet értelmében az adszorpciós réte
gek csakis „monomolekulás rétegek“ le
hetnek, mert a vegyértékerők csakis 
molekuláris távolságban hatékonyak.

c) E l e k t r o m o s - e l m é l e t .  (De
bye, Reinganum, Lorenz, Lande, Hü
chel.) Lényegében a potenciálelmélet 
kibővítése. Az adszorpció elektromágne
ses hatás. Az adszorbens erőterének in
tenzitása s ebből az adszorpciós-poten- 
ciál esése ugyanazon elv alapján szá
mítható ki mint a kristályrács-energia. 
(Madelung.) Az elektromos-elmélettel 
magyarázatot nyer a molekuláris di
menzióknál vastagabb adszorpciós ré
tegek keletkezése is anélkül, hogy a 
molekuláris méreteknél nagyobb távol- 
volságokban ható erőket kellene fel
tételezni. B. A.

Adszorpciós hő. Adszorpciós folya
matok hőfelszabadulással járnak A 
felszabaduló hőt adszorpciós hőnek 
nevezzük. Kétféle adszorpciós hő kü
lönböztethető meg: a) d i f f e r e n 
c i á l i s  a d s z o r p c i ó s  hő  az a 
hőmennyiség, mely felszabadul akkor, 
ha az adszorbens, mely már n meny- 
nyiségű adszorptívet lekötött, állandó 
hőmérsékleten és külső munka végzése 
nélkül további dn mennyiséget adszor- 
beál; b) i n t e g r á l i s  a d s z o r p 
c i ó s  h ő  az a hőmennyiség, mely fel
szabadul akkor, ha az adszorbens egy
ségnyi mennyisége állandó hőmérsék
leten külső munka végzése nélkül n 
inolnyi adszorptívet adszorbeál. B. A.

Adszorpciós izoterma, 1. Adszorpció.
Adszorpciós katalízis, az adszorben- 

sek által előidézett katalitikus folya
mat. A.-eknél a katalizált kémiai reak
ció sebessége azért változik meg — 
általában növekszik —, mert az ad
szorbens az egymással kölcsönhatásba 
lépő komponensek valamelyikét avagy 
azok mindegyikét felületén adszor- 
beálja s ezáltal a komponensek kon
centrációja az adszorpciós rétegben

megnövekszik. Pl. organikus savak 
szén jelenlétében könnyen oxidálód
nak; hidrogénszuperoxid bomlása üveg, 
kvarc és más szilárd testek jelenlété
ben tetemesen nagyobb sebességgel 
zajlik le, mint azok jelenléte nélkül. 
Nagy fajlagos felületüknél fogva ál
talában a kolloiddiszperz rendszerek 
tűnnek ki nagy katalizáló hatásuk
kal. B .A .

Adszorpciós potenciál, 1. Adszorpció.
Adszorpciós réteg, 1. Adszorpció.
Adszorpciós vegyület. Azok a kép

ződmények, melyekben az alkotórészek 
adszorpciós erőkkel (maradék vegyér
tékekkel) vannak egymáshoz kapcsol
va, mennyiségi összetételük azonban 
nem fejezhető ki egyszerű sztöchio- 
metriai képlettel, vagyis az egyszerű 
többszörös súlyviszonyok szabálya nem 
érvényes reájuk. Minthogy képződésük 
határfelületek jelenlétéhez van köt
ve, ezért főleg nagy fajlagos felü
letű rendszerekben, vagyis a kolloid- 
rendszerekben jönnek létre. A gya
korlatban előforduló A.-ek csak
nem kivétel nélkül kolloiddiszperz kép
ződmények, szilárd vagy kocsonyás 
csapadékok. Az A.-ek és az egyszerű 
sztöchiometriai összetételű vegyületek 
között éles határt vonni nem lehet, 
minthogy folytonos átmenet van kö
zöttük. Különleges fajtái az ú. n. 
szolvátok, illetőleg hidrátok. Ezeknek 
összetétele sem fejezhető ki — néhány 
egyszerű esetet nem tekintve — egy
szerű sztöchiometriai képlettel. B. A.

Adszorptív. 1. Adszorpció.
Advekció : légtömegek vízszintes 

irányban való szálltíása. Az időválto
zások mindig A.-ból származnak. Az 
A. előrejelzésével nagy vonásokban már 
időprognózist készítettünk; de az idő
járás finomabb részletei még más 
okoktól (sugárzási jelenségek, időjá
rási előzmények, domborzati viszonyok, 
a talaj állapota) is függenek. A. L.

Adventív növények (tágabb érte
lemben) az emberi kultúra megtelepí
tette fajok, (szűkebb értelemben) a kul
túra révén behurcolt, nem szándékos 
mogtclepített fajok. Felosztásuk (Thel-



lung): 1. K u l t ú r n ö v é n y e k  a) 
kultúrtenyészetekben, mint vetés, kert 
stb.; Ergasiophyta; b) régi kultúra 
maradványai, ma természetes termő
helyeken: Ergasiolipophyta; c) mai 
kultúra szökevényei, mint b): Ergasio- 
phygophyta [b)—c) ú. n. szubspon- 
tán, elvadult növények]. — 2. B e 
h u r c o l t  n ö v é n y e k  a) átmene
tileg: Ephemerophyta; b) meghonoso- 
dók: Epoikophyta; c) már a történelmi 
korokban, átlag a múlt század elejéig: 
Neophyta; d) már a történelemelőtti 
korszakban: Archaeophyta. Legismer
tebb ruderális (I. ott) és szegetális (1. 
ott) gyomnövényeink archaeophyták, s 
keleti, a neo- és epoikophyták főkép 
amerikai eredetűek, az előbbiek a me
zőgazdasági kultúra, utóbbiak a világ
kereskedelem (hajózás, vasutak) révén 
honosodtak meg. S. R.

Aeqtii, 1. Ekvi.
Aerob szervezetek azok az élőlé

nyek, melyek oxigén nélkül fejlődni és. 
megélni nem tudnak (1. АпаёгоЬ). V. L.

Aérodinamika. A gázállapotú (lég
nemű), tehát összenyomható (kom- 
presszibilis) folyadékok áramlásával 
kapcsolatos törvények és jelenségek le- 

- írását magában foglaló tudományág, 
mely a hidrodinamikával együtt az 
áramlás - elmélet tudományát alkotja 
(1. Hidrodinamika). Az A. a hidro
dinamikából fejlődött, amennyiben a 
nagy nyomásváltozásokkal járó áram
lásoknál nem hanyagolhatok el az ösz- 
szenyomható folyadékokban ily alkal
makkor fellépő fajsúlv- és hőfokvál
tozások, azaz a termodinamikai fo
lyamatok (1. Termodinamika). Ily 
beállításban az A. törvényei a hidro- 
éa termodinamika törvényeiből szár
maztathatók le. Az A.-ra különösen 
a külső ballisztikában van szükség, 
minthogy a lövedékek sebessége a 
hangsebességnél ma már jóval na
gyobb, midőn is a lövedék ellenállá
sára a levegő összenyomhatósága dön
tő befolyást gyakorol. A repülés se
bességének növekedésével a repülő
gépek szerkezetére nézve is egyre na
gyobb befolyással vannak az A. tör

vényei. — Az A. hangsebességen fe
lüli sebességű áramlásait újabban a 
g á z d i n a m i k a  foglalja össze (1. 
ott). Az A-i kutatás céljára A.-i labo
ratóriumokat építenek, melyek segé
lyével az áramlásban elhelyezett tes
teken ébredő légierők (felhajtóerő és 
ellenállás), valamint azok nyomaté- 
kainak kísérleti úton való meghatáro
zása történik. (Ilyen szerkezeteknek 
tekinthetők a repülőgépeken és külön
féle léghajókon kívül az egyéb jár
művek is, mint az automobilok, ha
jók, vitorláshajók, vonatok, sőt a szél
kerekek és különféle magasépítmények 
is.) E célból a vizsgálandó tárgyról 
bizonyos léptékű modell készül, melyet 
mesterségesen előállított légáramba, a 
„szélcsatornába“ helyeznek s a fellépő 
erőket e célra szerkesztett precíziós 
mérőműszerekkel, d i n a m ó m é t  e- 
r e к kel mérik. Az erőket rendesen 
az ú. n. poláris diagramm segélyével 
tüntetik fel. Az eredeti nagyságú ki
vitelen fellépő erőhatások az A.-i la
boratóriumban a modellen eszközölt 
mérésekből a d i n a m i k a i  h a s o n 
l ó s á g t ö r v é n y e i  alapján számít
tatnak át. A légáram előállítására a 
szélcsatornában a rendszerint elektro
motorok által hajtott ventilátorok szol
gálnak. A légáram egyenletes és pár
huzamos voltát különféle egyenirá
nyító szerkezetek, rácsok és a moto
roknak finom elektromos szabályozása 
teszik lehetővé. Az A.-i laboratóriu
moknak a tudomány szempontjából is 
rendkívüli jelentőségük van, mert egy 
részt az áramláselmélet tételeit itt 
igazolják, másrészt az elméleteket a 
kísérletek szolgáltatta fizikai alapok
ra építik fel. Az A.-i laboratóriumok 
működése elengedhetetlen feltétele a 
repülés, sőt újabban a hajózás fejlő
désének is. A legnevesebb A.-i labo
ratóriumok: a göttingai (tervező: 
Prandtl) és az aacheni (tervező: Kár
mán Tódor) Németországban; a Lang- 
ley-Fieldi (tervező: Műnk) Ameriká
ban; a Páris-Auteuli (tervező: Eiffel) 
Franciaországban; a National Physi
cal Laboratory keretén belül elhelye-



zctt angol intézet Teddingtonban van. 
A legrégibb intézetek egyike a Wieni 
Tec-hn. Hochschule Aerodynamiches In 
stitut-ja (tervező: Knoller). F. K.

Aörodiszperz-rendszerek. Azokat a 
diszperz-rendszereket, melyeknek disz
perziós közege gázhalmaz állapotú, 
A.-nek nevezzük (1. Diszperz-rendsze1 
rek). Ha a részecskék mérete 500 В В 
és 1 BB között vau, akkor а ё r o- 
d i s z p e r z o i d o k n a k  vagy а ё r ó 
sz  ó l o k n a k  nevezzük őket. A disz
perz-rész lehet szilárd (szálló por, 
füst) vagy folyékony (felhő, köd). Az 
A. lényegileg úgy viselkednek, mint a 
folyékony diszperziós közeggel bíró 
diszperz-rendszerek. Előállíthatok, il
letőleg képződhetnek diszpergálási vagy 
kondenzálási folyamatok útján (1. Disz- 
pergálás). Pl. ködöket folyadékokból 
megfelelő porlasztási eljárásokkal köz
vetlenül nyerhetünk. A porlasztást 
legegyszerűbben mechanikai energiá
val idézhetjük elő (pl. robbantás, per
metezés). Gőzöknek hirtelen lehűlése 
következtében beálló ködképződés fő
típusa a kondenzálási folyamatoknak. 
— Az a é r o s z o l o k  részecskéi élénk 
Brown-mozgásban vannak. Koagulál- 
hatnak s állandóságuk a részecskék 
méretével fordítottan arányos. Gázo
kat nagy mértékben adszorbeálni ké
pesek s ezáltal az adszorbeált gáz 
minősége és annak nyomása sze
rint állandósíthatok vagy koagulál- 
tathatók. Részecskéik általában elek
tromos töltéssel vannak ellátva; po
zitív vagy negatív töltésűek. Lénye
ges különbség az aéroszolok és a Ko
szolok (folyékony diszperziós közeggel 
bíró szolok) között abban mutatkozik, 
hogy míg a Koszolok részecskéi egy
idejűleg csakis azonos töltésűek le
hetnek, addig az aéroszolok részecskéi 
között egyidőben lehetnek pozitív és 
negatív töltésű részecskék is. — Az 
aéroszolok részecskéi nagy mértékben 
befolyásolják a gázok sajátságait. Kü
lönösen csökkentik a gázok diffúzió- 
sebességét, növelik fajhőjüket s csök
kentik ionizálódhatóságukat, valamint 
elektromos vezetőképességüket. B. A.

Aérogel. Kiszárított geleket A.-ék
nek nevezzük. E képződmények lénye
gileg azonosak a xerogelekkel (1. ott). 
Üregeiket, kapillárisaikat levegő vagy 
más gáz tölti ki. B. A.

Aérologia. A meteorológiának a sza
bad légkör kutatásával foglalkozó ré
sze : bizonyos tekintetben a légkör kí
sérleti fizikája (1. még Indirekt aéro- 
lógia). Г. G.

Aeron, 1. Alumíniumötvények.
Аёгоп (aeroplankton), 1. Plankton.
Aérostatika. A gázállapotú (légne

mű), tehát összenyomható (kompresz- 
szibilis) folyadékok nyugalmi helyze
tének (egyensúlyának) feltételeit, il
letőleg törvényeit magába foglaló tu
dományág, mely többek között a lég
hajók úszóképességének, valamint sta
tikus stabilitás viszonyainak törvé
nyeit is magyarázza. Nagy szerepe 
van az A.-nak a meteorológiában, 
minthogy az A. a légóceán egyensúlyi 
viszonyait is tárgyalja. F. K.

Aeroszol. A levegőben, mint oldó
szerben lebegő kolloidális vagy kö
zel kolloidális méretű apró szilárd 
testecskék vagy apró cseppek hal
maza (1. Aérodiszperz-rendszer). A 
legismertebb és legfontosabb A.-ok a 
felhő és a köd. Ezek általában csep
pecskékből állanak (0° alatti hő
mérsékleten túlhűlt cseppekből) és 
csak igen nagy hidegben, kb. — 20 
C°-tól kezdve jégszemecskékből. Egy 
másik közönséges A. a füst. A hadi 
technikában is használnak mesterséges 
A.-okat: 1. mérges ködöket és füstö
ket, 2. nem-mérges ködöket és füstö
ket, amelyek az ellenséges megfigye
lés megnehezítésére és az ellensé
ges légi vagy tüzérségi támadás elől 
való elrejtőzésre szolgálnak (1. Gáz
háború). A. L.

Aestilignosa (Aestisilvae, Aesti- 
fruticeta), lombhullató erdők. Télen 
lombhullató, védett rügyű, évgyűrűs fák 
és cserjék (tropofiták) növényszövet
kezetei. Mérsékelt klíma, meleg, nedves 
nyárral; mérsékelten hűvös, nedves tél
lel. Lomb puha, élénk zöld, hidegokozta 
vízhiány vagy lefagyás folytán télen



lehull. Mérsékelt klímaövek, különösen 
Közép-Európa, Észak-Amerika, Kelet- 
Ázsia, — a mediterrán felé a Du r i -  
l i g n o s a  (1. ott), a kontinentális 
vagy sarki tájak felé a tűlevelű erdők 
váltják fel. Az erdőket egy vagy ke
vés faj alkotja, a vegetáció négyszintű; 
a fényviszonyok több aszpektust (1. 
ott) választanak szét; tavasszal geo- 
fiták (1. ott), nyáron árnyékkedvelő 
hemikriptofiták (1. ott) uralkodnak, epi- 
fita, lián kevés. Közép-Európa 0- alább) 
és Észak-Amerika bükkösei (Fagus 
grandifolia — Acer saccharatum-erdők), 
tölgyesei, gesztenyések, nyíresek, láp
erdők, ligetek. Észak-Amerika atlanti- 
kus lomboserdei összetételükben Kelet- 
Ázsia (É.-Kína, Japán) erdeihez hason
lók (bükk, tölgy, dió, juhar, nyír, hárs 
uralkodnak). Dél - Amerikában a No- 
thofagus-erdők, Észak-Amerikában még 
a mocsárciprus (Taxodium) és Nyssa- 
láperdők nevezetesek. Magyarország: 
Fagion silvaticae (bükkösök), klimax
öve (1. ott) a Kárpátokban (1150— 
1300 m-ig), a Magyar-Középhegység
ben (különösen északi oldalakon, 300 m 
felett). Inkább nedves, hűvös klíma 
(vagy lokális klíma), talaj bázikustól 
(barnaföld) savanyúig (podzol, rajta 
Fagetum myrtillosum) változik, erős 
beárnyékolás, éles aszpektusok, laza 
gyepszint, benne különböző fajok ural
kodhatnak (fácies V. erdőtípus); for- 
rásos, mocsaras helyeken magas kórok
ból áll (Fagetum altherbosum). Bükk 
mellett dominánsak lehetnek a gyer
tyán (Fagetum carpinosum), vagy ma
gasabb tájon a jegenyefenyő (Fagetum 
abietosum), néhol az Acer pseudopla- 
tanus. — A Quercion roburis (tölgyesek) 
klimaxövébe (1. ott) tartozik az Alföld 
s hegyvidékeink 650 (északon)—950 
méterig. Változó klíma- és talajigény, 
uralkodó fajok: Qu. robur assz. (ko- 
csános tölgyes). Az Alföldön bázikus 
vagy savanyú homokon, ártereken, 
hegyvidéki nedves völgyekben, gyakran 
gyertyánnal. Quercus sessiliflora assz. 
(kocsántalan tölgyes), száraz hegylej
tőkön, meszes (Qu. lanuginosav al) 
vagy savanyú talajon (Qu. myrtillo

sum, gyertyánnal). Qu. lanuginosae 
(molyhos-tölgyes) meszes lejtőkön vagy 
homokon. Ritkábbak: Quercion cerris 
assz. (cser), Qu. conferta assz. (magyar 
tölgy), pusztai területeken a gyep
szint rétszerű (Quercetum gramino
sum), az erdő parkerdő jellegű. Ide so
rozzuk a száraz, rendesen savanyú ta
lajon, letárolás vagy égés után kelet
kező nyíreseket (Betula pendula assz.) 
s az ugyancsak kultúrateremtette ke
vert Fraxinus - Ulmus - Acer-erdőket. 
Őseik az alföldi nyíresek. — Castaneion 
(gesztenyések), Castanea sativa assz. 
pusztulóban van; egykor alföldeink 
szegély hegységein (a borsodi Bükkig), 
ma különösen Nyugat-Magyarországon, 
savanyú talajon, kevert aljnövényzet
tel, parkerdő megjelenéssel. — Almon 
glutinosae (láperdők) edafikus jellegű 
erdők vagy cserjések, mocsári vagy láp
talajon, állóvizek, nedves rétek szuk
cessziója (1. ott) folytán alakulnak ki. 
Hegyvidéken, tőzegmohalápokon Betula 
pubescens assz., az Alföldön éger- 
(Alnus glutinosa assz.), nyír- (Betula 
pubescens-Salix pentandra assz.) erdők, 
füzes (Salix cinerea assz.) cserjések. 
Salicion-Alnion incanae (ligetek) eda
fikus jellegű erdők vagy cserjések, folyó
vizek mentén, mint állandó jellegű for
máció (1. Szukcesszió), életét a meg
ismétlődő áradások befolyásolják. Hegy
vidéken különösen Alnus incana assz., 
síkon fűz cserjés vagy liget, keverve 
égerrel, nyárral, kőrissel (Salicetum al- 
bae-fragilis, S. populosum, S. alnosum, 
Fraxinetum excelsioris). — Fruticiquer- 
cion lanuginosae (tölgycserjések), eda
fikus jellegű cserjések, száraz talajon, 
gyakran sziklás lejtőkön, száraz, lokális 
klíma mellett, gazdag gyepszinttel, pl. 
mészen a Quercus lanuginosa-Cotinus 
assz., a Spiraeo-Cotinetum (törpe szik
lai cserjés, őskőzeten is), a Tilio Frasi- 
netum (sziklai nedves, árnyas erdős
cserjés) stb. Ide tartozik a mediter
rán hegyvidékeken, különösen a Balká
non a „sibljak“ (átmenet a Durifruti- 
cetához, 1. ott). — Corylion avellanae, 
cserjések a domb- és hegyvidéken, kü
lönösen erdők szegélyén, főként kultúr-



hatások alatt keletkezik: Coryletum 
mixt um, benne mogyoró, som, kecske- 
fűz, galagonya stb. uralkodhatnak, er
dei és réti elemek keverednek. — Prunion 
spinosae (pusztai cserjések), tüskés bo
zótok, vagy legelőkön maradnak meg 
(Prunus spinosa-Crataegus monogyna: 
kökény-galagonya és Juniperus com
munis: boróka assz., bár utóbbi meg
jelenésében a tűlevelű cserjésekhez tar
tozik), vagy a pusztai erdők kialaku
lásának egyik stádiumát képviselik 
(Prunus nana-fruticosa- és Rosa-cserjé
sek). Az összes hazai A.-szövetkeze- 
tekben fokozatos az átmenet (kiindul
va a pusztai vegetációból (1. Duriher- 
bosa) a hő- és fényfaktorokkal szem
ben maximális, a vízfaktorral szemben 
minimális igényű Fruticiquerciontól a 
hő- és fényfaktorral szemben relatíve 
minimális, a vízfaktorral szemben 
maximális igényű bükkösökig (hasonló 
ökológiai igényűek a láp- és ligeterdők).

S .R .
Afázia (aphasia) az a beszédzavar, 

melyet a beszédkészülék központi ré
szének, a bal alsóhomloki tekervénynek 
(Broca-mező) megbetegedése okoz. A 
beteg nem találja el a beszédhez szük
séges beidegzéseket, mert azokat nem 
ismeri többé. A beszéd megértése nor
mális lehet, úgyszintén az egyes izmok 
beidegzése, melyek a beszéléskor szere
pelnek. Balkezeseknél, akik az emberi
ségnek mintegy 5%-át teszik, a jobb 
agyiéi megfelelő területei szerepelnek 
hasonlóan. T. H.

Affinitás. Kémiai A.-on vagy vegy- 
rokonságon az elemeknek, vagy ve
gyieteknek egymással való reagálási 
hajlamát értik. E hajlam kvantitatív 
mértékének régebben a reakcióhőt te
kintették és azt gondolták, hogy mi
nél nagyobb a (pozitív) reakcióhő, 
annál nagyobb a vegyülő anyagok 
közötti A. (Berthelot-elv). Ma tud
juk, hogy ez a felfogás helytelen, 
mert az A. kvantitatív mértéke nem a 
reakcióhő, hanem a reakció által maxi
málisan termelhető munka mennyisé
ge (maximális munka elve). A maxi
mális munka (szabad energia) és a

reakcióhő nagysága általában véve 
nagyjából megegyezik, vannak azon
ban esetek, amikor nagy eltérések 
vannak, sőt az előjel is különbözhet, 
tehát olyankor is van A. (végezhető 
munka), amikor a reakció endoterm.

L. B.
Affinitási állandó, gyenge savak és 

bázisok disszociáció állandója, mely 
az illető sav vagy bázis erősségének 
mértékéül tekinthető (1. Elektrolitos 
disszociáció, illetőleg Ostwald higítási 
törvénye). E. O. T.

Afitális öv, 1. Tó.
Äfja a limnológiában gyakran hasz

nált mesterszó (svéd). A tavak iszap
jának felszínére rakódott, elhalt plank
ton-szervezetek (1. ott) még fel nem 
bomlott maradványai. V. L.

Againogónia a. m. ivartalan szapo
rodás (Hartmann, 1904).

Agglutináció (összetapadás) az im
munitástanban az a jelenség, amidőn 
valamely egyneműnek (homogénnek) 
látszó folyadékban finoman és egyen
letesen eloszlott lebegő, apró részecs
kék valamely behatásra kisebb-nagyobb 
csoportokká, pelyhekké verődnek össze, 
majd a folyadék mélyére süllyednek és 
ennek következtében a pelyhek között, 
illetve ezek lesüllyedése után fölöttük 
a folyadék feltisztul. A lebegő (szusz- 
pendált) részecskék lehetnek mikrobák 
vagy magasabbrendű állati sejtek, de 
lehetnek élettelen és nem szerves apró 
alakelemek is (kaolin, szén, kolloidális 
oldatok). — Legnagyobb jelentősége 
van a szerológiában a baktériumok és 
a vörösvérsejtek A.-jának. — A.-t 
okozhatnak normálsavók, de sokkal in
kább immunsavók. Az A. fajlagos je
lenség, minélfogva gyakorlati alkalma
zásra találhat kórisméi szempontból; 
sok fertőző betegség alatt ugyanis a 
vérben a betegséget okozó baktériumo
kat agglutináló anyagok halmozódnak 
fel és még a betegség után is megma
radnak rövidebb-hosszabb ideig benne. 
Ez alapon még hetekkel vagy hóna
pokkal a felgyógyulás után is meg le
het állapítani, hogy valakinek a beteg
sége pl. tífusz, illetve kolera volt-e; ha



vérsavója kellő hígításban agglutinálja 
a tífusz baeillusait, ez tífuszra u tal 
ha a kolera baktériumait, ez kolerára 
utal stb. (1. Agglutinin, Hemaggluti- 
náció, Izoagglutináció). P. H.

Agglutinin a szerológiában jelenti 
úgy a normál-, mint az immunsavók
ban foglalt olyan anyagot, mely agglu
tinál (1. Agglutináció). Az A. a sa
vókban a globulinokhoz van kötve; az 
agglutinálható és szuszpenzióban levő 
apró alakelemek adszorbeálják a glo- 
bulinokat, minek következtében meg
szűnik az az egyensúlyi helyzet, amely 
lebegésben tartja a részecskéket (bak
tériumokat, vérsejteket); nevezetesen 
csökken vagy megszűnik a baktériu
mok negatív villamos töltése, mely 
kölcsönös taszításukat okozva, össze
tapadásukat gátolja. Egy- vagy több
féle baktériumot agglutináló A. - ek 
normálsavókban is előfordulnak (=  
normál-A.-ek), de csak csekély tömény
ségben; baktériumokkal kezelt állatok 
vérsavójában ellenben oly töményen le
het jelen az A., hogy a savó nagyfokú 
(1000—50.000-szeres) hígításban még 
mindig agglutinál (immun-A.). Az 
A.-ek, különösen az immun-A.-ek, nagy
mértékben fajlagosak, minélfogva egy
részt kórisméi, másrészt baktériumazo
nosítási célokra alkalmazhatók; A.-ek 
keletkeznek a szervezetben fertőző be
tegségek alatt a megfelelő baktériumok 
ellen, minélfogva a betegek vérsavójá
val és a kórokozónak tarto tt bakté
riummal a kórisme megerősíthető. Ver
seiteket agglutináló A. =  hemaggluti
nin (1. Izo-A.-t). P• Н-

Agnozia. Az érző megismerés töké
letlenségei: ha látásra vonatkozik, ak
kor lelki vakság, ha a hallásra, lelki 
süketségről szólunk. A zavar a nyak
szirti lebeny laterális tekervényének, 
illetve a halántékkéregnek kétoldali 
pusztulása révén áll elő. Egyoldali sé
rülés esetében főleg a baloldali kéreg
kiesés hatása az uralkodó. Szósiketség 
(aphasia sensoria) az, midőn a beteg 
hall, de a hallott beszédet nem érti. be
szél ugyan, de a szavakat rosszul alkal
mazza, értelmüket összezavarja. T. H.

Agráfia (agraphia) a központi ideg- 
rendszer egyik kéregterületének, a kö
zépső homloki tekervény leghátsóbb 
részének megbetegedése, mely az írás
ban okoz zavarokat. T. H.

Agrármeteorológia, 1. Földmívelési 
meteorológia.

Agyalapi mirigy, 1. Hipofízis.
A-horizont, 1. Talajprofil.
Akkommodáció. mágneses. Állítsunk 

ferromágneses anyagot, különösen lágy
vasat mágnesező térbe, pl. tekercs bel
sejébe. A mágnesező tér erősségét po
zitív értékről hirtelen ugyanakkora ne
gatív értékre változtatjuk úgy, hogy 
a tekercsben az áram irányát meg
fordítjuk. A lágyvas csak akkor ve
szi fel a negatív értéknek megfelelő 
mágnesezést, ha már néhányszor ezt 
az irányváltozást elvégeztük. A mág
nesező térnek kisebb, ugrásszerű vál
tozásánál is mutatkozik ez a jelenség, 
mely a mágnesei hiszterézissel (1. ott) 
függ össze. A jelenség természetét még 
kevéssé ismerjük. M. J.

Akkommodáeió, szemé. A szem azért 
tudja a különböző távolságban levő 
tárgyakat tisztán látni, mert lencséje 
a hozzátapadó izmok segítségével al
kalmazkodik és így a tárgy képe min
dig az ideghártyára esik. Az izmok 
megfeszítésénél a lencse laposabb, az 
izmok elernyedésénél pedig kidombo
rodik. Távoli tárgyak nézésekor a len
csét laposra állítjuk. — A szemlencse 
réteges szerkezetű. Ennek az a követ
kezménye, hogy a görbület változása
kor a gyujtótávolság nagyobb mér
tékben változik, mint ha a lencse ho
mogén lenne (Gullstrand). Nyugodt ál
lapotban az egészséges szem gvujtó- 
távolsága ITT mm, ez A. folytán 14-2 
milliméterig csökkenhet. Az A. széles
ségének azt a dioptriában (1. ott) ki
fejezett közt nevezzük, melyben a szem 
változhat. Nagysága a korral változik, 
mégpedig egyre csökken. 10 éves kor
ban 14, 20 evesnél 10, 30 évesnél 7, 
40 évesnél 4'5, 50 évesnél 2‘5, 60 éves
nél 1, 70 évesnél 0*25, 75 évesnél az A. 
megszűnik (Donders táblázatából).

M. J.



Akkumulátor. Az A. elektromos 
energiának kémiai energia alakjában 
való tárolására alkalmas berendezés, 
melyből a befektetett elektromos ener
gia ismét visszanyerhető. Legelterjed
tebben használatos az ólom-A., mely 
20—30%-os kénsavba merülő ólom- és 
ólomdioxid-lemezből álló galván-elem. 
Az ólom-A. negatív pólusa az ólom, 
pozitív pólusa az ólomdioxid, kisülés 
közben mindkettő ólomezulfáttá alakul 
át. E kémiai átalakulás szabad ener
giája szolgáltatja az A.-ban az elek
tromos energiát. Ha a kisütött A.-on 
ellentétes irányú áramot vezetünk ke
resztül (vagyis az A. pozitív pólusát 
az áramforrás pozitív pólusával köt
jük össze, a negatívot pedig a nega
tívval), akkor az ólomszulfát a káté
don ólommá redukálódik, az anódon 
pedig ólomdioxiddá oxidálódik. Ez az 
eljárás az A. töltése. Befejezését az 
elektródokon fellépő bőséges gázfej
lődés jelzi. Ha ugyanis az ólom
szulfát redukciója, illetőleg oxidá
ciója az elektródokon teljesen végbe
ment, akkor a töltőáram a vizet bont
ja el hidrogén- és oxigéngáz fejlődése 
közben. Az ólom-A. elektromotoros 
ereje frissen töltött állapotban a sav
koncentrációtól függően 2‘0—2‘2 volt. 
Kapocsfeszültsége (mely igen kis belső 
ellenállása folytán alig kisebb az elek
tromotoros erejénél) használat közben 
igen állandó s csak akkor kezd észre
vehetően csökkenni, ha már a tárolt 
energiának legnagyobb részét leadta. 
Ha kapocsfeszültsége 1'8 volt alá 
csökkent, újból tölteni kell. A kapocs
feszültségen kívül az A.-t kapacitása 
jellemzi, vagyis az az elektromos meny- 
nyiség, amely a teljes feltöltött A.-ból 
kivehető, míg kapocsfeszültsége 1*8 
voltra csökken. A kapacitás és a hasz
nálatnál megengedett legnagyobb áram
erősség az elektródlemezek nagyságá
tól és minőségétől (porozitás stb.) függ. 
Az ólom-A. hátránya, hogy gondos 
kezelést igényel s hogy a súlya nagy. 
— Újabban kezd elterjedni az Edison- 
vas-nikkel-A., mely lényegesen köny- 
nyebb az ólom-A.-nál és nem igé- 

Természettudományi Lexikon.

nyel oly gondos kezelést. A vas-nik- 
kel-A. pozitív pólusa Ni-iOn . 1*2 H;0, 
negatív pólusa pedig vas. Az elektrolit 
körülbelül 25%-os kálilúg. Működés 
közben а МьОл redukálódik Ni(OH)2 -á, 
a vas pedig Fe(OH)2-á oxidálódik, töl
tésnél viszont az ellentétes folyamat 
megy végbe. A vas-nikkel-A. elektro
motoros ereje L3 volt. E. G. T.

Akratopegek azok a forrásvizek, 
melyeknek hőmérséklete kb. megfelel az 
illető hely évi középhőmérsékletének. 
Hőmérsékletük nagyjában állandó (ho
mo termás). V.L.

Akromatikus lencserendszer az, 
amely a lencse kromatikus hibáját ki
küszöböli, vagy legalább kis mértékre 
szorítja le. Teljesen akromatikus ak
kor lenne a rendszer, ha az összes lá t
ható színek által keltett képek egyenlő 
nagyok lennének és egy helyre esnének. 
Ekkor az összes színek keverése foly
tán fehér fény állna elő a képben, ha 
a beeső fény is fehér volt. De ezt a 
feladatot igen nehéz megvalósítani. Az 
első lépés az volt, hogy két színt, pél
dául a Fraunhofer-C- és F-vonalak szí
neit egyesítették. Ügy szokták mon
dani, hogy ezzel a primér színképet 
megszüntették. Ezt úgy lehet elérni, 
hogy vékony domború és homorú len
csét egymásra illesztenek, a lencséket 
pedig úgy választják meg, hogy gyújtó- 
távolságaik aránya egyenlő legyen a 
„relatív diszperzió“ (1. ott) arányával. 
E végett a domború lencsét korona
üvegből, a homorút pedig flintüvegből 
(1. Koronaüveg, Flintüveg) választjuk.

M. J.
Akromatin a sejtmagfonalzat (1. 

ott) nem festődő részleteinek megjelö
lése. Sz. Z.

Akromegalia, 1. Hipofízis.
Aktinium. Az uránium-ércekben elő

forduló radioaktív elem (vegyjele Ac), 
melyet ezekből az ércekből a ritkaföl
dekkel együtt lehet elkülöníteni; ké
miai tulajdonságaira nézve legközelebb 
áll a lanthánhoz (La). Teljesen tiszta 
állapotban előállítani, vagyis a ritka
földektől is tökéletesen megtisztítani 
eddig nem sikerült. Igen gyenge, alig
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észlelhető béta-sugárzás közben bom
lik, felezési ideje körülbelül 20 év. Bom
lástermékei közül nevezetes az igen 
rövid életű aktiniumemanáció (1. Ra
dioaktív bomlássorok), amelyet a rend
szerint ritkaföld-hidroxidokat tartal
mazó aktinium-készítménvek könnyen 
kibocsátanak magukból (1. Emanáló- 
képesség). Ezért az aktiniumot egv- 
ideig emánium-nak is nevezték. I. L.

Aktinium A, 1. Aktív lerakódás.
Aktinium В, 1. Aktív lerakódás.
Aktinium C, 1. Aktív lerakódás.
Aktinium C', 1. Aktív lerakódás.
Aktinium C", 1. Aktív lerakódás.
Aktinium D. Az aktinium-bomlás- 

sor végterméke, amely tehát már nem 
bomlik tovább. Kémiai tulajdonságaira 
nézve az ólommal minden tekintetben 
megegyezik. I. L.

Aktinium-bomlássor, 1. Radioaktív 
bomlássorok.

Aktiniumemanáció, 1. Emanációk.
Aktinométer, 1. Sugárzásmérő esz

közök.
Aktinon, 1. Aktiniumemanáció.
Aktino-uránium. Az aktinum-bomlás- 

sornak feltételezett anyaeleme, amely 
az uránium-ércekben az UI- és UII-ve 1 
együtt fordulna elő mint harmadik urá- 
nium-izotop. Másik feltevés szerint 
azonban az aktinium-sotozat az I l ii
nél ágazik ki az uránium-sorozatból 
(1. Radioaktív bomlássorok). I. L.

Aktiválás, a kémiai reakciósebes
ség elméletében fellépő fogalom. Ki
fejezi, hogy az ütközés egymagában 
véve még nem elégséges az egyesülés 
(reakció) létrejöttéhez, hanem a mole
kuláknak az ütközés pillanatában ger
jesztett, vagyis energiadúsabb állapot
ban kell lenni, hogy a reakció tényleg 
bekövetkezzék. A gerjesztés (aktivá
lás) külső energia hozzávezetésével tör
ténik, ha ez nem áll rendelkezésre, ak
kor a termikus energia Boltzmann-féle 
eloszlása követketében is kerülhet a 
molekulák bizonyos, jól definiált hánya
da aktivált állapotba, ami a reakció le
folyásához vezet. A gerjesztéshez szük
séges energiát A.-i energiának, vagy 
A.-i hőnek (Q nevezik, ez a reakció

sebességi állandó tempera túrakoefficien- 
sével a következőképen függ össze: 
dlnk Qa
~ d /F ~ W l2 Q- Reakciósebesség
elmélete). L. B.

Aktiválási energia, 1. Aktiválás.
Aktív centrum, 1. Katalízis.
Aktivitás. Termodinamikai számítá

sokban igen gyakran van szükségünk 
az oldatok izoterm hígításakor (gá
zok kiterjedésekor) nyerhető maximális 
munka ismeretére. Ezt a maximális 
munkát (1. ott) könnyen kiszámíthat
juk, ha az oldat (gáz) ideális; a 
munka értéke az állandó T-hőmérsék- 
leten bekövetkező változáskor molon-
kint RTln —, ha ci-gvol a kezdeti, c,
c2-vel pedig a végső koncentrációt je
löljük. A gyakorlatban azonban az 
ideális állapot nem érhető el, hanem 
csak többé - kevésbbé megközelíthető, 
aminek következtében a munka előbbi 
kifejezése elveszti szabatos értelmét. 
Ha azonban c-t megszorozzuk valami
lyen /-faktorral, melynek értékét ön
kényesen úgy választjuk, hogy az fc- 
szorzat a reális oldatra ugyanazt je 
lentse, mint c az ideálisra, akkor \ilá- 
gos, hogy a munka egyenletének alakja 
fenntartható, sőt a munka értékét is 
helyesen adja meg, ha a tényleges kon
centrációk helyett az előbb definiált 
„korrigált“ koncentrációt használjuk. 
Ezt a javított koncentrációt A.-nak, 
a korrigáló faktort A.-i együtthatónak 
nevezzük. Mivel a gázok koncentráció
ját azok nyomásával (parciális nyomá
sával) szokták kifejezni, reális gázok
nál a nyomás szorul korrekcióra; 
a korrigált nyomásnak illékonyság a 
neve.

A definícióból következik, hogy vég
telen hígításnál (igen kis gáznyomás
nál) az A.-nak (illékonyságnak) a kon
centrációba (nyomásba) kell átmenni 
és az A.-i faktornak 1 felé kell köze
ledni.

Az A. fogalmának különösen az ol
datok esetében van fontossága. Mivel 
csak aktivitásbeli különbségeket mér-
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hetünk, az aktivitást valamely önké
nyesen választott normálállapotra szo
kás vonatkoztatni. Az aktivitás meg
határozása általában véve csak kísér
leti úton történhetik. Az egyes mód
szerek a heterogén egyensúly jelensé
geit használják fel. így lehet A.-t 
mérni a folyadék-gőzrendszer egyen
súlyából (gőznyomás-módszer), a fo
lyadék-szilárd test (fagyáspont mód
szere), továbbá galvánelemek (elektro
motoros erő módszere) egyensúlyából. 
Egyes esetekben az A.-t elméleti úton 
is ki lehet számítani (1. Erős elektro
litok). L. B.

Aktivitási együttható, 1. Aktivitás.
Aktív lerakódás-nak nevezzük a 

gázalakú radioaktív emanációk bom
lástermékeit. Más néven mint indukált 
aktivitás ismeretes, miután úgy fedez
ték fel, hogy a megfigyelések szerint 
olyan testek, amelyek huzamosabb ideig 
rádium közelében voltak, szintén ra
dioaktívakká váltak. A rádiumból ke
letkező emanáció ugyanis mint gáz, 
szétterjed, és ahová eljut, a bomlás- 
termékei (amelyek már nem gázala- 
kúak, hanem szilárdak) rárakódnak a 
tárgyakra. Az első pillanatra tehát 
úgy tűnik fel, mintha a rádium a kö
zelében levő tárgyakban mintegy ra
dioaktív sugárzóképességet indukált 
volna. — A rádiumemanációnak két 
ilyen lerakódása van, egy rövid- és egy 
hosszúéletü lerakódás. A rövidéletű le
rakódáshoz a HaA, RaB és a RaC, 
a hosszúéletűhöz pedig a RaD, RaE 
és a RaF (polonium) tartoznak. Az 
előbbi csoportnak a leghosszabb életű 
tagja, a RaB 26-8 perc alatt, a máso
dik csoportnak a leghosszabb életű 
tagja, a RaD pedig körülbelül 16 év 
alatt bomlik a felére. — Az aktinium- 
és a thóriumernanációnak csak rövid
életű lerakódása van; ezek is három
három termék (А, В és C) keveréké
ből állnak. — A rövidéletű lerakódá
sok első tagjai (az „A“-termékek) az 
emanációból való keletkezésük pillana
tában pozitív töltéssel bírnak; ha te
hát az emanációt tartalmazó térbe 
negatív töltésű platinalemezt teszünk,

az A. ezen összegyűlik. A platinalemez
ről az A.-t híg savval leoldhatjuk és 
az oldatból a lerakódás egyes tagjait 
a kémiai tulajdonságok alapján elkülö
níthetjük (az „M“-tagok a polónium- 
mal, a „ ^ “-termékek az ólommal, a 
„C“-terinékek a bizmuttal izotópok), 
így az „Műtermékek az oldatba már
to tt ezüstlapra, a „U“-tagok nikkel
lapra csapódnak rá, a visszamaradt 
„R“-tagot pedig elektrolízissel lehet 
az oldatból eltávolítani. Ugyanígy vá
laszthatjuk szét a rádium hosszúéletü 
lerakódásának a tagjait is (a RaD 
ólom-, a RaE bizmut-izotop, a RaF 
pedig maga a polonium). — A „C“- 
tagokból kettős bomlás útján (1. Rá
dióaktív bomlássorok) keletkező C' 
(polónium-izotop) és C" (thallium-izo- 
top) termékek elkülönítését az igen rö- 
\id életkoruk miatt csak némely eset
ben lehet keresztülvinni (például a thó- 
rium-C"-néi, a tallium reakcióival).

I. L.
Aktív szén, a nagy adszorbeáló ké

pességű szén. Nagy adszorbeálóképes- 
ségének oka nagy fajlagos felülete, va
lamint felületének megfelelő kémiai és 
fizikai minősége, szerkezete. A jóminő
ségű A. fajlagos felülete mintegy 800 
és 1200 m2 között ingadozik. — Elő
állítható szénvegyületeknek megfelelő 
hőmérsékleten és megfelelő „aktiváló“ 
anyagok jelenlétében való elszenesíté- 
eével. Például a „Norit“ név alatt for
galomban lévő A.-t szénvegyületekből, 
például cukorból 700 C° felett vízgőz 
jelenlétében való hevítéssel nyerik. A 
„Carboraffin“ nevű A. zinkklorid je
lenlétében 300 és 800 C° között készül. 
— Az A.-eket főképen oldatok színte- 
lenítésére, valamint gázok adszorbeá- 
lására használják (1. Hadigázak). Köz
ismertebb aktív szénkészítmények: „Bri- 
lonit“, „Carbon“, „Carboraffin“, .,Dar- 
со“, „Telquel“, „Eponit“, „Norit“, 
„Supranorit“, „Suchar“ stb. В. A.

Akusztikus vonzás és taszítás. Füg
gesszünk fel vékony fonálra papírle
mezt és helyezzük rezgő hangvilla mellé 
úgy, hogy a lap a rezgésre merőlegesen 
a hangvillától 1 cm-re legyen. A villa
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a lapot vonzza. A hatás erősebb lesz, 
ha a villára a lógó lappal párhuzamo
san papírlapot ragasztunk. A jelenség 
kimutatására a villa hangszekrényét 
is fel lehet használni. Ha a felfüggesz
tett test (előbb papírlap) sűrűbb, 
mint a hanghullámokat hordozó közeg 
(levegő), akkor vonzás áll elő, ellen
kező esetben taszítás. A hangszekrény 
a melléje állított, szénsavval töltött 
könnyű üveggömböt vonzza, de hidro
géntöltéssel eltaszítja. A szekrény mel
lett szabadon felszálló gázokon és gő
zökön is megfigyelték a jelenséget. W. 
Thomson szerint a vonzást a hangfor
rás és a lap közt előálló nyomáscsök
kenés okozza. Azonkívül ha a szekrény 
mellé nyílással ellátott fémgömböt 
(rezonátor) állítunk és a rezonátor 
megszólal, akkor nyílásán á t légáram 
lép ki, amely erős hang esetében jelen
tékeny lehet. A rezonátorból kilépő 
áram reakciója a rezonátort ellöki. A 
nyílás alakja szerint vonzás vagy ta 
szítás keletkezik. A hangszekrény maga 
is rezonátor. A két rezonátor közt köl
csönhatás lép fel, mely a jelenséget 
meghatározza (Lebedew). Az előbb le
írt reakció ezt a kölcsönhatást elfedi. 
Egymásra rezonáló lemezek közt is fel
lép kölcsönhatás. De a kölcsönhatás 
természetét még nem ismerjük elég rész
letesen. M. J.

Alacsony frekvencia, 1. Kisfrekven- 
cia.

Alakváltozás (ciklomorfózis) jelen
ségét egyes édesvízi, főleg planktikus 
(1. Plankton) állatokon Zacharias fe
dezte fel 1893-ban. Abban áll, hogy 
egyes állatfajok évszakonként tetemes 
mértékben és eléggé szabályszerűen vál
toztatják testalakjukat. Így például a 
H y a l o d a p h n i a  c u c u l l a t a  
nevű apró rákocskának feje nyáron 
magas, előreugró sisakkal bír, mely 
őszre felényire kisebbedik és elhegyese- 
dik, télre pedig még sokkal kisebb lesz 
és lekerekedik. Természetesen úgy kell 
ezt értenünk, hogy nem ugyanazon az 
egyeden megy végbe ez a nagyfokú vál
tozás, hanem az utódokon. A Balaton
ban is nagy tömegben élő C e r a -

t i u m  nevű egysejtű növényke ta 
vaszi egyedeinek a legtöbb tóban há
rom rövid szarva van, a nyári egye- 
deknek azonban csak két hosszú szarvuk 
fejlődik ki stb. Ezt az elég sok lebegő 
(planktikus) fajon előforduló érdekes 
jelenséget, mely miatt az egyes alako
kat külön fajként kezelték, eredetileg 
a víz hőmérsékletének változásaival 
magyarázták és a lebegőképességgel 
hozták kapcsolatba, mert a melegebb 
vizekben nehezebb a lebegés, mint a 
hidegebb vízben (1. Víz szívóssága). So
kan azonban ezt a magyarázatot nem 
fogadták el, hanem azt vallják, hogy 
az A. okát belső, szervezeti viszonyok
ban kell keresni. V. L.

Alapanyagcsere a szervezetnek azon 
minimális anyagcseréje, amely az élet 
fenntartásához szükséges. Hogy ezt 
megkapjuk, a szervezetnek a munká
ját a legkisebbre kell csökkenteni. Ezért 
a vizsgálat előtt 12—24 óráig fektet
jük a vizsgálandó személyt, aki 12 
órája éhezik (mert az emésztés is mun
kával jár) és kritikus hőmérsékleten 
tartjuk, amely ruhában 18, ruha nél
kül 28 C° körül van. Kritikus hő
mérséklet alatt értjük azt, hogy ilyen
kor a szervezet hőegyensúlyban van, te
hát a test sem hűtésére, sem fűtésére 
nem fordít munkát. Egészséges szer
vezet általánosan testsúlykilogrammon
ként és óránként egy nagy kalóriát 
termel, tehát egy 70 kg-os embernek 
a napi A.-je 1680 kalóriának felel meg. 
Az A.-t a vizsgálandó személy oxigén
fogyasztásával mérik meg. A fent le
írt feltételek alatt lévő személyt bizo
nyos időn keresztül egy szelep segít
ségével egy zsákba lélekeztetjük s a 
kilélekzett levegő összetételét megálla
pítjuk és mennyiségét megmérjük. Is
mervén a belélekzett levegő mennyisé
gét és összetételét, ki tudjuk számíta
ni az ismert idő alatt fogyasztott oxi
gén mennyiségét. S mivel minden 200 
cm3 fogyasztott oxigén megfelel egy 
nagy kalóriának, ily módon kiszámít
ható a vizsgálati idő alatti kalória
mennyiség. Az A. ismerete diagnoszti
kai szempontból igen fontos, mert néha



valamely betegség első külformái kö
zött jelentkezik. Ilyen pl. a Basedow- 
kór, amikor az A. 50—80%-kai is fo
kozódhat. T. ff.

Alaphang, 1. Hangelemzés.
Albargin, gelatose vegyülete ezüst

nitráttal, 15% ezüsttel.
Albedo. Érdes felületről a fény dif

fúzán verődik vissza. A diffúz vissza
verődésnél a visszaverődés együtt
hatóját (1. Visszaverőképesség) merő
leges beesésnél a l b e d o  nak nevez
zük. Értéke 1-nél mindig kisebb. Nagy 
A.-ja van a magnéziának (kb. 0*95), 
gipsznek (0*92), báriumszulfátnak 
(0*89). Fehér fal A.-ja 0*80, sárga 
tapétáé 0*40, kék tapétáé 0*25. Tiszta 
cinkfehérrel bevont lap A.-ja 0*75, a 
tiszta litofonnal bevont mennyezeté 
ugyanakkora, tehát a ráeső fénynek 
háromnegyed részét visszaveri. Ez a 
közvetett megvilágításnál fontos. — 
Néhány talajfajtának és kőzetnek A.- 
ja: hó 0*78, habkő 0*38, fehér homok
kő 0*24, agyagmárga 0*16, trachitláva 
0*10, szántóföld 0*08, bazalt 0*06. — 
B o l y g ó k  A .-ja  annyiban fontos, 
mert ha ezt földi anyagok A.-jával ösz- 
szehasonlítjuk, a bolygók felszíni szer
kezetéről kaphatunk felvilágosítást. A 
bolygók A.-ja a következő: Merkur 
0*069, Vénusz 0*59, Föld 0*45, Mars 
0*154, Jupiter 0*56, Szaturnusz 0*63, 
Uránusz 0*63, Neptunusz 0*73 (?). 
Holdunké 0*073. Ebből, más tapaszta
latokkal megegyezően, az következik, 
hogy Holdunknak és a Merkúrnak egy
általában nincs légköre, a Marsnak 
gyenge, a Vénusznak és a külső boly
góknak sűrű légköre van. A Föld A.- 
ját abból a gyenge fényből lehet mér
ni, amely a Földről visszaverődve a 
Holdra jut és ennek egyébként sötét 
felületét megvilágítja, mikor a sarló 
keskeny. M. J.

Albedo, csillagászati, az a viszony- 
szám, amely azt mutatja, hogy vala
mely gömb hányadrészét veti vissza a 
reája merőlegesen eső parallel fénynya
lábnak. T. A.

Albuminuria (fehérjevizelés). Ha a
vizeletben fehérje jelenik meg, A.-ról

beszélünk. Rendesen általában nincs 
a vizeletben fehérje, mert a vese, mint 
szűrő, a vérből nem engedi át. Mégis 
előfordulhat, főleg fokozott izom
munka, nagymennyiségű fehérjefo
gyasztás (alimentáris fehérje), a nap 
bizonyos pontjában (orthostatikus fe
hérje), hogy a vese sérülése nélkül is 
jut át fehérje a vizeletben. Ezért eze
ket fiziológiás A.-nak nevezzük, szem
ben, midőn akár gátolt vérkeringés, 
akár a teljes testi leromlottsággal 
együtt (anaemia, cachexia) az epi- 
thélek rossz tápláltsága miatt a vese 
a fehérjét átengedi. Ugyancsak bi
zonyos mérgezésekkor, egyes fertőző 
betegségek esetében (főleg skarlát
ban) vagy a vese és a veseutak 
gyulladásakor megjelenik a fehérje a 
vizeletben. T. H.

Aidái, 1. Alumíniumötvények.
Aldehidek. Elsőrendű alkoholokból 

keletkeznek enyhe oxidációval. Innen 
származik a nevük: alcohol dehydro- 
genatus. Jellemző atomcsoportjuk a

/ Я
—- C =  0. Az aldehid csoporthoz 
kapcsolódó különböző szerves gyökök 
szerint különböztetünk meg nyilt- 
láncú (alifás) A.-et, pl. acetaldehid:

/ H
CH3 . C =  0  és zártláncúnkat, ami
lyen az aromás benzaldehid: Celh-CHO 
és a heterociklusos furfurol (furán-al- 
dehid):

CH— CH „
I I  I I  / H 

CH c~c=o.
\  /

0

Legtöbbjüknek jellegzetes szaguk 
van, az acetaldehidnek almaszaga, 
az akroleinnek: CH2 =  CH . CHO igen 
kellemetlen szaga érezhető, ha odaég 
a zsír; ugyanis glicerinből keletkez
hetik vízvesztéssel. Cs. Z.

Alexin (gör. alexo =  védeni, elhá
rítani) sokféle friss vérsavóban fog
lalt anyag, melynek tulajdonították 
az ilyen savók csiraölő- (baktericid-) 
képességét. Inaktiválás (1. ott) meg-



fosztja a savókat ezen képességüktől. 
Ezidőszerint az alexinhatást (normál- 
baktericidiát) is két tényezőnek, ú. m. 
egy hőérzékenynek és egy hőállónak 
együtthatásából értelmezik. T. H.

Alía-elektroszkóp, 1. Elektroszkóp.
Alía-sugár, 1 Radioaktív sugarak.
Alférium, 1. Aluminiumötvények.
Algol, 1. Változó csillagok.
Alhangok. Így nevezzük azokat a 

hangokat, melyeknek magasságát úgy 
kapjuk meg, hogy az alaphang magas
ságát az egész számokkal (2, 3, 4 . . . )  
elosztjuk. Hozzunk hangvillát erősen 
rezgésbe s érintsük egyik szárát gyen
gén asztallaphoz vagy ablaküveghez. 
Ekkor csörömpölő hangot hallunk, 
mely a hangvilla alaphangjának al- 
hangjaiból áll. Az alhangok sorozata 
harmonikus. Így nevezzük a hangok
nak azt a sorát, melyben a magassá
gok az egész számok (1, 2, 3 . . .) 
arányában következnek. Ha általában 
szilárd zenei hangforrást másik szi
lárd testtel lazán összeérintünk, alhan
gok sorozata keletkezik. A magyarázat 
nem könnyű. A következő folyamatra 
lehet gondolni: Ha a hangvilla meg
löki a lapot, akkor maga is kap lökést 
a laptól, ezáltal a hangvilla kissé 
emelkedik és csak minden 2., 3., . . .  
rezgésnél éri a lapot. Tehát a lap 
rezgésszáma 2-szer, 3-szor, .. . kisebb, 
mint a hangvilláé. M. J.

Alkali- és acidimetria, a térfogatos 
semlegesítési analízis egyik ága. A vizs
gálandó lúg vagy sav mennyiségének 
megállapítása ez úton úgy történik, 
hogy meghatározzák azt a sav-, ill. 
lúgmennyiséget, amely a keresett anyag
gal egyenértékű. Az alkalimetria mérő
oldatai sósav vagy kénsav, az acidi- 
metriáé pedig káli-, nátronlúg, esetleg 
báriumhidroxid-oldat (bárit-víz). A szá
mos indikátor közül leghasználatosabb 
a methylorange és a phenolphthalein. 
A mérőoldatok közvetlenül vagy köz
vetve való beállítására leginkább ká* 
liumhidrokarbonátot használnak titer- 
anyagul. Sz. L. és V. A.

Alkalmazkodás (epharmosis). A szer
vezet oly képessége, amelynek révén

különböző külső körülmények között 
képes megélni, az ú. n. a l k a l m a z 
k o d ó k é p e s s é g .  E képességből 
folyó alakbeli vagy működésbeli meg
változás az A. A fiatal szervezetek 
vagy az idős szervezetek fiatal, fej
lődésben lévő részei (növények) ki
váltképen alkalmazkodóképesek (szen- 
zibilis periódus), míg az idősebbek ily 
képességüket már elvesztették. Az al
kalmazkodóképesség intenzitása tehát 
a szervezet változékonyságának mér
tékétől függ. A valamely miliőegyüt
teshez már véglegesen alkalmazko
dott szervezet alkalmazkodóképessé
gét (változékonyságát) már elvesz
tette és tulajdonképen csak a neki 
megfelelő körülmények között képes 
megélni (1. Alkalmazkodottság).

Az A.-beli jelenségek csoportosí
tása (Kirchner szerint Schneider. Hand- 
wörterb. 34) többféle szempontból tör
ténhetik. I. Létrejötte szerint d i - 
г e к t  A. (a Lamarckizmus alapja) a 
szervezetek megváltozása a környe
zet behatása alatt és e megváltozások 
megtartása; i n d i r e k t  A. spontán 
megváltozás vagy másféle jelenség 
következménye, amely hasznossága 
miatt rögzítődött. — II. A jelenség 
természete szerint: 1. m e n n y i s é g i  
(kvantitatív, funkcionális, trofikus) 
A.-kor a használat vagy nem haszná
lat következtében valamely szerv túl
fejlődik vagy leromlik, csökevényese- 
dik; 2. m i n ő s é g i  A.-kor (kvalita
tív) új szerv keletkezik, vagy meg
lévő működését felcseréli. —- III . A 
ható tényezők eredete szerint: 1. 
élettani A., amikor a szerv vagy szö
vet sajátságait az az élettani szerep 
szabja meg, amely reá hárul; 2. ö к o- 
lógiai A. a környezethatásokkal (eda- 
fikus és klimatikus, valamint biotikus 
faktorokkal) kapcsolatos. — IV. A 
ható tényezők természete szerint: A 
külső tényezők által kiváltott m o r 
fó z i s о к (fotomorfózis, kemomorfó- 
zis stb.). — V. A cél szerint: k o n -
V e r z A. valamely tényező fokozot
tabb kihasználására irányul, az a d -
V e r z A. védőberendezkedés káros ha-



tás ellen, b i v e r z  A. kihasználó és 
védekező egyetemben. Sz. Z.

Alkalmazkodottság (adaptatio) az 
élő lények szervezetének oly alkatán 
(konstitúció) észlelhető, amely vala
mely állandó jellegű miliőnek felel 
meg. Az alkalmazkodottság az illető 
szervezettípus állandó, rögzített, ir
reverzibilis sajátsága, tehát ez, a 
valamely termőhelyi tényező-együt
teshez (konstelláció) alkalmazko
dott szervezet, alkalmazkodóképessé
gét már elvesztette (pl. a pozsgás nö
vények, vízalámerült életű növények 
stb.). Sz.Z.

Alkalmazott szeizmológia, 1. Föld
rengéstan.

Alkaloidok, növényekben található 
nitrogéntartalmú, bázikus anyagok. 
A nitrogén zárt gyűrűben van ben
nük, az A.-ban tehát heterociklus 
van. Többnyire savakhoz, főleg alma-, 
citrom- és kína-savhoz vannak köt
ve, Rendkívül mérgesek. Beosztásuk 
alapja az a heterociklus, amelyik 
bennük szerepel. A p i r i d i n-gyűrűs 
csoportba tartozik a koniin és niko
tin. А к i n о 1 i n-tartalmú csoportba 
a kinin, kinkonin. Valószínűleg ebbe

Francia kutatók c e r e b r á l i s ,  r e s z -  
p i r a t ó r i k u s ,  m u s z k u l á r i s  és 
d i g e s z t í v  típusokat különböztet
nek meg. A cerebrális felel meg az 
aszténiásnak, a reszpiratórikus (vagy

a csoportba tartozik, tehát szintén ki- 
nolin-tartalmú a még nem biztosan is
mert szerkezetű brucin és sztrichnin. 
A m o r f i n -  és i z ok i no l i n - c s o -  
portban fontosak a papaverin, narko- 
tin, morfin, kodein. A t r o p i  n-cso- 
port legfontosabb tagjai az atropin 
és a kokain. Cs. Z.

Alkat ( konstitúció) a szervezet 
anatómiai és fiziológiai tulajdonságai
nak összessége (Stiller), részleteseb
ben : „a szervezet biológiai, kémiai, 
fizikai és szellemi, lelki tulajdonságai
nak összessége, az egyén összes tulaj
donságainak eredője, nem az egyén 
egyik tulajdonsága, hanem az öröklött 
és a szerzett tulajdonságok összes
sége, mely az egyén reakcióképességét 
a külvilággal szemben megszabja“.

Sz. Z.
Alkat (konstitúció). Ha az embere

ket testi méreteik alapján csoportokba 
osztjuk, feltűnik, hogy az azonos cso
portba tartozók lelki tulajdonságai és 
betegségekre való hajlama is azonos. 
Három nagy csoportot szoktak meg
különböztetni : a s z t é n i á s ,  a 11 é - 
t i к u s és p i к n i к u s csoportot. Az 
átlag testméretek Kretschmer szerint :

thorakális) és digesztív együtt a 
piknikusnak, a muszkuláris pedig az 
atlétikusnak. —-Az a s z t é n i á s  ter
metre jellemző a soványság, vérsze
gény bőr, keskeny váll, vékony kar és

A s z t é n i á s A 11 é ti к u s P i к n i к u s

férfi nő férfi nő férfi nő

Magasság cm 168-4 153-8 170-0 163-1 167-8 156-5
Súly .. • kg 50-5 44'4 62-9 61 '7 68-0 56-3
Vállszélesság cm 35-5 32-8 39-1 37-4 36-9 34-3
Mellkas 84-1 77"7 91-7 86-0 94’5 86-0
Has ч-э 74-1 67-7 79-6 75-1 88'8 78‘7
Csípő 84'7 82-2 91-5 958 92-0 94-2
Alkar S-. 23-5 20-4 26-2 24-2 25 5 22-4
Kéz 19-7 18-0 21-7 20-0 20-7 18-6
Comb 30-0 27'7 33-1 31 7 33-2 31-3
Lábhosezuság 89'4 79-2 90-9 85-0 87'4 80-5



comb, hosszú, keskeny mellkas, he
gyes bordaszöglet, sovány has. Jel
lemző továbbá, hogy a magassághoz 
viszonyított testsúly, valamint a csípő
körfogathoz viszonyított vállszélesség 
kicsi. Az aszténiás nők rendszerint 
alacsony termetűek. — Az a t l é t i -  
k u s férfire jellemző a csont és izom- 
rendszer, valamint a bőr fejlettsége, 
széles vállak, nagy mellkas, feszes 
has, keskeny csípők, bőrön át jól ki
rajzolódó izmok. Az atlétikus nőn 
gyakran jólfejlett a zsírpárna, máskor 
viszont férfias az alakjuk, néha az 
arcuk is. — A p i k n i k u s r a  jel
lemző a testüregek (fej, mellkas, has) 
nagysága és a törzs elhízására való 
hajlam, ezzel szemben a végtagok a 
rendes méreteket mutatják. Jellemző 
a magy mellkas (sokkal szélesebb a 
vállnál). — Az aszténiás típus tuber
kulózisra hajlamos, a piknikus reuma- 
tizmusra, cukorbajra és érelmeszese
désre. Az atlétikus típusnál ilyen 
szabályt nem találtak. A lelki beteg

A 25. oldal táblázatán az I. vei 
jelzett csoportba tartozik Liselotte 
von der Pfalz, Franz Hals; — a
I I . -kai jelzett csoportba tartozik 
Tasso, Schiller, Rousseau, Michelan
gelo, Grünewald; — a III.-kal jelzett 
csoportba tartozik Boerhave, Darwin, 
Robert Mayer, Goethe, Humboldt; — 
a IV.-kel jelzett csoportba tartozik

ségek közül az aszténiás és atlétikus 
s k i z o f r é n i á r a  (hasad tlelkűség), 
a piknikus pedig c i r k u l á r i s  
e l m e z a v a r  ra (mánia, melancho
lia) hajlamos.

A testi és szellemi tulajdonságok 
összességét A.-nak nevezzük. Ezen 
tulajdonságok mindig öröklöttek. Az 
A. mellett megfigyelhető minden egyé
nen a j e l l e m ,  mely az A.-tól és a 
neveléstől függ és a t e m p e r a 
m e n t u m ,  mely az egyén érzékeny
ségének, az érzések hangulati koef
ficiensének, a lelki „tempónak“, azaz 
a lélek saját ritmusának s végül a 
pszichomotalitásnak (renyheség vagy 
fürgeség) az eredője. Lelki megnyil
vánulás szerint két főcsoportot külön
böztetünk meg, a c i k l o t h y m e t  
(ciklikus termetűek) és a s c h i z o -  
t h у m et (aszténiás és atlétikus ter
metűek). Ez alapon a lelki tulajdon
ságok megoszlását a következő táb
lázat mutatja:

Kopernikus, Kepler, Newton, Faraday, 
Kant, Spinoza; — az V.-kel jelzett 
csoportba tartozik Mirabeau, Luther; 
— a Vl.-kal jelzett csoportba tarto
zik Metternich, Savonarola, Calvin, 
Robespierre, Nagy Frigyes. T. H.

Álkétivarúság (pesudohermafroditiz- 
mus) jelentkezik a váltivarú szerveze
teknél, amennyiben a hím és a nős-

C y k l o t h y m S c h i z o t h y m

Érzékenység
Hangulat Víg-szomorú Érzékeny-hűvös

Lelki tempó Mozgékony-kényelmes Alhatatlan-makacs

Psychomotalitás
Az ingernek megfelelő 

(adaequat), természe- 
szetes, lágy

Inadaequat" módon foko
zott, zárkózott, tartóz
kodó, merev

Konstitutió Piknikus Aszténiás, atlétikus és ke
vert alakok



A zseniális emberek megoszlása, a két temperamentum között:

T e h e t s é g C y k l o t h y m S c h i z o t h y m

Művész j Realista 
Humorista

Pathetikus 
II. Romantikus 

Formaművész

Kutató, tudós , у г Empirikus, 
(szemlélő)

Exakt gondolkozók 
IV. Rendszerezők 

Metafizikusok

Vezető személyi
ségek

Vakmerők 
V. Rendszerzők 

Közvetítők

Idealisták 
y j Zsarnokok,

tyrannusok 
Hideg számítók

tény között többféle, sokszor soroza
tos átmeneti alakok jönnek létre. A 
látszólagos, vagy Á. (álkétneműség, 
álhímnőség) esetében az egyén egy
más mellett mindkét nem jellegeivel 
bír, rendszerint különféle fokozatú 
kifejlődésben. Goldschmidt rendszere 
szerint ezek a jelenségek a következő- 
képen csoportosíthatók: A természe
tes A .: I. I n t e r s e x u a l i t á s ,  fél- 
ivarúság, félneműség. Az egyének XY- 
vagy XX-gonozómával (1. ott) bír
nak, genetikailag tehát az egyik nem
hez tartoznak, de a másik nem jel
legei is meglátszanak rajtuk, mert 
valamely hatásra a rejtett ivar gén
jei is aktiválódtak, úgyhogy esetleg 
ivarátalakulás is bekövetkezhetik. A 
megváltoztató hatást kiválthatja pld. 
az autozómák (A) kvantitatív vi
szonya a gonozómákhoz (X). Pl. 
2X +  2A — nőstény, X +  A  a hím, 
2X  +  ЗА félivar. Kiváltóként sze
repelhet még a citoplazma-hatás is 
(citoplazmatikus nem-meghatározás). 
Ugyanez következik be a természe
tes herélés esetében is, amikor da
ganat vagy a kor hatására a goná- 
dok (ivarmirigyek) működése meg
szűnik és a másik nem génjei akti
válódnak. II. G i n a n d r o m o r f i a ,  
amikor a test egyik része XX-, másik 
része XY-genotípusú és eszerint ala
kulnak meg a nemi jellegek. — Mind
két esetben lehetséges a két nem jel

legeinek mozaikszerű elvegyülése is 
(mozaikhímnősök). A természetes 
Á.-gal szemben megkülönböztethető a 
mesterséges kétivarúság, amilyent 
külső beavatkozással (herélés, gonád- 
átültetés, besugárzása stb.) hoztak 
létre. Sz. Z.

Alkoholok közömbös reakciójú, hidr
oxil tartalmú szerves vegyületek. Le
vezethetők az alifás, illetőleg hidro- 
arómás szénhidrogénekből úgy, hogy 
egy vagy több hidrogénjüket hidr- 
oxil-csoporttal cseréljük fel. Ha aro
más szénhidrogén hidrogénje helyén 
van hidroxil, akkor a vegyület nem 
alkohol, hanem fenol. Az aromás A.- 
ban van ugyan aromás gyök, de a 
hidroxil nem ezen, hanem alifás ol
dalláncon ül. Az A. e 1 s ő r e n d ű e k, 
primerek, ha a hidroxil - csoportot 
hordó szénatomon még két hidrogén 
van, jellemző rájuk a — CHí . OH 
csoport. A m á s o d r e n d ű e k  ben 
(szekundérek) a =  CH . OH, a h a r- 
m a d r e n d ű e k  ben (terciér) a 
=  C . OH csoport található. A hidr- 
oxil-csoportok száma szerint e g y 
é r  t  é к ű vagy t ö b b é r t é k ű  А,- 
nak nevezzük őket. Egyértékű pl. az 
etilalkohol, kétértékű a glikolalkohol. 
A glicerin háromértékű. A négy-, 
öt- és hatértékűek szerkezetileg a 
cukrokkal állanak szoros összefüggés
ben. — A természetben bizonyos A. 
erjedési folyamatok közben keletkez-
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nek, nagyrészük igen elterjedt, éte
rek alakjában, különböző savakhoz 
kötve. Cs. Z.

Állandóság (konstancia). Jele: K. 
A faj eloszlásának törvényszerűségét, 
állandóságát valamely asszociációhoz 
tartozó összes (vizsgált) állományok
ban (tehát nem egy asszociáció-indi
viduumban, 1. sűrűség) adja meg. Az 
összes állományok 80—100%-ában 
fellépő fajok az állandó, konstans 
elemek (jel: 5), 20—80%-ában elő
fordulók a járulékos, akcesszorikus 
fajok (jel: 4 [60—80%-ban, sub- 
konstans], 3 [40—60%ban], 2 [20— 
40%-ban]), míg a véletlen, akci- 
dens fajok csak a felvételek 0— 
20%-ában szerepelnek (jel: 1). — Az 
állandó fajok az asszociációk felépí
tésében és organizációjában a legfon
tosabb elemek, a növényszövetkezet

felépítői és fenntartói, ezek határoz
zák meg az asszociáció s az alatta 
álló egységek egymáshoz való viszo
nyát is. Meghatározásuknál minden 
egyes állományból egy-egy, de ugyan
akkora nagyságú területről származó 
felvételt s csak teljesen kialakult, 
Jl egyensúlyban lévő állományokat 
szabad felhasználnunk. Minél nagyobb 
a konstansok arányszáma az összes 
fajokhoz viszonyítva, annál egysége
sebb, homogénebb a növényszövetke
zet. Hazánk vegetációjában a legtöbb 
asszociációkban a konstansok száma 
kevés (10% alatt), tehát kevéssé ho
mogének — fajgazdaságuk folytán —, 
míg a szubarktikus és havasi nö
vényszövetkezetek egyöntetűbbek. Az 
egyes állandóságosztályokba tartozó 
fajok arányszámait a szerkezeti spek
trum tünteti fel, pl.

I. (0-20%) [II. (2C—40%) 111.(40 -  60%) 1V.(60—80%) V. 80-100%)
Bakonyi bükkös 
(Fagetum)

56 20 12 8 4

Sztyeprét
(Festucetum sulcatae)

53 25 15 2.5 4-5

Tátra, törpefenyves 
(Pinetum montanae

65 7 7 7 14

Ezt rendesen rajzban (mint diagram
mot vagy görbét) ábrázolják (1. Sű
rűség). S. R.

Allantoin. Húgysavszármazék, mely 
az emberi vizeletben csak nyomokban, 
nagy mennyiségben a kutya vizeleté
ben fordul elő. Legelőször a borjú 
magzatvizében mutatták ki. T. H.

Állapotegyenlet. Azokat a matema
tikai összefüggéseket, amelyek az ál
lapotjelzőket egymással összekapcsol
ják, Á.-nek nevezzük. Az A. elmé
letileg csak bizonyos rendszerekre, 
így ideális gázokra és híg oldatokra 
adható meg. Reális rendszerek Á.-e 
többé-kevósbbó empirikus; általános, 
mind a három halmazállapotra érvé- 

. nyes Á.-et ma még nem ismerünk. — 
Ideális gázok és híg oldatok Á.-e a 
gáztörvény (1. ott), amely a Boyle— 
Mariotte-, Gay--Lussac- és Avogadro- 
törvények összekapcsolásának eredmé
nye. Reális gázok állapotát legegysze

rűbben a van der fkaaís-egyenlet (1. ott) 
fejezi ki, ennek módosításai a Clausius
es Berthelot-egyenletek. A van der 
B'aafs-egyenletbe a redukált állapot- 
jelzőket helyettesítve, a redukált Á.- 
liez jutunk (1. ott), amely az összes 
között a legáltalánosabb érvényű. — 
Ha valamely rendszer kalorikus meny- 
nyiségeit akarjuk megadni, mint az ál
lapot függvényét, akkor az energiának 
az állapottól való függését kell is
mernünk. Ez a kalorikus Á. egyetlen 
fázisra termodinamikai meggondolások 
alapján a következő:

M -  =  {CvdT  + 1 [Т Щ р) ~  P] dV

ahol m a nullpontenergia. Mivel a faj
hő a termodinamika segítségével ki
fejezhető, mint az állapotjelzők függ
vénye, a fenti kifejezés az energia- és 
állapotjelzők összefüggését adja. L. B.



Állapotjelzők azok a tényezők, ame
lyek valamely rendszer termodinami
kai állapotát meghatározzák. Az ál
lapot karakterizálására egyszerű rend
szerekben a nyomás, hőmérséklet és 
térfogat ismeretére van szükség (az 
anyag mennyisége állandó), míg ösz- 
szetett rendszerekben az előbbi Á.- 
höz az összetételt kifejező molszám 
(moltört) járul, mint negyedik para
méter. Az A. közötti összefüggést az ál
lapotegyenletek (1. ott) adják meg. L. B.

Allasotonikus mozgások, a növé
nyeknek olyan mozgásai, amelyek tur- 
gorváltozás következtében állanak elő 
(variációs görbülések). G. E.

Allel (allelomorf rövidítése) az 
örökléstudományban oly két tulajdon
ság megjelölése, amely a két keresz
teződő egyénben egymásnak megfelel. 
Így pl. a fehérvirágú és pirosvirágú 
Mirabilis keresztezésekor a fehér szín 
és piros szín alkot egy alléit, vagyis 
allelomorf tulajdonságpárt (1. Men- 
delizmus). Sz.Z.

Allelomorf, 1. Allel.
Alleloplasztika, 1. Transzplantáció.
Allergia (más, idegenszerü reakti

vitás) az orvostudományban jelenti 
emberi vagy állati szervezetnek az 
átlagtól, illetőleg a nagy többségtől 
eltérő reagálási módját bizonyos té
nyezőkkel (anyagokkal) szemben, te
kintet nélkül arra, hogy a reagáló
képesség fokozott-e, vagy csak csök
kent, vagy pedig a reakció lefolyása 
más, mint a normális szervezetben, 
melynek reaktivitását n o r m e r g i á -  
nak is szokták nevezni. Eszerint az 
anafilaxia és a hiperergia is A. (1. 
ott). P. №.

Álló fényhullámok. Midőn fény me
rőlegesen esik egy fémtükörre, a 
beeső és a velük szemben haladó 
visszavert fénysugarak interferenciá
ja folytán Á. keletkeznek, melyek
nek csomósíkjai a tükörrel párhuza
mosak és fél hullámhossznyi közök
ben követik egymást. Az Á.-at úgy 
demonstrálhatjuk, hogy a tükörhöz 
kis szögben egy igen vékony fényér
zékeny réteget helyezünk el. E réteg

váltakozva metszi a csomópontok és 
a legnagyobb amplitúdójú helyek sík
jait. A fotográfiai hatás pedig más 
a csomópontokban, mint a legnagyobb 
amplitúdójú helyeken, így a lemezen 
erősebb, illetve gyengébb feketedést 
hoznak létre, melyek a rétegen elő
hívás után mint párhuzamos sávok 
láthatók. F. M.

Allophor, 1. Transzplantáció.
Alloplasztika, 1. Transzplantáció.
Allopoliploid, 1. Krómozómaszám- 

törvény.
Alloszindézis, 1. Poliploidia.
Allotrópia, 1. Polimerizáció.
Állóvizek fogalma alá tartoznak 

folytonos átmenetekkel a következő 
fajták: tó, sekély tó, tócsa, pocsolya, 
mocsár, láp és parányi vizek (külön- 
külön 1. ott). Az A. térbelileg jól el
határolt életterek (1. ott). „Egy tó, 
tócsa, mocsár —• mondja Hesse — a 
szárazföldtől olyan körülhatárolt te
rület, mint a tengerben levő sziget, 
melyet a tenger vize zár körül.“ Mind
egyik csoportban rendkívül különböző 
életkörülmények találhatók s ennek 
következtében élőviláguk is külön
böző és nagyon változatos. Mindegyi
ket jellemzi, hogy általában korlátolt 
ideig maradnak meg: nagyon válto
zatos földrajzi, fizikai, kémiai, bioló
giai stb. viszonyok közös erővel tör
nek megsemmisítésükre. Az Á.-ben 
nincsen olyan nagyerejű vízmozgás, 
mely az életre nézve fontos táplálé
kokat úgy elhordaná, mint pl. a fo
lyókban, folyamokban; ezek a táp
láléktömegek jórészt ott keletkeznek, 
de ott is maradnak. Az A. tehát ön
magukban zárt, csaknem teljesen a u- 
t а г к i к u s életterek. V. L.

Alluvionok azok a tavi üledékek, 
melyek a jégkorszak utáni időkben ke
letkeztek s még ma is keletkeznek. Fo
rd a következő A.-at különbözteti 
meg: 1. D u r v a  t a v i  A., melyek a 
tavak parti padját alkotják. Főleg 
odamosott képződmény. — 2. D u r 
va  f o l y a m i  A., melyeket a befolyó 
patakok ée folyók szállítottak a ta
vakba s a delták vízszintfölötti és
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-alatti törmelékkúpját alkotják. —
3. F i n o m  f o l y a m i  A., melyek so
káig a tavak vizében lebegnek, majd 
leülepedve a medence fenekének egye
netlenségeit töltik fel. — 4. F i n o m  
t a v i  i s z a p ,  mely több helyen keve
redik a folyókhozta iszappal, a tó vi
zében egyenletesen eloszlik s lassan a 
tó fenekére süllyed alá. — 5. Ezek
hez a Forel-típusokhoz sorozhatjuk a 
p o r - A . - a t ,  mely a levegőből lassan 
lehull a tó vizére, elkeveredik a többi 
finom iszappal és lassan szintén a fe
nékre száll alá. A Balatonon id. Lóczy 
Lajos tanulmányozta igen alaposan s 
kimutatta, hogy a levegőből évente 
tekintélyes mennyiségű por hull alá ta 
vunk vizére. V. L.

Alpin típusú (alpinotip) hegyképző- 
dés, a geológiában a gyűrődések ál
tal jellemzett hegyképződés. (Lánc
hegységek.) H. F.

Alternáló öröklés, 1. Dominancia.
Aternatív allelia, 1. Poliallelia.
Altoherbosa, magas kórós vegetá

ció, nedves, humuszban és táplálékban 
gazdag talajon, amihez rendesen nagy 
légnedvesség járul, alakul ki. Magas 
gyepszint, nagytermetű, kórós kétszí- 
kűekből. Folyóvizek mentén; önálló 
asszociációk inkább a hegyi-alhava6i 
tájon, vagy a szubarktikus területen 
(Archangelica assz.), alacsonyabb tája
kon patakmenti, forrásos erdőrészek 
aljnövényzete (v. ö. Fagetum vei Picee- 
tum altherbosum.) Ilyen a Karflur (kar- 
völgyekben, törmeléklejtők alján) és 
Lagerflur (havasi pásztortanyák kör
nyékén, N-dús trágyázta talajon), 
utóbbi félkultúrnövényszövetkezet. Ma
gyarország: Adenostylion szubalpin, 
meszen, őskőzeten (Adenostyles allia- 
ria, Athyrium alpestre, Aconitum fir- 
mum-Delphinium oxysepalum assz.), 
patakparti, a Petasites glabratus és 
(keleten) Telekia speciosa assz. Inkább 
a montán-táj erdeiben találjuk a Chae- 
rophyllum cicutaria, Filipendula ulma
ria etb., agyagos partokon a Petasites 
albus hybridus szociációkat. Rumicion 
alpini nitrofita vegetáció, meszen, ős
kőzeten, Rumicetum alpini és R. aco-

nitosum firmi. Megjelenése alapján ide
kapcsolható az erdei vágások magas
kórós növényzete, az Epilobium an- 
gustifolii, ugyancsak félkultúr assz. 
Erdei tisztások, vágások jellegzetes nö
vényzete a Calamagrostis epigeios szö
vetkezete is. S. R.

Aluminiumötvények kis fajsúlyúk
nál fogva fontosak. így nevezik azo
kat az ötvényeket, melyekben az alu
minium túlnyomó. Az aluminium sűrű
sége 2*60, a hozzá ötvözött anyagok 
a kis sűrűséget nem igen növelik. Mint 
maga az aluminium, ezek az ötvények 
is kevéssé oxidálódnak, t. i. gyorsan 
bevonódnak igen vékony oxidréteggel 
és az a réteg a további oxidálást meg
akadályozza. Gyenge savakkal szem
ben ellenállók. Az ötvözéssel a tiszta 
alumíniumnak kis szilárdságát fokozni 
lehet. Az ötvözésre a különböző célok
nak megfelelően magnézium, réz, cink, 
szilícium, vas, nikkel, ón, mangán és 
lithium fémeket használnak. A legtöbb 
aluminiumötvény hengerelhető és pré
selhető. Ez a megmunkálás a szilárd
ságot fokozza. Az öntött fémrészeket 
réz, cink, magnézium és vas fémekkel 
ötvözik, ón hozzátétele könnyíti az 
ötvény vágását.

Újabban fontos ilyen ötvény a s i 
lu m  i n, szilícium és aluminium ötvé
nye, mégpedig aluminium és 5—25% 
szilícium, 12'5% sziliciumtartalomnál, 
különleges készítésmóddal, nagy szi
lárdságot lehet elérni. A szilumin sza- 
kítóezilárdságahúzásnáll8—23kg/mm2 
az összetétel szerint. — A m a g n a 
l i u m  magnézium és aluminium ötvé
nye, ma már nem fontos. Annál na
gyobb jelentősége van a technikában a 
d u r a l u m i n i u m  nak (1. ott). Újabb, 
nagyszilárdságú aluminiumötvények a 
s k l e r o n  és a e r o n  (lithiumtarta- 
lommal), 1 a n t  a 1 (szilícium és alu
minium ötvénye különleges készítés
móddal), a l u d u r  stb. A k o l t -  
s c h u g a l u m i n i u m  a duralumi
nium utánzata kevés nikkellel. Az 
a l f e r i u m  és a l d a l  ugyancsak 
nagyon hasonlóak a duraluminium 
hoz. M. J.



Alvás, főoka a motorikus impulzu
sok és az öntudat időleges csökken
tése vagy megszűnése. Ez a nyugalmi 
állapot nagymértékben élettani szük
séglete a szervezetnek, amire nem
csak az mutat, hogy életünk egyhar- 
madát átaludjuk, hanem mestersége
sen életbentartott kutyák el is pusz
tultak. А-kor a reflexműködés csök
kent ; a szívműködés ritkább; a lég
zés nyugodtabb, de egyúttal mélyebb; 
a mirigyek, kivéve az emésztőmiri
gyek működése csökkent (álmosságkor a 
szemünket dörzsöljük, mert a könny
mirigyek kevesebb váladékot termel
nek). Az A. okát sokféleképen ma
gyarázzák. Így az agy vérellátásával 
hozták kapcsolatba, amikor kevesebb 
vérnek az agyba való jutása okozná 
az A.-t. Mások az A.-t az agy COz- 
vel történő narkotizálásának tekintik, 
avagy, hogy az égéstermékek felsza
porodnak s ezek hatnak bizonyos 
koncentrációban altatólag. Economo 
a közti és a középagyban található 
periodikusan működő alvásközpontot 
feltételez. T. H.

Alvásformák. Az újabb vizsgálatok 
kimutatták, hogy nemcsak az alvás
időnek a hossza fontos, hanem az al
vás mélysége is. A l v á s m e n  n у i- 
s é g neve alatt összegezik e kettőnek 
az eredményét. Ezért ugyanolyan fris
sítőhatású lehet egy rövidebb mély al
vás, mint egy hosszú, de nem mély. 
Winterstein kétféle alvót különböztet 
meg. Az „esti alvót“, aki a legnagyobb 
alvásmélységet körülbelül másfél órára 
az elalvás után eléri s azután lassan- 
kint csökken a mélység. Ezzel ellen
tétben „a reggeli alvók“ csak reggel
felé érik el a legmélyebb alvást. Az 
emberiség legnagyobb része az első cso
porthoz tartozik. Tehát az alvás meg
ítélésekor nemcsak annak hossza fon
tos, hanem meg kell állapítani, hogy 
az illető mijyen típusba tartozik. T. H.

Amalgámelektród, olyan keverék
elektród (1. ott), melyben az egyik 
alkatrész higany. Higanynál pozití
vabb (kevésbbé nemes) fémek amal- 
gámjaiban a higany mint indifferens

oldószer szerepel, mely az elektród- 
potenciál kialakulásában nem vesz 
részt s azt csak annyiban befolyá
solja, amennyiben az oldott fémet fel
hígítja. Híg amalgámokban e fémek 
oldástenziója arányos a koncentrá
ciójukkal. Telített amalgámokban pe
dig e fémek elektrolitos oldástenzió
ja ugyanakkora, mint a tiszta fémeké, 
vagyis e telített amalgámok elektro
kémiai szempontból úgy viselkednek, 
mint maguk a tiszta fémek. E tény 
alapján felületükön könnyen oxidá
lódó fémekből is tiszta felületű elek
tródokat állíthatunk elő, ha felületü
ket amalgamáljuk. A felületen kép
ződő telített amalgám a fém elektro
kémiai viselkedését nem befolyásolja, 
viszont a felület oxidációját lényege
sen megnehezíti. E. G. T.

Amboceptor (kétfelé kapcsoló), az 
immunitástanban az Ehrlich-féle elmé
let értelmében úgy normál-, mint im
munsavókban előforduló azok a hő
álló és fajlagosságot viselő anyagok, 
amelyek szorosabb kapcsolatba lép
nek a velők homológ elemekkel (bak
tériumokkal, sejtekkel), de hatásukat 
csak komplement közbejöttével fejtik 
ki (1. Hemo- és bakteriolizint is). — 
Eszerint az A. mint kapocs szerepel 
az antigén és a komplement között; 
az A. egyúttal az az anyag, amely az 
immunizálási folyamat alatt megsza
porodik, illetve újból termelődik. A 
francia iskola az A.-t Bordet nyomán 
„substance sensibilisatrice“-nek ne
vezi ; ezért oly baktériumokat, vérsej
teket, amelyekre A. rárakódott (ad- 
szorbeálódott), szenzibilizáltnak mond
ják. P. H.

Amerikai rendszer, 1. Kőzetek ké
miai összetétele.

Amfibionta állatok, 1. Oxigénszük
séglet.

Amfifita, ökológiai csoport, vízi nö
vények (v. ö. hidatofita), amelyek 
— mint „terrestris“-alakok vagy stá
diumok — szárazföldön is tenyésznek, 
sőt termést hoznak (számos Potamo- 
geton, Ranunculus, Castalia, Nuphar, 
Sparganium stb. kivételesen terrestris-
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alakot ölt, de különösen Polygonum 
amphibium. Myriophyllum, GaUitriche, 
Elatine, Hippuris fajok). S. E.

Amfimixis a. m. két sejt citoplaz- 
májának és sejtmagjának teljes eggyé 
olvadása, pl. a fogamzáskor, aminek 
következménve a zigóta (1 ott).

8г. Z.
Amíoter elektrolit, az olyan elek

trolit, mely mind savként, mind pe
dig bázisként is viselkedik. Az A.-ek 
egyik része a molekula egyik helyén 
hidrogéniont, másik helyén hidroxi- 
liont ad le s a visszamaradó ion po
zitív és negatív töltéssel hír. Ilyenek 
az aminosavak, pl. az aminoecetsav
н о . NmcHzCooH  =  о н -  +  h -  +

NH3CH2COO .Az ilyen A.-ek a 
fiziológiában játszanak nagy szerepet.
Az A.-ek másik csoportja azok az elek
trolitok, melyek erős savakkal szemben 
bázisként, erős bázisokkal szemben sav
ként viselkednek. Ilyen pl. a Zn(OH)2. 
mely erős savak hatására pedig a 
Zn(OH)2 =  Zn++ +  2 (НО)— egyen
let szerint, erős bázisok hatására a 
Zn(OH) 2 =  Zn02 + 2 H+ egyen
let szerint dieszociális. E. G. T.

Amidáz, 1. Enzim.
Amikron vagy amikroszkópos ré

szecske az olyan anyagi részecske, 
melyet ultramikroszkóppal sem lehet 
érzékelni. A láthatatlanság, illetőleg 
az optikai fel nem oldhatóság oka 
háromféle lehet: 1. kis méret (álta
lában 5 ft.íí-nél kisebb); 2. a közeg 
és a részecske optikai sajátságainak 
azonossága; 3. a részecskék tömör 
halmozódása, nagy térbeli koncentrá
ciója. Ennek megfelelően megkülön
böztetünk dimenziós, optikai és szer
kezeti amikroszkópos jelleget. B. A.

Ainiláz, 1. Enzim.

1. Alifás A.
A) Monoaminomonokarbonsavak.

1. Glikokoll CH2NH2~COOH
2. Alanin C H3— C HNH2— С ООН
3. Serin CH2OH— CHNH3— COOH
4. Leucin (СНг)2—CH—CH2—CHNH2

— с о о н

Aminok levezethetők az ammóniá
ból, ha hidrogénjeit rendre szerves 
gyökökkel helyettesítjük. Lehetnek I., 
II. vagy III. (első-, másod-, harmad-) 
rendűek aszerint, hogy hány hidrogén 
van helyettesítve, pl. I. r. metilamin: 
CH3. NH2. A gyökök — egészben vagy 
részben — aromások is lehetnek, ilyen 
aromás amin az a n i 1 i n: CaH-0 . NH2 . 
Az ammónsóknak, illetőleg ammonium 
hidroxidnak megfelelő IV. rendű ve- 
gyületek is ismeretesek, ilyen a tetra- 
metil-ammónium-klorid: (СНз)и.С\. Le
het egy molekulában két amido-cso- 
port is, ilyen d i a m i n e к a ptomai- 
nek; a putreszcin: H2N . {СП2)ц. A/G.

Cs. Z.
Aminosavak. Organikus savak, me

lyek a COOH- (sav-) csoporton kívül 
NH-2- (lúg-) csoportot is tartalmaznak 
és ezért mind savval, mind lúggal egy
aránt sót képeznek (ampholytek). Sav
es lúgkötőképességükön alapul, hogy 
izoelektromos pontjuk van (környezet 
azon vegyhatása, melyen a disszociá
ció a legkisebb). Értéke

Az A.-ból épül fel szervezetünkben a 
fehérje. Növények CO2, víz és ammó
niából maguk állítják elő, állati szer
vezet erre a szintézisre nem képes. 
Szervezetünkben С02-те, vízre és hu- 
gyanyra égnek el. Meghatározásuk Eo» 
Slyke szerint salétromossavval, vagy 
Soerensen szerint formollal végezhető. 
Sok A. ismeretes, melyek részben nyílt, 
részben gyűrűs vegyületek. Általában 
csak С, О. H. N -bői állanak, kivétel 
a cystin, cystein és ergothionein, me
lyek ként is tartalmaznak. Fontosabb 
A. a következők:

Minden fehérjében.
Növényi fehérjékben és izzadmá- 

nyokban.
Gömbalakú kristályai vizeletüle

dékben.



В) Monoaminodikarbonsavak.
5. Asparaginsav СООН—CHNII2—CII-,

—COOH
fi Glntaminsav COOII—(CII2)2—

CHNH2— COOH

C) Diaminomonokarbonsavak.
7. Arginin

yNHo
C—NH
4  N11—(CH2)3—CHNH3— COOH

8. Ornithin CH2NH2—(CH2)2—CHNH2
—COOH

9. Lysin
10. Cystin és cystem, 1. a szöveget.

II. Aromás aminosavak.
11. Phenylalanin

C— C Ih-C H N H , COOH

HC CH

HC CH
X /

CH

Főleg származéka az asparagin.

Sok növényi és állati fehérjében, 
marhahúsban 11%, amidja, a glu- 
tamin, főleg növényekben talál
ható.

Arginase hatására keletkezik argi- 
ninből.

Néhány alkoholban oldódó fehérje 
kivételével (gliadin, hordein, zein) 
minden fehérjében.

Majdnem minden fehérjében, enyv- 
ben csak 0‘4%.

12. Tyrosin

✓ c \ 0 íf 
HC CH

HC CH
x c / _ -CH,^.CHNH2—C00H

Vizeletben tűalakú fehér kristályok. 
Enyvben nincs.

13. Tryptophan

^ C7Í\

14. Histidin '
СII— NIC

)C II
C-------N /
I

CH.,—CHNH-2—COOH

Vizeletnek rendes alkatrésze, úgy
szintén a legtöbb fehérjének. Sok 
van a haemoglobinban (11%). 
Enyvben csak 0‘4%.

Nem található enyvben, zeinben ев 
Wittepeptonból előállított he- 
teroalbumoséban.
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15. Prolin és oxyprolin.
CH2— CH,

I I ' •
CH2 CH— COOH

\ /
NH

Ebben a táblázatban csak a leggya
koribb A. találhatók. T. H.

Amousia. Az agykéreg megbetege
dése következtében beálló zavar, mely 
azonban csak a zenei tudás terére 
szorítkozik. A zenei képességnek kü
lön központja van az agyban. A ha
lántéktájon lévő hallásközpont előtti 
kéregterületre lokálizálódik. T. H.

Ampere, az áramerősség gyakorlati 
egysége. L. Gyakorlati elektromos 
egységek és Nemzetközi elektromos 
egységek. — 1 amperenyi áram azon 
vezetőben folyik, melynek minden ke
resztmetszetén mp.-ként 1 coulombnyi 
elektromosság halad át. — Ezen egy
ség nevét Ampére francia fizikus tisz
teletére kapta. F. M.

Amperemenet, 1. Elektromágnes.
Ampére-óra. Az elektromos áram 

munkasikere a másodperc alatt vég
zett munkával egyenlő, mértéke a 
Volt-Ampere vagy W att. Ha 1 watt 
teljesítmény 1 óráig működik, úgy 
az összes munka 1 Watt-óra lesz, 
1 Watt-óra =  1 Volt. 1 Ampere. 1 óra.

Szokásos Watt-óra helyett A.-ról 
beszélni akkor, midőn az egész fo
gyasztás alatt a feszültség állandó. 
A munkát ez esetben is a Voltok 
száma szorozva az A.-k számával ad
ja. — Budapest székesfőváros elek
tromos világítási hálózatában a fe
szültség 110 volt; elektromos áram- 
fogyasztásunkat tehát A.-kban fejez
hetjük ki, mely számot 110-zel meg
szorozva, wattfogyasztásunkat adja.

F. M.
Anabiózis. Bizonyos élő szervezetek

nek olyan merevségi, összezsugorodott 
állapota, mely a kiszáradás következté
ben jött létre. Ha újra vízbe jutnak, 
30—60 perc elteltével megduzzadnak s 
folytatják eleven életüket. Főleg a gya
kori kiszáradásnak alávetett kicsiny vi-

Lehetséges, hogy ez a két aminó- 
sav csak a fehérjék bontásakor 
szekundér módon keletkezik {Fi
scher, 1901).

zekben és mohpárnában élő állatok jut
nak az A. állapotába, mely sokszor 
több évig eltarthat az állatok minden 
károsodása nélkül. V. L.

Anadrom halak a vándorló halak, 
melyek, mint pl. a lazac, ívni a folyó
kon felfelé sietnek. Azok a halak, me
lyek ívni a folyókon lefelé a tengerbe 
vándorolnak, a k a t a d r o m  halak, 
pl. az angolna. V. L.

Anaerob szervezetek azok az élőlé
nyek, melyek levegő, illetőleg oxigén 
nélkül is fejlődni és megélni képesek 
(1. Aerob). V. L.

Anaesthesin, fájdalomenyhítő gyógy
szer, p amido-benzoesav etileszter só
savsója; HCl. NH2. C d l i . COO . СгНь.

Anafilaxia (anaphylaxia, helyesen 
volna aphylaxia, védtelenség) rendelle
nes érzékenysége emberi, állati szerve
zetnek oly antigén természetű anyagok 
iránt, amelyek előzőleg egyszer vagy is
mételten már beléje jutottak parente- 
rálisan vagy nyálkahártyákon, de eset
leg a tápcsatornán át is. Klasszikus 
példa az A.-ra a kísérleti szérum. —
A.: ha tengerimalac vérébe vagy bőre 
alá kevés lósavót vagy más idegenfajú 
savót fecskendeznek, az állaton semmi 
rendellenes jelenség nem mutatkozik; 
ha pedig 10—14 nap múlva ugyanilyen 
savó befecskendezését megismétlik, az 
állat különleges tünetek (orrviszketés, 
borzas szőrzet, görcsök, vizelet és bél- 
sárürítés, nehéz légzés) között percek 
múlva elpusztulhat. Ezen tünetek ösz- 
szeségét A.-s sokknak (ang. shock) ne
vezik. Az első beavatkozástelőkészítés
nek (szenzibilizálásnak), a másodikat 
kiváltásnak nevezik. — Ilyen kísérlet 
sikerül mindolyan anyagokkal, amelyek 
egyáltalában antigének, elsősorban a 
legkülönfélébb fehérjékkel. Az A.-t úgy 
kell értelmezni, hogy az antigén első be
vitelére a szervezetben megfelelő.ellen



anyag (immun-anyag) keletkezik és a 
különböző szövetekben és sejtekben is 
foglaltatik, mely a kiváltáskor bevitt 
antigénnel fajlagos reakcióba lép, ami 
a sejtfunkciókat többé-kevésbbé súlyo
san zavarja. Amidőn a sokk nem vég
ződik halálosan, az egészségi állapot 
csakhamar visszatérhet; de az is elő
fordul, hogy utána az állatok elseny- 
vednek. — Az A.-s túlérzékenység he- 
tekig-hónapokig, sőt még tovább is el
tarthat. — Szenzibilizált szervezetnek 
vérsavójával friss szervezet szenzibili- 
zálható (ez az állapot a p a s s z í v
A.). Az A. körébe tartoznak a külön
féle idioszinkráziák, a szérumbetegség, 
a szénaláz (1. ott). — Ha A.-s túlérzé
kenység állapotában lévő szervezetbe 
rövidebb (néhány vagy több órai) idő
közökben a megfelelő antigén apró adag
jait viszik, a túlérzékenység letompul 
és egy időre meg is szűnik; ezt a be
avatkozást deszenzibilizáláenak nevezik 
és úgy értelmezik, hogy a szervezetbeli 
antianyagot az apránkint bevitt anti
gén lassankint és a szervezet megráz
kódtatása nélkül közömbösíti. P. H.

Anagalaktikai köd, 1. Extragalak
tikák.

Analitikai kémia. Az az ága a ké
miának, amely a vegyületek és keve
rékek összetételének vizsgálatával fog
lalkozik. A vizsgálat irányulhat egy
részt az alkotórészek minőségének a 
megállapítására, ez a k v a l i t a 
t í v  a n a l í z i s  (1. ott), másrészt 
azok mennyiségi viszonyainak a meg
határozására, ez utóbbi a k v a n t i 
t a t í v  a n a l í z i s  (1. ott). Az A. 
feladatai megoldására, azok termé
szete szerint, különböző kémiai, újab
ban fizikai-kémiai módszereket is al
kalmaz és azok használhatóságának 
feltételeit kutatja. A vizsgálatra ke
rülő anyag kémiai összetétele szerint 
vagy a szervetlen, vagy a szerves 
analízis feladatkörébe tartozik. A leg
több analitikai módszer az anyago
kat oldott állapotban, egyesek pedig 
szilárd állapotban vizsgálják. Van
nak ezenkívül külön módszerek a gá
zok analízisére. Ha a vizsgálat céljá-

Természettudományi Lexikon.

ra felhasználható anyag mennyisége 
vagy a vizsgálandó alkotórész kon
centrációja igen csekély, úgy a mik- 
rokémiai analízis nyer alkalmazást.

Sz. L. és V. A.
Analizátor (fénvpolározásnál), 1. Po- 

lározó készülék.
Analizátor, harmonikus. Olyan esz

köz, mellyel bonyolult hullámgörbéket 
egyszerű hullámokra lehet felbontani. 
Az első ilyen eszközt Lord Kelvin ké
szítette a tengerjárás görbéjének elem
zésére. Elterjedtebb alkalmazása az, 
hogy összetett áram- és feszültség- 
görbéket a bennük levő egyszerű rez
gésekre bontsanak fel. Lord Kelvin 
eszköze gömbből és hengerből áll. 
Ezek egy korongon gördülnek, a ko
rong pedig a görbe időtengelyével 
arányosan forog. Az eszköz még nem 
elég pontos. Utána sokan készítettek
A.-t. Az elv legtöbbnyire az, hogy 
egy kerék forgása, amely az idő
tengellyel arányos, ide-oda mozgássá 
(rezgés) alakul át. Minden egyszerű 
hullámnak külön kerék felel meg. 
Ezek sugara pl. 1 : 3 : 5 . . .  arányban 
csökken. Az egyik kivitelben az idő
tengely mentén kerekeken vonalzó 
gördül. A vonalzón fogazat van, ebbe 
fogaskerék kapaszkodik. A fogaskerék 
középpontját végig kell vinni az eleme
zendő görbén. Ekkor a kerékkel ösz- 
szefüggő kar hullámgörbét ír le. Min
den egyszerű hullámot külön kerék 
karja ír le változó amplitúdóval. M. J.

Anaphylaxia, 1. Anafilaxia.
Anaplasztika, 1. Transzplantáció.
Anasztigmatikus lencserendszer az, 

mely kiterjedt felületű képet ad asz- 
tigmatikus hiba nélkül. A modern 
fényképező gépek objektívje többnyi
re ilyen. Közepes fényerősségű objek
tív messze levő tárgynak képét ren
desen akkora területen adja anasztig- 
matikusan, melynek átmérője egyenlő 
a lencse gyujtótávolságával. Nagyobb 
fényerősségnél ez a terület kisebb, 
viszont kisebb fényerősségű objektív
nál sokkal nagyobb lehet. M. J.

Ancylus-tenger, 1. Yoldia-tenger.
Anémia. Minden vérveszteségnél be-

3
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következik a vörösvérsejtek számá
nak csökkenése. Ha a vörösvérsejtek 
száma, illetve a benne levő hemoglo
bin mennyisége hosszabb időn át csök
kent, A.-ról szólunk. Általában meg
különböztetünk primer és szekundér 
A.-t. A primér A. s az ide tartozó 
A. pernicióza (vészes vérszegénység) 
esetén a vörösvérsejtszám csökkené
sének az oka a vérképző szervek meg
betegedésében van. Ilyenkor a vörös
vérsejtek száma a normális 5 millió
ról 1 millióra is fogyhat. Ennyire 
megkisebbedett vérsejtszámmal az élet 
csak azért lehetséges, mert ugyanak
kor a vörösvérsejtek hemoglobin tar
talma megnő. Ezért nagyobb ilyenkor 
a színindex (1. ott). Az A. pernició- 
zára jellemző a beteg színén kívül 
(jellegzetes sárgás-fehér), a vérkép és 
a vizelet egyes alkatrészeinek meny- 
nyiség változása. A vérképben első
sorban a már említett vörösvérsejt
szám csökkenésén kívül a vörösvér
sejtek nagyságának (anisocvtosis) és 
alakjának sokfajtasága (poikilocyto- 
sis) fogja elsősorban az A. pernició- 
zára felhívni a figyelmet. A vörös
vérsejtek nagyobbak is lehetnek a 
normálisnál, (70 /*"’-ről 110—140 fís- 
ra) és alakjuk ovális. A vérben közvet
len bilirubin és a vizeletben urobilin 
mutatható. — Szekundér A. nevezzük 
a vörösvérsejtek számának olyan csök
kenését, amidőn nem a vérképző ké
szülékben van a hiba, hanem a vér
sejtek egy része elkerült az érmeder
ből. Így pl. külső vagy belső vérzés 
miatt kisebbedhetik meg a vörösvér
sejtek száma vagy fertőző betegségek 
toxinjai (főleg tífusz, szifilisz, tuber
kulózis stb.) pusztítják ezeket a vér
sejteket, de lehetséges, hogy rosszin
dulatú daganat vagy genyesedés elő
idézője az A.-nak. T. H.

Anemograf, 1. Anemométer.
Anemoinéter. Az A. (szélmérő) a 

szél erősségének (sebességének) s több
nyire (egy hozzácsatolt szélzászló se
gítségével) a szél irányának mérésére 
is szolgáló eszköz. Ha önműködően fel 
is írja a mérési adatokat, anemográf-

nak nevezik. Két főtípust különbözte
tünk meg. 1. F o r g ó  k a n a l a s  (Ro
binson) szélerősségmérő: ez az egyes 
széllökések feljegyzésére nem elég érzé
keny. 2. A szél nyomó vagy szívó ha
tásán alapuló műszerek: ezek jóval ér
zékenyebbek az egyes lökések iránt is 
(Böenschreiber-széllökésinérő,Dines-mű- 
szer). Rendesen együttesen alkalmazzák 
a nyomó és szívó hatást: a nyomócső 
(pitot-cső) egy reá alkalmazott szél
zászló segítségével szembefordul a szél
lel, amely belefúj; a szívócső felett 
ugyanekkor elfúj a szél. A két hatás 
összegeződik: rendesen folyadék segít
ségével egy úszóra viszik át a moz
gást, amely híven követi az egyes lö
késeket. Magyarországon két ilyen mű
szer működik: az egyik a mátyásföldi 
repülőtéren, a másik a keszthelyi Gaz
dasági Akadémián. T. G.

Aneinomoríia a szél hatására (il
letve a szélokozta erős párolgás csök
kentésére) kialakult, látszólag xero- 
morf (1. ott) megjelenés, különösen 
mocsári és tenyér vegetációban, ilye
nek helofiták (1. ott) (pl. nád), eri- 
koid levelű fajok (pl. hanga) (1. Eri- 
cifruticeta). S. R.

Angström-egység. A látható fény és 
az ennél rövidebb hullámhosszal bíró 
sugarak (ultraibolya-, Röntgen-, stb. 
sugarak) hullámhosszának mértékegy
sége az Angstrom. Jele: A.

1 A = 10 8 cm.
J. A. Angstrom svéd fizikus tisztele
tére elnevezett egység, aki a Fraun- 
hofer-vonalak első rendszeres azonosí
tását végezte (1. Hosszúságegységek).

F.M.
Anhidrobiózis egyes vizi élőlények

nek az az összezsugorodott, megmere
vedett nyugalmi állapota, mely a víz 
kiszáradása alkalmával úgy követke
zik be, hogy az állatok elveszítik tes
tük vizének legnagyobb részét, kiszá
radnak, porszemhez hasonlóvá lesz
nek s az iszap kiszáradt részecskéi 
közé keveredve várják meg a víz visz- 
szatérését. Ilyen állapotban a szél 
szárnyain is messzire elkerülhetnek.



Ha újra vízbe jutnak, 30—60 percen 
belül testük vizet vesz fel. megduz
zad s folytatják aktív életüket. Ilyen 
állatfajok találhatók egyes fonálfér
gek (Anguillulidae), kerekesférgek (Ro
tatoria), medveállatok (Tardigrada) stb. 
csoportjában (1. Anabiózis). V. L.

Anion, 1. Ion.
Aniónok analitikai kémiai csoport

jai. Az aniónok analitikai kémiai cso
portokba való sorolása bizonyos álta
lános kémlőszerekkel szemben való vi
selkedésük alapján történik. Számos 
ilyen analitikai kémiai rendszer ismere
tes. A legtöbb olyan általános kémlő
szereket használ, amelyekkel az anió
nok egyes csoportja csapadékos reak
ciót ad, esetleg gázfejlődés vagy más 
feltűnő változás észlelhető. Lehetséges 
még továbbmenőleg olyan beosztás is, 
amely az anionokat képező savak erős
ségét veszi figyelembe, továbbá az anio
nokat képező gyenge savak illékony 
vagy nem illékony voltán alapul. Van 
azonkívül olyan felosztás is, amely az 
egyes anionokat különböző oxidáló és 
redukáló szerekkel való reakcióképes
ségük, illetőleg közömbös viselkedésük 
alapján csoportosítja. A legelterjed
tebb rendszer a következő hét csopor
tot különbözteti meg. Az I. csoportba 
tartoznak azok az aniónok, amelyek
nek ezüstsója salétromsavban is old
hatatlan, bárium-sója pedig vízben old
ható. Ide tartoznak: Cl', Br\ У , CN', 
Fe(CN)e"", Fe(CN)«'", Co(CN)e'",
NCS’, CIO, CIO2' és N3 . -  А II. cso
portba tartozó aniónok ezüstsói salét
romsavban oldhatók, vízben azonban 
oldhatatlanok; bárium-sóik vízben old
hatók. Ide tartoznak: S'', NO2, 
CH3.COO', CNO' és H.COO’. -  
А III. csoportba tartozók ezüstsója 
fehér és salétromsavban oldható; bá
rium-sója vízben nehezen oldható, sa
létromsavban pedig oldódik. Ide tartoz
nak: SO3", ТеОз", Se03", РОУ, СОз", 
(COOh", Jó3, BO3", МоОУ, PO3 , 
P 2O7"". — А IV. csoportba tartozók 
ezüstsója színes és salétromsavban ol
dódik; bárium-sójuk vízben oldhatat
lan, de salétromsavban oldódik. Ide

tartoznak: РОУ', AsOn'", VO4",
AsOi", S2O3", JO4', СгОУ. -  Az V. 
csoportba tartozók ezüst- és bárium
sója vízben oldható. Ide tartoznak: 
NO3 , СЮз, CIÖ4, MnOV és SaOs". — 
А VI. csoportba tartozók ezüstsója 
vízben oldható; bárium-sója vízben old
hatatlan. Ide tartoznak: SOn", F' és 
SiFe". — А VII. csoportba tartozók 
izzításkor sem illannak el és alkali- 
sóik vízben jól oldhatók. Ide tartoz
nak: Si03", WOy. Sz. L. és V. A.

Anizogénia, Bateson szerint (hete- 
rogamia De Vries szerint), az ivarsej
tek genotípusának speciális esete, ami
kor a monohibrid kétivarú növények 
kétféle nőivarsejtet, de csak egyféle 
hímivarsejtet hoznak létre és ez utób
bi csak a recesszív gént tartalmazza. 
Ellentéte az i z 0  g é n i a, amikor 
mind a nő-, mind a hímivarsejtek azo
nos genotípusúak. Sz. Z.

Anizotrop anyag, 1. Izotróp és ani
zotrop anyag.

Anód. A.-nak nevezzük általában 
azt az elektródot (1. ott), melyből a 
pozitív áram nem fémes vezetőbe lép 
át. Az A. felé a negatív ionok, elektro
nok mozognak és vagy egyesülnek ké
miailag az A. anyagával, vagy tölté
süket leadva semleges állapotban vál
nak rajta ki. Pl. víz elektrolízisekor a 
platina A.-on lép be az áram az elek
trolitbe, rajta oxigén (negatív ionok 
alakjában) válik ki. Elektroncsövekben 
az A.-ra ütköznek a negatív elektro
nok. F. M.

Anód, az elektroncső elektródjai kö
zül a legkülső. A rárepülő elektronok 
alkotják az anódáramot (1. Elektron
cső). V. M.

Anódáram, az emissziós áramnak az 
anódon keresztül lefolyó része. Jele: 
ia (1. Emissziós áram). Mivel az elek
tromosságtanban az áramirány a po
zitív töltések haladási irányát jelenti, 
az anódáram irányát az anódtól a ka- 
tód felé mutatónak kell tekinteni. V. M.

Anódesés. Ívfényben, ködfénykisű- 
lésben stb. a gáztérben keletkező po
zitív ionok a katód felé, vagyis az 
anódról el-, míg a negatív ionok és

3*



elektronok az anódra vándorolnak; ez
által az anód körül negatív tértöltés 
(1. ott) alakul ki, aminek folyománya
ként az anód közelében a feszültség 
rohamosan esik, vagyis feszültség- 
esés létesül, az ú. n. A. Az A. lá t
ható jele egy vékony világító hártya, 
mely mintegy elborítja az anód fe
lületét. Normális körülmények között 
az A. 10—20 Volt-rendű (közel egyen
lő a csövet megtöltő gáz ionizációs 
feszültségével), azonban igen kis anód- 
felületek és erősen elektronegatív (pl. 
halogén) gázok esetében az A. 1000 
Volt nagyságú is lehet; ilyenkor az 
anódról sugarak, az ú. n. anódsugarak 
(1. ott) indulnak ki. — Ha az anód 
oly közel van a kátédhoz, hogy a ká
tédról kiinduló gyors elektronok már 
elérik az anódot, úgy A. nem lép fel, 
az anód felülete teljesen sötét marad. 
Az anód-katód távolság változtatásá
val a kátédból kilépő elektronok ható- 
távolságát tudjuk ilymódon meghatá
rozni, csak meg kell állapítani azt a 
távolságot az elektródák közt, melynél 
az elektrónok még épp elérik az anó
dot, vagyis ahol az anód még épp nem 
világít. F. M.

Anódpótló, az olyan berendezés, 
amely a városi világítási hálózatból 
állít elő anódfeszültséget a rádió szá
mára. Az elektroncső anódjára adandó 
feszültséget akkumulátortelepből vagy 
szárazelemekből is vehetjük, de ezek
nél kellemetlen a telepek időnkinti ki
merülése és a csekély terhelhetőség.

A váltóáramú A. transzformátorá
nak primer tekercsére kapcsoljuk a 
110 vagy 220 voltos városi feszült
séget. A szekunder tekercsben létre
jövő alkalmas váltóáramot egy rács
nélküli elektroncsövön vezetjük át. Ez
által csak egyirányú áramlökések me
hetnek át az áramkörön, hiszen a po
zitív anódáram csak az anódtól az 
izzószál felé irányulhat. Az elektron
cső katódjánál megy ki az egyirányú 
áram, tehát ezt kell a rádiókészülék 
lámpáinak anódjához kapcsolni. Az 
anódáram az egyirányító lámpa anód
jához jön vissza, tehát ez az A. ne

gatív sarka. Az anódfeszültség lükte
tésének megszüntetésére az anódára- 
mot fojtótekercsből és kondenzáto
rokból álló szűrőkörön is át kell ve
zetni (1. Szűrőkor). Ilyen módon el
tűnnek az anódfeszültség lüktetései. 
Amennyiben részben mégis megma
radnak, hallható az ú. n. hálózati bú
gás. Az egyirányító lámpa fűtését a 
transzformátor külön szekunder te
kercse látja el. Rendszerint még egy 
szekunder tekercse van a transzfor
mátornak, amely a rádiókészülék elek
troncsövei részére szolgáltatja a fűtő- 
áramot. A legtöbb A.-nál kétanódos

egyirányító lámpa van használatban, 
mert ezáltal a váltóáram mindkét 
fele kihasználható. Kisebb anódfeszült- 
ségeket vagy rácselőfeszültségeket elő- 
ellenállásokkal vagy potencióméteres fe
szültségelosztással nyerhetünk. A lét
rehozott anódfeszültség tetszésszerinti 
lehet. A méretezésnél figyelembe kell 
venni az anódpótló belső ellenállá
sát. Ez a rádiókészülék belső ellen
állásának a nagyságrendjébe esik, te
hát az elektromotoros erőnek jóval 
nagyobbnak kell lennie a megkívánt 
anódfeszültségnél. — Az egyenáramú
A. csak szűrőkörből áll, amely a há
lózati egyenáram lüktetéseit simítja 
ki. Nagy hátránya, hogy a hálózati 
feszültségnél nagyobbat nem adhat.

V. M.
Anódsugarak. Az A. pozitív ionok

ból állanak és akkor keletkeznek, ha



a Geissler-cső (1. ott) vagy kisülési 
cső gáza hidrogén és valamilyen ha
logéngáz keverékéből áll, vagy ha az 
anódot halogénsóból készítjük. Ugyan
is ilyenkor a legnagyobb az anód- 
esés (1. ott). — Az anódra ütköző 
elektronok váltják ki ezeket a pozi
tív ionokat, melyek az anódesés kö
vetkeztében nagyobb sebességre tesz
nek szert és így sugárszerűen terjed
nek. Miután az ionok tömege az elek
tron tömegének sokszorosával egyen
lő, sebességük jóval kisebb, mint a 
kiváltó katódsugár sebessége. F. M.

Anódveszteség. Az elektroncső anód- 
jára rárepülő elektronok mozgási ener
giája hővé alakul át, amely az anó
dot melegíti, esetleg izzásba hozza. 
A hővé átalakult elektromos energia 
nagyságát, az ú. n. A.-et az anód- 
áram és anódfeszültség szorzata adja 
meg. A külső anódkör 1 másodperc 
alatti energiafogyasztása a hasznosít
ható teljesítményt adja meg. Az anó- 
don felszabaduló hő elvezetésére nagy 
adólámpáknál vízhűtést alkalmaznak.

V. M.
Anomális diszperzió. A diszperzió 

(színszóródás) lényege az, hogy a 
törésmutató a hullámhossztól függ. 
A törésmutató csökkenő hullámhossz
nál (vöröstől az ibolya felé) rende
sen egyre nő. Ez a n o r m á l i s  
d i s z p e r z i ó .  Egyes anyagok ettől 
eltérően viselkednek. Ilyen A.-t elő

ször Christiansen talált 19%-os alko
holos fukszin oldaton, melyet nagyon 
kis (1Q 14') törőszögű üvegprizmába 
öntött. Ebben az oldatban a nátrium 
U-vonalának törésmutatója legnagyobb 
(1. ábra), a kékben levő F-vonalé leg

kisebb. A. olyan anyagokban van, 
melyekben erős elnyelés van, még
pedig az elnyelt hullámhosszak közelé
ben lép fel. Ilyen anyagok az anilín, 
cianin, klorofill stb. A keresztezett 
prizmák módszerével (1. ott) lehet 
legkönnyebben kimutatni. Ha az első

prizma normális diszperziót létesít, a 
második anomálisat, akkor a színkép 
megszakad az elnyelt fény környeze
tében (2. ábra). Ha több elnyelt sáv 
van, mint pl. káliummanganát eseté
ben, akkor a színkép mindegyik sáv 
környezetében megszakad. A jelenség

3. ábra.

szilárd anyagokban (fukszin, cianin, 
magdalavörös, malachitzöld) is elő
áll, azonkívül gázokban és gőzökben, 
mint pl. nátriumgőzben (3. ábra) a D- 
vonal közelében. Ez a vonal erősebb 
felbontásnál kettős, Di és D2. M. J.

Anomális elektródpotenciál. Az elek
tródpotenciálok értéke aránylag csak 
kis mértékben változik az oldat ion
koncentrációjával, így egyvegyértékű 
ionoknál az ionkoncentráció tízszeres 
változása az elektródpotenciált szoba
hőmérsékleten csak 0*058 volttal vál
toztatja meg. Ha ellenben az ionkon
centrációt igen nagy mértékben (a szo
kásos 1—0Ю01 norm.-nak 10"to— 
10~30-ad részére) csökkentjük azáltal, 
hogy az oldathoz komplexképző vagy 
oldhatatlan csapadékot adó ionokat



adunk (pl. /l0AT03-oldathoz KCN- 
vagy HoS-oldatot), akkor az elektród
potenciál az egyszerű sóoldatokban 
mutatott értékhez képest lényegesen 
(0-5—1*5 volttal) megváltozik. Az 
ilyen elektródpotenciálokat nevezik
A.-nak. Ezen A.-ok magyarázatánál 
az a nehézség áll elő, hogyha a Nernst- 
képlet (1. Galván-elemek) alapján ki
számítjuk az elektronpotenciálból az 
oldat ionkoncentrációját, akkor oly 
kis értéket (10“ 10—10—30 norm.) ka
punk, melyről a kinetikus elmélet ér
telmében már nem tehető fel, hogy 
jól definiált elektródpoteneiált szol
gáltasson. Mivel pedig ez A.-ok, ta
pasztalat szerint, mégis jól definiál
tak, e jelenséget újabban úgy ma
gyarázzák, hogy ilyen esetekben az 
elektród-folyamat más, mint az egy
szerű sók oldatában, s ezáltal az elek
tród normálpotenciálja megváltozik. 
Így pl. míg az egyszerű ezüstsók ol
datában az ezüst-elektród potenciál
ját meghatározó folyamat az ezüst
ionok képződése, illetve semlegesítése:

Ag < v  Ag+ -f @
addig fölös KCW-tartalmú oldatokban 
közvetlenül az Ag(CN)2—-ionok kép
ződése szabja meg a potenciált, nem 
pedig, mint a régi felfogás vallotta, 
az e komplexionokból ledisszociáló el
enyésző kismennyiségű szabad ezüst- 
ionok. E komplex-ionoknak a koncen
trációja nagy lévén, érthető, hogy az 
oldat jól definiált elektródpotenciált 
szolgáltat. E. G. T.

Anoxibiotikus állatok, 1. Oxigén- 
szükséglet.

Antenna, a rádióállomások azon ré
sze, amely az elektromágneses hullá
mokat kisugározza, illetve felfogja 
Az A.-ban lüktető váltóáram az ösz- 
szes felvevő A.-ban ugyanilyen, bár 
gyengébb áramokat indukál. A régi 
rendszerű, negyed hullámhosszban rez
gő A. feszültség csomóponttal bír 
lenn, a földelés helyén, az áramerős
ségnek pedig ugyanott maximumja 
van. Az új rendszerű A.-knál a torony 
maga vezeti az áramot és sugároz. V. M.

Anthociánok, a virágok, termések 
kék-, piros-, ibolyaszínének okozói. 
Willstätter kutatásai szerint glüko- 
zidok (1. ott). Hevítéskor cukorra és 
anthocianidinkloridra esnek szét. Az 
anthocianidinek három alapvegyületre: 
pelargonidin, cianidin és delphinidin 
vezethetők vissza. Az A. közeli kap
csolatban állanak a flavonokkal. G. E.

Anthoplankton. Olyan planktonikus 
(1. ott) élőlények összesége, melyek 
könnyebbek a víznél s ezért a víz 
felszínén úsznak. Rendszerint nagyon 
elszaporodva a vízvirágzást (1. ott) 
okozzák. V. L.

Anthropochor növények: adventív 
növények tágabb értelemben (1. ott). 
Az emberi kultúra és a flóra közötti 
összefüggés alapján megkülönböztetünk 
(Linkola): 1. H e m e r o p h y t a  kul
túra megtelepítette; А p о p h у t a ős
honos fajok, amelyek tenyészetére a 
kultúra kedvező hatású. 2. Heme-  
r a d i a f o r ,  a kultúrával szemben 
közömbös. 3. H e m a r o f o b ,  a kul
túrát elviselni nem tudó fajokat. S.R.

Antianyag (ellenanyag): az immu
nitástanban minden olyan anyag, ame
lyet élő szervezet antigénnek bevitelére 
termel, s melyet (állatokból) legjobban 
a vérsavóban vagy a test hasonló más 
nedveiben lehet kimutatni. Az A. (im
mun-anyag) éppúgy fajlagos, mint az 
antigén, azaz csak azzal az antigénnel 
lép reakcióba, amelynek hatása alatt 
az élő szervezetben keletkezett. Az A. 
és antigénjének egymással való reak
ciója különféleképen nyilvánulhat meg: 
a méreggel termelt A. mérget közöm
bösít, a baktériumokkal (vagy más sej
tekkel) termelt A. baktériumokat (vagy 
más sejteket) agglutinál, a fehérjével 
termelt A. fehérjéket precipitál, a vö- 
rösvérsejtekkel termelt A. hemolizál 
stb. — Az A.-ok főleg a vérképző szer
vekben termelődnek, de bizonyos mér
tékben ezzel a képességgel más szöveti 
sejtek élő protoplazmája is fel van ru
házva. A vérsavóban az A.-ok általá
ban a globulinokhoz vannak kötve, de 
ebből nem következik, hogy maguk is 
globulinok volnának. — Az antigén be



vitele után az A. az élő szervezet vé
rében már néhány nap múlva megjelen
hetik és mennyiségileg fokozódva, 8—12 
nap múlva elér egy bizonyos tetőfokot, 
amely után bekövetkezik előbb gyors, 
majd lassú megfogyatkozása, amely sok 
hétig vagy hónapokig is eltarthat. Sok 
A. (erős savó) nyerése céljából az anti
génbevitelt többször megismételni szo
kás. — A.-tulajdonságú anyagok nor
málsavókban is előfordulhatnak, de min
dig csak aránytalanul csekélyebb meny- 
nyiségben, mint immunsavókban. P. H.

Anticiklon. A meteorológiában két
féle értelemben használt kifejezés 
A régebbi irodalomban a magasnyo
mású területeket (légnyomási maxi
mumokat) jelentette, amelyekről ak
kor azt hitték, hogy a csendes, szá
raz sugárzási időjárás hordozói. Újab
ban azokat a területeket nevezik 
egyes szerzők A.-oknak, amelyek fe
lett. egy lesiklófelület fekszik (1. ott). 
A lesiklófelület igen gyakran valóban 
légnyomási maximumokkal esik egy
be ; de száraz, derült idő csak a le
siklófelület egyik oldalán szokott len
ni. A. szónak ez az újabb jelentése 
tehát valamivel pontosabb összefüg
gésben van az időjárással. A. L.

Antifebrin, lázcsillapító gyógyszer, 
acetanilid; CeH-,. NH . СО . CH3.

Antigén (ellenanyag-termelő): az 
immunitástanban jelent minden olyan 
anyagot, amely élő szervezetbe — kü
lönösen a tápcsatorna megkerülésével 
(tehát a bőr alá, izomzatba, vérbe, sá
vos üregekbe) — bevitetvén, benne el
lenanyag (immunanyag) termelődését 
váltja ki. A.-ek a legkülönfélébb anya
gok lehetnek, melyek kémiai összetétele 
pontosabban nem ismert, általában vé
ve azonban mégis vagy fehérjék, vagy 
legalább is ilyenekhez kötött anyagok; 
fehérjék mindenesetre elvesztik anti- 
genifásukat, ha valamiképen (például 
emésztődés, folytán) denaturálódnak. 
Szénhidrátok és lipoidok önmagukban 
véve nem A.-ek, fehérjével párosulva 
esetleg azzá lesznek. Zsírok nem A.-ek. 
Az A.-ek sarkalatos tulajdonsága a 
fajlagosság, ami abban nyilvánul meg,

hogy más-más fajú A. más-más ellen
anyag termelését váltja ki a szervezet
ben, pl. emberi vérsavóval kezelt nyúl 
savója csak emberi fehérjével mutat 
kicsapódást; kolera baktériumaival ke
zelt nyúl csak kolera baktériumait ag
glutinálja, illetőleg ezek kivonatával 
precipitál. — Sok természetes szerves 
anyag összetett A., azaz többféléből 
van összetéve. így a vérsavó globulin- 
jai és albuminja, a tojás fehérjéje és 
sárgája, a vörösvérsejt hemoglobinja 
Ős festékmentes teste, a tej savója és 
kaszeinja mint antigén is más-más tu
lajdonságú, amennyiben mindenik ön
magára fajlagos (önmagával reagáló) 
ellenanyagot termel az élő szervezet
ben. Az A. a neki megfelelő (homológ) 
ellenanyaghoz kapcsolódik fajlagos af
finitás következtében, mely valószínű
leg kémiai jellegű. — Az A. fajlagos- 
sága mesterségesen módosítható; jód
dal, salétromsavval való kezeléssel ké
szült jódfehérje, illetőleg Xanthoprotein 
antigenitása úgy megváltozott, hogy a 
vele kezelt állatok savója már nem rea
gál az eredeti fehérjével, hanem csak 
a belőle készült jód-, illetőleg xantho- 
proteinnel, tehát az antigén a kémiai 
behelyettesítés szerint való fajlagossá- 
got (chemoSpecifitást) nyert. P. H.

Antikatód. A Röntgen-lámpának az 
a fémbevezetése, amelyet az áram
forrás pozitív sarkával kapcsolnak ösz- 
sze, tellát tulajdonképen anód (1. R.- 
lámpa). A beleütköző elektronok na
gyon gyorsan felmelegítik, esetleg iz
zásba is hozzák, sőt ha hűtéséről 
nem gondoskodnánk, meg is olvadna. 
A levegős hűtésnek egyik módja az, 
hogy a tartórúdjára kívül több hul
lámos fémlemezt (hűtőbordát) erősí
tenek vagy nagyobb körtealakú fém
darabot, amely vezetés útján gyorsan 
átveszi az A. melegét és átadja a 
környező levegőnek, meg ki is sugá
rozza. Újabban kis ventillátort is sze
relnek a tartócső végére, amely lég
áramlás útján hűt. Nagyobb melege
déskor ajánlatos a vízhűtés. Ekkor a 
tartócső végén elhelyezett tartályba 
У*— Yt 1 vizet öntenek, amely hasz



nálat közben forrásnak is indul, de a 
gőz ismét lecsapódik és visszajut a 
tartályba. Még jobb az áramló vízzel 
való hűtés. A vízsugár vékonyabb csö
vön hatol be az A. tartójába, közvet
lenül ráömlik hátlapjára, majd egy 
szélesebb csövön kifolyik, magával 
hozva az A. melegét. Ha a vizet köz
vetlenül a vízvezetéki csapból folyat
juk, a lámpa A.-ját tulajdonképen a 
földdel kötjük össze. Ekkor ügyelni 
kell arra, hogy a transzformátor ennek 
megfelelően van-e készítve (1. Transz
formátor). A vizet néha hűtőszivat
tyú tartja áramlásban. Víz helyett 
esetleg olajat is lehet használni. Cs. E.

Antipyrin, lázcsillapító gyógyszer, 
l-fenil-2, 3-dimetil-pirazolon (5).

Antitoxin (ellenméreg): toxin pa- 
renterális bevitelére az élő szervezetben 
keletkező olyan anyag, mely a meg
felelő (homológ) méreg hatását közöm
bösíteni tudja. Gyakorlatilag A.-on a 
toxinnal kezelt szervezetből származó 
vérsavót kell érteni, melyből az A.-t 
tisztán előállítani még nem sikerült. 
A globulinoknak a savóból való kicsa
pása és a csapadék feloldása által az 
A. töményítve nyerhető. Gyakorlati 
(gyógyító) célokra az A.-t nagy álla
toknak, leginkább lovaknak hosszabb 
toxinkezelése útján nyerik; a kezelés
nek erős toxin eseteiben óvatosan kell 
történnie, amíg el nincs érve az ú. n. 
alapimmunitás, mert különben az álla
tok életét veszélyeztetik. Ha a próbául 
vett vér savója már elég erősnek bizo
nyul, következik a tömeges (több li
ternyi) vérvétel, melyet az állat to
vábbi kezelése után sokszor és hosszú 
időn keresztül meg lehet ismételni. Az 
antitoxikus savó csiramentesen kezel
ve és esetleg enyhe csiraölő anyaggal 
keverten sokáig (hónapokig, néhány 
évig) hatásos marad; még tovább el
tartható beszárított állapotban, ami
kor használat előtt körülbelül tízszeres 
vízmennyiségben fel kell oldani. Az ál
latok kezelésére felhasznált toxin és a 
belőlük nyerhető A. mennyisége között 
nagy aránytalanság mutatkozik, ameny- 
nyiben valamely állatból sokszorta

(100—1000-szerte) több A. nyerhető, 
mint amennyi az állatba bevitt toxin 
közömbösítésére szükséges lenne. Az 
antitoxikus savók közül ezidőszerint 
gyógyítás, illetőleg megelőzés céljából 
különösen a dermedés (tetanus), dif- 
téria és kigyóméreg elleni A. van ki
terjedten alkalmazásban. P. H.

Antivenin a kígyóméreg elleni an
titoxin, vagyis gyakorlatilag: kígyó
méreggel kezelt állatok vérsavója (1. 
Antitoxin). P. H.

Anyag- és energiaforgalom. Az élet- 
folyamatok fenntartása közben mun
kát végez a szervezet, az ehhez szük
séges energiát a táplálék szolgáltat
ja. A szükséges energiamennyiség az 
alapanyagcsere állapotában (12 órai 
éhezés, 12 órai nyugalom és ruha nél
kül 28 C° hőmérséklet) testsúlykg- 
ként és óránként 1 kalória, 70 kg-os 
embernek tehát naponta 1680 kalória. 
Nehezebb testi munkát nem végző em
bernek ennek másfélszeresére (70 kg-os 
embernek 2500 kalória) van szük
sége (1. még Alapanyagforgalom, Ka- 
lorimetria). T. H.

Anyagi (korpuszkuláris) sugárzás. 
Azon sugárzásokat, melyek gyorsan 
haladó anyagi részecskékből (korpusz- 
kulákból) állnak, korpuszkuláris sugár
zásnak nevezzük. Pl.: X-sugarak, 
/^-sugarak, katód-sugarak, csatorna
sugarak, anód-sugarak, atóm-sugarak 
stb. (Részletesen 1. az egyes címszók 
alatt.) ' F. M.

Aplanatikus lencserendszer az, amely 
a tárgyat szférikus hiba (1. ott) nélkül 
képezi le. A sík tárgy képének is sík
nak kell lennie. Egyszerű lencsénél ez 
nincs így. Ha a lencsére olyan sugár
nyaláb esik, amely egy melléktengellyel 
párhuzamos, akkor a sugarak nem a 
gyujtósíkban (a gyújtóponton átmenő 
és a főtengelyre merőleges sík) egye
sülnek, hanem a lencséhez közelebb. 
Tehát a sík tárgy képe görbült, a ho
morú felület a lencse felé fordul. Az 
aplanátok képterülete, melyben a le
képezés éles, aránylag kicsi. Ezért az 
anasztigmátok bevezetése óta már nincs 
jelentőségük. M. J.



Apogamia, vegetatív sejtek fejlődé
se embrióvá (1. Apomixis). Sz. Z.

Apokroniát lencserendszer. Sokszor 
nem elég a lencsék kromatikus hibájá
nak az a kiküszöbölése, amelyet az 
akromatizálás nyújt. Különösen mik
roszkopikus megfigyelésnél lehet a meg
maradó hiba még zavaró. Ezért Abbe 
még tökéletesebb objektíveket szerkesz
tett. Ezek az apokromátok. Bonyolult 
lencserendszerek, erős apokromát ki
lenc lencséből készül. Az apokromát 
nemcsak a színképnek három színét 
egyesíti egy pontban, hanem egyúttal 
két színre nézve a szférikus hibát is 
kiküszöböli. Előbb a kromatikus hibán 
kívül a szférikus hibát csak egy színre 
nézve tüntették el. Evégett az apokro- 
mátot különleges üvegekből készítik és 
a lencsék számát is növelni kell. Ilyen 
objektívet használnak mérő mikroszkó
pokban, vagy két szemmel való meg
figyelésre készült mikroszkópokban, 
ultramikroszkópokban, mikrofotografá- 
lásnál stb. M. J.

Apoláros adszorpció, 1. Adszorpció.
Apomixis, embriókeletkezés megter

mékenyítés nélkül. Ez háromféleképen 
lehetséges: 1. p a r t e n o g e n e z i s ,  
megtermékenyítés nélkül továbbfejlő
dő petesejt révén, amikor a petesejt 
haploid marad (generatív partenoge
nezis), vagy eredetileg diploid volt 
(szomatikus partenogenezis), 2. apo-  
g á m i a : vegetatív haploid vagy dip
loid sejtnek továbbfejlődése (a game- 
tofita sejtjéből sporofita), 3. p s e u 
do  g á m i a : amikor a megporzás 
vagy párzás váltja ki a partenoge- 
nezist vagy apogámiát. Sz. Z.

Appleton-réteg, 1. Ionoszféra.
Áram hőhatásai, 1. Joule-, Peltier- 

és Thomson-hő.
Áramerősség, effektiv. A váltóáram 

erősségének iránya és nagysága vál
tozó. Ha tiszta váltóáramról van szó 
(sinuszos árapi), akkor az A. közép- 
értéke egy periódus alatt 0. A váltó
áram effektiv erőssége egyenlő annak 
az egyenáramnak erősségével, amely 
ugyanakkora hőhatást létesít, mint a 
váltóáram. Ezt úgy is kifejezhetjük,

hogy az effektiv Á. négyzete egyenlő 
a váltóáramú erősség négyzetének kö
zépértékével. Ha lm  a váltóáram leg
nagyobb erőssége (az áramerősség am

plitúdója), akkor M. J.

Áramerősség - feszültség - görbe, az
elektroliton keresztülhaladó áram erős
sége és az elektród potenciálja közötti 
összefüggést tünteti fel. Az Á. a gal- 
vános polarizáció jelenségeinek a ta
nulmányozásánál játszik nagy szere
pet (1. Bomlásfeszültség, Túlfeszült
ség). Az Á. kísérletileg úgy határoz
ható meg, hogy a vizsgálandó elek
tródot ugyanabba az oldatba merülő 
nagyfelületű másik elektróddal szembe
kapcsolván, növekvő erősségű áramot 
vezetnek rajta á t (amit azzal érnek el, 
hogy e két elektród közé növekvő fe
szültségkülönbséget kapcsolnak), s az 
elektród potenciálját egy normálelek
tróddal szemben mérik. Hogy e mérést 
az oldatban Ohm törvénye értelmében 
előálló potenciálesés ne zavarja, azért 
a normálelektróddal összekötő hébér- 
cső kapilárissá kihúzott végét a vizs
gálandó elektród felületére rászorítják 
(Luggin-kapilláris). Ilymódon a vizs
gálandó és a normálelektród közötti 
elektrolitban áram nem halad s így 
ott potenciálesés sem áll elő. E. G. T.

Áramerősség - potenciálgörbe, 1. 
Áramerősség-feszültség-görbe.

Áram, konduktív (vezetésbeli) és 
konvektiv. A konduktív és konvektiv 
áram lehet hőáram és elektromos áram. 
Az egyik végén melegített pálcában a 
hő a melegebb helyről az alacsonyabb 
hőmérséklet felé áramlik, anélkül, hogy 
a pálca anyagában valamilyen válto
zás állna be. Az ilyen áram k o n 
d u k t í v  h ő á r a m .  Ha ellenben a 
folyadék két része közt hőmérsékleti 
különbség van, akkor a folyadék áram
lik és maga a folyadék szállítja a hőt 
egyik helyről a másikra. Ez az áram 
k o n v e k t i v .  Ha fémen elektromos 
áram halad át, akkor a töltés a fém
ben áramlik, anélkül, hogy a fém meg
változnék. Ez a konduktív elektromos 
áram. De ha az elektromos áram elek-



troliten megy át, akkor a folyadék ré
szecskéi, az ionok szállítják az elek
tromos áramot. Ez konvektiv elektro
mos áram. Az első esetben f é me s  
V e z e t é s ről beszélünk, a második 
esetben i o n v e z e t é s  ről. M. J.

Aramláselmélet. Mint gyűjtőnév az 
összes folyadékok áramlásjelenségeinek 
és ezek törvényeinek leírásával foglal
kozó tudomány, mely tehát a h i d - 
ro- ,  a e r o -  és a g á z d i n a m i 
k á t ,  valamint a h i d r a u l i k á t  
is magában foglalja. F. K.

Áramlási kettőstörés. Kolloidoldatok 
és finom szuszpenziók, melyeknek ré
szecskéi pálcika- vagy lemezalakúak, 
egyirányú áramlás vagy örvénylő moz
gás közben optikailag anizotropokká 
válnak, azaz kettős törést mutatnak. 
E jelenséget Á.-nek nevezzük. Oka ab
ban rejlik, hogy a pálcika- vágj- le
mezalakú részecskék áramlás közben 
az áramlás irányában egymással pár
huzamosan helyezkednek el, aminek 
következtében az egész rendszer többé- 
kevésbbé úgy viselkedik, mint az úgy
nevezett optikai rács. A kettőstörés 
akkor is bekövetkezik, ha az anizodi- 
menziós részecskék belső szerkezetük
nél fogva optikailag izotrópok. B. A.

Áramlási potenciál. Ha vékony csö
vön vagy résen folyadékot áramolta
tunk, úgy a cső két végén elhelyezett 
elektródok között elektromos poten
ciálkülönbség jön létre. E potenciál- 
különbséget Á.-nak nevezzük. Helm- 
Fóltz szerint a következő összefüggés 
áll fenn az áramlási potenciál és a 
mérvadó tényezők között:

E =  J . J . :? . .
4 n  . y i .

E az Á.-t, P a nyomást, mellyel a fo
lyadékot átnyomjuk, t  az elektrokine- 
tikai potenciált, D a folyadék dielek- 
tromos állandóját, у a folyadék belső 
súrlódását és Я a folyadék elektromos 
fajlagos vezetőképességét jelenti. — A 
kísérletileg meghatározott Á. értéké
ből a fenti egyenlet felhasználásával 
kiszámítható az elektrokinetikai po
tenciál (C) (1. Elektromos kettősréteg, 
Elektrokinetikai potenciál). B. A.

Árammérők. 1. Galvanométerek, di
namóméterek, forgótekercsü árammé
rők stb.

Áramoltató eljárás, 1. Iszapolás.
Áramsürüség. Az áramerősség az 

egész keresztmetszeten másodpercenként 
átáramló hőmennyiséget vagy elektro
mos töltést jelenti. Az Á. a kereszt- 
metszetnek 1 cnr-én másodpercenként 
áthaladó hő- vagy töltésmennyiség. Az 
elektromos Á. gyakorlati egysége egy 
ampére/cm2. — Ha az áram stacioner, 
akkor az áramerősség a vezető men
tén mindenütt egyenlő, vagyis bármely 
keresztmetszeten mp-enként ugvanany- 
nvi töltés halad át. Ilyenkor az A. 
annál nagyobb, minél kisebb a kereszt- 
metszet. M. J.

Áramszaggatók, elektromos. Az 
egyenáram megszakítására használt 
eszközök, elsősorban az induktor pri- 
mér tekercsében. Legegyszerűbb a r ú- 
g ó s  m e g s z a k í t ó ,  amilyent az 
elektromos csengőben is használnak. 
A primér tekercs vagy elektromágnes 
magja a rúgót magához vonzza. Ek
kor a rúgó és a hozzáérő fémcsúcs 
közt az érintkezés megszűnik, az áram 
megszakad. A rúgó visszatér eredeti 
helyére, az áram záródik és az előbbi 
folyamat újra kezdődik. Ilyen rúgós 
megszakító a Wagner-, vagy Neef- 
kalapács. — Ha nem ilyen periodiku
san akarják az áramot szaggatni, ak
kor szigetelőlap szélén fémszeleteket 
helyeznek el, a szeletek fölött pedig 
szénkefe halad. A kefe és a szelet közé 
akármilyen áramkört lehet kapcsolni. 
Az áramkör addig van bekapcsolva, 
míg a kefe a szelettel érintkezik. — 
A h i g a n y o s  t u r b i n a m e g 
s z a k í t ó t  erősebb áramok szagga
tására lehet használni (1. ott). Elter
jedt még a W e h n e l t - e l e k t r o l i -  
t i k u s  m e g s z a k í t ó  (1. ott). M. J.

Aranyszám. A védőkolloidoknak azt 
a koncentrációját, mely éppen elegendő 
ahhoz, hogy megakadályozza a vörös
színű arany - kolloidoldatnak 10%-os 
konyhasó-oldat hatására beálló szín- 
változását, A.-nak nevezzük (1. Védő
kolloid). B. A.



Archaeofita, 1. Adventiv növények.
Area (areal) elterjedési terület, va

lamely növényfaj vagy más rendszer
tani egység (nem, család stb.) legszélső 
előfordulásait összekötő vonal bezárta 
terület. Lehet össszefüggő (kontinuus), 
szétszakított, több kisebb területből 
álló (diszjunkt), diszkontinuus (egy 
nagyobb elterjedési terület mellett ki
sebb exklavek-foltok), diszperz (csak 
egyes termőhelyek, semmi összefüggés). 
Az A. határait fiziografiai (hegység, 
tengerek), edafíkus (idegen talajnem), 
klimatikus viszonyok szabják meg, 
utóbbiak megváltoztatják a faj ver
senyképességét, azaz idegen klímához 
alkalmazkodott fajokkal szemben tért 
veszít. Euryoecikus (1. ott) fajok ren
desen nagy elterjedésüek. — Az A.-ha
tárok változók, progresszív fajok új 
területeket hódítanak meg (előőrsök, 
pionírok révén), míg kihalóban lévő, 
regresszív fajok fokozatosan vissza
húzódnak, a magányos előfordulások 
itt maradványoknak (reliktum, 1. ott) 
tekinthetők. — Jelentős földrajzi és 
klimatikus határvonalak sok faj elter
jedését is határolják (flóraválasztóvo
nalak, vegetációvonalak) a két érint
kező terület közötti flórakontraszt 
alapján történik a flóraterületek fel
osztása. S. R.

Argentometria. A csapadékos tér- 
fogatos analízis azon ága, amely ha- 
logenid-, cyanid- és rhodánsók mennyi
ségének megállapítására rendszerint 
ezüstnitrát-oldatot alkalmaz, meghatá
rozván, hogy mennyi mérőoldat kell 
ahhoz, hogy a keresett ion teljes meny- 
nyiségében oldhatatlan ezüstvegyületté 
alakuljon. A végreakció észlelésére in
dikátorul káliumkromátot vagy újab
ban adszorpciós indikátorokot (például 
fluoresceint) használnak, a rhodan-sók 
mérésénél pedig valamely ferri-só olda
tát. Mivel az ezüstnitrát kellő tiszta
ságban előállítható, külön titer-anyag 
alkalmazása nem feltétlenül szükséges.

Sz. L. és V. A.
Argináz. Arginint guanidinre és 

ornithinre bontó fermentum. T. H.
Arginin (Guanidin a aminovalerian-

sav). Minden fehérjében előfordul 0*3 
(elaetin)—88*8 (scambrin) mennyiség
ben. 1887-ben Schnitze és Steiger ír
ták le először. Normális szervezetben 
teljesen elég. T. H.

Arktoterciér flóra, 1. Flóratörténet, 
Glaciális flóra.

Árnyékolás az az eljárás, amely
nek a célja, hogy a rádiókészülék egyes 
részeit egymás hatásától vagy külső 
zavaroktól megvédje. A váltóáramokat 
vezető áramkörök, különösen nagy- 
frekvencia esetében, elektrosztatikus 
vagy elektromágneses erők által hat
nak a többi vezetőre. Ennek meggát- 
lása céljából fémből készült válasz
falakat, a tekercseket körülzáró fém
dobozokat, fémes bevonatokat hasz
nálnak, amelyeket állandó feszültség
gel, a földdel kapcsolnak össze. Az ár
nyékoló fémfalak elég messze legyenek 
az áramköröktől, különben csillapodás 
jön létre. V. M.

Árnyékolórácsú lámpa, 1. Többrá
csos elektroncsövek.

Arrhenius - disszociáció - elmélete, 1. 
Elektrolitos disszociáció.

Arsacetin, gyógyszer, acetil-para- 
amido-fenil arzénsavas nátrium (aceti- 
lezett atoxyl),
c m . с о  . NH . m m  . AsO(OH)ONa.

Arsamon (arsotonin), monometil ar
zénsavas nátrium, СНз ■ AsO . (ONa)j.

Arthus-jelenség, lényege, hogyha kí
sérleti állatnak (pl. nyúlnak) 5—6 
naponkint más fajú (pl. lósavót) fecs
kendeznek a bőre alá, akkor az első 
3—4 alkalommal a savó simán, min
den helyi rendellenesség kifejlődése nél
kül eloszlik, felszívódik; a további be
fecskendezések után és helyén mind
inkább tömöttebb duzzanat, sőt szö
veti elhalás is következik be, jeléül 
annak, hogy a szervezet az idegen fe
hérjével szemben az előrement kezelés 
folytán érzékennyé, allergiássá vált (1. 
Anafilaxia, Allergia). P. H.

Arvideserta, kultúrnövényszövetke- 
zetek. Biotikus jellegű, nyílt növény
szövetkezetek, a mezőgazdasági stb. 
kultúra talajukat állandóan háborgat
ja (v. ö. Mobilideserta). Talaj tápiá-



lókban gazdag (sok nitrofita), uralkod
nak egyévesek, különösen mediterrán
ból vagy idegen világrészekből szár
mazott gyomok (v. ö. Anthropochor, 
Adventív növények), megtelepedésük 
szerint véletlen szabja meg a domi
nánsokat. Ide tartoznak a vetések 
(Segetalia =  Secalinion), a kapás kerti 
kultúrák (Olitorion) és romtalajok 
(Ruderalia Hordeo-Onopordion), sőt 
a mocsarak, árkok kevert ruderális 
(Polygcmo-Chenopodion, pl. Bidente- 
tum tripartiti) gyomvegetációja laza 
kapcsolatú asszociációi. S. R.

Asparagin. COOH—CHNH2—CH2— 
COOH. Monoaminodikarbonsavak közé 
tartozik (1. Aminosavak) sok fehérje- 
fajtának az alkotórésze. T. H.

Asphixia.Ha a lólekzőközpont hosszú 
ideig fokozott ingerlés alatt áll, akkor 
ezen izgalom miatt a lólekzőközpont 
bénulása következik be. A lélekzetek 
száma és mélysége fokozatosan csök
ken (kezdeti izgalom, 1. Dyspnoe), 
majd néhány felületes lélekzet után 
megáll a lélekzés, melyet a szív műkö
désének megszűnése követ. Ezt az ál
lapotot nevezik A.-nak. Ha ezt mes
terséges lélekzéssel á t lehet hidalni, az 
egyén életben tartható. T. H.

Aspirin, acetil-szalicilsav,
CH3. COO . CeH, .  COOH (1, 2).

Assmann - szellőztetett hőmérő és 
nedvességmérő. Hengeres, fényes fém
tokba szerelt, rúgós szellőztető művel 
ellátott száraz és nedves hőmérőből áll. 
Assmavn és Sigsfeld léggömbös kutató- 
utak céljaira készítették, ma már pon
tossága és könnyű szállíthatósága foly
tán az időjárási megfigyeléseknél álta
lánosan használják. A fényes fémtok, 
mely a hőmérők számlapjait leolvasás 
céljára szabadon hagyja, megvédi a 
hómérőket a hősugárzástól, a szellőz
tető készülék pedig meghatározott, ál
landó sebességű légáramlatnak a hő
mérők gömbjeire való beszúrásával a 
levegő hőmérsékletének és nedvességé
nek gyors és pontos megállapítását 
teszi lehetővé. B. N.

Asszimiláció, I. Fotoszintézis
Asszociáció, a növényszociológia egy

sége, meghatározott florisztikai össze
tételű, állandó, egyedeiben törvénysze- 
rűleg ismétlődő növényszerkezet, egy
séges életfeltételekkel és megjelenéssel. 
Az A. tehát fajok összesége meghatá
rozott florisztikai, szociológiai és öko
lógiai jellemvonásokkal. Egy A.-hoz 
tartoznak mindazon állományok (A.- 
individuum, 1. ott), amelyeknek lénye
gében azonos a florisztikai összetéte
lük (különösen az állandó és jellemző 
fajok azonosak), ökológiájuk és meg
jelenésük (fíziognómia). Csak egyen
súlyi állapotban levő, állandósult nö
vényszövetkezet tekinthető A.-nak, nem 
pedig kialakulóban levő fejlődési stá
diumai (fázisai) (1. Szukcesszió). Az 
A. nem véletlen teremtette növényi tár
sulás, hanem állandóan ismétlődő, tör
vényszerűen felépített növényszerkezet. 
Szerkezete és felépítése az állandó (1. 
ott) és jellemző fajokon (1. Hűség) 
alapszik. Jellemző fajkombinációja: a 
legalább 3. állandóságot és 3. hűséget 
mutató fajok, a domináns (1. ott) ele
mek és fáciesképzők kiemelésével (1. 
Szociáció, Synusium). A. alatti egy
ségek : s z u b a s s z o c i á c i ó  (1. ott, 
Konszociáció), fácies 0- ott), illetőleg 
szociáció (1. ott), synusium (1. ott, 
consocion), az A. feletti egységek: A.- 
kortiplex, A.-csőport, A.-sorozat (1. ott). 
Elnevezésük az uralkodó állandó faj 
vagy fajokról történik. Az A. nevének 
jelölése -e t  u m képzővel és a fajnév 
genetivusával, pl. bükkös: Fagus sil
vatica. assz., vagy Fagetum silvaticae, 
kárpáti bükkös: Fag. silv. carpaticum, 
— Spiraea media-Cotiuus coggygria 
cserjés: Spiraeo-Cotinetum. Különösen 
Festuca és Carex növényszövetkezetek
nél csak a fajnév, pl. Carex firma assz.: 
Caricetum firmae vagy Firmetum; Fes- 
tucetum pseudovinae: Pseudor ivet um.

S. R.
Asszociáció, a fizikai kémiában, 1. 

Disszociáció.
Asszociáció-analízis a növényszövet

kezet felvétele, részben kvalitatív, rész
ben kvantitatív jellegű (középeurópai 
svájci iskola). A kvalitatív felvétel 
magában foglalja a fajok névsorát,



azok elosztását szintek (1. ott) és 
aszpektusok (1. ott) szerint, megjelölve 
ökológiai jellegüket (a Raunkiaer-féle 
életformák, 1. ott) alapján. A kvanti
tatív felvétel tárgyai: 1. a tömeg- és 
eloszlásviszonyok: a b u n d a n c i a  =  
gyakoriság (A), d o m i n a n c i a  =  
borítás (D), s z o c i a b i l i t á s  == 
társulásképesség (S), f r e k v e n c i a  
=  sűrűség (ÍV); 2. az állandóság (1. 
o tt) К vagy Pr; 3. a növényszövetek
hez való hűség (1. ott) F. A tömeg- 
viszonyok megállapítása minden egyes, 
a vizsgálandó asszociációhoz tartozó 
állományban (asszociációindividuum
ban) külön-külön becsléssel történik, 
ezek analitikus jellemvonások, míg az 
állandóság és hűség értékeit az összes, 
a kérdéses assz.-hoz tartozó állomá
nyok felvételeinek egyesítésekor számí
tással nyerjük, ezek tehát szintétikus 
tulajdonságok. Egyes állományok fel
vételeinek közlésénél rendesen alkotó
elemeinek A—D és S értékeit, az egész 
asszociáció egyesített tisztájában csak 
az egyes állományokban kapottA—D- 
értékek középértékeit vagy határérté
keit és az egyes felvételekből számított 
K- és F-értékeket találjuk (utóbbiak 
számítását 1. Állandóság, Hűség). Pl. 
a hortobágyi Camphorosma ovata assz. 
szintetikus lisztája, 32 állomány fel-
vétele alapján: A—D К F
Camphorosma ovata 3 - 5 5 4
Festuca pseudovina 1 - 2 3 2
Poa bulbosa crispa 1 - 2  2-- 3 2
Puccinellia limosa 1 - 2 2 2
Polygonum aviculare 1 - 2 2 2
Atriplex litorale 1 1 2
Cerastium anomalum 1 1 —2 2
Statice Gmelini 1 1 2
Plantago tenuiflora 1 2 2
Matricaria chamomilla 2 - 5 4 4
Artemisia monogyna 1 2 2
Scorzonera cana 1 1 2
(L. még Kvadrátmódszer.) S. R.

Asszociáció-csoport, federáció (Ver
band), florisztikailag közel rokon (szá
mos közös karakterfajjal rendelkező) s 
hasonló szinökológiájú asszociációk ösz- 
szessége. Jelölése - i o n  végzettel. Pl. 
Magnocaricion, magasnövésű sásfajok

alkotta mocsári asszociációk összes
sége. Amennyiben a federációba tar
tozó asszociációk ugyanazon megje- 
lenésűek, azaz fiziognómiájuk is meg
egyezik, egy formációba is tartoznak 
(1. ott), pl. Fágion silvaticae, bükkö
sök föderációja (florisztikai alapon) 
egybeesik a bükkerdő formációjával (fi- 
ziognómiai alapon). Máskor különbö
ző megjelenésű asszociációk (pl. al- 
havasi törpefenyő és havasi éger 
cserjések) hasonló fajösszetételük ré
vén egy federációba sorozhatok. S. R.

Asszociáció - fragmentum, töredék - 
asszociáció, ha az asszociáció vala
melyik állománya oly kis területű, 
hogy ott a jellemző fajkombináció 
(konstansok és karakterfajok) csak 
töredékesen található meg, S. R.

Asszociáció-individuum, állomány, a 
növényszövetkezet egy meghatározott, 
konkrét állománya, az asszociáció
analízis tárgya. Pl. a Quercetum ro
buris festucosum sulcatae (füves kocsá- 
nos tölgyerdő) asszociációnak egy in
dividuuma a debreceni Haláperdő. S. R.

Asszociáció - komplexum egymástól 
független (idegen) asszociációk kor
relativ egyesülése oly területen, hol 
a termőhelyek (azaz az életfeltéte
lek) kis kiterjedéssel állandóan vál
toznak (pl. homok és szikes pusztá
kon, tőzeglápokon) s ezért a vege
táció asszociációk és asszociáció-frag
mentumok mozaikszerű keveredéséből 
áll. Egyes szerzők a többszintű asz- 
szociációkat a szintek (illetve asz
pektusok komplexumának tartják (1. 
Lápkomplexek). S. R.

Asszociációs kolloidok azok a kol
loidrendszerek, melyeknek részecskéi 
amikroszkópos molekulákból asszociá
ciós erők hatása következtében épül
nek fel. B. A.

Asszociáció-sorozat (Ordnung) flo
risztikailag és szinökológiailag asszo
ciáció - csoportok összessége, jelölése 
- e t a 1 i a végzettel. Pl. Phragmation 
(nádasok) és Magnocaricion (magas
sások vegetációja) együtt a Phraemi- 
tetalia-sorozatba tartoznak. Közös ka
rakterfajaik a sorozat - karakterfajok.



— További magasabb fokozat az asz- 
szociációosztály, ez már rendesen egy
beesik a formációcsoporttal. S. R.

Asthniolysin az adrenalinból és a 
hipofízis elülső lebenyéből készült 
gyógyszer, melyet az asztmarohamok 
megszüntetésére használnak. T. H.

Aston-sötét tér, 1. Geissler-cső.
Ásványképződés, 1. Geokémia.
Ásványtani mikroszkóp. 1. Földpát- 

meghatározás.
Aszpektus a vegetáció periodikus 

változásainak kifejezése. Ugyanazon 
növényszövetkezeten belül, ugyanazon 
élettérben (szintben) a vegetációs idő 
különböző szakaiban más és más faj
csoport jelenik meg s fejti ki életmű
ködését. Az A.-ok időben egymásután 
következő szinteknek tekinthetők (fe- 
nológiai szintezés). Míg a havasi ve
getáció rövid vegetációperiódusa alatt 
egyetlen, egységes képet, A.-t ad, ad
dig a síkon és dombvidéken, különösen 
a szubtrópikus és tropikus tájakon 
egymástól élesen eltérő A.-ok válta
koznak, akár a virágzó fajokat, akár 
az asszimiláló hajtástömeget nézzük. 
Pl. lomberdeinkben a lombfakadás 
előtti fénykedvelő talajnövényzetet 
(sok geofita) április végén árnyéktűrő, 
hemikriptofita fajok váltják fel, ezek 
uralkodnak egész nyáron, augusztus 
végén új elemekkel bővülve (tavaszi, 
nyári, őszi A.). Vagy pl. szikeseinken 
a tavaszi (májusi) és őszi (szeptem
beri) A.-t a nyári szárazság pihentető 
periódusa élesen szétválasztja. S. R.

Asztatikus mágnespár. Két egyenlő 
erős mágnest mereven egymáshoz erő
sítünk úgy, hogy ellenkező végeik ke

rülnek egymás fölé. Ha a mágnesek 
pontosan egyenlők lennének, akkor a 
földmágnességnek semmiféle irányító 
hatása erre a rendszerre nem lenne.

Ezt nem tudjuk elérni, de azt elérhet
jük, hogy a rendszer mint igen gyenge 
mágnes viselkedik. Az ilyen tűpárt ér- 
zékenv galvanométerekben használják.

M. J.
Asztatikus vizek azok a kisebb ta

vak, tócsák stb., melyek mind fizikai 
és kémiai, mind biológiai szempontból 
állandó változásoknak alávetettek. 
Ilyenek a gyorsan kiszáradó tócsák, 
steppe - tavak s az Alföld sok szi
kes, időszakos tava is, ellentétben az 
e u s z t a t i k u s  tavakkal (vizekkel), 
melyek a fenti szempontból éveken át 
változatlanok. V. L.

Aszténiás alkat, 1. Konstitúció.
Aszterizmus, fényben. Egyes ásvá

nyok, ha fényforrás felé nézünk rajtuk 
át, bizonyos irányokban húzódó fény
alakokat mutatnak. Ez az A. A fény 
visszaverődésekor is látunk alakokat. 
Így a zafírlemez, mely az optikai 
tengelyre merőlegesen van csiszolva, 
hat sugárból álló csillagokat mutat. 
Valószínűleg onnan ered ez a jelenség, 
hogy az ásványban igen finom üregek 
vannak, még pedig irányítva, például 
a zafírban a hatszöges oszlop lapjai
val párhuzamosan. A fény az üregek 
falán visszaverődik, ez kelti az A.-t. 
Némely ásványban az irányított ros
tos szerkezet okozza a jelenséget. A 
gipszkristályban, ha a rostok párhuza
mosak a főtengellyel és a fény a ros
tokra merőlegesen esik be, egyenes fény- 
sávot látunk; ha pedig a fény a ros
tokkal párhuzamos, akkor gyűrűalakú 
fényudvar keletkezik. Néha apró, ide
gen kristályok okozzák az A.-t. M. J.

Asztigmatikus hiba. Ha a sugár
nyaláb ferdén esik a lencsére, akkor a 
lencsének bármilyen kis területén törik 
meg, a sugarak nem egyesülnek egy 
pontban, hanem két, egymást metsző 
egyenesben. Ez az asztigmatizmus. Az 
oldalt levő tárgypont képe pont he
lyett folt. Az asztigmatizmus onnan 
ered, hogy a vízszintesen elterülő nya
láb sugarai más pontban egyesülnek, 
mint a függőleges nyaláb sugarai. Ha 
a felfogó ernyőt a lencséhez közelítjük, 
akkor a kép vízszintesen elnyúlik; ha



pedig távolítjuk, akkor függőlegesen 
húzódik szét. M. J.

Asztrofizika, az égistestek fizikai 
tulajdonságaival foglalkozó tudomány, 
melynek főágai az a s z t r o f o t o -  
m e t r i a  és az a s z t r o s p e k t r o -  
s z к ó p i a. T. A.

Asztrofotometria, 1. Csillagok su
gárzásának mérése.

Asztrometria, tárgyköre az égites
tek mozgásának megfigyelés útján való 
meghatározása; feladata a bolygók és 
holdjaiknak, üstökösöknek és meteo
roknak pályamozgására, valamint az 
állócsillagok relatív helyzetének, szfé
rikus saját mozgásának és távolsá
gának a levezetésére szolgáló koordi
nátamegfigyelések. Alapdiszciplínája a 
g ö m b i  c s i l l a g á s z a t ;  ennek 
asztrometriai megfigyeléseknél használt 
műszerek vizsgálatával és módszerek 
kifejtésével foglalkozó részét régebben 
gyakorlati csillagászatnak nevezték. A 
gömbi csillagászat szélesköri gyakor
lati alkalmazást talál a csillagászati 
földrajzban, a geodéziában és a nauti
kában is. T. A.

Asztrospektroszkópia, 1. Csillagszín
képek.

Asztroszeizniológia alapelve, hogy 
a földrengéseket égitestek — Nap, 
Hold, bolygók, állócsillagok, csillag- 
halmazok — egyidejűleg fellépő gra
vitációs és részben elektromágneses 
összhatása okozza. A tünemények be
következésének időpontját és földrajzi 
helyét az égitestek meghatározott vi
szonylagos helyzete, ill. ezen helyzet 
beállásának időpontja szabja meg. Mi
vel ezen viszonylagos helyzet számí
tással bármely időpontra előre meg
határozható, a földrengések bekövet
kezése tudományosan megjósolható. 
— Gondos tanulmányok szerint szó 
sem lehet arról, hogy a földrengése
ket az említett kozmikus hatások hoz
nák létre, ezek legföljebb csak a már 
meglevő feszültségek kiegyenlítődését 
siettethetik valamennyire, ennek kö
vetkeztében a fent vázolt alapon föld
rengést jósolni nem lehet, az A. pedig 
tudománynak nem tekinthető. S. B.

Atavizinus a. m. visszaütés (1. ott) 
az ősökre, vagyis amikor valamely 
egyénen oly sajátságok jelentkeznek, 
amelyek nem a közvetlen szülőn, ha
nem régebbi ősön voltak csak meg.

Sz.Z.
Átcsapó modifikáció névvel illetik 

azt a kétalakú változékonyságot, 
amelynek eredményeképen az egyik 
alak bizonyos minimális táplálék
mennyiség alatt, a másik alak pedig 
efelett jelenik meg. Ilyen pl. a Dipsa- 
cus silvestris tortas, amelynek kény
szertorziós egyedei a jó tápláltság 
esetében, szabályos szárú alakjai pe
dig a rosszul tápláltság esetében je
lennek meg. Ugyanerre az esetre vo
natkozik De Vries k ö z t e s f a j t a  
elnevezése, mások r ö g z í t e t t  d i - 
m o r f i z m u s  mesterszava. Sz. Z.

Átfogás, 1. Áthatás.
Áthatás (vagy átfogás), az a szám, 

amely megmondja, hogy az anódfeszült- 
ségnek 1 volttal való emelésekor hány 
volttal kell a rácsfeszültséget csök
kenteni az anódáram változatlanul 
tartása céljából. Jele D. Gyakran hasz
nált német neve Durchgriff. Százalék
ban fejezik ki. Matematikailag:

D ----- — Se9. 
öea

A meredekség annál kisebb, minél 
sűrűbbek az elektroncső rácsának drót
menetei. Az A. egy elektroncsőnél a 
karakterisztikák bármely helyén nagy
jában állandó. Értéke közönséges (egy- 
rácsos) elektroncsöveknél 1% és 20% 
között szokott lenni. V. M.

Áthelyezési módszer, 1. Siegbahn- 
spektrográf.

Átkereszteződés a homológ kromo- 
zómák helyzetét megjelölő kifejezés, 
amikor э sejtosztódás szinapszis-stá
diumában X-alakban egymáson átfek
szenek, egymást egyszer, vagy több
ször keresztezve (1. Redukciós osztó
dás). Az amerikai örökléstani kuta
tók, főképen Morgan és iskolája ezt 
a jelenséget igen fontos szerephez jut
tatták az átöröklés kromozómaelmé- 
letében (1. ott és morganizmus). Az



átkereszteződés ugyanis azzal a kö
vetkezménnyel jár, hogy az összeta
padt kromozómák nem eredeti össze
tételükben válnak szét, hanem e kro
mozómák egyes darabjai egymással 
kicserélődnek (crossing oxer). Ha az 
egyik kromozóma a, b, c, d, e, f, g, h 
kromatinszemek láncolatát alkotja és 
ennek megfelelően a vele homológ má
sik kromozóma az А, В, C, D, E, F, 
G, Я-sort képviseli, úgy e két kromo
zóma egymáson átkereszteződve és 
azután szétválva összetételében meg
változik. Az egyik összetétele lehet pl. 
a, b, c, d, E, F, G, H és a másiké 
А, В, C, D, e, f, g, h. Emiatt a 
kromozómákban foglalt géncsoportok 
öröklése is megváltozik. Előbb az 
а- h -  és az A —Я-gének együttesen 
öröklődtek, az átkereszteződés után 
az a—d—E —H- és az A—D—e—h- 
gének öröklődnek együtt. Ezt a hipo
tézist pontos kísérletek támasztják 
alá, amelyek az együttöröklődő tu
lajdonságok átcsoportosítását bizo
nyítják. E kísérletek azt is igazolják, 
hogy Á. a kromozóma több pontján 
lehetséges. Az A. helyét a tulajdon
ságcsoportok új összekapcsolódása 
árulja el a következő generációban. 
Az Á.-ból folyik, hogy a kromozómá- 
ban levő gének, amelyek a szülőkben 
még együtt öröklődtek, egymástól 
szétválnak és külön öröklődnek, pl. a 
fenti esetben az A és G. Ennek a szét
válásnak az eshetősége és gyakorisága 
attól függ, hogy mily távolságban 
volt egymástól a kromozómában a két 
gén. Így pl. a- és a h-gén mindig el
válik egymástól, bárhol történjék is 
az átkeresztezés. Ellenben a d- és az 
e-gén csak akkor válik el egymástól, 
ha éppen kettejük között kereszteződ
nek át a kromozómák, különben min
dig együttmaradnak. Eszerint m i - 
n é l  m e s s z e b b  e s i k  e g y m á s 
t ó l  k é t  gén,  a n n á l  n a g y o b b  
a s z é t v á l á s  v a l ó s z í n ű s é g e  
és mi n é l  k ö z e l e b b  v a n n a k  
e g y m á s h o z ,  a n n á l  k i s e b b .  
A gaméták kísérleti megvizsgálása ré
vén megállapítható a gyakorisága a

gének elválásának, illetőleg az útke
reszteződések helyének. Ebből azután 
következtetni lehet a gének egymástól 
való távolságára és viszonylagos hely
zetére a kromozómában, ha a gének 
elhelyezését lineárisnak képzeljük. Ily 
vizsgálatok alapján készültek pl. a 
kísérleti Drosophila melanogaster kro- 
mozómatérképei. Sz. Z.

Átlagérték az örökléstanban, vagy 
helytelenül középérték (media) a mo
difikációs számítások között szereplő 
érték, amely megadja, hogy az összes 
modifikánsok értékének aritmetikai á t
laga mennyi. Kiszámításához a

M =  A +  ^ - . S p .  n
képletet használják, amelyben A a 
feltételezett átlagértéket (a középső 
osztály értékét), p az egyes osztályok 
értékét, a az egyes osztályokban levő 
tagok mennyiségét, n a teljes tagszá
mot, Sp az egyes osztályok értékét 
jelenti. A középérték kifejezés azért 
nem helyes, mert középérték alatt a 
két szélső, vagy határérték közepét, 
vagyis összegének a felét értjük, amely 
nem fejezi ki a modifikáció természe
tét. Az aritmetikai átlagérték csak 
akkor ad helyes képet, ha annak kö

zéphibáját is ismerjük

amikor végtelen mennyiségű tagokra 
értetődik az átlagérték (1- Modifiká
ció). A helyes átlagérték a modifiká
ciós számsor oly kifejező értéke, amely
től, mint О-ponttól kell számítani va
lamennyi eltérést. Ennek segélyével 
számítható ki a szóródás is. A média 
össze nem tévesztendő a Galton-quar- 
tilszámításkor nyert m e d i a n a  -ér
tékkel, amely a vizsgált anyag érték
szerinti sorba állított egyénsorozatá
nak k ö z é p s ő  t a g j á r a  vonat
kozik, pl. ha 1000 búzaszemet súly
szerinti sorba rakok egymás mellé, ak
kor médiának nevezem az ötszázadik 
(középső) szem értékét. Sz. Z.

Átlagos életkor, 1. Radioaktív bom
lás.



Atlantikus periódus, 1. Poetglaciális 
korok.

Atlétikus alkat, 1. Konstitúció.
Atmofil eleinek, a Föld levegőbur

kához tartozó elemek, 1. Geokémia.
Atmoszíeriliák: légköri hatások. 

Szííkebb értelemben a légkörben lebegő 
idegen anyagok (légplankton, mérges 
gázok) hatásai az élő szervezetekre 
vagy az épületek anyagára (1. Aéro- 
szol, Légplankton, Gázháború). A. L,

Atómátalakítás, 1. Atómrombolás.
Atómbomlás, 1. Radioaktív bomlás.
Atomenergia. A múlt század elején 

Erout angol vegyész abból a körül
ményből, hogy a kémiai elemek nagy 
részének atómsúlyai közelítőleg egész 
számok, azt a következtetést vonta 
le, hogy valamennyi kémiai elem a 
legkönnyebb elemből, a hidrogénből 
van felépítve (amely utóbbinak az 
atómsúlya egységnyi). Ez a föltevés 
— amelyet az azóta végzett rend
kívül pontos atómsúlymeghatározá- 
sokkal nem lehetett közvetlenül össz
hangba hozni és ezért el Lellett eĵ - 
teni —, az atomok szerkezetére vo
natkozó legújabb kutatások szerint, 
nagyon is észszerűnek bizonyult, 
noha kissé más értelemben kell azt 
vennünk, mint annak idején Front 
gondolta. A kémiai módszerekkel 
meghatározott atómsúlyok ugyanis, 
Front feltevésével ellentétben, gyak
ran az egész számoktól igen nagy 
mértékben eltérnek (i. Elemek perió
dusos rendszeré), azonban a kémiai 
elemek legtöbbje — amint azt fizi
kai módszerek segítségével ki lehe
tett mutatni (1. izotópia) — több, 
különböző atómsúlyú izotóp atóm- 
fajta keverékéből áll, amelyeknek az 
atómsúiyait igen nagy megközelítés
ben egész számokban lehet kifejezni 
(a kémiában használatos egységekben, 
tehát az oxigén atómsúlyát önkénye
sen 16-nak véve). Ez a  tény j>etüg amel
lett szól, hogy az ismert izotóp a,tóm- 
fajtók atomjainak — helyesebben: az 
atommagoknak (1. Atómszerkezet) — 
a tömegei végeredményben olyan egy
ségekből vannak össze téve, amelyeknek

Természettudományi Lexikon.

a tömege közelítőleg az oxigén töme
gének a 16-od része. Ilyen egység pedig 
csak a hidrogén atommagja (proton) 
lehet.

Azonban a hidrogén — atómmag 
tömege (az 0 =  16 atómsúlyrendszer- 
ben) nem pontosan egységnyi, hanem 
L0072. Ha tehát az izotóp atómfaj- 
ták atómsúlyai egész számokkal fejez
hetők ki, akkor ez nyilván azt jelenti, 
hogy a proton átlagos tömege az 
atommagokon belül valamivel kisebb, 
mint szabad állapotban, vagyis ami
kor több proton egy atommaggá 
egyesül, akkor a tömegnek egy része 
valamilyen módon eltűnik. Ezt a tö
megdefektust a relativitás elmélete, 
az ú. n. pakk-effektussal hozza szo
ros kapcsolatba és úgy megyarázza, 
hogy amikor a protonok az atómmag 
felépítésénél egymással kölcsönha
tásba lépnek, hatalmas energiameny- 
nyiség (JE)  szabadul fel a tömeg 
rovására a következő egyenlet sze
rint: ‘JE .— с* й in. ahol c a fény
sebességet, <5 m pedig a tömegdefek
tust jelenti. Ennek а ЛЕ  energia
mennyiségnek, amelyet atomenergia 
névvel jelölünk, az elmondottak sze
rint hasonló jelentése van, mint a 
kémiai vegyületekre jellemző képző
déshőnek. A hélium atómsúlya pl.
4-00216, míg az azt felépítő négy 
hidrogénatóm tömege szabad állapot
ban 4Ю3112, a tömegdefektus tehát
0-02896, ami 27,970.000 elektron- 
volt energiával egyenértékű. Ez azt 
jelenti, hogy amikor négy gramm 
atom hidrogén (=  4 g hidrogéngáz) 
egy gramm atom héliummá ( = 4  g 
héliumgázzá) egyesül, akkor

27,970.000 X 23.000 =  64.331
milliárd gramm kalóriával egyenér
tékű energia szabadul fel. A maga
sabb atómsúlyú izotópok A.-ja még 
ennél is nagyobb. I.L.

Atómhő, az atómsúly és fajhő szor
zata, vagyis az a hőmennyiség, amely 
valamly elemi test grammatómsúlynyi 
mennyiségének hőmérsékletét 1 C°-kal 
növeli. A szilárd elemek A.-je közelí-
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tőleg 6 kalória (Dulong—Petit-sza
bály, I. ott). L. B.

Atommag-elektronok, 1. Béta-sugár- 
spektrum.

Atóinmagreakciók. Atommagok közt 
végbemenő vegyi folyamatok, amelyek 
közben az egymásra ható atommagok 
részben felbomlanak és új atomokká 
egyesülnek (atómszintézis). A legré
gebben (1919 óta) ismert ilyen A. a 
nitrogén- és a hélium-atommag (alfa: 
részecske) közt megy végbe: JVL-1-2 g i
He4 — 017 +  Ил; a nitrogénből és hé
liumból tehát oxigén és hidrogén ke
letkezik. (A reakcióban résztvevő ato
mok jele mellé alul az atómsúly, fent 
a rendszám van feltüntetve, 1. Perió
dusos rendszer.) Az ilyenféle reakciók 
csak úgy mehetnek végbe, ha az abban 
résztvevő atommagok igen nagy sebes
séggel ütköznek egymásnak, mert csak 
így juthatnak egymáshoz olyan közel, 
hogy kémiai kölcsönhatásba lépnek. A 
nitrogén és a hélium közt végbemeriő 
fenti reakció például olyankor zajlik 
le, ha a hélium-atommag mint igen 
nagy sebességű alfa-részecske — éppen 
a nagy energiájánál fogva - -  be tud 
hatolni a nitrogén atom magjába. Az 
alfá-sugarakön kívül hidrogén- (pro
ton-) sugarakkal és neutronsugarakkal 
lehet ilyenféle típusú reakciókat elvé
gezni, különösen olyankor, amikor 
ezek a sugarak könnyű atomokba ü t
köznek (1. Atómrombolás). A reakció 
mennyiségi eredménye a rendelkezésre 
álló alfa-, illetőleg proton-sugár meny- 
nyiségétől függ; eddigelé nem lehetett 
ezeket a reakciókat olyan arányokban 
elvégezni, hogy azok eredményét az 
analitikai kémia módszereivel- is ki 
lehetett volna mutatni. 1. L.

Atómmagszerkezet. Az atomokra 
vonatkozó újabb kutatások szerint az 
atom tömege az ú. n. atommagban 
van összpontosítva, amely az atom 
egész térfogatának csak igen kis 
törtrészét teszi ki (1. Atómszerkezet). 
Így pl, azokból a jelenségekből, ame
lyeket az alfa-sugaraknak a magné
zium- és alumínium-atomokon tör
ténő szóródásánál tapasztaltak, arra

kell következtetni, hogy a Mg ás az 
Al atómmagjainak a sugara nem le
het nagyobb, mint 6—8 . 10“ 13 cm, 
míg magának az egész atomnak a 
sugara 10~8 cm nagyságrendű. A 
radioaktív bomlás sebességéből szin
tén ilyen nagyságrendű méretekre le
het következtetni a radioaktív atom
magoknál. A kvantumelmélet szerint 
ugyanis a bomlási együttható A), 
L Radioaktív bomlás), reciprok má
sodpercekben kifejezve, a következő 
egyenlet értelmében függ össze az 
atómma~ sugarával (r):
log A =  20-4652 — 1 191.10* _i_

V

- f  4-084. 10е V  z — 2 . ] /7 7

ahol z — az illető radioaktív atóm 
(1. -Atómszerkezet), v pedig a kilö
vellt alfa-sugár sebességét jelenti. 
Eszerint az egyenlet szerint pl. a 
rádium atómmágjának a sugara 
8’6 . 10“ 13 cm, -vagyis 1 cm-nek nem 
egészen egybilliomod része. — Azon
ban- az ebben a kis térfogatban össze
sűrített anyag még mindig nem az 
utolsó határa az oszthatóságnak, ha
nem maga is nagyon bonyolult mó
don van összetéve még kisebb egysé
gekből. A radioaktív bomláskor hé
lium-atommagok (alfa-sugarak) jön
nek ki a magból, a mesterséges atom- 
magreakciók pedig legtöbbször pro
tonok vagy pedig neutronok; pozi
tronok, részben pedig alfa-részecskék 
kilövetése közben zajlanak le. De 
valószínű, hogy ezeken kívül semle
ges héilumatómok, illetőleg semleges 
aifa-részecskék is vannak az atom
magban; erre mutat az a tény, hogy 
a radioaktív bomlássorozatoknál (1. 
ott) közvetlenül egy alfa-rész kibo
csátása előtt vagy után két béta
részecske -hagyja el az atommagot. 
— Ezeknek a részecskéknek a hely
zete az atommagon belül, valamint 
az egymásra gyakorolt kölcsönhatá
suk nem abszolút változatlan, hanem 
az atommagnak különböző állapotai 
lehetségesek: egy bizonyos „normá
lis“, alapállapotból, magasabb, ger-



jesztett energianívóra mehet át az 
atommag (pl. alfa- vagy béta-sugár 
kilövelése folytán, vagy külső beha
tások, pl. alfa-sugarakkal való bom
bázás útján), vagy pedig fordítva: 
magasabb energianívóval jellemzett 
állapotból visszatérhet a normális 
energiaállapotba. Ez utóbbi folyamat 
rendszerint gamma-sugár kibocsátásá
val jár.

Hogy a magot felépítő egyes ré
szecskék hogyan oszlanak meg az 
energianívók között, arra nézve ma 
még csak hiányos ismereteink van
nak. In agy általánosságban azt lehet 
mondani, hogy az alfa-részecskék 
többnyire magasabb energianívón 
vannak, mint pl. a protonok. Az 
energianívók közt levő különbséget 
meg is lehet határozni a természetes 
aifa-sugarak energiaspektrumának fi
nom szerkezetéből, illetőleg a mester
séges atómmagreakcióKnai kilövellt 
protonok hatótávolságaiból. Az egy 
és ugyanahhoz a radioaktív anyag
hoz tartozó alfa-sugarak tudniillik 
csaknem teljesen homogének, vagyis 
egyforma energiával bírnak; azon
ban a behatóbb vizsgálat azt mu
tatta, hogy ez az egyenlőség mégsem 
vehető abszolút értelemben, hanem 
a fősugáron kívül — noha csak igen 
csekély számban — nagyobb ener
giával bíró alfa-részecskék is előfor
dulnak az egy és ugyanabból a radio
aktív anyagból kilövelt aifa-sugarak 
közt. A rádium-C' alía-sugarainal pl. 
kilenc, különböző energiával bíró 
csoportot találtak és ezeknek a cso
portoknak a nevezetessége az, hogy 
a köztük levő energiakülönbségek 
megegyeznek a rádium-C gamma-su
garainak az energiájával. Ez a körül
mény nagyon valószínűvé teszi azt, 
hogy a gamma-sugarak keletkezése 
az alfa-részecskéknek az atommagon 
belül létező energianívók közt kvan- 
tumszerűen végbemenő átmeneteivel 
függ össze. A mesterséges atommag- 
reakcióknál keletkező protonsugarak 
energiájának - a vizsgálata ennél to- 
vábbmenőleg egyebek közt arra az

eredményre vezetett, hogy az atom
mag átalakítása különösen nagy 
valószínűséggel keresztülvihető, ha 
az illető atommagot olyan korpusz
kuláris sugarakkal (pl. alfa-sugarak
kal) bombázzuk, amelyeknek az ener
giája megegyezik valamely atómmag- 
nívó energiájával (rezonancia-jelen
ség).

Az atommagot felépítő részecskék 
közt működő erők természete ezidő- 
szerint még közelebbről nem ismere
tes. Nagyon valószínű, hogy a ré
szecskék kölcsönhatása az atommag 
centrumában a legerősebb, a tömeg 
sűrűsége tehát ebben a pontban a 
legnagyobb és innen fokozatosan 
csökken az atommag szélei felé. Az 
egész így alkotott rendszert ú. n. 
potenciálhegy veszi körül, amely 
megakadályozza az atommag szét
esését. Időről-időre azonban egy-egy 

•alfa-részecske át tud hatolni ezen a 
potenciálhegyen és ezen kívül aztán 
a mag összességétől származó ta 
szító erőtérben nagy kinetikus ener
giát kap s mint nagysebességű a-sugár 
lép ki az atomból. I. L.

Atomrács, 1. Kristályrács.
Atónisík, 1. Kristályrács.
Atómsugár. Ha igen magas vákuum

ban fémeket elpárologtatunk, a fém 
atomjai egyenes vonalban terjednek 
tova; ekkor beszélünk A.-akról. Az 
egyenesvonalú terjedéshez szükséges, 
hogy a vákuum oly magas legyen, hogy 
a fém atomjai ne ütközzenek gázmo
lekulákba és ezenkívül, hogy a sugár
nyalábon belül a fématomok se ütköz
zenek egymással. Kísérletileg úgy állít
hatók elő, hogy magas vákuumban va
lamilyen magasan olvadó fémből (wol
fram, platina) készült vályúban hevít
jük a fémet (például ezüstöt), míg az 
erősen párologni kezd, ebből a minden 
irányba terjedő gőzsugárból célszerűen 
elhelyezett diafragmák segítségével kes
keny sugárnyalábot vágunk ki. — Az 
atómsugarakkal meghatározhatjuk egy
részt a szabadúthossz változását kü
lönböző anyagokban, másrészt Stern 
és Gerlachnak ilyen atómsugarakOn si
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került kísérletileg igazolni, hogy az 
atómoknak mágneses momentumuk is 
van, ami a kvantummechanika (1. ott) 
fontos alátámasztására szolgált. F. M.

Atómsúly, nevezetlen szám, amely 
azt fejezi ki, hogy egy önkényesen vá
lasztott mértékrendszerben az egyes 
atomok súlya között milyen viszony 
áll fenn. Az A. tehát a molekulasúly- 
lyal (1. ott) analóg. Az oxigén A.-át 
önkényesen 16.000-nek választva, a 
legkönnyebb atom, a hidrogén számára 
l'Ol adódik. A gramm-A. nem egyéb, 
mint az A.-nak a grammal képezett 
szorzata; dimenziója tömeg. — Az
A.-okra nézve is fennáll az a korlá
tozás, melyet az izotopok miatt a mo
lekulasúlyra tennünk kell, ez azonban 
gyakorlati szempontból az előbbi de
finíción mit sem változtat (1. Mole
kulasúly). L.B.

Atómszerkezet. A Rutherford— 
Bohr-atómmodell szerint az atom egy 
pozitív töltésű magból és ezen mag 
körül keringő negatív elektronokból 
áll. Egy neutrális atomban a mag 
körül mindig éppen annyi elektron 
kering, amennyi a mag pozitív tölté
sét semlegesítik. Ebből következik, hogy 
a mag töltése az elektron töltésének 
egységeiben kifejezve (4*77.10“ 10 
elektrostatikai egység) mindig egész 
szám. A különböző atomok egymás
tól a mag töltésében különböznek, 
a hidrogén magjának töltése pl. egy
ségnyi, ez a legegyszerűbb atom, 
mely körül csak egy elektron ke
ring, a hélium magtöltése kettő és 
két elektron kering körülötte, a szén
atom magtöltése 12, ezért 12 elek
tronja is van és így tovább. A leg
nehezebb és egyben legnagyobb mag
töltésű atom az uránium, melynek a 
magtöltése 92 és ezért 92 keringő 
elektronja van. A mag pozitív elek
tromos töltését az elektron töltésé
vel, mint egységgel kifejezve, nevez
zük rendszámnak (1. ott). A Mendele- 
jeff-féle periódusos rendszer (1. ott) 
felfedezésével a rendszámot, mint az 
elemek egyszerű sorszámát vezették 
be, tekintetbe véve természetesen a

még nem ismert, de a periódus rend
szer szerint szükségképen a termé
szetben meglevő elemeket is. A rend
szám összefüggése a magtöltéssel 
csak a Rutherford—Bohr-atómmodell 
felfedezésével vált ismeretessé.

Rutherford egy kísérlettel be is bi
zonyította, hogy a különböző elemek 
atommagjainak a töltése tényleg a 
rendszámmal egyenlő. A radioaktív 
testek sugárzásai közt (1. ott) az 
alfa-sugarak két pozitív töltés-egy
séggel bíró héliumatómmagok, me
lyeknek tömege közelítőleg a hidro
génatom tömegének a négyszerese 
(pontosan az O-atóm tömegének a 
negyedrésze). Rutherford már most 
ilyen radioaktív а-sugarakkal bom
bázta a kérdéses elemeket. Az illető 
atommagok taszítják, az elektrosta- 
tika törvényei szerint, az «-részeket, 
mert töltésük egyenlő előjelű, a di
namika törvényei szerint, ezért az 
«х-rószek egy hiperbolán fognak mo
zogni, melynek fókuszában van az 
illető atommag (mégpedig abban, 
melyből nézve a hiperbola konvex, 
ellentétben egyes üstökösök hiper
bola-alakú pályájától, ahol a Nap a 
hiperbola konkáv oldalán levő gyújtó
pontban van). Az alfa-részecskék el
térítésének a lemérése alapján, mivel 
ez az atommag töltésétől függ, ki
számítható a magtöltés. Ezen a mó
don sikerült először az atommag töl
téseinek a meghatározása, mely tel
jesen igazolta a Rutherford—Bohr- 
atómmodell. Megemlítjük itt, hogy 
Rutherford az előbb említett kísérlet
nél még teljesen a klasszikus mecha
nika szerint számolt, de eredményei 
a kvantummechanika szerint is ér
vényben maradnak, amint ezt ké
sőbb elméleti vizsgálatok kiderítették. 
Csak nagyobb rendszámú atomok és 
nagyszebességű а-részek esetében 
mutatkoznak eltérések ettől a formu
lától, ami onnan származik, hogy a 
maghoz igen közel a mag poten
ciálja már kezd eltérni a Coulomb- 
törvénytől (1. Atommag szerkezete). 
A hidrogénatom magja, jelenlegi is-



53

méreteink szerint, egy elemi test, 
melyet protonnak nevezünk és mely
nek töltése ugyanakkora, mint az 
elektroné, de pozitív, a tömege pedig 
Г6 kvadrilliomod (1*6.10“ 24) gramm, 
az elektron tömegének az 1832- vagy 
1847-edszerese, különböző mérések 
szerint. Nem kell azonban azt gon
dolnunk, hogy nagyobb rendszámú 
elemek atommagjai egyszerűen annyi 
atomból vannak, mint amekkora a 
rendszám, mert már például á hélium 
atomja két egységnyi töltésű, míg a 
súlya közel a hidrogénatom súlyá
nak négyszerese. A könnyű elemek 
atómsúlya, az oxigén atómsúlyának 
egy tizenhatodrészével kifejezve (a 
proton súlya ezen egységben Г008), 
általában a rendszám kétszerese kö
rül van, nagyobb atómsúlyú elemek 
atommagjának súlya gyorsabban nő, 
mint a rendszám. A legutolsó elem
nek, az urániumnak a rendszáma 92, 
míg atómsúlya 238. Megjegyezzük még, 
hogy a kémiai tulajdonságok ismét
lődését a periódusos rendszerben az 
magyarázza meg, hogy az elektronok 
bizonyos héjakban vannak rendezve 
és azon elemek, melyeknek egy ilyen 
lezárt héjon kívül egyenlő számú 
elektronjuk van, hasonló kémiai vi- 
selkedésűek (1. Kvantumelmélet).

N. T. és G. P.
Atómszintézis, 1. Atómmagreakciók.
Atophan, gyógyszer, 2-fenil-chino- 

lin-4-karbólsav.
/ \ / \  COOH

Atoxyl, gyógyszer, p-amido-fenil- 
arzénsav mononátriumsója,

H2N . Colh . AsO . (OH) ON a.
Átöröklés (hereditas, öröklés, örök

lődés, átörökítés, átöröklődés), a szó 
biológiai értelmében annyit jelent, 
hogy az utódok a szülőhöz — vagy 
váltivarúság esetében a szülőkhöz — 
hasonlóak. Mivel az utódok a szülők 
ivarsejtjeiből keletkeznek, az Á. je
lensége azáltal jön létre, hogy az 
ivarsejtekben mindaz (1. gének) benn-

foglaltatik, ami csak a fejlődő szer
vezetet az őt nemző szervezetekhez 
hasonlóvá teszi. Az Á. kizárólag 
biológiai folyamat, mert csak az élő 
lények képesek az élő anyagnak oly 
apró, stabilis részecskéit létrehozni, 
amelyek nemzedékről nemzedékre át
származnak és a citoplazmát arra 
képesítik, hogy bizonyos jellegeket 
kifejlesszen. Sz. Z.

Átöröklés szabályai, Plate szerint, 
a következőképen csoportosíthatók:
I. A tulajdonságoknak az egymás
után következő ivadékokban történő 
visszatérése alapján: 1. á l t a l á 
n o s  ( s z a b á l y t a l a n ,  1. ott, v. 
i n k o n s t a n s )  á t ö r ö k l é s :  a tu
lajdonság visszatérése alaki és szám
viszonyok tekintetében teljesen sza
bálytalan ; 2. k ü l ö n l e g e s  á t 
ö r ö k l é s :  a tulajdonságok válto
zatlanul vagy köztes formában jelent
keznek az ivadékokban, szabályos 
számviszonyok szerint (1. Mendeliz- 
mus). — II. Az átöröklés okának 
helye (1. örökséghordozók) szerinti 
megítélés alapján: 1. p l a z m o g é n  
á t ö r ö k l é s  (pl. a növények szín- 
testecskéi); 2. k a r i o g é n  á t ö r ö k 
l é s  (genotípus és törzsörökség [1. 
o tt]). — III. A keresztezés-elemzés 
lehetősége a génekre történő vissza
vezetés lehetősége alapján (1. Mende- 
lizmus): 1. nincs keresztezés-elemzés
A) a fajok, génuszok stb. nagy kü
lönbségei, B) protozoák; 2. van keresz
tezésanalízis: A) konstans-intermediär 
(mendelezés nincs), B) alternatív (men- 
delezés van). Sz. Z.

Attrakciós rádiusz. Az iszapolóedé- 
nyekben (1. Mechanikai analízis) szusz- 
pendált ásványszemecskéknek azon kül
ső hatásburkát jelöli, melynek a sze
mek között fellépő koagulációban (1. 
ott) nagy szerep jut. Sztr. K.

Átültetés (szövettenyésztés) épp
úgy, mint a beültetés, a Carrel-szo- 
bában történik, a lehető legsterilebb 
körülmények között. A kultúrát óva
tosan megnyitják, a növekedési zónát 
éles késsel határozottan körülvágják 
(tépni, roncsolni nem szabad!), az-
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után a darabot 2—4 részre vágva 
alaposan kimossák Ringer-, Locke-, 
vagy Tyrode-oldatban és újra beülte
tik. Ezt a műveletet 2—3 naponként 
megismétlik. Könnyen elképzelhető, 
hogy az eredeti ősdarabból rövid időn 
belül semmi sem marad meg s tisztán 
mesterségesen tenyésztett szövet az, 
ami a fedőlemez alatt látható. Ezt a 
fontos eljárást Carrel Ebelinggél együtt 
dolgozta ki, s ennek segítségével — 
úgy látszik — a szöveteket korlátlan 
ideig lehet életbentartani. Ezt a fel
tevést támogatja az a tény, hogy az 
1912-ben beültetett tyúkembrió-szív- 
ből kinőtt szövetet azóta is sikerült 
állandóan életbentartani, holott a tyúk 
köztudomás szerint általában rövidebb 
ideig él. Cs. M.

Átültetés (transzplantáció, szövet, 
testrészé), 1. Chimära, kiméra.

Átviteli szám. az a törtszám, mely 
megadja, hogy az elektroliton keresz
tülhaladó elektromos áram hányad
részét szállítják a kationok és hányad
részét az anionok. На и ill. v a kation 
ill. anion mozgékonysága, akkor a ka- 

иtion átviteli szama n, ==---- ;—  , azк и — v vanioné n =  ----.—  =  1 — n. Termé-a и v K
szetesenminden elektrolitreKft-(-wa =4, 
illetőleg ha több kation és anion van 
jelen ~na =  1. Az A.-ok, ellen
tétben az ionmozgékonysággal, az elek- 
trolitre és nem az egyes ionokra jel
lemzőek, mert nagyságuk függ az 
elektrolitban jelenlevő összes többi 
ion mozgékonyságától is. -—• Az Á. 
kísérleti meghatározása rendszerint Hit- 
torff módszerével az elektródok kö
rül elektrolízis közben beálló koncen
trációváltozás tanulmánvozása útján 
történik. Ha indifferens elektródok kö
zött elektrolizálunk valamely elektro
lit-oldatot, akkor egyrészt az ionok ki
válása (semlegesítése), másrészt azok 
vándorlása (1. Ionok) következtében az 
elektrolit mennyisége mind a kátéd, 
mind pedig az anód körül csökken. 
A kátéd körüli csökkenés arányos az 
gnion Á.-val. az anód körüli csökkenés

pedig a kation Á.-val. Ha az elektrolit
oldaton éppen 1 Faraday (=  96.500 
coulomb) halad keresztül, akkor a ka- 
tódtérből na egyenérték, az anódtérből

egyenérték elektrolit tűnik el. Ez 
alapon az elektrolízis közben az elek
tródok körül beállott koncentrációvál
tozásból és az áthaladt elektromos 
mennyiségből meghatározható az Á. — 
Az ionok Á.-a elektrolitoldatokban 
általában 0.15—0.85 között változik. 
Szilárd elektroliteknél ennél lényegesen 
kisebb is lehet, sőt gyakran (az uni
poláris vezetőknél) az egyik ion 
Á.-a =  0, ami természetesen azt je
lenti, hogy az áramvezetésben az il
lető ion nem vesz részt. E. G. T.

Audion. 1. Egy önirányítás.
Autokatalízis. Némelykor előfordul, 

hogy a katalizátort maga a reakció ter
meli. Ennek példája az ú. n. Landolt- 
reakció, melynek lefolyásában a jód- 
ionoknak jut fontos szerep. Ha a jód- 
ionokat magának a reakciónak kell ter
melni, a reakciósebesség kezdetben ki
csiny, azonban meggyorsítható, ha az 
eredeti keverékhez kevés jód-iont adunk. 
A Landoít-reakcióban A.-sál állunk 
szemben. Az A.-ra jellemző, hogy a 
reakciósebesség a reakció folyamán 
egvre nő, míg a normális (vagy katali
zált) reakciókban az átváltozás sebes
sége az időben csökken. (V. ö. Katalí
zis.) L. B.

Autokróm eljárás, 1. Színes fotográ
fia.

Autolízis, 1. Enzim.
Automatanniködés. A központi ideg- 

rendszernek azon funkciója, mikor az 
inger közvetlenül a (középponti ideg- 
rendszerben lévő) centrumra hat. 
Ilyenek a hő-, légzés-, szívmozgató-, 
érmozgató-, alvás- stb. centrumok. T. H.

Automorf talajképző folyamatok, 1. 
Talajosztályozási rendszerek.

Autonóm mozgások (növényeknél), 
1. Nastia,

Autophor. 1. Transzplantáció.
Autoplasztika, 1. Transzplantáció.
Autopoliploid, 1. Kromozómaszám- 

törvénv.
Autoszindézis. 1. Poliploidia,



Autovakcina (autovaccina =  saját 
oltóanyag), gyógyító célokra alkal
mazott olyan oltóanyag, amely a be
tegből kitenyésztett, majd elölt bak
tériumokból áll. Wright angol orvos 
szerint némely krónikus fertőzéses 
betegség (furunculosis, gümőkór) 
gyógyulását az ilyenféle, időnkint 
megismételt oltás előmozdítja, és pe
dig állítólag azáltal, hogy a vér op- 
szonin-tartalmát növeli (1. ott). P. H.

Autozóma nevet visel minden kró
moz óma (1. ott) a nem-meghatározó, 
vagy ivarkromozómákon (ganozóma) 
kívül. Sz. Z.

Auxiliaris faktorhatás az átörök
lésben akkor jelentkezik, ha egyetlen 
faktor nem elégséges valamely hatás 
előidézésére, hanem ahhoz két vagy 
több faktor szükséges. Sz. Z.

Auxin. СтНкОь. Monociklusos, egy
szeresen telítetlen trioxikarbolsav, me
lyet Kögl és munkatársai kristályo
sán állítottak elő emberi vizeletből. 
Az A.-nak emberen nincs kimutatható 
hatása, fontos szerepe van azonban 
a növények hossznövekedésében. T. H.

А-vitamin. Zsírban oldódó anyag, 
a zsíroknak el nem szappanosítható 
részében található. Oxigén hatására 
tönkremegy. Az A.-nak előanyaga a 
karotin. Karrer 1931-ben kimutatta, 
hogy ha a karotin СиоНьв a közepén 
kettészakad s mindegyik fél vizet vesz 
fel, akkor A. keletkezik, amelynek kép
lete СмНзоО. A szervezetben ezt az 
átalakulást carotinase nevű fermen
tum végzi. Az A.-nak jellemző elnye
lési csíkja van az ultraviolett spek
trumban 322 /iц  helyén és igen erő
teljesen kékre festődik AsCU vagy 
SbCh hozzáadásakor (K osenheim, 
Drummond, Carr-Price-reakció). Mint 
A.-előanvag szerepelhet még a kloro
fill, xanthofill, lutein. Spektrofotomet
riás vizsgálatok segítségével kimutat
ták, hogy a legtöbb A.-tartalmúnak 
jelzett főzelékfajtákban csak karotin 
található, a vajban úgy A., mint ka
rotin, az állati zsírban csak A. mu
tatható ki. Az ember A.-tartalma füg
getlen a szervezet zsírtartalmától.

Mennyisége meghatározható kolorimet- 
riásan (kék szín alapján) s biológiai
lag, mikor A.-mentes táplálékon tar
to tt fiatal patkányok növekedését 
figyelik a vitamin adagolásával kap
csolatban. Nemzetközi A. - e g y s é g  
egy у mennyiségű Willstätter-karotin- 
keverék, amelyből 3—5 у elegendő ah
hoz, hogy a normális növekedés meg
legyen és a xerophthalmia gyógyul
hasson. Embernek naponta 500—2000 
patkányegység szükséges. Túladagolá
sakor patkányon mérgezés és elfajulá- 
sos jelenségek észlelhetők, mint ami
lyen vérzések a májban, tüdőben, bél
ben, a pajzsmirigy megnövekedése, le- 
sovánvodás és szőrhullás. Emberen 
A-hipervitaminózis alig következhet 
be, mert a terápiás adag igen nagy 
mértékben növelhető, A. megtalálható 
a csukamájolajban, főzelékfajtákban, 
gyümölcsökben, vajban, sajtban, tej
ben, tojásban. T. H.

Auxotonikus mozgások, olyan moz
gásai a növényeknek, melyek egy szerv 
két oldalának egyenlőtlen növekedése 
következtében állanak elő. G. E.

Avogadro-tétel. Avogadro tétele ér
telmében ideális gázok egyenlő térfoga
tában foglalt molekulák száma egyenlő, 
ha a gázok hőmérséklete és nyomása 
megegyezik. Ez a tétel, amelynek az 
anyag szerkezetének Daíton-elméletében 
rendkívüli jelentősége van, a Gay— 
Lussac—Dalton tapasztalati törvény 
(1. ott) értelmezéséből fakad, de túl 
is megy azon és kimondásának idejé
ben még hipotézisjellegű volt. Később 
azonban a fizika és kémia legkülönbö
zőbb területéről származó megismeré
sek az A.-t oly mértékben igazolták, 
hogy- ma már bizonyítottnak kell te
kintenünk. — Az A. a kinetikai gáz
elmélet alapfeltevéseiből is levezethető 
az ekviparticiós törvény (1. ott) fel- 
használásával. Lényeges szerepet ját
szik a gáztörvényben, mert csak az A. 
felhasználásával nyeri a gáztörvény leg
általánosabb alakját. Fontos kapcso
latban van továbbá a molekulasúly fo
galmával. Gázok mol.-nyi mennyisége 
ési ezzel a molekulasúly úgy definiál'
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ható, mint 22,414 1 normál állapotú 
gáz súlya. E súlyok viszonya csak az 
A. alapján tekinthető az egyes mole
kulák (átlagos) súlyviszonyának. L. B.

Azimutális kvantumszám, 1. Kvan
tum-elmélet).

Azonális talajok, 1. Talajosztályo
zási rendszerek.

В
Bakelit. Az elektrotechnikában igen 

elterjedt szigetelő anyag, mesterséges 
gyantaösszetétel. Három módozatban 
ismeretes: A-, B- és C-bakelit. Az A-b. 
alkoholban, acetonban stb. oldódik és 
melegítéskor megolvad, a B-b. melegí
téskor plasztikus lesz és így formákba 
öntésre alkalmas, nyomás alatt tovább 
hevítve átalakul C.-b.-té, amely nem ol
dódik és nem olvad. A B.-hez hasonló 
összetételű és a technikában használa
tos anyagok még: a pábit, trolit, troli- 
tax, gummoid és turbonit. F. M.

Baktericidia (baktériumölés) az iim 
munitástanban jelenti akár normál-, 
akár immun-savók, avagy más szerves 
folyadékok és nedvek által kifejtett 
baktériumölést; ez a hatás másféle 
mikrobákkal (például proto zoonokkal) 
szemben is megnyilvánulhat, amiért 
is találóbb az általánosabb értelmű 
„mikrobicidia“. B. szempontjából az 
ember és a különböző állatfajok ned
vei nagyon különbözően viselkednek; 
egy bizonyos fajú vérsavó ölhet bizo
nyos egy- vagy többféle olyan bakté
riumfajt, amelyet másfajú savó nem 
öl. Valamely állatfaj vérének (vérsa
vójának) B.-ja nem jár szükségképen 
az illető állatfajnak a megfelelő fer
tőző csirával szemben való immunitá
sával; pl. a házinyúl vérsavója erősen 
öli a lépfene bacillusát, holott a nyúl 
lépfene iránt igen fogékony. A B. bo
nyolult folvamat, mely sokszor* ki
mutatható! ag két tényezőnek (anyag
nak) együttműködésen alapszik- (1. 
Komplement, és Amboceptor). Р.П.

Bakteriolizin íbaHériumoldó anvag). 
vérsavókban (és hasonló nedvekben) 
foglalt baktériumoldó anyagok neve.

A B. hatása két tényező (anyag) 
együttműködésén alapszik; az egyik 
hőérzékeny (20—25 percig 56°-ra me
legítve hatását veszti), ennek neve 
komplement 0- ott), a másik hőálló 
és ez a tulajdonképeni ellenanyag (im
munanyag), mely a megfelelő bakté
riumhoz tapad és ezt mintegy előké
szíti a hőérzékeny rész hatása iránt. 
A B.-hatás mechanizmusa azonos a 
hemolizin-hatáséval (1. ott). P. H.

Bakteriolizis (bacteriolysis == bak
tériumoldás), baktériumok oldódása 
(esetleg csak elöletése) vérsavókban 
vagy más szerves nedvekben. Arány
lag sok állati és az emberi friss vér
savónak megvan az a képessége, hogy 
bizonyos egy vagy több baktériumféle
séget öl. — Baktériumokkal vagy ki
vonataikkal kezelt állatok vérsavója 
sokkal nagyobb mértékben bírhat ezzel 
a képességgel; de valóban oldó (nem
csak ölő) hatása csak kevés immun
savónak van a megfelelő (homológ) 
baktériumra, így nevezetesen a kolera- 
és tífusz elleni savónak. P. H.

Bakteriotropin (baktériumot irá
nyító anyag), a különféle baktériu
mokkal termelt immunsavók fajlagos 
ellenanyaga a megfelelő baktériumok
hoz tapad; ezen reakciónak következ- 
ménve, azaz a reakció által okozott 
módosulás a különböző baktérium- 
fajok szerint eltérő, aminthogv a kü
lönböző baktériumfajok biológiai és 
fizikai tulaidonságai is eltérőek. Né
mely baktériumellenes immunsavónak 
hatása abban nyilvánul, hogy a meg
felelő baktériumot fagocitóziszra ké
szíti elő; immunsayóknak ilyen ha
tású anyagai a B.-ok. — Hasonló ha
tású az opszonin is (1. o tt); a kettő 
között az volna a különbség' hogy az 
opszonin összetett hatású,' azaz kom
plement segítségével fejti ki hatását, 
míg a B. egyszerű és hőálló anyag; 
ez a megkülönböztetés ném áll szigo
rúan helyt. — Mindkét anyag úgy 
normál-, mint immunsavókban foglal- 
tatbatik. — Feltűnő B.-hatást fejt ki 
pl. a pnemocöccus és streptococcus el
leni immunsavó. P H.



Balkéz-szabály, 1. Jobbkéz-szabály.
Balkite-cella, 1. Elektrolitikus sze

lep.
Ballisztika a lövedék és fegyver 

mozgásával és az összefüggő jelensé
gekkel foglalkozik. A belső B. a lőpor 
meggyújtásától a lövedék kilépéséig 
előálló jelenségekkel foglalkozik, a 
külső B. pedig azokkal, amelyek a 
lövedék kilépésétől a cél eléréséig 
lépnek fel. A belső B. főkérdése az, 
hogyan változik a gáznyomás és a 
lövedék sebessége a csőben. Ehhez a 
lőpor adatait,' továbbá a fegyver és lö
vedék méreteit és tömegét ismerni kell. 
Ide tartozik a fegyver mozgása, a cső 
tartósságának kérdése stb. A külső B. 
célja az, hogy a lövedék pályáját a 
kezdeti adatok ismerete alapján a le
vegő ellenállásának, a Föld forgásá
nak és esetleg a szeleknek tekintetbe 
vételével meghatározza. M. J.

Ballisztikus galvanométer. B.-rel 
áramlökéseket mérünk. Bármely forgó
tekercsű árammérő (1. ott) alkalmaz
ható B. gyanánt, hacsak lengésideje 
elég nagy. E célból készítenek a gal
vanométerekhez ú. n. ballasztikus súlyt, 
melyet a tekercsre helyezve, annak tö
megét és így lengésidejét annyira meg
növeli, hogy áramlökések mérésére al
kalmas légyen. — B.-rel töltésmennyi
ségeket mérhetünk, pl. egy ilyen gal
vanométeren át egy kondenzátort ki
sütünk, úgy mérve a galvanométer első 
kitérését és ismerve csillapodását és 
egyenáramú érzékenységét, az átfolyt 
töltés mennyiségét meghatározhatjuk. 
A töltés mennyisége Q. az első kitérés
ből, s-ből, a következő módon számít
ható:

Q = s c T о 
2n к

2n arcig
2n
A

ahol c a galvanométer redukciós együtt
hatója (ez megmondja, hogy egy Am- 
pére-nek hány skálarész kitérés felel 
meg a galvanométeren), Го a csillapí- 
tatlan lengés ideje, к a csillapodás 
mértéke (egymásutáni egyirányú for

dulópontok viszonya) és A  a logarit
mikus dekrementum ( A't= log. nat. к).

F.M.
Ballo-elektromosság, a vízesés-elek

tromosság más neve, 1. Lenard-hatás, 
vízesés-elektromosság.

Ballon sonde, 1. Műszeres léggömb.
Balmain-festék, 1. Világító anyag

tömegek.
Balmer-sorozat. a hidrogénatom ál

tal kibocsátott legismertebb színkép
vonalsorozat (1. ott). Egyes vonalait 
görög betűkkel jelölik, hullámhosszaik: 
Ha ; 656ДМ, Hs : 486RR Ну : 434RR, 
H8 : 410;ф, Hí : 397Mb s. i. t., mint 
látható, a vonalak sűrűsödnek az ibo
lyában. A sűrűsödési hely, másként a 
sorozat határa 364*6^-nél van. A B. 
volt az első színképvonalsorozat, mely* 
nek vonalait, helyesebben azok hullám
hosszait egyszerű matematikai képlet
tel sikerült előállítni. Balmer 1885-ben 
jött rá, hogy a hullámhosszak:

n*
1 =  364, n j  n — 4

hol n helyébe 3-at, 4-et, 5-öt stb, 
téve. Ha. Hß. Ну stb. hullámhosz- 
szait kapjuk. Manapság a B.-ot, mint 
a többi színképsorozatot is, abban áz 
alakjában írjuk fel, amelyik a hullám- 
szám (egy centiméterre, elférő fényhul
lámok száma), az ú. n. Rydberg-állandó, 
az egész számok — az ú. n. kvantum
számok — (és bizonyos korrekciók) 
összefüggését tünteti elő. Rydberg a 
spektroszkópiai vizsgálatok eredményei
nek egybevetéséből, tehát tapasztalati 
úton jött rá, hogy a színképvonalsoro
zatokban az egyes tagok hullámszámait 
két, egymáshoz hasonló matematikai 
kifejezés — ú. n. spektrális term — 
különbségeként állíthatjuk elő:

1 _  R ___ fí
l  (т-\-а)г ' (m-}-b)2 ’

itt 1 a hullámhossz, tehát -j- a hullám
szám, R a Rydberg-állandó, m és n 
egész (kvantum) számok, a és b rend* 
szerint kicsiny, a tapasztalatból meg-
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határozható korrekciók. Egy-egy soro
zaton belül m állandó, n pedig fel
veheti az összes m-nél nagyobb egész-

-I N  о  1 R  R
— i. 1 nr

9 ъ о 1 R  R
— i  4 n*

о >> . i  R  Rm = 3 ;  u í - t ;  T  =  ^ - -  ^ r

. s  .  3 я Я
А 16 n

A Ha hullámszáma 15.233 cm-1 , a 
Hß-e 20.565 s így tovább. Sch. R.

Bandfilter, 1. Sávszűrő.
Bar, a nyomásnak a légkörtanban 

használt mértékegysége, egyenlő 750‘1 
mm 0°-ú higanyoszlop hidrosztatikus 
nyomásával. Ezredrésze a millibar; 
1 millibar =  1/din/cm2. A. L.

Bariszféra. 1. Föld sűrűsége.
Báriumplatincianür, 1. Fluoreszkáló 

ernyő.
Barkhausen-egyenlet. Az elektron

cső karakterisztika mezejének három 
jellemző adata, a meredekség, az át
hatás és a belső ellenállás között ma
tematikailag levezethető összefüggés 
van, mert mindhárman ugyanazon há- 
romváltozós függvénv parciális dif- 
ferenciálhánvadosai. Ez az összefüggés 
a B.:

S . D . Rí =  1.

Az egyenlet minden karakterisztika
mezőnél és annak minden pontjában 
érvényes. Segítségével például kiszá
míthatjuk a belső ellenállást, ha is
merjük a meredekséget és az átha
tást. V. M.

Barkhausen-hatás. Vaspálca köré 
csévéljünk tekercset, ezt pedig több- 
fokozatú, elektroncsöves erősítőn át 
kössük össze telefonnal. Közelítsünk 
gyorsan mágnest a vasdróthoz, ak
kor a telefonban zörejeket hallunk. 
Ezt B.-nak nevezzük. Magyarázata a 
következő. A mágnes közelítésekor a 
vasban mágnesség keletkezik (mág
neses indukció). Ez abban áll, hogy

számú értékeket A hidrogénatom szín
képében a és b zérusnak vehetők. A 
hidrogénatom sorozatai:

az ultraibolyában fekvő Lyman-,

a láthatóban fekvő Balmer-,

az infravörösben fekvő Paschen-,

a távolabbi infravörösben fekvő
Brakett-sorozat.

a vasban levő elemi mágnesek (1. Mo
lekuláris mágnesek) elrendeződnek. Ez 
nem folytonosan megy végbe, hanem 
csoportosan. Az elemi mágnescsopor
tok elfordulása a vas köré csévélt te
kercsben áramot indukál. M. J.

Barkhausen-Kurz-rezgések. Igen rö
vid, néhány centiméter hullámhosz- 
szú csillapítatlan elektromos rezgések 
előállíthatok elektroncsövek segítsé
gével. Ezeket a rezgéseket Barkhausen 
és Kurz az elektroncsövek vákuumának 
mérése közben vették észre. Kelet
keznek, midőn az anód gyengén ne
gatív és a rács erősebben pozitív fe
szültséget kap. A rezgések a rács- 
anód-rendszer és a hozzávezetések ál
tal képezett kicsiny rezgőkörben ke
letkeznek. — A B . alkalmasak arra, 
hogy velük az elektromágneses és a 
fény rezgés analógiáját kimutathas
suk. Ugyanis ezen rezgéseken a visz- 
szaverődés (fémfelületeken), a törés, 
abszorpció stb. törvényei ugyanúgy ki
mutathatók, mint a fénysugarakon. A 
hullámhossz mérésére többnyire Lecher- 
rendszert (1. ott) alkalmaznak. F. M.

Barlangi fauna. A barlangokban 
sok állatfaj él s nagyon sok található 
a barlangok álló- és folyóvizeiben. 
Ezek sokszor olyan fajokat rejteget
nek, melyeket sehol másutt meg nem 
találtak. Főleg az alsóbbrendű férgek, 
rákok csoportjából ismeretesek végte
lenül érdekes fajok. A balkáni barlan
gok vizében olyan soksörtéjű férgekre 
(P oly charta) bukkantak, melyeknek 
minden más rokona, csak a tengerben



él s édesvízben való előfordulásukat 
nem is gyanították. A barlangok vi
zeiből igazi barlanglakó (troglobion- 
ta) halak, kétéltűek stb. ismeretesek. 
Mindezeket az igazi barlanglaké álla
tokat jellemzi, hogy bőrükben nincsen 
festékanyag, testszínük ezért fehér; 
de vannak teljesen átlátszók is, any- 
nyira, hogy alig lehet észrevenni őket. 
Szemeik nincsenek vagy rendkívül csö- 
kevénvesek. A B. sok olyan állatot 
rejt magában, melyek sok évezreddel 
ezelőtti időből maradtak vissza, tehát 
igazi r e l i k t u m o k  (1. ott). — Ha
zánk B.-jának felkutatása most fo
lyik e különösen az aggteleki barlang 
faunája vált ismeretessé. V. L.

Barlangtan, 1. Spelaeológia.
Barotropikus jelenség. Kamerlingh- 

Onnes észrevette, hogy 1 rész hélium
ból és 6  rész hidrogénből álló keve
rékben, 49 atm. nyomásnál és a hid
rogén forráspontján a gázalakú fázis 
sűrűsége nagyobb, mint a folyadéké 
és így a gáz a folyadék alá süllyed. 
Ez a B. Akkor áll elő, ha olyan két 
anyagot keverünk össze, amelynek kri
tikus hőmérséklete nagyon eltérő és az 
anyagok folvékonv- és gázalakban van
nak jelen. A nyomást és hőmérsékletet 
is alkalmasan kell megválasztani.

M. J.
Barretter, igen gyenge váltóáramok 

erősségének mérésére való (Fessen
den). Lényege igen vékony drót, me
lvet az áram felmelegít. Ezáltal a 
drót ellenállása megváltozik, ez a vál
tozás pedig az áramerősség mértéke. 
Tulajdonképen a bolometerrel (1. ott) 
azonos, csak a rendkívül finom drót
ban és így nagy érzékenységében kü
lönbözik tőle-. Fessenden Wollaston- 
drótot használt. Ez ezüsttel bevont, 
igen vékony platinadrót, melyről kü
lönleges eljárással az ezüstöt lema
ratják és így igen vékony, 1  mikron
nál vékonyabb platinadrótot lehet kap
ni. A bél platina helyett arany is 
lehet. A B.-ben ezt a drótot a 
sugárzás csökkentése végett ezüstö- 
zött üveggömbbe helyezik. Az ellen
állás változását úgy mérik, hogy a

B.-t a Wheatstone-híd egyik ágába 
kapcsolják. . M. J.

Basedow-kór, 1. Pajzsmirigy.
Basztard a keresztezéskor (1. ott) 

keletkező heterozigóta egyén elneve
zése, egyértelmű a hibrid-elnevezéssel, 
amely a magyar nyelvben inkább hasz
nálatos. Sz. Z.

Batiális fácies, 1. Fácies.
Batimetrikus viszonyok, 1. Fácies.
Baumé-fok. Baumé olvan areométert 

készített, amely 10 R° hőmérsékletű 
vízben majdnem egészen elsüllyedt. Azt 
a pontot, ameddig areométere ebbe a 
vízbe merült, 0-val jelölte meg. Azután 
15 rész konyhasót és 85 rész vizet tar
talmazó oldatba mártotta ugyanazt az 
areométert. Azt a pontot, ameddig 
ebben a sűrűbb folyadékban az areo
méter süllyedt, önkényesen 15-tel je
lölte. A 0—15 távolságot az egyenle
tes vastagságú csövön 15 egyenlő rész
re osztotta s ezt az osztályozást 15-ön 
túl is folytatta. Így keletkeztek a
B.-ok. Az előbbiek szerint ezek 1-nél 
nagyobb sűrűséget jelentenek.
0° 13° 24° 33° 41° 48° Baumé
10 11 Г2 1-3 1-4 15 sűrűsé
get jelent.
Általában а В B.-nak megfelelő sűrű
ség:

„ =  144-3
144-3 — В M j

Bauxit, rendesen téglavörös, oly
kor sárgás stb. színű, többnyire agyag
hoz hasonló szerkezetű ásványi anyag, 
amely ma a legfontosabb aluminium- 
érc. Kémiailag aluminium-oxi-hidroxid, 
melyhez több-kevesebb kovasav és vas- 
oxid elegyedik; jelentékeny a B.-ok ti
tántartalma (átlag 2—3%, néha 5— 
6 % TiOi). A B.-telepek karbonátkő
zetek (mészkő, dolomit) mállási ma
radékának felhalmozódásából, össze
mosásából vagy eruptív kőzetek late
ntes mállásából jöttek létre, azonban 
a B. keletkezésének kérdése véglegesen 
még nem tisztázott. Hazánkban a B. 
a legelőször felfedezett bihari előfor
duláson kívül nagy telepeket alkot a 
Vértes-hegységben (Gánt), a Bakony-
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ban (Halimba-Padrag); kisebb töme
gei ismeretesek a, Bakonyban, a Bu
dai és a Villányi hegységben. Legna
gyobb kitermelés alatt álló B.-telep a 
gánti, melynek évi termelése a közel
múltban már a negyedmillió tonnát 
közelítette meg. A megfelelő bauxit- 
fajtákat (56—60% AhOi és 3—4% 
S1O2 tartalommal) fémaluminium elő
állítására használják. Belőlük jelen
tékeny mennyiséget exportálunk. A 
fémaluminium előállítása nagymennyi
ségű elektromos energiát igényel, te
hát legelőnyösebben oly viszonyok kö
zött hajtható végre, ahol olcsó ener
giaforrások állanak rendelkezésre az 
elektromos áram előállítására. — A 
kovasavban gazdagabb B.-féleségekből 
(54—56% AhOi és 5—6 % SiOi tar
talommal) a gyorsan kötő B.-cemen
tet állítják elő. — A vasban gazdag
B.-fajtáknak vasérc gyanánt való fel- 
használása nálunk is bíztató remény
nyel kecsegtet. A B. széleskörű alkal
mazást nyer más iparágakban is: hasz
nálják festék gyártásra, aluminiumsók 
előállítására, tűzálló téglák gyártásá
ra, csiszolóanyag készítésére (alun- 
dum =  olvasztott bauxit), gáztisztító 
masszának, olajderítő anvagnak stb.

R. R.
Bazifil növények, illetve növény

szövetkezetek vagy kizárólagosan (ob
iigát) vagy előszeretettel (fakultatív) 
bázikus, lúgos talajon (pH 7 felett) 
teremnek, bázikusak a gyenge H-ion- 
koncentrációjú (1 . ott) talajok, azaz 
a meszes talajok. Mésznövények álta
lában B.-ek, azaz a talaj kémiájától 
függenek, egyesek mint nagy hő- vagy 
táplálékigényű fajok keresik a meleg, 
tápanyagban gazdag méeztalajokat (1 . 
Acidifil növények, H-ionkoncentráció, 
Vikarizmus). S. R.

Bázis. A fémek (pozitív gyökök) 
hidroxid-vegvületét B.-nak nevezzük 
(pl. Ca(OH)2). A B.-ok hevítve vizet 
veszítenek, a keletkező vegyület az 
anhidrobázis (CaO). A B.-ok vízben 
oldva pozitív (fém) ionra és hidro- 
xilionra disszociálnak, a bázikus kém
hatást a hidroxilionok okozzák. L ■ B.

Báziselnyelés, 1. Adszorbeáló kom
plexum.

Báziskicserélődés, 1. Permutit-hatás 
és Adszorbeáló komplexum.

Beckmann-hőmérő. Oldott anyagok 
molekulasúlyának a fagyáspontcsökke
nés vagy forráspontemelkedés módszeré
vel való meghatározásánál igen kis hő
mérsékletváltozások lehetőleg pontos 
(0-001°) mérésére van szükség. E célra 
Beckmann szerkesztett hőmérőt, mely
nek elve a következő: a nagy érzékeny
séget Beckmann nagy higanyosedény 
és szűk kapilláris alkalmazásával éri el. 
A kapilláris felül meg van görbítve és 
higanytartó edénnyel áll összeköttetés
ben. A higany egy részét alkalmas 
műveletek segítségével e tartóba lehet 
gyűjteni, illetve onnan kivenni. Erre 
azért van ezükség, mert a hőmérő egész 
skálája 4—5°, tehát változatlan hi
ganymennyiséggel nem lehetne külön
böző fagyásponttal bíró oldatokban 
(különböző oldószerekben) használni. 
A higanyosedénybe vitt Ag mennyi
sége bizonyos határokon belül önké
nyes, tehát a B. nem használható a 
hőmérséklet abszolút mérésére. De ez 
nem is fontos, mert a molekulasúly- 
meghatározáskor csak a fagyáspont 
(forráspont) változása érdekel. A hő
mérőn 1 osztályrész 0 ‘0 1 °-nak felel meg, 
mivel ennek tizedrésze becsülhető, a hő
mérsékletmérés pontossága 0-001°. L. B.

Becquerel-hatás. U-alakú csövet, 
melynek mindkét szárába egv-egv elek
tród van beforrasztva, töltsünk meg 
akármilyen sóoldattal. Az egyik szár
ra ejtsünk olyan fényt, melyet az ol
dat elnyel. A másik csövet és az elek
tródokat fény ne érje. Ekkor az elek
tródok közé kapcsolt galvanometer 
áramot jelez. Az előbbi egyszerű esz
köz a f o t o g a l v á n  c e l l a .  A fény 
megszűnte után az áram lassan meg
szűnik. Úgy lehet magyarázni a je
lenséget, hogy a sötét szárban az ol
dat ionjai normálisak, ellenben a má
sik szárban az ionokat az elnyelt fény 
gerjeszti. A kétféle iont tartalmazó 
oldat közt potenciálkülönbség kelet
kezik. Az elektródokat azért nem sza-
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bad megvilágítani, mert akkor még 
fényelektromos jelenség is lép fel, ez 
pedig az eredeti hatást bonyolítja.

M. J.
Becquerel-sugarak a radioaktív su

garak (1. ott) összefoglaló neve Bec
querel Henry, francia fizikus tisztele
tére, mert az ő vizsgálatai (1896) vol
tak a radioaktív anyagokra vonat
kozó vizsgálataink megindítói. M. J.

Beer-törvény az elnyelésre, 1. Lam- 
bert-törvény.

Belső ellenállás (elektrokémia) alatt 
értjük a galvánelemek és egyéb elek
tromos eszközök ellenállását. E. G. T.

Belső ellenállás (elektroncsőnél) az 
a szám, amely megmondja, hogy hány 
volttal kell emelni az anódfeszültsé- 
get, ha az anódáramot 1  amperrel 
akarjuk növelni és a rácsfeszültség 
állandó. Jele R í , Egysége az ohm. 
Matematikailag:

A B. annál nagyobb, minél kisebb a 
meredekség és az áthatás (1. Bark 
hausen-egyenlet). Egy elektroncsőnél 
nagyjában a meredekséggel fordított 
arányban változik, bzokásos értékei 
1 0 .0 U0  ohm és 500.000 ohm között 
vannak. (Közönséges elektroncsőnél.)

V.M.
Belső energia. Valamely rendszer

B.-ján azt az energiát értjük, amely 
a rendszert alkotó e g y e s  moleku
lák kinetikus és potenciális energiá
jának összegeként jelentkezik. A ki
netikus energia a molekulák haladó 
mozgásából (transzlációs energia), for
gásából (rotációs energia) és a mo
lekula egyes részeinek rezgéséből (osz
cillációs energia) tevődik össze, míg 
a ponteciális energiát a molekulák 
helyzete adja meg. Mivel a molekulák 
rendszertelen mozgása a hőenergiatar
talom következtében áll elő (hőmozgás), 
a hő a rendszer belső energiájához tar
tozik. A hőenergia külső mechanikai cé
lokra közvetlenül nem használhat ó fel, 
szemben a rendszernek, mint e g é s z 
n e k  helyzeti és mozgási energiájával

(külső energia). Valamely homogén izo- 
tróp rendszer B.-ja a hőmérsékletből és 
a fajlagos térfogatból levezethető (ka
lorikus állapotegyenlet, lásd Állapot
egyenletek). L.B.

Belső feszültség. Ha fémet vagy 
üveget gyorsan lehűtünk, akkor a 
gyorsabban lehűlő részek a környező 
részekhez képest eltolódnak, vagyis 
lehűlés közben az egyes részek közt 
plasztikus (megmaradó) eltolódások 
keletkeznek. Így a teljes lehűlés után 
a test belsejében feszítő erő működik, 
amely B.-et okoz éppen úgy, mint 
mikor külső erő létesít alakváltozást. 
Általában B.-nek nevezünk minden 
olyan feszültséget, amely a test bel
sejében külső erők nélkül keletkezik. 
Ezek a feszültségek általában kiegyen
lítik egymást, de egyes esetekben tö
rést is okoznak (üveg). B. akkor is 
előáll, ha szilárd állapotban á tér
fogat változásával járó folyamat lép 
fel. Az ilyen folyamat nem egyszerre 
folyik lé az egész testben és így szin
tén plasztikus eltolódást okoz az 
egyes részek között. Végül az is lehet, 
hogy külső erők okozta plasztikus 
alakváltozás a részek közt is okoz el
tolódást és ezzel B.-et. Ha a B. nem 
is okoz törést, a test szilárdságát 
csökkenti és így hátrányos. Megdolgo
zás (esztergályozás) közben a  B.-ek 
egyensúlya megszűnhet és -ez a test 
meggörbülésével jár.- A B. kiküszöbö
lése végett rendesen elég a fémet fel
melegíteni, de nem egészen a rekrisz- 
tallizáció (1. ott) hőfokáig. M. J-

Belső kvantumszám, 1. Kvantuméi 
rnélet.

Belső nyomás, a molekulák közt 
ható erők következménye. A molekulák 
vonzzák egymást, ennek folytán a test 
térfogata kisebb, mint a külső nyo
másnak megfelel. Az ideális gáz álla
potát a pv =  RT  egyenlet jellemzi; p 
a gáz nyomása, v a térfogata, T ab
szolút hőmérséklete, R a gázállandó. 
Van der Waals egyenletében p helyett
p +  —7. lép fel, a állandó szám. -^av* v
B., amely a külső nyomáshoz hozzá



járul; ű ismeretes értékével ki lehet 
számítani, hogy a B. 0°-nál és normá
lis külső nyomásnál nitrogénben 0 0 0 2 2  

atm. A vízben 0°-on a B.6000 atm. M.J.
Belső súrlódás. B.-on vagy v i z- 

k o z i t á s o n  értjük azt az ellenál
lást, mely a testek részecskéinek egy
más mellett való eltolódását gátolja. 
Folyadékok B.-ának mértékéül szolgál
hat az az idő, mely alatt egységnyi 
folyadékmennyiség meghatározott nyo
más hatására vékony csövön átfolyik. 
Homogén folyadékoknak kör kereszt
metszetű csövön való áramlására érvé
nyes a H a g e n  — P o i s s e u i l l e -  
törvény:

v =  n . P o - P  r*
r 81

V =  1 sec alatt átáramlott folyadék 
térfogata, r, =  belsősurlódási tényező, 
po—p =  nyomáskülönbség, r =  a cső 
sugara, l =  a cső hossza.

A B. abszolút egysége a p o i s e :
9

cm. sec.
A víz B.-a szobahőfokon Vioo poise, 

a ricinusolajé 10 poise. — Rendszerint 
relatív értékekben szokás a B.-t ki
fejezni. R e l a t í v  B. az a hányados, 
mély kifejezi, hogy valamely folyadék
nak adott csövön való kifolyási ideje 
hányszorosa a víz vagy más össze
hasonlító folyadék kifolyási idejének. 
A relatív B.-nak meghatározására 
legáltalánosabban használt készülék az 
Ö s t w a l d - v i z k o z i m e t e r .  Tech
nikai vizsgálatokhoz (pl. olajvizsgá
latokhoz) az Engler-késziilék haszná
latos. Mindkét készülékkel a folyadék 
kifolyási idejét mérjük. A Couette- 
készüléknél egy torziós szálra függesz
tett tömör henger merül egy forgó 
edénybe, mely a vizsgálandó folyadé
kot tartalmazza. A függő henger el
fordulása mértéke a folyadék B.-ának.

A Hagen—Poiseuille-törvény csak
is homogén folyadékokra és csakis 
abban az esetben érvényes, ha a fo
lyadék örvénylő mozgást nem végez. 
Ha ugyanis a kifolyási sebességet nö

veljük, bizonyos sebességnél a folya
dék nyugodt, fonálszerű folyása meg
szűnik, vagyis örvénylés következik 
be. Az örvénylés látszólagos B.-növe
kedést idéz elő.

A B. különösen a kolloidoldatok
nak lényeges fizikai jellemzője. A kol
loidoldatok B. tekintetében is elté
rően viselkednek a homogén folyadé
koktól, különösen a liofil kolloidok 
mutatnak eltérő sajátságokat.

A liofob kolloidoldatok B.-a csak 
kis mértékben tér el a diszperziós 
közeg B.-ától s a koncentrációval csak 
kevéssé növekszik. A koncentrációval 
való összefüggést a Hatschek—Ein- 
stein-egyenlet fejezi k i:

V =  Vo[l +  k . - j )

ahol n =  a kolloidoldat belső súrló
dása; »?o= a közeg belső súrlódása; 
v =  a diszperz rész össztérf'ogata; 
V =  a kolloidoldat térfogata; к =  ál
landó, melynek értéke szilárd részecs
kékből álló rendszernél 2-5.

A liofil kolloidoldatok B.-a lénye
gesen nagyobb a tiszta diszperziós 
közeg B.-nál. (Pl. 1%-os gelatina- 
oldató 30%-kai nagyobb a víznél.) 
E nagy B.-t a részecskék nagymérvű 
szolvatáltsága, vagyis a diszperciós 
közeg kötött állapota okozza. A vas
tag szolvátrétegek idézik azt is elő, 
hogy a liofil kolloidoldatok B.-a 
nem független a nyomástól. Nyo
más, vagyis a kifolyási sebesség 
növelésével a szolvátrétegek elron
csolódnak, sőt az erősen megduz
zadt szolrészecskék is torzulást szen
vedhetnek. Ennek következtében a ki
folyási sebesség növelésével B. csökken, 
vagyis a Hagen—Poiseuille-törvény el
veszti érvényét. A liofil kolloidolda
toknak e sajátságát s z e r k e z e t i  
v i z k o z i t á s  nak nevezzük (1. Thixo- 
trophia). Idegen anyagok már kis kon
centrációban nagy mértékben meg\ál- 
toztatják a liofil kolloidoldatok B - 
át. Azok az anyagok, melyek a részecs
kék szolvatálását növelik (duzzadást



63

előidéző anyagok), növelik a B.-t is, a 
dehidratáló anyagok pedig csökkentik. 
Ugyancsak növeli a E.-t a részecskék 
elektromos töltése is (1. Elektrovizkó- 
zus hatás) — A v i z k ó z i m e t r i a  
a legérzékenyebb módszerek egyike a 
liofil kolloidoldatok állapotában be
álló változás minőségi megállapítá
sára. B. A.

Belsőszekréciós mirigyek (endokrin 
mirigyek) azok a szervek, amelyek vá
ladékukat sem egyik testüregbe, som 
a testfelületre ürítik ki, hanem a sej
tek terméküket egyenesen a nyirok
nak, illetőleg a vérnek adják át. Ilyen 
a pajzsmirigy (thyreoidea), csecsemő- 
mirigy (thymus), agyalapi mirigy 
(hypophysis), mellékvese (glandula 
suprarenalis), tobozmirigy (glandula 
pinealis). Vannak kevert mirigyek is, 
amelyek belsőszekréciós (inkretiós) mű
ködés mellett még kiválasztó (exkre- 
tiós) vagy elválasztó (szekréciós) mű
ködést is végeznek. Ilyen a petefészek, 
a here, a hasnyálmirigy, a máj. T. H.

Beltenyésztés (endogamia) az ön
megtermékenyítés (magamegterméke
nyítés), vagy a testvéregyének és kö
zel vérrokonok közötti párzás foly
tatólagos ismétlése, mint tenyésztő
eljárás. E tágabb értelemben vett 
szóhasználattal szemben leszármazási 
szempontból a B. (Inzucht) a köze
lebbi, a rokontenyésztés, 1. ott (Ver- 
wandtschaftzucht) a távolabbi vér
rokonok, az idegentenyésztés (Fremd
zucht) a nem vérrokonok közötti pá- 
roztatás (1. Tenyésztési eljárások). A 
közelebbi vérrokonság foka szerint is 
meg lehet különböztetni három B.-i 
fokozatot: 1. Egyenes v é r  v o n a l ,  
vagy' növényeknél t i s z t a  s z á r m a 
z é k  s о r (1. ott) tagjai (fivér és nő
vér, gyermek és szülő) közötti legszo
rosabb testvértenyésztés vagy csalá
don belüli tenyésztés, „vérfertőzés“ 
(J' restzucht), 2 . első oldalági tenyész
tés, mint unokatestvérek egymás kö
zött, nagybátya és unokahúga, nagy- 
nóne és unokaöccse (szoros Inzucht), 
3. távolabbi rokonok közötti párosí
tás (tágabb Inzucht).

Örökléstani szempontból a B., mint 
olyan, semminemű különleges előny
nyel vagy hátránnyal nem jár az utód
ra nézve. Mivel az utód genotípusát 
a szülők génjei határozzák meg, te
hát a B. esetében is az ivadék elő
nyös vagy hátrányos génösszetétele a 
szülők génjeinek előnyös vagy hát
rányos mivoltától függ és nem attól, 
hogy a szülők rokonok voltak-e vágy 
sem. B.-kor nagyobb annak a valószí
nűsége, hogy egymáshoz hasonló vagy 
egyező gének kerülnek össze, megvan 
tehát a valószínűsége mind a recesz- 
szív, lerontó vagy akár letális gének 
összekerülésének (1. Beltenyésztési le
romlás), mint az előnyösökének. A 
gyakorlatban, ha valamely tulajdon
ságot, vagy esetleg valamennyi gént 
homozigóta állapotban kíván a te
nyésző fenntartani és kitenyészteni, a
B.-hez, lehetőleg a homozigóta maga
megtermékenyítéséhez fordul. Mivel 
hibridek származékai között belte
nyésztés esetén a homozigóták meny- 
nyisége emelkedik, ez a módszer lett 
az állattenyésztés és növénynemesítés 
egyik legfontosabb eszköze és emiatt 
köszön sokat az örökléstudomány is 
a B.-sel végzett kísérleteknek (1. Men- 
delizmus). V. ö. Rokontenyésztés.

Sz. Z.
Beltenyésztési leromlás. A degene

rációnak nevezett jelenségcsoport egyik 
okául a beltenyésztést szokták tekin
teni, mert bizonyos esetekben valóban 
leromlás jelentkezik a beltenyésztés 
után. A beltenyésztés káros hatása 
Löhner szerint genotipikus, amikor al
kalmilag recesszív rendellenességek je
lentkeznek a mendelezés folyamán, 
vagy pedig nem öröklődő modifiká
ciók, amelyek csökkent nagyságban, 
termékenységben, életerőben nyilatkoz
nak meg. Beltenyésztéskor (1. ott) ho
mozigóta alakba kerülhetnek letális 
faktorok is, ami a származék életkép
telenségét idézi elő, egyébként az ily 
tényezők rendszerint recesszívek. Mi
vel allogámiás fajok beltenyészete az 
autogámiás továbbtenyésztés során fo
kozatosan válik homozigótává, foko-
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zatosan jelentkezik a degeneráció (1. 
Heterózis), addig, amíg a minimum 
bekövetkezik. Ha sikerül a tenyészet
ből a káros recesszív faktort kiválo
gatással kiirtani, elő lehet állítani a 
beltenyésztés iránt immunis fajtát. A 
B.-nak alapjául a recesszív káros fak- 
turok liomozigótás összekerülését bi
zonyítják a gyakorlati eredmények, 
amelyek sohasem mutattak leromlást 
akkor, ha ily káros faktorok nem vol
tak jelen. Sz. Z.

Bélyeg alatt némely szerző az egyé
neket vagy magasabb rendszertani egy
ségeket jellemző tulajdonságokat érti 
(1. Jelleg). ‘ Sz. Z.

Bence-Joynes fehérje. A giobulinok 
(1. ott) közé tartozó fehérje, amely 
csontlágyuláskor a vizeletben és a vér
savóban, súlyos csontvelőmegbetegedé
sek esetében (sarcomatosis, myeloma) 
pedig a vizeletben szpkott megjelenni. 
Ilyenkor a vizelet melegítés közben 
40—60° között csapadékképződést 
mutat. Ha tovább melegítjük, a csa
padék feloldódik, lehűtéskor újból elő
áll. Az anyagot, amely nem a táplá
lékból származik, hanem fajlagos em
beri fehérje (Abderhalden, 1905) sike
rült kristájyosan is előállítani. T. II.

Benedieks-hatás. Lényege az, hogy 
ha homogén vezetődrótot nem egyen
letesen melegítünk, a hőmérsékleti 
esés folytán elektromotoros erő ke
letkezik. A jelenség a Thomson-hatás 
megfordítása. — Benedicks vezetéket, 
pl. 0-04 mm vastag platinalapot mág
nes pólusai közé helyezett úgy, hogy 
a vezeték foroghatott. A vezeték alsó 
vagy felső végének melegítésekor a 
vezeték a forgó tekercsű galvanome
ter módjára elfordult, tehát áram ha
ladt át rajta. Lényeges, hogy a me
legítés aszimmetrikus legyen. Ha a 
vezetéket középen melegítjük, akkor 
a két félben fellépő elektromotoros 
erők egymást lerontják. A Thomson- 
és a B. közt szoros párhuzam vau. 
A B. azt mutatja, hogy homogén ve
zetékben is lehet terinoelektromos 
áram egyenlőtlen felmelegedés foly
tán. ólomban alig mutatkozik a ha

tás, Egyes anyagokban a hatás erős
sége és iránya változik. Konstantán- 
ban sokkal erősebb és ellenkező irá
nyú, mint rézben. Egyenlőtlen felme
legítéssel zárt homogén áramkörben 
is lehet termaáramot kapni. M. J.

Benthos, rögzített (sessilis) vagy 
a fenéken kúszó, mozgó (vagilis) élő- 
szervezetek életközössége, biócönózisa. 
Az édesvizek B.-a a l i mn o - B. ,  a 
tengerek és sóstavaké a h a 1 i - B. 
Növényföldrajzban: rögzített vízi ve
getáció (limnotita és amphifita, 1. 
ott), V. ö. pleuston. Ide tartoznak: 
limnaák (édesvízi, iszapban gyöke
rező), enalidák (sósvízi, iszapban gyö
kerező), limnonereidák (édesvízi, ta 
padó), halonereidák (sósvízi, tapadó 
szervezetek, utóbbi kettő főkép algák 
(1. Submersiherbosa). S. Fi.

Bergmann-féle szabály azt álla
pítja meg, hogy az állandó testhő
mérsékletű állatok a hideg vidékeken 
nagyobb testméretűek, mint a meleg 
vidékeken; a változó testhőmérsékletű 
állatok azonban a meleg vidékeken 
nagyobb testméretűek. V. L.

Beriberi, 1. B-vitamin.
Berthelot-bomba, 1. Kalorimeterek.
Beszélő ívlámpa. Kapcsoljuk egyen

árammal táplált ívlámpa mellé egy 
transzformátor primer tekercsét. A 
szekunder körbe pedig egymás után 
akkumulátor-telepet és mikrofont kap
csolunk. Ha a mikrofonra beszélünk, 
akkor az ívlámpa a hangot vissza
adja. Az ívfény mint kis tehetetlen
ségű telefonkagyló szerepel. A mikro
fon rezgése az ívfény körében vál
tozó áramot indukál, amely az egyen
áram fölé helyezkedik. Így az ívfény
ben az áramerősség változó, de vele 
együtt a Joule-hő is. Ennek folytán 
az ívfényben levő gáz kiterjed és ösz- 
szehúzódik. A gáz térfogata a beszéd 
ritmusában változik. Ez a térfogat- 
változás a környezetben hanghullá
mokat kelt. M. J.

Béta-elektroszkóp, 1. Elektroszkóp.
Béta-sugár, 1. Radioaktív sugarak.
Béta - sugárspektrum. Az egy és 

ugyanabból a radioaktív anyagból kilö-
Természettudományi Lexikon.



DD

vellt béta-részecskék nem mind egyenlő
sebességgel hagyják el az atómot, ha
nem úgyszólván részecskéről-részecskére
változó, egy bizonyos legkisebb és egy 
legnagyobb határérték közt ingadozó 
sebességeloszlást mutatnak. A mágne
ses tér ennélfogva nem egyformán haj
lítja el az egyes béta-sugárpályákat 
(1. Elektron), hanem mintegy széttartó, 
meghajlított sugárnyaláb jön létre, 
amelynek a hatása az útjába helyezett 
fényképezőlemezre nem egyetlen vonal 
lesz, hanem többé-kevésbbé széles sáv 
(mágneses béta-spektrum). Ettől a pri
mőr, folytonos béta-spektrumtól — 
amelyet az atommagból kilövelt beta- 
részecskék hoznak létre és amelyet ez- 
ideig nem tudunk kellőképen megma
gyarázni — megkülönböztetendők az 
úgynevezett vonalas béta-spektrumok, 
amelyeket nem az atommagból, hanem 
az ezt körülvevő elektronhéjból (1 . 
Atómszerkezet) szekundér folyamat (1. 
Fotoeffektus) útján kiváltott elektron
sugarak hoznak létre. I. L.

Beültetés (szövettenyésztés) a te
nyészteni kívánt daraboknak a tápta
lajba való helyezése a Carrel-szobá- 
ban, fekete kendővel leterített asztal
lapon. A ragyogó tisztaságú üveg
csészékben a legapróbb szövetdarabka 
is jól meglátható, ami nagyon fontos, 
mert a kiválasztott szövetdarabból 
finom, pici késsel 1 — 2  mm2 nagyságú, 
kb. У* — 1  mg súlyú, élesszélű dara
bokat kell vágni. (Tehát a jó szövet- 
tenyésztőnek jó szemre, biztos kézre 
és nagy türelemre van szüksége.) 
Fedőlemezre, vagy csillámlemezre csep
pentett plazma- és kivonatkeverékbe, 
egy megkocsonyásodó közegbe helye
zik a szövetdarabocskát s azután 
mély vályulattal ellátott vastag tárgy
lemezen parafinnal és vazelinnel elzárt 
függőcsepp-kultúrát készítenek. A szö
vetdarabkának az üvegkamrácskában 
nemcsak táptalaja, hanem oxigénje is 
van. A melegvérű állatokból készült 
tenyészetek azután 37 C°-os költő
kemencébe, thermostatba kerülnek.

Cs. M.

Bifiláris gravimeter. Báró Eötvös 
Loránd már az 1890-es években kísér
letezett ilyfajta műszerekkel, amelyek
ben hosszú fémdrótokat használt. Kis 
kompendiózus eszközét 1901-ben szer
kesztette, amelyben két 23 cm hosszú 
kvarcfonálon egy 12 gros üres, henge
res tömeg lóg A fonalakat többször 
megcsavarva, a henger megemelődik és 
elfordul. A nehézség változásakor a 
henger súlya s így elfordulási szöglete 
megváltozik, amit egyrészt a hengerre, 
másrészt az eszközházra erősített tük
rök segítségével olvasunk le. Nagy ne

hézséget okozott a kellő kvarcfonalak 
készítése, forrasztása és azok rugalmas 
utóhatása. Az eszköznek különböző 
állomásokon való felállításakor külö
nösen kényes az ugyanolyan vertikális 
helyzet pontos betartása, ami az ered
ményeket nagymértékben befolyásolja. 
Az öt éven á t tartó hosszadalmas kí
sérleteket Pékár Dezső végezte s ő 
határozta meg e műszerrel az egyetemi 
Fizikai Intézet és a Svábhegy közötti 
nehézségváltozást. — Eötvös e vizs
gálatait nem publikálta s így tőle füg
getlenül használt körülbelül tíz évvel 
később Schweydar W. egy hasonló mű
szert a Nap és Hold okozta nehézség
változások megfigyelésére. Schmidt A. 
pedig egy elvben hasonló t r i f i l á r -  
g r a v i m é t e r t  szerkesztett. Mind-B-horizont, 1. Talajprofil.
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ezen eszközök azonban eltérőleg Eöt
vösétől, csak egy helyben felállítva, a 
gravitáció időbeli változásainak méré
sére alkalmasak. P. D.

Bimetall hőmérő, 1. Fémhőmérő.
Bimolekuláris reakció, 1. Reakció

rend.
Binóda. Az elektroncsöves egyen- 

irányítás fajai az anód- és a rács- 
egyenirányítás. Erős állomások vételé
nél az audionegyenirányítással együtt, 
magától fellép az anódegyenirányítás 
is és az audionegyenirányítás ellen dol
gozik^ Ennek elkerülésére bevezették a 
rádiókészülékeknél is a rácsnélküli elek
troncsöve] való egyenirányítást. Diódá
nak nevezik az erre a célra alkalmas 
rácsnélküli elektroncsövet. Egyik le

hetséges kapcsolását a baloldali rajz 
tünteti fel. A —В re kapcsolandó a mo
dulált váltóáram. C-től D felé tartó 
áramlökésnél a dióda is vezet, tehát a 
parallel kapcsolt dióda és ellenállás vé
gein, C és D között kisebb feszültség 
jön létre, mint akkor, amikor Z?-tői 
C felé irányul az áramlökés, mert ek
kor a dióda nem vezető közeg. (A ne
gatív töltésű elektronok csak a száltól 
az anód felé repülhetnek.) Tehát a C 
és D pontokon létrejövő váltakozó fe
szültség megszűnt szimmetrikus lenni 
és ennek következtében egyenirányí- 
tottá vált. Az egyenirányított váltó
áramot erősíti azután a rácsos elek
troncső. A kondenzátorok az egyen
áram távoltartására, illetőleg a váltó
áram átengedésére szolgálnak. Szük
séges még egy fojtótekercs és rácsleve
zető ellenállás. — A tényleges hasz
nálatban a diódát és a közönséges elek- 
tróncsövet egy üvegbúrában egyesítik.

Egy közös izzókatód nagyobbrészét a 
közönséges elektroncső rácsa és anódja 
veszi körül, ez alatt, tőle árnyékolva, 
ugyanazt a katódot a diódához tar
tozó kisméretű anód veszi körül. Az 
ilyen elektroncsőnek B. a neve. A fenti 
kapcsolás B.-nál alkalmazva a jobbol
dali rajzon látható. — A B . (vagy 
ditetróda) igen sokféle kapcsolásban 
van használatban. Nagy előnye még, 
hogy egyszerűvé teszi az automatikus 
fadingszabálv ozást. Árnyékolóráccsal
is készül. V. M.

Binomiális görbe, 1. Modifikációs 
sokszög.

Biochor (életkörzet), több hasonló 
b i о t  о p (1. ott) alkotta életterület. 
Pl. a tavak iszapjában, parti homok
jában, a parti növények szárához kö
tötten, a kövekhez tapadva stb. élő
lények a litoralis (1. ott) B. biocönó- 
zisát (1. ott) alkothatják. A B. fo
galma egyébként még nem teljesen 
rögzített. V. L.

Bioeiklus-ok (élettájak), azok a 
nagyterületű állatföldrajzi egységek, 
melyeknek meghatározott élőviláguk 
van. Bennük él a Föld egész élővilága 
(geobios). Három B.-et különböztetnek 
meg: a szárazföld (levegővel együtt), 
a tengerek és az édesvizek B.-át. V. L.

Biocönológia (biocönotika), az a 
biológiai tudomány, mely a b i о c ö - 
n ó z i s  okkal (1. ott) foglalkozik e 
azt is kutatja, hogy ezek milyen hatás
sal vannak a b i о t  о p ra (1. o tt) a 
viszont a biotop milyen befolyást 
gyakorol reájuk. V. L.

Biocönotikai egyensúly, 1. Biocöno- 
zis.

Biocönózis (életközösség), valamely 
b i о t  ó p ban (1. ott) élő lények — nö
vények és állatok — összesége. A kor
szerű biológiában nagyon gyakran hasz
nált kifejezés. Valamely B.-ba mindazok 
az élőlények tartoznak, melyek egy meg
határozott, körülzárt élettérben, bio- 
tópban együtt élnek s egymástól többé- 
kevésbbé kölcsönösen függnek. Ámde 
nemcsak egymástól való függésük jel
lemző, hanem a biotóp fizikai, kémiai, 
geológiai stb. hatásai is fontos 6 zere-

5 *
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pet játszanak a В. életében. Egyetlen 
В. életét sem vizsgálhatjuk és érthet
jük meg önmagában, hanem figyelembe 
kell venni mindazokat az élettelen (abio- 
tikus) hatásokat, melyeket a biotóp a 
benne élő B.-nak nyújt. Így a biotóp 
és B. a legszorosabb kapcsolatban van
nak egymással s a korszerű biológia 
külön-külön sohasem tárgyalhatja őket.
— Valamely biotópot a maga B.-ával 
együtt azért sokan valóságos élőlény
nek, magasabbrendű életegységnek ta r
tanak, mely születik, fejlődik és elpusz
tul éppen úgy, mint valamely élő egyed.
— A B . tagjai meghatározott egyen
súlyban vannak egymással. Mihelyt va
lamelyik élőlénycsoport kipusztul be
lőle, vagy ellentétes módon valamilyen 
ok miatt túlságosan elszaporodva ural
kodóvá válik, az egyensúly — az ú. n. 
b i o c ö n o t i k a i  e g y e n s ú l y  — 
megbomlik s a B. életegysége veszede
lemben forog. Ilyenkor a biotópnak va
lósággal újra kell szerveznie B.-át. — 
Megkülönböztetünk f ü g g e t l e n  és 
f ü g g ő  B.-t. Független, ha a benne 
élő növényvilág a biotóp szervetlen 
anyagaiból legalább annyi szerves anya
got termel, amennyi a B. állati tagjai
nak táplálkozására elegendő, tehát 
szerves anyagoknak kívülről való be
szállítására nincsen szükség. Az ilyen 
B. biotópját zártnak nevezzük. Ezzel 
szemben függő B.-ról és nyílt biotóp- 
ról akkor beszélünk, ha a biocönotikai 
egyensúly fenntartásához a szomszédos 
biotópok szerves anyagának bejutásá
ra van szükség. — Táplálkozásbioló
giai szempontból minden B. három élő
lénycsoportból áll: producensek (ter
melők), konzumensek (fogyasztók) és 
reducensekből (elbontókból) (1. ott).
— Megkülönböztetnek t e l í t e t t  és 
t e l í t e t l e n  B.-t is. Előbbi esetben 
az életközösség teljes, más fajok be
vándorlása nem lehetséges, illetőleg már 
bevándorolt oda minden élőlény, mely 
bejuthatott és megélni képes. Utóbbi 
esetben a biotópban és ennek B.-ában 
még sok élőlény számára van hely, ha 
ezeknek szervezettsége olyan, hogy oda 
bejutni és ott megélni képesek. Mai is

mereteink mellett azonban még nagyon 
nehezen tudunk feleletet adni arra a 
kérdésre, hogy valamely biotóp, ill. В. 
telített-e vagy sem. Mert ugyanaz a 
B. is állandó változásoknak alávetett. 
Csak betelepítési kísérletekkel lehet a 
kérdést eldönteni (1. Biotóp, Thanato- 
cönosis). V. L.

Biofórok (biophor) Weismanu (1892) 
kifejezése a legegyszerűbb elemére a 
szervezetnek, amely az „élet hordozó
ja“, vagyis oly molekulacsoport, ame
lyen már az életjelenségek megjelennek 
pl. asszimiláció, növekedés, osztódás).

Sz Z.
Biogén eredetűek mindazok a szer

vetlen anyagok, melyek élőlények (nö
vények és állatok) életműködéseinek 
hatására keletkeztek. Így pl. sok 
mész keletkezik a vizekben, stb. V. L.

Biogenezis elmélete Herticig 0. sze
rint azt tanítja, hogy a szervezet sejt
jei az első sejt osztódásától kezdve 
egymással szorosan összefüggő vi
szonyban maradnak, ami a fejlődés- 
menetet igen lényegesen befolyásolja. 
A sejt későbbi jellegét nem önmaga 
határozza meg, hanem az egész szer
vezet valamennyi sejtjének összmű- 
ködése. Sz. Z.

Biogeográfia az a tudomány, mely 
a növény- és állatvilág földrajzi el
terjedését kutatja. V. L.

Biológiai indikátorok azok az élő 
szervezetek, melyek valamely környe
zetre jellemzőek s ennek tulajdonsá
gait elárulják. Különösen a talajtan, 
valamint a tavak tudománya hasz
nálja. V. L.

Biológiai (vagy ökológiai) spektrum 
valamely terület flórájában vagy va
lamely növ-ényszövetkezetben szerep
lő fajok százalékos eloszlása a Baun- 
kiaer-életformák (1. ott) alapján, jel
lemző a terület vagy asszociáció meg
jelenésére és ökológiájára. Hazánk
flórájában (mint mérsékelt klimájú 
területen) a hemikriptofiták, a medi
terránban az egyévesek, a trópusokon 
a phanerofiták, havasi tetőkön a cha- 
mefiták uralkodnak. Pl.
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Magyar Középh. bükkösei (Fagetum) 
Homokpuszta (Festucetum vaginatae) 
Alföld szikesei, lápos (Agrostideto-

Beekmannietum) ........................
Szikfok (PuccineUietum)................

Minél közelebb áll ökológiailag két 
növényszövetkezet egymáshoz, annál 
egyezőbb megjelenésük (fiziognómiá- 
juk) s az ezt kifejező B. S. R.

Biológiai sugárhatás. Valamennyi 
sugárzás: hő-, fény-, ultraibolya-, Rönt
gen-, y-, kozmikus sugárzás, ha behat 
az élő szervezetre, úgy a sejtek műkö
dését befolyásolja. A sugárzások faj
tája szerint más és más lesz a behatás 
is. Egyrészt a sugárzások áthatoló
képessége növekszik a hullámhosszuk 
csökkenésével; míg tehát a hősugarak 
közvetlenül csak a bőrfelületre hatnak 
(nem tekintve a diathermiát), addig a 
Röntgen-sugarak az egész testen át 
tudnak hatolni. A másik különbség 
abban áll, hogy a molekulákra, ato
mokra más- és másképen hatnak.
A hősugarak az atomokat, molekulá
kat rezgésbe hozzák, a fénysugarak és 
ibolyántúli sugarak az atomok külső 
elektronjaira hatnak (gerjesztés, ioni
záció), a y- és Röntgen-sugarak az 
atommag elektronjaira hatnak, a koz
mikus sugarak pedig nagy energiájuk 
folytán atómrombolási folyamatokat 
tudnak indítani a szervezetben. — 
Mindezeket a sugárhatásokat sokolda- 
lúlag használják ki orvosilag a gyó
gyászat terén. F. M.

Biológiai vérreakció. Idegen fehér
je egyszeri bevitele valamely állat 
vagy emberbe védekező anyagok ter
melését eredményezi. Azt mondjuk, 
hogy az állatok túlérzékenyítve (szen- 
zibilizálva) vannak. Ugyanezen fehér
je újabb bevitelére az állatok meg
betegszenek, esetleg meghalnak (ana- 
filaxiás sokk), míg más fehérje ha
tástalan rájuk. Ez alapon, ha külön
böző vérekkel szenzibilizált állataink 
vannak, megmondhatjuk, hogy egy bi
zonyos vérpróba milyen állatból szár
mazik. T. H.

Ph E Ch G H UH Th
19 V* 1 31/» 14 581/» — 3\/2n/„
7 — 5 1 0 55 — 23 °/o

— ___ 3 6 6 8 9 14 °/o
— — 4 1 0 25 6 55 °l о

Bioluminiszcencia. Az élőlények mind
két országában számos olyan akad, 
amely egész szervezetével vagy annak 
egy külön e célra alakult részével 
hideg fényt termel. Az élőlények fény- 
termelését műszóval B. - nak nevez
zük. Minthogy az élők által termelt 
fényenergia kivétel nélkül oxidációs 
kémiai átalakulásokra vezethető visz- 
sza, a B.-t, az általában kémiai fo
lyamatok révén végbemenő fény keltés
nek, a kemiluminiszcenciának fogalmi 
körébe sorozzuk. A B.-hoz az oxigén 
jelenléte elengedhetetlenül szükséges. 
Élő szervezetre és élő sejtre azonban 
csak a világító alapanyagok termelése 
miatt van szükség. Ezek az alapanya
gok ugyanis összekeverve, elegendő oxi
gén és nedvesség jelenlétében az élő 
szervezeten kívül is hosszú ideig vilá
gítanak, sőt egyes világító állatfajok
nál rendes körülmények között csakis 
a szervezetet elhagyó mirígyváladék vi
lágít. A fény keltéséhez tehát élő 
sejtre közvetlenül szükség nincs. — 
A B. keltésében két enzim játszik sze
repet. Az egyik az ú. n. p h o  to  ge
no z e, amely fehérjevegyületekből a 
1 u c i f e r i n nevű a világító szervek
ben vagy szervezetekben finoman el
oszlott anyagot termeli. A luciferin 
oxigén jelenlétében egy oxidáz, a 1 u- 
c i f e r á z hatására oxiluciferinnc oxi
dálódik s közben fényt bocsát ki: ma
gából. Az oxiluciferin amilyen könv- 
nyen oxidálódott, ugyanolyan köny- 
nyen redukálható. Ezt a munkát a 
szervezet rendesen el is végzb s az oxi- 
luciferint luciferinné redukálja. A lu
ciferin oxidációjakor az összes kisu
gárzott energia 92%-ban fényener
gia alakjában hagyja el a fénykeltő 
szervet. A hideg fényt termelő élőlény 
tehát ideális hatásfokkal dolgozó lám
pa. — Újabban több vizsgálat ered-



menye arra mutat, hogy legalább is 
egyes tengeri állatok luminiszcenciója 
világító együttélő baktériumoktól szár
mazik. Bár néhány esetben e bakté
riumokat in vitro is sikerült tenyész
teni és világításra bírni, e jelenség 
még korántsem mondható általános 
érvényűnek. — A fénytermelő szervek 
megjelenése rendkívül változatos. Van
nak fajok, melyek egész testükben vi
lágítanak, mások viszont szervezetük
nek csak egy részéből bocsátanak ki 
fényt. Ismeretesek aztán olyan fajok, 
melyek nem sejtjeikkel, hanem mirigy- 
váladékukkal keltik a fényt. A legbo
nyolultabb esetekben külön szerv ala
kul ki, amely felépítésében reflektor
hoz hasonlít. Általánosságban talál
ható bennük egy mirígykomplexum, 
amely a fénytermelő alapanyagokat 
választja ki. E mögött rendesen egy 
szövetfelület található, mely a fényt 
erősen visszaveri, elől pedig színes 
vagy színtelen fénytörő közeg, lencse 
helyezkedik el, mely a fényt párhuza
mos vagy összetartó sugarakban ve
títi ki. I t t  még csak azt említjük meg, 
hogy a fénytermelő lények egy része 
a fény termelést és annak intenzitását 
valószínűleg ideghatás útján tetszés 
szerint szabályozhatja, másik részük 
fénytermelése az élőlény akaratától 
független. — Általában mind az állat-, 
mind a növényvilág valamennyi na
gyobb csoportjában előfordulnak vilá
gító fajok. Kivételek csak a magasabb- 
rendű zöld növények és a gerincesek 
magasabb osztályai. Feltűnő, hogy 
míg a tengeri, de különösen a mély
tengeri állatok között a világító fajok 
száma tetemes, addig az édesvizekben 
világító lények nem élnek. A száraz
földi világító állatok az ízeltlábúak 
közül kerülnek ki. Közönséges a ma
gyar faunában is előforduló Lampyris 
noctiluca, a szentjánosbogár.

D. E. és K. A.
Biometria sok egyén méréséből ki

indulva megállapítja a fajta, faj vagy 
egyéb csoport keretén belül a válto
zatosság jellemző mértékét, megszer
keszti a variabilitás grafikai ábrázo

lása érdekében a variációs poligont 
vagy görbét, jellemzi a variabilitás 
nagyságát kvartillal, szóródással vagy 
variációs együtthatóval, meghatároz
za a számítás megbízhatóságát a kö
zéphiba segélyével, megállapítja két 
vagy több tulajdonság korrelációját. 
A B.-nak nagy jelentősége van a va
riabilitás-kutatásban, mert csak en
nek a segítségével lehetséges a kvan
titatív variánsok pontos leírása, va
lamely tulajdonság variabilitása mér
tékének megállapítása, a számok meg
bízhatóságának a megítélése, a korre
lációk (1. ott) számszerű kifejtése, 
örökléstudományi szempontból a B.- 
nak nagy jelentősége nincsen, mert 
arra vonatkozóan nem ad felvilágosí
tást, hogy valamely megváltozás örök
lődő mutáció-e vagy nem öröklődő 
modifikáció. A B.-nak inkább a gya
korlati növénynemesítésben és állat- 
tenyésztésben van szerepe az egyes 
biotípusok összehasonlításakor vagy 
Vári abilitásának tanulmányozásakor.

Sz. Z.
-biont. Szóképző, melyet olyan élő 

szervezetek megjelölésére használunk, 
melyek csak valamely élettérben for
dulnak elő s annak jellegzetes vezető 
alakjai. Pl. krenobiontok: a csak for
rásokban élő lények, troglobiontok: a 
csak barlangokban élő lények stb. (1. 
—phil és —xen). V. L.

Bioszféra, a Földnek élőlényektől 
lakott egész területe, az atmoszférá
nak, litoszférának, centroszférának meg
felelően. V. L.

Biotikus tényezők a növényökoló
giában: az állatvilág és az ember. 
Előbbi mint a megporzás és elter
jesztés tényezője, mint a növények 
fogyasztója (legelés, lerágás stb.) sze
repel; a vegetációra inkább csak a 
talajfauna gyakorol közvetett befo
lyást, az edafikus tényezők megvál
toztatásával. Az emberi kultúra ellen
ben mélyreható változásokat teremt 
flórában (1. Adventív, illetve Anthro- 
pochor növények) és vegetációban, 
megteremtvén a kultúr- és kultúra
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befolyásolta (félkultúr) növényszövet
kezeteket (1. Puszta, Arvideserta). S. R.

Biotípus több azonos genotípusú tisz
ta származéksor (1. ott) összessége. 
A biotípusok keveréke adja a legki
sebb természetes rendszertani egysé
get, a J o r d a n o n t  (1. ott) (1. még 
Géncentrum). Sz.Z.

Biotop (élettér), a korszerű bioló
giában már erősen meggyökeresedett, 
nagyon gyakran használt kifejezés. A 
földterületnek önmagában zárt olyan 
részét jelenti, melyben különböző élő
lények összessége, biocönózisa (1. ott) 
él. B. tehát a meghatározott fizikai, 
kémiai, geológiai stb. viszonyokkal 
rendelkező élettelen terület, melyet 
élőlények népesítenek be. A B.-tól el
választhatatlan annak biocönózisa, élet
közössége. Kölcsönösen függenek egy
mástól s kölcsönösen hatnak egymás
ra. Együttesen magasabbrendű élet
egységet alkotnak. Csak úgy érthet
jük meg őket, ha mind a kettőt vizs
gálat tárgyává tesszük. — B. pl. egy 
tó, melyben a különböző élőlények, 
növények és állatok biocönózisa él; 
egy barlang, melynek sötét, nedves 
falain, tavacskáiban, csendesen vagy 
sebesen folyó vizeiben a különféle 
élőlények serege él együtt; de B. pl. 
egy esővízgyüjtő hordó is, melynek 
vizében hosszabb állás után alsóbb
rendű, leginkább csak górcsővel vizs
gálható növények és állatok ütnek ta 
nyát, egy forrás, egy alföldi kút is, 
melyekben különböző, az illető B.- 
ra többnyire jellemző élőlények élnek. 
Egy patak már több, egymástól töb- 
bé-kevésbbé élesen elkülöníthető B.-ot 
rejthet magában; ezekben olyan bio- 
cönózisok élnek, melyeknek tagjai éle
sen különböznek egymástól. Így a 
patak sebesfolyású, erősen örvénylő, 
ú. n. l o t i k u s  területein a kövek
hez tapadva, ezeken megkapaszkodva 
egész sereg növény, féreg, apró csiga 
és rovarálca él, melyeknek l a p o s  
t e s t e  sajátságos kapaszkodó szer
vekkel győz a víz elsodró hatása el
len. A nagyon csendes folyású, nem 
örvénylő, nyugodt, öbölszerű, ú. n.

1 e n i t i к u s helyein azonban olyan 
növények és állatok ütnek tanyát, 
melyeknek kapaszkodó szervük nin
csen, de ez nem is szükséges. Hason
lítanak a nyugodtvizű tócsák élőlé
nyeihez. A hűvös, tiszta, oxigéndús 
vizek kedvelői s azért igen gyakran 
tömegesen elszaporodnak ott. — A 
B. nagysága tehát egyáltalában nem 
irányadó tényező.

Megkülönböztetnek z á r t é s n y i l t  
B.-okat. Zárt az, amelyben teljesen 
elég szervetlen és szerves anyag áll 
rendelkezésre a biocönózis tagjainak 
táplálkozásához. Nyilt, melynek bio
cönózisa csak úgy élhet meg, ha 
kívülről is jövő táplálék jut be a 
B.-ba. — Természetesen egyetlen B. 
sem mutat állandó, egyforma viszo
nyokat. A változások rendesen rit
mikusak (ciklusosak): a biocönózis 
tavaszi tagjainak élettermékeit a nyá
ri tagok feldolgozzák, átalakítják stb. 
Pl. egy alföldi tócsa a nyári száraz
ságok idején elveszíti vizének nagy 
részét s mocsári növényzet lepi be 
olyan dúsan, hogy víz alig látható 
benne; ősszel a növények elpusztul
nak, a tócsa állatai a növényi ma
radványokat felfalják és a baktériu
mok felbontják, úgyhogy mire a ta
vasz újra vízzel tölti meg, a víz me
gint tiszta s benne az előző tavaszi
hoz többé-kevésbbé hasonló növény- 
és állatvilágot találunk. Ehhez ha
sonló változások minden B.-ban meg
figyelhetők. — De a B.-ok meg is 
szűnhetnek, el is pusztulhatnak s ve
lük együtt többé-kevésbbé elpusztul 
biocönózisuk is. A lecsapolt tó, mint 
B. megszűnik. Az időszakosan kiszá
radó tó azonban csak meghatározott 
időre szűnik meg, mert biocönózisá- 
nak tagjai vagy a n a b i ó z i s (1. ott) 
állapotában, vagy tartós petékkel stb. 
védekeznek az elpusztulás ellen: mi
helyt megint víz jut a B.-ba, újra a 
régi élet kezdődik meg benne. Ha 
azonban pl. egy erdőt kiirtanak, ha 
egy folyót elektromos energia nyeré
séhez felduzzasztanak, új B.-ok ke
letkeznek, melyekben rövidesen bio-
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cönózis ül tanyát. — Többé-kevésbbé 
hasonló B.-ok b i o c h o r  okát alkot
hatnak (1. ott). A B.-pal ellentétes 
fogalom a t b a n a t o t o p  (1. ott).

V. L.
Bipoláris vezetés az elektrolitos1 ve

zetésnek az a módja, midőn az áram 
egyrészét az anionok, másrészét a ka
tionok vezetik. Bipoláris vezetők álta
lában az összes elektrolitoldatok és a 
szilárd elektrolitek egv kis része.

E. G. Г.
Biszexuális képesség törvénye, 1. 

Nem-átöröklés.
BiveJencia, 1. Valencia.
Bizarria, 1. Kiméra.
Biztosíték. Ha azt akarjuk, hogy 

egy áramkörben egy bizonyos erősségű 
áramnál nagyobb áram ne folyhasson, 
úgy a körbe B.-ot iktatunk. Ä B.-nak 
az a szerepe, hogy ezen maximálisan 
megengedett, áramerősség túllépésekor 
az áramot megszakítsa. — Az olvadó 
B.-ok megfelelően méretezett, vékony 
fémszálból állnak, mely a benne fej
lődő Joule-hő (1. ott) folytán meg
olvad. Ezért könnyen olvadó fémekből, 
ezüstből, ólomból készítik. Könnyebb 
kicserélhetőség, valamint, hogy a B. 
kivágásakor keletkező szikra kárt ne 
okozzon, az olvadó B.-okat tűzálló 
anyagból készült patronokba foglalják. 
— A mechanikus B.-okban egy elek
tromágnes, vagy egy fémlemez hő 
okozta tágulása, vagy elhajlása a meg
engedett áramerősség túllépésekor az 
áramkörbe iktatott kikapcsolót hoz 
működésbe, miáltal az áram megsza
kad. Ezen utóbbi alakjai a B.-oknak 
automatikusak, mert az áram megsza
kítása után újólagos bekapcsoláshoz 
nincs szükség egy újabb B.-patron be- 
tevésére, hanem a kapcsoló visszaállí
tásával az áramkör ismét zárható. — 
A B.-ok rövidzárlat (1. ott) okozta 
károk ellen is megvédik a berendezést, 
mert hamarabb olvadnak meg. vagy 
hamarabb szakítják meg az áramot, 
mielőtt a túlnagy áramerősség az áram
körbe iktatott készülékekben kárt te
hetne. Készítenek B.-okat egész kis

milliampere rendű áramerősségektől 
egész igen nagy áramerősségekig. F. M.

Bjerknes-iskola a norvég meteoro
lógusok kutatási iránya, akik a világ
háború óta Bjerknes V. és J., Solberg 
H„ Calwagen E., különösen pedig Ber
geron T. vezetése alatt igen gazdag 
észlelési anyag megszerzése és annak 
az ú, n. egységes időjárási térképen 
való feldolgozása alapján nagy lépés
sel vitték előre a  légkörtant, különö
sen pedig az időjelzések megbízhatósá
gát. Főérdemük a levegőfajták és idő- 
változási felületek (frontok) fogalmá
nak megalkotása és részletes vizsgá
lata, továbbá a csapadék keletkezési 
feltételeinek tisztázása. A. L.

Bjerrum módszere a diffúziós poten
ciál kiküszöbölésére abban áll, hogy a 
két oldat közé, melyek között a diffú
ziós potenciál fellép, káliuinklorid-ol- 
datot iktat. A KCl ionjainak mozgé
konysága közel egyenlő lévén, a köz
beiktatott KCl - oldat nagymértékben 
csökkenti a diffúziós potenciált, és pe
dig annál nagyobb mértékben, minél 
töményebb az oldat. Bjerrum szerint 
a telített KCZ-oldat közbeiktatásakor 
még fennmaradó diffúziós potenciál 
ugyanakkora, mint amennyivel csök
ken a diffúziós potenciál, ha a félig 
telített káliumklorid-összekötő oldatot 
telítettel helyettesítjük. Ilymódon te
hát bármely galvánelem diffúziós poten
ciáltól mentes elektromotoros erejét 
meghatározhatjuk, ha a két elektród
oldat közé először félig telített, aztán 
telített KCf-oldatot iktatunk s az e 
két esetben meghatározott elektromo
toros erőből az említett módon extra- 
poláljuk a diffúziós potenciáltól men
tes értéket. Ez eljárás pontossága né
hány millivolt. E. G. T.

Blastema. Fogalma olyan indiffe
rens sejtekhez vagy szövetcsomókhoz 
fűződik, melyekre jellemző, hogy rend
kívül gyors szaporodásra képesek, jö
vendő hivatásuk még nincs szigorúan 
determinálva, következésképen sokféle 
szerv vagy szervrészlet fejlődhetik be
lőlük aszerint, hogy a szervezet szom
szédsági viszonyai azt miként szabják
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meg. А В. megjelenése rendesen re
generációs folyamatokkal áll kapcso
latban s a másodlagos fejlődés vagy 
r e g e n e r á c i ó  (1. ott) megindu
lásának első, látható jele. A regene
rációt természetszerűleg sebzés, vala
mely szerv vagy rész elvesztése előzi 
meg. A sebzés után a sebfelüle- 
tet. először beszáradt sejtekből, alvadt 
vérből és szövetnedvből álló sebtaka
ró zárja el, melyet rövidesen a be- 
sarjadzó köztakaró vált fel. A leta
kart sebfeliilet alatt a sebfelület köz
vetlen közeléből vagy a szervezet tá
volabbi pontjairól származó differenciá
latlan, embrionális megjelenésű sejtek 
gyülekeznek, melyek a sebfelületet kör
nyező szövetek részijén való beolvasz
tásával megalkotják azt a kis szövet
csomót, melyet regenerációs B.-nak ne
vezünk s amelyből aztán elsődleges (em
brionális) fejlődés törvényszerűségei 
szerint az elveszett szerv újraképződik. 
— A regenerációs B. sejtjeinek eredete 
változó. A felsőbbrendű állatokon (gő
ték^ végzett vizsgálatok azt mutat
ták, hogy a regenerációs B. sejtjei a 
sebzési felület közvetlen közeléből szár
maznak. — Az alacsonyabb szervezett
ségű állatoknál, mint pl. a Clave l l in a  
nevű ascidiánál, a regenerációs B. az 
ú. n. c s e p p s e j t e k  bői alakul, mely 
sejtek az egész szervezetben el vannak 
terjedve, amoeboid mozgásuk van s jel
lemző reájuk, hogy plazmájukban neu- 
trálvörössel intenzíven festődő csepp- 
alakú fehérjerög van. Innen a név. A 
regenerációs B. alakulását a többi szö
vetek nagymértékű szétesése előzi meg, 
mely szétesési folyamatból egyedül a 
cseppsejtek kerülnek ki épségben. — 
Bizonyos gyűrűsférgek regenerációs B.- 
inak kialakulásában az amoeboid moz
gású, ú. n. n e o b l a s t  sejtek vesznek 
részt, amelyek közvetlenül bármely pót
landó szövetté alakulhatnak. A gyű
rűsférgek szervezetében bőséges szám
mal találhatók. Amely testtá jékon hiá
nyoznak (pl. első három szelvény), az 
a testtáj regenerációs B. alakítására s 
ezzel kapcsolatban regenerációra kép
telen. Az örvényférgek sebeinek záró

dásánál és regenerációs B.-juk kialakí 
fásánál ú. n. r e s t i t u c i ó s  sejtek 
szerepelnek. D. E. és K. A.

Blastovariációk a fajok, nemzetsé
gek, családok stb. kiváltkópen állan
dó, nagy, öröklődő különbségei, ame
lyek nem mendeleznek és amelyeket 
eszerint a Plate-féle t ö r z s ö r ö k -  
a ég (1. ott) vált ki. Sz.Z.

Bodenkörper. 1. Oldékonyság.
Bohr-atómmodell, 1. Atómszerkezet 

és Kvantumelmélet.
Bohr-frekvenciafeltétel, 1. Kvantum- 

elmélet.
Bolométer. L a n g le y  által konstruált 

B. oly ellenálláshőmérő, mely a ráeső 
sugárzás okozta melegedést méri. A B. 
elnyeli (abszorbeálja) a reáeső sugara
kat és így a sugárzási energiát hő
energiává alakítja át. E hőenergia 
megnöveli a B. hőmérsékletét és ez a 
hőmérsékletváltozás arányos az elek
tromos ellenállásának változásával. Az 
ellenállás változását és így a sugárzási 
energiát az ellenállásmérésre haszná
latos módszerek bármelyikével mérhet
jük (Wheatstone-híd). — A B.-t hasz
nálhatjuk úgy az összsugárzás méré
sére, mint egyes spektrumvonalak ener
giájának kimérésére. — A B.-t úgy 
kell készítenünk, hogy egyrészt az ösz- 
szes ráeső energiát elnyelje (ne legyen 
áteresztő), ezért elektrolitikusan rá
vitt platinakorommal szokásos befeke
títeni. Továbbá, hogy tömege lehető
leg kicsi legyen, hogy az elnyelt, rend
szerint igen csekély sugárzási energia 
jelentékenyen tudja megváltoztatni hő
mérsékletét és végül, hogy anyagának 
ellenállás-változása a hőmérséklettel 
lehetőleg nagy legyen. E kívánalmak
nak megfelelően többnyire egy, vagy 
több igen vékony platinaszalagból ké
szítik a B.-eket. F. M.

Bolometriai csillagrend, 1. Csillag
rend.

Boltzmann-állandó. B. a fizika uni
verzális állandói közé tartozik, vagyis 
értéke sem anyagi minőségtől, sem más 
fizikai tényezőtől nem függ. Boltz
mann az entrópiát (1. ott) mint a rend
szer állapotának termodinamikai való-



színűségét értelmezte. Az entrópia e 
szerint arányos a valószínűség loga
ritmusával. Az arányossági szorzó a B. 
Jele: „k“; számértéke:

к =  l -37 . 10~ te erg/grad.

A B., az univerzális gázállandó R 
(értéke 8‘313. 107 erg/grad) és a Lo- 
schmidt-szám, N (egyenlő a gramm- 
molekúlában lévő molekúlák számával 
és értéke 6*06.1023) közt a következő 
összefüggés áll fenn:

Boltzmann statisztika. Ha egy rend
szer igen sok . részből áll (például egy 
gáz molekulái), akkor nem követhet
jük minden rész mozgását külön, ha
nem statisztikai módszerekhez kell fo
lyamodnunk. A leggyakoribb eset, hogy 
a gázmolekúláknak energia- vagy se
bességeloszlását vizsgáljuk. Legyen ad
va N számú gázmolekula és m, иг, 
пз. ■. számú energia- vagy impulzus
cella, melyekre el kell osztanunk a 
molekulákat; az összenergia és a ré
szek száma természetesen állandó. Kér
dés már most, hogy egy meghatáro
zott energia- vagy sebességeloszlást 
hányféleképen tudunk előállítani; ez a 
szám fogja definiálni az állapot való
színűségét. A kombinatorika szabályai 
szerint n különböző elemet, például n 
betűt n/-féleképen tudunk egy sorba 
írni (ahol ni jelenti a következő szor
zatot n[n—1] [и—2] . . . З . 2 . 1 . ) .  
Azért N  - gázmolekulát N! - féleképen 
rendezhetünk el, de itt még tekintetbe 
kell vennünk, hogy az egyes cellákban 
több molekula is lehet. Mivel pedig egy 
cellában levő Аг--molekula még JV,-/-féle
képen rendezhető el a cellában, de ez 
nem jelent már új fizikai állapotot, te
hát az előbbi NZ-kifejezést még az ösz- 
szes Nj! szorzatával kell osztani. Te
hát formulában

N !W — ------ —
Nt ! N2! . .  Nn!

A klasszikus statisztika lényege egy
részt abban van, hogy ezeket a cellá

kat határtalanul kisebbíthetjük, más
részt, hogy az elemi részeknek egy bi
zonyos megkülönböztethetőséget tulaj
donítunk. Ezért, ha két cella közt fel
cserélünk két molekulát, az előálló 
állapot egy új állapotnak számít. Az 
eddigi tárgyalásban a részeket mindig 
molekuláknak neveztük, természetesen 
meggondolásaink más részekre is alkal
mazhatók. Jelenlegi ismereteink szerint 
a klasszikus statisztika már nem szi
gorúan igaz, de atomokból vagy mo
lekulákból álló gázok esetében olyan 
jó közelítés, hogy teljes megegyezésben 
van a tapasztalattal. Mint a fizikának 
klasszikus példáját említhetjük, anél
kül, hogy levezetnénk, a következőt: 
legyenek az anyagi részek (például mo
lekulák egy erőtérben, mely rájuk erőt 
gyakorol és jelentse E(r) [vonzás ese
tén E(r) negatív] egy részecskének az 
energiáját, ebben az erőtérben az r 
helyen. Ekkor a részek száma egy d  v 
térfogatelemben, mely r távolságra van 
a vonzó centrumtól, a statisztika sze
rint lesz

E(r)

Wu =
Ne R v

E(r)

2  e
i -1

R  V ;

ahol e jelenti a természetes logarit
mus alapszámát, E(r) a potenciális 
energia az r helyen, к a Boltzmann- 
állandó, T az abszolút hőmérséklet és 
N  az összes molekulának a száma. A 
formula levezetésénél be kellett vezet
nünk a részek számának és az energiá
nak az állandóságát. Általában egy 
meghatározott U-energiájú állapot va
lószínűségét úgy kapjuk, hogy egy

u

kifejezéssel szorozzuk a korpuszkulák 
számát és ezt elosztjuk az összes lehet
séges állapotnak megfelelő ilyen ki
fejezések összegével. N. T. és G. P.

Bomlási együttható, 1. Radioaktív 
bomlás.
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Bomlási félidő, 1. Radioaktív bom
lás.

Bomlásfeszültség az a legkisebb fe
szültség, melyet az elektródok között 
létesíteni kell, hogy valamely elektrolit
oldaton állandó intenzitású áram ha
ladhasson keresztül. Az elektrolit B.-e 
a kation és anion leválási feszültségé
ből additív módon tevődik össze, vagyis 
abból a két potenciálkülönbségből, me
lyet a katód és elektrolit, illetőleg anód 
és elektrolit között létesíteni kell, 
hogy a kation, illetőleg anion az elek
trolitból az elektródra kiváljon. Ha az 
elektrolízis indifferens elektródok kö
zött történik, akkor Le Blanc szerint 
az egyes ionok elektrolitos leválasztá
sához akkora potenciálkülönbség szük
séges, mint amekkora volna a leválasz
tandó ionokra megfordítható elektród 
potenciálja a kérdéses elektrolitban, 
így tehát a különböző normálkoncent
rációjú elektrolitoldatok B.-ét meg- 
hapjuk, ha ionjainak normálpoten
ciálját (1. ott) egymásból algebrailag 
(előjelük tekintetbevételével) kivonjuk, 
így például a normál sósav B.-e 1-36 
volt, a normál ZnCh-oldaté 242 volt. 
— Ha az elektródok közé a B.-nél ki
sebb elektrolizáló feszültséget kapcso
lunk, akkor az elektroliton rövid áram
lökés halad keresztül, melynek intenzi
tása csakhamar majdnem nullává vá
lik. Az áram hatására ugyanis az első 
pillanatban megindul az elektrolízis, s 
annak termékei, például sósav esetén 
hidrogén és klór, az indifferens kató- 
don és anódon kiválnak. A katód ez
által hidrogénelektróddá, az anód pe
dig klórelektróddá válik, melynek po
tenciálja annál negatívabb, illetőleg 
pozitívabb, minél nagyobb e gázok 
koncentrációja az elektród körül, mely 
utóbbi természetesen az elektrolízis 
időtartamával nő. Az elektródok tehát 
fokozódó mértékben addig polározód- 
nak, míg a polarizációs feszültség 
egyenlő nem lesz az elektrolizáló ka
pocsfeszültséggel. Ha ez bekövetkezett, 
akkor az áramerősség értéke elenyésző 
kicsivé válik. Szigorúan véve az áram
nak teljesen meg kellene szűnnie, azon

ban az elektrolízis termékeinek egy 
része az elektród körül diffúzió és ké
miai reakciók (depolarizáció) következ
tében lassan eltűnik, s ez eltűnő meny- 
nyiségeket pótolja a stacionárius álla
potban is megmaradó gyenge áram, az 
úgynevezett maradékáram. A depola
rizáció például a sósav elektrolízisé
nél abban állhat, hogy az anódon le- 
válott klór diffúzió útján a kátédhoz 
jut s ott a hidrogén egy részét oxidálja, 
az anódhoz jutó hidrogén viszont a 
klór egy részét redukálja. A maradék
áram annál kisebb, minél nagyobb mér
tékben van kiküszöbölve a depolarizá
ció (például azáltal hogy az elektró
dokat egymástól pórusos diafragmával 
választják el). — A B . meghatározá
sára úgy járnak el, hogy az elektró
dok közé fokozatosan növekvő poten
ciálkülönbséget kapcsolnak s mérik a 
stacionárius áram erősségét, vagyis fel
veszik az áramsűrűség-potenciál gör
bét. Az áramerősség a B. alatt a ma
radékáramnak megfelelő kis. érték, a 
B.-nél pedig a feszültség további növe
lésekor hirtelen megnövekszik, az áram
erősség-potenciál görbe tehát a B.-nél 
törést mutat, mely töréspont helyéből 
a B. meghatározható. E. G. T.

Bóra, a főnnek (1. ott) bizonyos 
alakja. Ez is hegységről lebukó, száraz 
és heves szél, de nem hoz felmelegedést, 
mert igen hideg vidékről érkezik. В. a 
Földközi- és a Fekete-tenger északi 
partjain télen jelentkezik. B. alkalmá
val Magyarországon általában csak 
mérsékelten erős, de száraz és hideg 
északkeleti szél (téli monszunáramlás) 
uralkodik. A B. a téli monszunáram
lás kiömlése a Földközi-, ill. a Fekete
tenger medencéjébe. A. L.

Borax-tavak azok a tavak, melyeknek 
vizében nagyon sok borax {NazBuOi) 
van oldott állapotban. Ilyenek vannak 
Olaszországban, Tibetben, Kaliforniá
ban stb. V. L.

Borealis periódus, 1. Posztglaciális 
korok, Sztyep-korszakok.

Borítás (növényföldrajz), L Domi
nancia,
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Bornyval, gyógyszer, borneol izo- 
valeriánsavas esztere.

Bose-Einstein-statisztika. A klasz- 
szikus statisztikában (1. Boltzmann- 
statisztika) feltették, hogy az elemi ré
szek egymástól megkülönböztethetők. 
Újabb ismereteink szerint ennek a fel
fogásnak azonban nincsen semmi ér
telme, mert elemi testeket semmi mó
don sem tudunk megjelölni. Másrészt a 
különböző impulzusokhoz tartozó cel
lák a kvantumelmélet szerint csak meg
határozott nagyságúak lehetnek. Kép
letben kifejezve, legyen Nv egy tér
fogatelem és P az ott lehetséges leg
nagyobb impu zus, akkor a h  tér
fogatelemhez tartozik:

4ti P3j  v —  számú cella.
3 h*

Ha ezen utóbbi megszorítást elejtjük, 
akkor ebből már önként következik, 
hogy a cellák tetszés szerint kicsire 
volnának választhatók és ez, ha a be
osztást annyira sűrítenénk, hogy min
den cellába csak egy részecske jutna, 
már megkülönböztethetővó tenné az 
egyes részeket, ami maga után vonná 
az első megszorítás elejtését is. Az ed
digiek mind a Bőse—Einstein-, mind a 
Fermi—Dirac-statisztikában egyaránt 
fennállnak. A különbség a két statisz
tika között csak az, hogy a B.-bar. 
egy cellában tetszésszerinti számú ré
szecske lehet, a Fermi—Dirac-statiszti
kában azonban csak 0  vagy 1  (illető
leg a spin figyelembevételével 2 ; rész
letesebben 1. a Fermi—Dirac-statisz- 
tikánál). Matematikailag kifejezve a 
klasszikus statisztikával szemben a kü
lönbség a B.-ban az, hogy az o tt sze- 

__1 _
replő e и kifejezés helyébe Be и — 1 

k f  ícT
teendő, ahol a B-konstanst úgy hatá
rozhatjuk meg, hogy a valószínűsége
ket mind összegezzük és az összeget 
1-el tesszük egyenlővé. Fénykvantumok 
esetében, ahol a részek száma határo
zatlan: В —1. A B. érvényes fény
kvantumokra (tehát fotonokra) és pá
ros 6 zámú részekből összetett anyagi

rendszerekre (megjegyzendő, hogy az 
atóm-magok esetében, a tapasztalat 
szerint, csak a magban levő protonok 
számítanak). Közönséges anyagi gázok 
esetében a B. eredményei a klasszikus 
statisztikáétól a mérési hibák határain 
belül nem különböztethetők meg.

N. T; és G. P.
Boulder clay, 1. Pleisztocén.
Boyle-Mariotte-törvény, 1. Gáztör

vény.
Bőrhatás. Egyenáram esetében az 

elektromos áram a vezeték egész ke
resztmetszetén át halad. De a váltó
áram a vezetéknek csak külső réte
gén megy át, a belső rész a vezetés
ben nem vesz részt. Ez a B. vagy 
s к i n h a t á s. Mennél nagyobb az 
áram váltakozásszáma, annál véko
nyabb az a külső réteg, melyben az 
áram halad, annál nagyobb tehát a 
vezeték ellenállása. A rézdrót ellen
állása, ha a váltakozások száma tíz
millió, tizennyolcszor nagyobb, mint 
egyenáram esetében. Ha azt akarjuk, 
hogy a váltóáram az egész vezeték
ben egyenletesen oszoljon el, akkor a 
vezetéket vékony szálakból kell ké
szíteni és a szálakat össze kell so
dorni. • M. J.

Bőrreakció, 1. Cutireakció.
Brachyantiklinális, 1. Bedőződés.
Brachyszinklinális. 1. Redőződés.
Brack-vizek, „félig sósvizek“ ott ke

letkeznek, ahol a folyók a tengerbe 
ömlenek. A tenger vize keveredik az 
édesvízzel. Jellegzetes növény- és ál
latviláguk van. Sótartalmuk nagyon 
v áltozó. V. L.

Bragg-spektrométer. A Röntgen
színkép vizsgálására való eszköz. Víz
szintes szögosztályzat tengelye körül 
kristálylemez forgatható, melynek ha
tárlapja átmegy a forgási tengelyen. 
A Röntgen-sugár a körosztályzat szé
lén elhelyezett résen keresztül esik a 
kristályra, majd róla visszaverődve az 
ionos kamrába jut, amelynek tartója 
a szögosztályzat körül forgatható, a 
forgási tengely az előbbi. A kamra 
egy érzékeny elektrométerrel áll ösz- 
szeköttetésben, amely mikroszkóppal
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olvasható le ós a készülék alatt vagy 
fölött a forgási tengely meghosszab
bításában van elhelyezve. Méréskor a 
kristályt és az ionos kamrát úgy ál
lítjuk, hogy a visszavert sugár be
jusson a kamrába és stopper-órával 
megfigyeljük, hogy egy bizonyos töl
tést mennyi idő alatt kap az elektro-

méter. Majd a kristályt kis szöggel 
elfordítjuk, az ionos kamrát meg két
szer akkorával, hogy az újonnan visz- 
szavert sugár belejusson a kamrába, 
ismét megmérjük, hogy az előbbi töl
tést mennyi idő alatt kapja az elek- 
trométer. Minél erősebb a sugárzás va
lamely állásban, annál erősebb az io
nos áram és annál rövidebb a feltöl
tődési idő. Az ionos kamra különböző 
állásaiban az ionozási áram erőssé
gét görbe vonallal is lehet ábrázolni: 
ez az ionozási görbe. — A B.-rel meg 
lehet mérni a kristályról visszavert 
Höntgen-sugár hullámhosszát, ha is
merjük a kristály visszaverő atóm- 
síkjainak távolságát és leolvassuk a 
visszaverődés vagy az eredeti irány
tól való eltérítés szögét (1. Bragg- 
visszaverődés). Ha pedig a vissza
vert sugár hullámhosszát ismerjük, 
akkor meg ki lehet számítani a visz- 
szaverő atomsíkok távolságát. Cs. E.

Bragg -sugárgvüjtés. Föltétele ab
ban áll, hogy a Röntgen-spektromé- 
ler forgási tengelye beleessék a visz- 
szaverő kristály határlapjába és a 
rés, meg a fényképező film egyenlő 
távolságra essenek a forgási tengely
től. E célból a filmet köralakban meg
hajlítják. Ha ez esetben széttartó su
gárnyaláb esik is a kristályra és for
gatjuk, ugyanazon hullámú sugarak 
mindig a kristálynak más és más he
lyéről verődnek vissza, de a visszavert 
sugarak a fényképező filmnek mindig 
egy és ugyanazon helyére esnek. A kris
tály forgás közben a megegyező hul
lámú sugarakat egy helyre gyűjti össze. 
E föltétel a legtöbb Röntgen-spektro
méterben teljesül. Cs. E.

Bragg-visszaverődés. Bragg föltette, 
hogy a Röntgen-sugár az egymással 
párhuzamos atómsíkokról a közönséges 
törvények szerint verődik vissza s meg
állapította, hogy a sok visszavert su
gár mikor erősíti egymást. Legyen a 
szomszédos atómsíkok távolsága d\ 
ejtsünk rájuk egy keskeny sugárnyalá
bot ít beesési szög alatt. (Ez most nem 
a beeső sugár és a beesési merőleges 
által közbezárt szög, hanem a beeső 
sugár és az atómsík által bezárt szög.) 
Ugyancsak В a visszaverődési szög is. 
Szemeljünk ki a nyalábból két közel
eső és párhuzamosnak tekinthető suga

rat, amelyek két szomszédos atómsík- 
ról verődnek vissza. Ezek akkor erősí
tik egymást, ha útkülönbségük (a vas
tagon kihúzott vonaldarab) a hullám- 
hosszúságnak egészszámú többszöröse. 
Képletben kifejezve: nb =  2dsinB, &ho\ 
n =  1, 2, 3 . . .  Ha ez a föltétel két 
szomszédos atómsíkról visszavert su
gárra teljesül, akkor teljesül az össze» 
párhuzamos atómsíkokról visszavert
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sugarakra is, tehát ezek mindnyájan erő
sítik egymást. Ez a híres Bragg-egyen- 
let, amely bármilyen fémrácsban levő 
atómsíkokra érvényes. Ugyanolyan hul
lámú sugár többféle szög alatt verőd
hetik vissza, amelyek az n különböző 
értékeihez tartoznak. Az n a vissza
verődés rendszáma. Ez egészen sajátos 
visszaverődés. Hiába esik a kristályra 
összetett Röntgen-sugárzás, ebből csak 
egy bizonyos hullámú verődik vissza, 
nem az egész. Egy fényes ezüstlemez 
ellenben visszaver mindenféle hosszú
ságú fénysugarat. Megjegyzendő, hogy 
ha egy bizonyos irányban a é hullámú 
sugarak visszaverődnek (erősítik egy
mást) ugyanebben az irányban a
hullámúak is visszaverődnek, ha benne 
vannak a beeső összetett sugárzásban. 
Ha a beeső összetett sugár irányát 
változatlanul hagyjuk, ellenben a kris
tálylemezt egy tengely körül forgat
juk, a különböző hullámú Röntgen- 
sugarak más és más irányban egymás
után visszaverődnek és egy fényképező 
lemezen nyomot hagynak: ez a R ö n t- 
g e n - s z  í n k é p .  — Bragg a Laue- 
foltocskák keletkezését is úgy magya
rázza, hogy a Röntgen-sugarak a kris
tálybelső a*ómsíkjairól visszaverődnek. 
Még pedig az atómsíkok indexei éppen 
a Laue-féle számok, ha a legnagyobb 
közös osztójukkal elosztjuk őket. A leg
nagyobb közös osztó meg a visszaverő
dés rendszáma. Az atómsíkok távol
sága kockarács esetében így fejezhető 
ki a Laue-szám okkal, ha a egy kocka
éle:

d _________ a_______
n~ ] /  /is - f  к2 +  K \

Cs. E.
Braun cső. A B. oly oscillográf, 

melyben az elektromos rezgések lát
hatóvá tételére a katódsugarak elek
tromos és mágneses eltéríthető ségét 
használjuk fel. Külső alakjára nézve 
többnyire egy hengeres üvegcső, mely 
egyik végén szélesebb hengeres cső
ben folytatódik. A csövet vagy ma
gas vákuumra kiszívják, vagy néhány

mm Hg nyomású gázzal, leggyakrab
ban argonnal töltik meg. A katód
sugarak forrása az újabb típusú csö
vekben izzókatód, ezen kívül a csőbe 
forrasztva található még egy középső 
keskeny lyukkal ellátott (diafragmá- 
val ellátott) anódlemez és egy vagy 
két pár kondenzátorlemez (amennyi
ben két pár van a csőben, úgy egy
másra merőlegesen helyezkednek el 
és így a katódsugarat két egymásra 
merőleges irányban térítik el). A ka- 
tód és anód közé pár ezer volt egyen
áramú feszültséget kapcsolunk. — 
A katódsugár az izzókatódból kiindul
va egyenes vonalban halad, az anód- 
lemezen képezett diafragma a sugár
nyalábból egy keskeny sávot enged 
csak át, mely a cső széles végén el
helyezett fluoreszkáló anyaggal be
vont világító ernyőre esve, ott mint 
fénylő pont válik láthatóvá. A folt 
koncentrálása vagy a csövön kívül 
elhelyezett tekercs mágneses terével, 
vagy a katódot körülvevő ú. n. Weh- 
nelt-eilinder negatív elektromos teré
vel történik. — Ha a kondenzátor
párra váltóáramot kapcsolunk, úgy 
a világító ernyőn a fényes folt a vál
tóáram periódus számában fog ide- 
oda rezegni. Ugyanez elérhető, ha a 
váltóáramot a csövön kívül elhelye
zett tekercsbe vezetjük, melynek így 
váltakozó mágneses tere váltakozóan 
téríti el a sugarat. Ha a két egymás
ra merőlegesen eltérítő kondenzátor
párra vagy az ugyancsak egymásra 
merőlegesen eltérítő kondenzátorpár
ra és a tekercsekbe egyszerre kap
csolunk váltakozó áramot, úgy az er
nyőn az ú. n. Lissajous-figurák kelet
keznek, melyek a rezgés fázisára és 
alakjára adnak felvilágosítást. Gyors 
lefolyású elektromos jelenségek oscil- 
lografálására különösen alkalmas, ha 
az egyik kondenzátorpárra oly rez
gést vezetünk, mely az idővel lineá
risan téríti el az egyik irányban a 
katódsugarat. A vizsgálandó rezgést 
a másik kondenzátorpár erre merőle
gesen téríti e l; a világító ernyőn 
nyert görbe a vizsgálandó rezgés hű
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képét adja. Ezáltal a forgó tükörrel 
való felbontás is szükségtelenné vá
lik. — A katódsugár eltérítése annál 
nagyobb, minél kisebb a katódsuga- 
rat gyorsító anódfeszültség, viszont 
ugyanekkor a fényesség is kisebb, 
úgy hogy a legelőnyösebb hatást kö
zepes feszültséggel lehet elérni. — 
Készítenek B.-veket, melyekben fluo
reszkáló ernyő helyett fényképező le
mez van elhelyezve és mely így a je
lenségeket közvetlenül fotografikusan 
rögzíti. — Nagyfrekveneiájú rezgések 
analizálására, valamint a rádiótelegrá- 
fíában fontos szolgálatokat tevő esz
köz. F. M.

Bravais-rács, 1. Kristályrács.
Bredig-eljárás kolloidoldatok előál

lítására. Megfelelő folyadékban két 
fémdrót között elektromos ívfényt ho
zunk létre. Legalkalmasabb 110 volt 
feszültség mellett a 8 — 1 0  ampere 
erősségű áram. Tartós kolloidoldatok 
teljesen tiszta desztillált vízben nem  
nyerhetők. Ajánlatos a porlasztást kb. 
O'OOl normál alkálihidrooxidoldatban 
végezni. Ily módon állíthatók elő kü
lönösen a nemes fémek (arany, ezüst, 
platina) kolloidoldatai. Az így nyert 
kolloidoldatok polidiszperzek. B. A.

Brevium névvel jelölték átmenetileg 
a 91-es rendszámú tantál-homolog ele
met, amelynek 1918-ig csak egyetlen 
izotópja, t. i. a rövidéletű (brevis 
= rövid) uránium X 2 volt ismeretes. 

Az 1918-ban felfedezett protaktinium 
azonban — amelynek a rendszáma 
ugyancsak 91 — a „brevium“ elne
vezést fölöslegessé tette, miután a pe
riódusos rendszernek ugyanarra a he
lyére eső atómfajtákat, mint ( egy)  
kémiai e l e m e t  az illető helyen levő 
leghosszabb életű izotop nevével jelöl
jük meg. A 91-es rendszámú elem neve 
pl. „protaktinium“, mert a protakti
nium a leghosszabb életű 91-es rend
számú izotop (lásd Plejád alatt is). 
(1921-ben a 91-es rendszámú elemnek 
még egy izotópját fedezték fel, az 
UZ-t, amely 6-7 óra alatt bomlik a 
felére, a protaktinium felezési ideje ez
zel szemben 2 0  ezer év!) 1. L.

Brewster-törvény. Minden beesési 
szöghöz (i) meghatározott visszaverő
dési szög és törési szög (r) tartozik, 
melyeknek nagysága az illető vissza
verő-, illetve törőanyag minőségétől és 
az alkalmazott fény hullámhosszától 
függ. Ezen mennyiségek közt a követ
kező összefüggések érvényesek: 1. A be
esési szög egyenlő a visszaverődési’szög
gel; 2 . a beesési szög szinusza, osztva 
a törési szög szinuszával, egyenlő az 
illető anyag törésmutatójával (n):

sin i 
11 sin r

Midőn a fényt oly szögben ejtjük be, 
hogy a visszavert sugár merőleges le
gyen a tört sugárra (sin r =  cos f), 
akkor érvényes:

n =  SlU 1 =  tg i (Brewster-törvénv),
COS l

vagyis a törésmutató egyenlő ezen be 
esési szög (amit polarizációs szögnek 
is szokás nevezni) tagensével. (A B- 
jelentőségét 1 . Fénypolározás vissza
verődéssel.) F. M.

Briofil szervezetek azok az élő
lények, melyek a mohapárnák közé 
felszívódott vízben élnek. Többnyire 
édesvízi szervezetek, melyek a gya
kori kiszáradás ellen úgy védekeznek, 
hogy anabiózis (1. ott) állapotában 
várják meg a kedvező életfeltételek 
visszatértét. V. L.

Broglie elmélete, 1 . Kvantummecha
nika.

Bromoinetria, az oxidimetriás tér- 
fogatos analízis egyik ága. Mérőol
data a direkt titrálásoknál a kálium- 
bromátoldat. Mivel a káliumbromát 
kellő tisztaságban előállítható, titer- 
anyag alkalmazása fölösleges. Irre- 
versibilis redoxindikátorul methyloran- 
get szoktak alkalmazni. Indirekt ti t
rálásoknál a bróm feleslegét arzénes- 
sav-oldattal szokták visszamérni.

Sz. L. és V. A.
Bromural, gyógyszer, a-bróm-izo- 

valeril-karbamid. -
Bronson-ellenállás. Nagy elektro

mos ellenállás, melyet leginkább elek-
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trometrikus méréseknél használnak. Két 
fémlap között kevés uránoxid van. 
Ennek radioaktív sugárzása ionozza 
a levegőt és így ennek igen kis elek
tromos vezetőképessége van. Ha a 
két lap között kis feszültségkülönb
ség van, akkor a vezetőképesség ál
landó. Nagy feszültségnél az ionok 
száma csökken, mert több ion jut 
az ellenkező töltésű lapokhoz, mint 
amennyi újra keletkezik. Így a veze
tőképesség kisebb lesz, a levegőréteg 
ellenállása nő. M. J.

Brown-inozgás. Folyadékban szusz- 
pendált vagy gázban lebegő szubmik- 
roszkópos méretű részecskék állandó 
mozgásban vannak; saját tengelyük 
körül forognak és rövid egyenesekből 
álló, zeg-zugos pálya mentén helyü
ket változtatják. E jelenséget 1827-ben 
Brown Richard fedezte fel s nevéről B.- 
nak nevezzük. Már a mikronok (mikro
szkóppal látható részecskék) is végez
nek B.-t, de ezek mozgássebessége még 
kicsi, inkább csak helyben rezegnek és 
forognak. Ellenben a szubmikroszkópos, 
vagyis a kolloidrészecskék B.-a igen fel
tűnő és jellegzetes. A B. sebessége 
ugyanis annál nagyobb, minél kiseb
bek a részecskék. E jelenség nem egyéb, 
mint hőmozgás, vagyis onnan ered, 
hogy a szuszpendált részecskékhez a 
diszperziósközeg molekulái folytonosan 
hozzáverődnek s azoknak átadják ki
netikai energiájuk egy részét. Egyen 
súlyállapotban tehát a részecskék á t
lagos kinetikai energiája egyenlő a 
diszperziósközeg molekuláinak átlagos
kinetikai energiájával

i3RT
I 2N ’ ahol R

az egyetemleges gázállandó, T az ab
szolút hőmérséklet, N a Loschmidt- 
szám). Más szóval ez azt jelenti, hogy 
a kolloidoldatok és az aeroszolok ré
szecskéi úgy viselkednek, mintha ön
maguk is molekulák volnának, tehát 
diffundálnak és ozmózisnyomást fejte
nek ki. A molekulák diffúzióállandója 
fordítva arányos a súrlódási ellenállás
sal ;

D = RT
N . 6nTjr

ahol S a súrlódási ellenállást jelenti. 
Folyadékban mozgó gömbalakú test
nél a súrlódási ellenállás: S =  6nyr, 
ahol V a folyadék belső súrlódását, 
r a mozgó test sugarát jelenti. A B- 
mozgásban levő gömbalakú részecske 
diffúzióállandója tehát:

Ez az egyenlet felhasználható a ré
szecskék nagyságának kiszámítására, 
ha a diffúzióállandót a kísérleti meg
határozások alapján ismerjük. — A ki
netikai hőelmélet alapján kiszámítható 
a részecskék ú. n. átlagos eltolódása. 
Ha a részecske Л-pontből t-idő alatt 
valamilyen pályán B-pontba jut, úgy 
az A- és В-pont közti távolságot (A) 
a részecske eltolódásának nevezzük. 
Einstein szerint ennek számértékét a 
következő egyenlet fejezi ki:

Ez egyenletből számítva: 1 ц nagy
ságú részecske eltolódása 1 sec alatt 
( ( • 8  ß\ a cukormolekuláé pedig 27‘4 ц. 
Az Einstein-egyenlet azonban csak á t
lagos értéket fejez ki. Minden egyes 
mozgó részecskénél eltérések vannak 
úgy a mozgás sebességében, mint az 
eltolódás értékében az átlagos, ú. n. 
legvalószínűbb értéktől. Más szóval ez 
azt jelenti, hogy a Brown-mozgás sta
tisztikai jelenség, vagyis törvényszerű
ségei csakis nagyszámú egyedekből álló 
rendszereknél ismerhetők fel, amelyek
re tehát a statisztikai mechanika tör
vényei, a nagy számok elméletei alkal
mazhatók. Az egvedek (egyes részecs
kék) viselkedése egyéni és a véletlennek 
játéka. — A B. kísérleti tanulmányo
zása és törvényszerűségeinek megálla
pítása szolgáltatta az első közvetlen 
kísérleti bizonyítékot arra vonatkozó
lag, hogy a molekulák valóban létező 
anyagi építőelemek s hogy a kinetikai 
hőelmélet annak minden vonatkozásá
val helyes. Kísérleti igazolást nyert a 
Boltzmann—Maxwell-féle energiameg-
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oszlás törvény ie, mely szerint a terni« - 
dinamika II. főtétele csak valószínű
ségi törvény, mert csak nagyszámú 
jgyedből álló rendszerekre érvényes; a 
rendszer kevés egyedet tartalmazó, kis 
térfogatában ugyanis oly folyamatok 
is végbemehetnek, melyek a szabad 
energia növekedésével járnak. B. A.

Brönsted-savbázis definíciója. A sa
vak és bázisok szokásos definíciójától 
(1. ott) eltérőleg, Brönsted azokat az 
anyagokat tekinti savaknak, melyek 
protont (azaz hidrogéniont) tudnak le
adni, bázisok ezzel szemben azok az 
anyagok, melyek protont tudnak meg
kötni. Minél könnyebben ad le vala
mely anyag protont, annál erősebb sav, 
minél erősebben köt meg protont, an
nál erősebb bázis. A savból a proton 
leadása után visszamaradó savmaradék 
Brönsted szerint bázisnak tekintendő 
(mert a nem disszocializált sav képző
dése közben protont képes megkötni), 
a bázisból viszont protonfelvétellel sav 
keletkezik: sav < > bázis + proton. 
Az ilymódon egymásból keletkező sa
vakat és bázisokat egymáshoz tarto
zóknak vagy korrespóndeálóknak ne
vezik. Ez értelmezés szerint nem
csak semleges molekulák lehetnek sa
vak és bázisok, hanem ionok is. 
Anionsav pl. a HSO*~-ion, vagy a 
НС0з~-ion, melyek proton leadásával 
SOi~ —-, illetőleg СОз -ionná ala
kulhatnak; kationsav az NHi+Aon, 
mely proton leadása útján NHs-á. ala
kul át. A legfontosabb kationsav a 
hidroxonium-ion Я3О+, mely minden 
vizes oldatban jelen van, s azáltal ke
letkezik, hogy a hidrogén-ion egy víz
molekulával egyesül. A hidroxonium- 
ion elég erős sav, mert könnyen lead 
egy protont, pl. hidroxil- vagy acetát- 
ionnak vagy' ammóniának, ezekből vi
zet, ecetsavat, illetőleg ammónium-iont 
képezve, viszont az erős ásványi savak
nál gyengébb, mert ezekből protonfelvé
tellel képződik: HCl +  H2O — Я 3 О +  +  
CY~. А СГ~ igen gyenge anion-bázis, 
mert képes ugyan protont megkötni 
(a nem disszociált sav képződése köz
ben), de e tendenciája igen gyenge. —

Természettudományi Lexikon.

Ha bázist oldunk vízben, úgy ez hidro- 
xil-ionok képződése közben protont von 
el a vízből: B + H2O =  Я Я + + Я О _ . 
Maga a hidroxil-ion is erős bázis, mert 
gyenge savakból protont von el: pl. 
ЯгЯ+ЯО-  - U S  ~ + Я 20. A hidroxil- 
ionhoz hasonló erősségű bázis pl. a 
karbonation СОз , mely protonnal 
hidrokarbonat-iont képez: СОз +  
H2O =  HCO3 +  HO~. Innen van az, 
hogy a karbonátok vizes oldata erősen 
lúgos kémhatású. Tulajdonképen vala
mennyi anion igen különböző erősségű 
bázis, mert protónfelvétellel valameny- 
nyi képezhet nem-disszociált savat. 
Semleges bázis pl. az ammónia, mert 
a NH 2 + H2O =  NH*+ + H0~-re
akció értelmében protont von el a vízből, 
miáltal a visszamaradó hidroxil-ionok 
következtében az oldat lúgos kém
hatásúvá válik. — Brönsted felfogása 
értelmében mindazon anyagok, melye
ket eddig savaknak, illetőleg bázisok
nak tekintettek, továbbra is azok ma
radnak, ellenben a sav és bázis fogalma 
kibővül. Ez új felfogás, melynek elvi 
szempontból több előnye van a régi fe
lett, a gyakorlatban eddig még nem 
nagyon terjedt el. E. G. T.

В -típusú erősítő. Újabban olyan 
elektroncsöves erősítőket is készíte
nek, amelyeknél a rács előfeszültségét 
a karakterisztika kiinduló pontjához 
helyezik és a rácsfeszültség átcsaphat 
pozitív értékekre is. A karakterisztika 
görbültségének kiegyenlítésére push- 
pull elrendezést használnak és a rá
cson levő kapocsfeszültség megóvása 
céljából kis ellenállású, lefelé transz
formáló rácstranszformátort alkalmaz
nak. Előnyük, hogy a lámpa teljesít
ményét jobb hatásfokkal aknázzák ki, 
mint a közönséges erősítők. V. M.

Buborék-módszer az elektrolitos túl
feszültség meghatározására abban áll, 
hogy az elektródra növekvő feszültsé
get kapcsolnak s megfigyelik, mely fe
szültségnél kezdődik a buborékfejlődés 
az elektródon. Mivel a látható bubo
rékképződés a külső körülményektől 
függően más és más áramsűrűségnél 
következik be s a túlfeszültség függ

6
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az áramsürüségtől, a B.-rel meghatá
rozott értékek nagyon ingadozók s 
nem alkalmasak a különböző fémelek
tródokon észlelhető túlfeszültség jel
lemzésére. E. G. T.

Bukettstádium, 1. Redukciós osztó
dás.

Bunsen és Kirchhoff törvénye a
fény elnyelésére. Bocsássunk át fe
hér fényt izzó gőzön és állítsuk elő 
az áthaladó fény színképét. Ebben a 
fehér fény folytonos színsorozatát lá t
juk, csak egyes fekete vonalak lá t
szanak azoknak a vonalaknak helyén, 
melyeket a gőz maga is ki tud bocsá
tani. Ezeket a gőz elnyelte. Bunsen és 
Kirchhoff törvénye szerint minden izzó 
gáz és gőz a rajta átmenő fényből 
azokat és csak azokat a hullámokat 
nyeli el, melyeket maga is ki tud bo
csátani. M. J.

Bunsen-törvény az elnyelésre, 1. Lam- 
bert-törvény.

В-vitamin. A vízben oldható, nö
vekedésre ható vitaminokat a B-cso- 
portba sorozzuk. A В-vitamin tehát 
nem egységes test, hanem több rész
ből áll. Minden ilyen rész hiánya más 
kieséstünetet okoz.

Bi ( a n t i n e u r i t i k u s  v i t a 
mi n,  t o r u l i n ) .  Eijkmann 1897-ben 
fedezte fel, hogy a kizárólagos hán- 
toltrizs-táplálás tyúkokon egy meg
betegedést, a polineuritis gallinárumot 
okoz és hogy ez a betegség azonos a 
beriberivel, mely akkor nagy mérték
ben pusztított Jávában és Japánban. 
Ezen a vidéken ugyanis a lakosság 
kizárólag rizzsel táplálkozik, melyet 
régebben kézzel, a kultúra terjedésé
vel pedig géppel hántoltak. A gép
pel hántolt rizsen nincs rajta az ú. n. 
ezü6thártya sem, mely Bi-vitamint tar
talmaz, míg a rizsszem belseje vita
minmentes. A beriberi főbb tünetei: 
étvágytalanság, gyengeség, görcsök, 
tarkómerevség és különböző bénulá
sok. Az állat vagy ember hamarosan 
elpusztul, ha nem adunk B-vitamint. 
Ennek hatására a tünetek néhány 
óra alatt teljesen visszafejlődnek. Az 
itt leírt kórforma emberen és mada

rakon jelentkezik, patkányon görcsök 
nem fordulnak elő, de itt is jelzi a 
károsodást, hogy fiatal állatok vita
minmentes táplálékon nem fejlődnek. 
A Bi-vitamint Jansen és Donath 1927- 
ben, valamint Windaus, Laquer ée mun
katársai 1932-ben kristályosán is elő
állították. Szerkezeti képlete még is
meretlen, tapasztalati képlete:

C12H11N3OS,

vagyis ként tartalmaz. Ebből az anyag
ból a mg ezredrészei is elegendők, hogy 
galambot megóvjunk a beriberitől.

B2 - V i t a m i n. Az antineuritikus 
vitamin nem bírja a főzést, különö
sen ha a közeg vegyhatása lúgos. Ez
zel szemben a B2 (pp vagy G) vita
min 120°-ra melegíthető. Ennek hiá
nya okozza a p e l l a g r á t .  A pel
lagra Erdélyben, a Balkánon és Ame
rikában is előforduló megbetegedés, 
egyoldalú táplálkozás (különösen ki
zárólagos kukoricatáplálás) hozza lét
re. Amerikában évenkint mintegy 5000 
ember hal meg pellagrában. Tünetei: 
emberen bőrgyulladás, különösen a 
fénynek kitett helyeken, vérszegény
ség és gyöngeség. Patkányon csak 
növekedési zavar, kutyán a „black 
tongue“-nak nevezett betegség, mely
nek legjellemzőbb tünete, hogy az ál
latok nyelve megfeketedik. — A bőr
gyulladást és vérszegénységet úgy lá t
szik két különböző anyag hiánya okoz
za. Ezek közül a bőrgyulladásellenes 
vitamint György, Kuhn és Th. Wag- 
ner-Jauregg előállították 1933-ban ée 
ekkor kiderült, hogy az vegyileg a 
xanthopterinek (1. o tt) csoportjába 
tartozó sárgaszíníí, zöld fluoreszcen
ciát mutató festék, mely a máso
dik Warburg-légzőfermentum festék- 
csoportjával azonos. — Az antianae- 
miás faktort eddig nem sikerült elő
állítani. Közte és a máj anaemia per- 
niciosa-ellenes (vészes vérszegénység) 
faktorok között Castle (1930) szerint 
összefüggés van, amennyiben az anti- 
anaemiás faktor a gyomorban alakul
na át pernicióza-ellenes faktorrá és a 
májban raktározódnék fel.
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А Вз - v i t a m  í n r a  a galambnak 
van szüksége a normális növekedés
hez.

A B4 - v i t a m i n t  Peters, O’Brien 
és Reader (1932—33) kristályosán ál
lították elő, kiderült azonban, hogy a 
kapott kristályok vegyileg adeninnek 
felelnek meg és a tulajdonképeni vita
min ezekhez a kristályokhoz adszor- 
beálódik. A B4-vitamin hiányára pat
kányok nem nőnek kielégítően.

A szénhidrátanyageserére külön fak
tor hat, ennek hiányára cukorbajhoz 
hasonló tünetek fejlődnek.

Felsoroltakban a B.-komplexumnak 
csak legfontosabb tagjait ismertettük. 
Az élesztő, káposzta (különösen a sa
vanyú), a rizsszemek ezüsthártyája és 
a sikér tekinthetők B.-ban gazdag táp
láléknak. Valószínű, hogy a sör szin
tén nagyobb mennyiségben tartalmaz 
vitaminokat. T. H.

€
Cadmium-norinálelem, 1. Normálelem.
Calcifor, gyógyszer, guajakol-szul- 

fosavas-kalcium.
Carbone-elem olyan Leclanché-elem 

(1. ott), mely nem tartalmaz barna
követ, hanem a levegő oxigénje szere
pel depölarizátorként. Ennek megfele
lően a szénelektród úgy van kiképez
ve, hogy a levegő könnyen hozzáfér
hessen. Előnye, hogy állandó haszná
lat esetén is aránylag nagy áramerős
séget (kb. 0*05 amperét) szolgáltat.

E. G. T.
Cardiazol, gyógyszer, pentametilén 

tetrazol,
CH2. CH2. CH24,
I A  N_N

CH2. CH2 ' С Л  íj
^  N—N

Carnot-körfolyamat. A C. a követ
kező állapotváltozásokból áll: a 0 , pv 
T1 állapotú testet (1) adiabatikusan, 
azaz a környezettel való hőkicserélő

dós kizárásával komprimáljuk, míg ál
lapotjelzői v2, p 2, T 2 értékeket veszik 
fel (2). Ezután izoterm dilatáció kö
vetkezik a n3, p3, T 2 állapot eléréséig 
(3), melyet adiabatikus dilatáció kö
vet, míg a hőmérséklet ismét 271-re nem 
csökken; a térfogat és nyomás а г>4, 
p i  értéket veszik fel (4). A körfolya
mat izoterm kompresszióval zárul, mely 
a rendszert a kezdeti (0  , p. , 271) álla
potba vezeti vissza (1). Ha valamennyi 
változás reverzibilisen folyik le, akkor 
a körfolyamat által végzett munka a 
mellékelt diagrammal ábrázolható (zárt

terület), feltéve, hogy a használt rend
szer állapotegyenlete ismeretes. Ha az 
izoterm részfolyamatok nagy hőkapaci
tású hőtartályokban játszódik le, akkor 
a munkavégzés közben bizonyos meny- 
nyiségű hő folyik át a melegebből a 
hidegebb rezervoárba. — Abban az eset
ben, ha a körfolyamatot végző anya
gul ideális gázt választunk, a munka 
is, az elfolyt hő is számszerűleg kiszá
mítható; a számítás eredménye:

A =  Q , - Q 1 = Q3- * - J - 1~ =  .

ahol A a végzett munkát; Qt, mely a 
rezervoárból elfolyt; Qi pedig a hide
gebbhez hozzáfolyt hőt jelenti.

Ha a szó C a la tt nincs meg, К  a la tt keresendő,

6*



84

A második főtétel értelmében a munka 
óé a kárbaveszett hő (Qi) viszonya 
független a folyamatot végző anyag 
természetétől, hanem minden esetben a 
fenti egyenletekkel fejezhető ki.. A C. 
azt az optimális termelési faktort adja 
meg, mellyel hőből munkát állíthatunk 
elő. — A fordított irányú C. munka- 
befektetés árán lehűti a Ti hőmérsék
letű rézervoárt, tehát a hűtőgépek idea
lizált folyamata. L. B.

Carnotit, 1. Radioaktív ásványok.
Carotin, 1. Karotin.
Carrel-csésze tenyészet, a szövetek 

anyagcseréjének, de egyéb kérdéseknek 
vizsgálata, továbbá különböző keze
lések szükségessé tettek különleges 
üvegedényeket, ilyenek а С а г r e 1- 
c s é s z é k .  Ezek kerek, zárt vagy 
felső kerek nyílással is ellátott üveg
csészék, melyeknek oldalán egy vagy 
két, nyílással ellátott oldalcső van. 
A felül is nyitott csészékre fedőlemez
zel éppen olyan függőcsepp tenyészet 
kerül, mint a vájt lemezeken lenni 
szokott. A felül zárt edényekbe pedig 
az edény aljára kerül kb. 10—15-ször 
annyi táptalaj, mint a függőcseppre s 
annak megfelelő számú ősdarab. Tehát 
egyszerre sokat lehet bennük tenyész
teni és a további életbentartásuk sem 
történik állandó átültetéssel, hanem a 
régi táptalaj lemosása után hozzácsep
pentjük az újat, főképen a kivonatot 
s esak ritkábban ültetjük á t a tenyé
szeteket.- — Az 1930-ban Amszterdam
ban tarto tt II. nemzetközi sejtkutató
kongresszuson Carrel már olyan bo
nyolult szerkezetű üvegedényeket mu
tato tt be, amelyek segítségével a te
nyésző szövetdarab áramló táptalajjal 
látható el. Cs. M.

Carrel-szoba (szövettenyésztés) a 
fényviszonyok szabályozása céljából 
feketére festett falakkal és fekete bú
torral berendezett steril szoba, mely
ben a beültetés és átültetés történik. 
Levegőjét is csírtalanítják időnként 
forró gőzzel stb.-vel. I tt steril maszk
kal (sapka ás szájkötő) és steril ka

bátban dolgoznak külön e célra tar
tott sebészi gumicipőkben a búvárok.

Cs. M.
C-avitaminózis. Már régóta ismere

tes az, hogy nagyobb hajóutak, vár
ostromok alkalmával és éhínségkor, 
amikor a friss növényi táplálék telje
sen hiányzik, s k o r b u t  léphet fel. 
Ma már tudjuk, hogy a C-vitamin hiá
nya okozza a kórt. A betegség abban 
jelentkezik, hogy vérzések és kisebb 
daganatok keletkeznek a foghúsban, a 
csonthártyában és az Ízületekben. Vér
vizelés és anémia észlelhető. A végta 
gok fájnak s a csontok törékennyé 
lesznek. A betegség vége felé a fogak 
kihullanak és erős hasmenés mutatko
zik. Mindezek a tünetek idejében nyúj
to tt C-vitamin-adagolással megszün
tethetek. Azonban nem mindegyik- 
állat érzékeny skorbuttal szemben, 
míg nyulak, tengerimalacok, majmok 
megkapják a skorbutot, addig patká
nyok, egerek, galambok és csirkék nem 
betegednek meg. — A skorbuttal ro
kon megbetegedés a Mö l l e r  — B a r 
l o w - к ó r, amelyet gy ermekek kap
nak, ezért infantilis skorbutnak is ne
vezik. Majdnem kizárólag mestersége
sen táplált csecsemőkön fordul elő, 
akiknek táplálékul nyújtott tejét túl- 
hosszú ideig magas hőmérsékleten ste
rilizálták. A sterilizálás következté
ben a tejben lévő vitaminok tönkre
mennek. Ilyenkor fájdalmas csonthár
tya és ízületi porcvérzések észlelhetők 
s a csontok növekedése nagymértékben 
gátlódik. Egész kis mennyiségű gyü
mölcsnedv vagyr friss tej csodálatosan 
rövid idő alatt meggyógyíthatja a 
betegséget. T. H.

Cella, 1. Kristályrács.
Cellulóz. 1. Enzim.
Centrifuga. A C.-t a kémiai labora

tóriumban főleg szuszpenziók és emul
ziók gyors ülepítésére, ritkábban csa
padékok szűrésére és szárítására hasz
nálják. — Folyadékokban lebegő ré
szecskék ülepedésének sebességét a 
Stokes-egyenlet fejezi k i:

Ha a szó C alatt nincs mégr, К  a la tt keresendő.
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t _  2 r2(s — s')g
9v

ahol r a gömbalakú részecskék suga
rát, s—s' a részecskék és a közeg sű
rűsége közti különbséget, g a nehéz
ségi gyorsulást, V a közeg belső súrló
dását jelenti. Tehát az ülepedés se
bessége egyenesen arányos a nehéz
ségi gyorsulással. Gyakorlatilag szám- 
bajöhető és könnyen mérhető sebes
séggel általában csakis a durva szusz
penziók és emulziók (mikroszkópos 
méretű részecskék) ülepednek. Már az 
igen kicsi mikronok (5—10 ц) is rend
kívül lassan ülepednek. A kolloidré
szecskék önként végbemenő ülepedésé
nek sebessége pedig olyan kicsi, hogy 
kolloidoldatoknál önként végbemenő 
iilepítéssel nem lehet sem a diszperzi- 
tásfokot meghatározni, sem pedig a 
diszperzrészt a diszperziósközegtől el
különíteni. — A. centrifugáknál a föld 
nehézségi ereje helyettesítve van a 
centrifugális erővel, vagyis a Stokes- 
egyenletben a g nehézségi gyorsulás 
helyébe a centrifugális erő, gyorsulása 
lép. A laboratóriumban általánosan 
használt C.-k maximális fordulatszáma 
percenként 3000, nagyobb hatásfo- 
kúakó pedig 10.000. Az utóbbi centri
fugával a durvább és nagyobb faj
súlyú kolloidrészecskéket is lehet üle- 
pítésre késztetni. Aranyrészecskéknél 
a kicentrifugálhatóság határa mint
egy 50 цц.

Svedbergnek sikerült oly C.-t szer
kesztenie, mellyel magas diszperzitás- 
fokú és kisfajsúlyú kolloidrészecskéket 
is aránylag rövid idő alatt ki lehet 
centrifugálni. Az ilyen C.-t u l t r a
C.-nak nevezzük. A Svedberg-féle leg
újabb szerkezetű ultra-C. percenkinti 
forgási száma 130.000 s a kifejtett 
centrifugális erő mintegy 700.000-sze- 
rese a föld nehézségi erejének. — Az 
ultra-C. rotorja (forgó teste) 18 cm 
sugarú, 5'2 cm vastag, króm-nikkel- 
acélból készült tömör korong, mely 
diagonálisan két helyen át van fúrva. 
A furatok egyike a centrifugáló

edényke befogadására szolgál, a má
sik furat pedig az ú. n. kiegyensúlyozó 
cellát tartalmazza. A centrifugáló 
edényke kvarcból készült cella, mely
nek magassága 12 mm. A centrifugá
landó folyadékoszlop mindössze 4-— 
12 щ т magas. A centrifugálandó ol
dat forgás közben megfelelő fényfor
rással át van világítva s az áteső 
fény fotografáló filmre van vetítve. 
A felvételek meghatározott időközök
ben vétetnek fel s mikrofotométerrel 
kimérhetők, minek alapján kiszámít
ható az ülepedési oszlopban az üle
pedő rész koncentrációeloszlása. — A 
rotor 25 mm nyomású hidrogéngázban 
forog. Hidrogéngázban ugyanis lénye
gesen kisebb a súrlódás, mint levegő
ben. Az egész rendszer állandó hőmér
sékletét olajhűtés biztosítja. — A 
diszperzitásfok meghatározása kétféle 
elv alapján történhet: vagy az tilepe- 
dési egyensúlynak megfelelő koncent
rációmegoszlásból, vagy pedig az üle
pedés! sebességből. Az előző esetben 
az oldatot hosszabb ideig kell centri
fugálni, míg beáll az ú. n. ülepedési 
egyensúly (1. ott). Az ülepítő oszlop
ban a koncentrációmegoszlás a felvé
telekből fotometrikus úton állapítható 
meg. Az ülepedési sebességet az üle
pedő rész felszínének eltolódásából, 
mely mint éles határ látható a felvé
teleken, lehet meghatározni. Ultra-C.- 
val magas diszperzitásfokú kolloid- 
oldatok, mint pl. a fehérjék diszperzi- 
tásfoka (a fehérjék „molekulasúlya“) 
is meghatározható s ez a diszperzitás- 
foknak kétségtelenül legpontosabb és 
legmegbízhatóbb meghatározási mód
szere, minthogy ezen eljárásnál a vizs
gálandó rendszer semmiféle elváltozás
nak sincsen kitéve. B.A.

Centrifuga-plankton az a plankton 
(1. ott), mely rendkívül apró szerveze
tekből áll, hálóval kifogni nem lehet, 
csakis centrifugáló készülékekkel lehet
séges elkülöníteni a vízből. V. L.

Cepheidák, 1. Változó csillagok.
Cerebrális alkat, 1. Konstitúció.
Cerimetria, az oxidimetriás térfo-
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g&tos analízis egyik újabb ága. A mé
ltóidat rendszerint ceriszulfátoldat. A 
reakció gyorsítására jódkloridot hasz
nálnak katalizátorul. Indikátornak pe
dig különbözó redoxindikátorokat (pl. 
difenilamin) .Titer-anyag: nátriumoxa- 
lat. Sz. L. és V. A.

Certáció, 1. Szelektív megterméke
nyítés.

C. G. S.-rendszer. A fizikában sze
replő mennyiségek legnagyobb részé
nek egységeit három alapegységből ve
zethetjük le. E három fizikai meny- 
nyiség, melyeknek egysége és mérete 
egymásból le nem vezethető: a hossz, 
az idő és a tömeg egysége. — Ezen 
egységek megválasztásakor, a francia 
forradalom idejében olyan mennyisé
geket kerestek, melyek a természet
ben mindig változatlanul fellelhetők 
volnának. így a hosszúság egységéül 
a föld délkörének negyvenmilliomod 
részét választották. Készítettek egy 
platinarudat, melyet Párizsban, a Bu
reau International des Poids et Me- 
sures-ben őriznek, a normálmétert, 
melynek hossza az akkori mérések 
pontossága szerint épp egyenlő volt 
a föld délkörének negyvenmilliomod 
részével. Utóbb azonban, a mérési 
pontosság fejlődésével, kis különbsé

gek adódtak a föld délkörének negy
venmilliomod része és a normálméter- 
rúd hossza közt, ezért az eredeti el
gondolástól eltértek és magát a Pá
rizsban őrzött platinarudat nevezték 
el normálméternek. A С.-ben a hosz- 
szúság egysége ennek a normálméter- 
nek századrésze, a c e n t i m é t e r  
(cm). A különböző államok a pári
zsi normálméter egy-egy másolatát 
őrzik. — Az idő egysége a m á s o d 
p e r c  (sec), amely a nap két egy
másutáni delelése közt eltelt idő évi kö
zépértékének (középnapnak) 86.400-ad 
része. — A tömeg egysége az eredeti 
elgondolás szerint 1 dm3 víznek tö
mege 4 C°-on és 1 atmoszféra nyomá
son. Ennek tömegét 1 k i l o g r a m m -  
nak s készítettek egy ekkora tömegű 
platinairidium hengert, melyet ugyan
csak Párizsban őriznek. Később ha
sonló okokból, mint a hosszegység 
megállapításakor, magát a platina- 
irídium henger tömegét fogadták el 
normálkilogramm tömegnek. A C.-ben 
a tömeg egysége ennek ezredrésze, a 
gramm (gr). — A többi egységek 
ezen három alapegységből levezethe
tők. — A következő táblázat mecha
nikai mennyiségek méreteit tartal
mazza.

N é v Származtatása M érete а C . G . 
S. rendszerben

Az egység neve 
a C . G . S. 
rendszerben

Szögsebesség .............. szög/idő sec-1
Sebesség ...................... hossz/idő cmsec- 1
Gyorsulás...................... sebesség/idő cmsec- "2
Erő .............................. tömeg, gyorsulás grcmsec- 2 Din
Munka (energia).......... erő. hossz grcm2sec—2 Erg
Munkasiker .................. munka/idő grcm2sec—3 Erg/sec
Nyomás ...................... erő/felület grcm-1 sec-2 Bar
Forgatónyomaték . . . . erő. hossz grcm2sec—2
Tehetetlenségi nyomaték tömeg, hossz a négyzeten grcm2
Sűrűség ...................... tömeg/térfogat grcm"-3
Im pulzus...................... tömeg, sebesség grcmsec- 1
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Egy din erő közel egyenlő 1 mil
ligramm súllyal. 1 mg súly =  0980665 
din, oly helyen, hol a nehézség gyor
sulása : g =  9‘80665 m/sec2. — A 
munka egységének, az e г g-nek 107- 
szerese ugyancsak használatos munka
egysége, neve: J o u l e .  — Ugyanúgy 
mint a mechanikai energiák: a hő, az 
elektromos, a mágneses stb. energiák 
is kifejezhetők erg-ekben vagyis a C.- 
-ban (1. ott).

A C.-t (centiméter, gramm, secun
dum) nevezik még abszolút mérték- 
rendszernek is és a С.-ban kifejezett 
egységeket abszolút egy ségeknek. F. M.

Chamaephyta, 1. Életforma.
Chem-, Chemia-, Chemo-, 1. Kém-, 

Kémia-, Kemo-.
Chemoszorpció. Az adszorpciónak azt 

a faját, melynél az adszorbens és az 
adszorptív között végbemenő kémiai re
akció folytán képződött reakciótermék 
szenved adszorpciót, Ch.-nak nevezzük. 
Pl. ha ferrihidroxidot híg sósavval rá
zunk össze, úgy ferriklorid képződik; 
ennek azonban csakis egy része kerül 
az oldatba, a másik része adszorbeáló- 
dik a ferrihidroxid-részeeskék felületén. 
Az adszorbeált rész mennyiségére és a 
folyamat egyéb sajátságaira ugyanazok 
a törvényszerűségek érvényesek mint 
a ionadszorpciónak egyéb eseteire. (L. 
Adszorpció.) B. A.

Chersophyta, 1. Ruderális növények.
Cheyne- Stokes -légzés. A lélekzés 

ritmusának sajátos megváltozása. Agy
betegségek esetén, szívbajoknál és 
uraemiánál (húgyvérűség) mutatkoz
hat. Lényege, hogy a beteg felüle
tes légzés után mindig mélyebben lé
lekzik, mely azután ismét felületesbe 
megy át. Egy ilyen légzési sorozat 
után egy У — У percnyi szünet kö
vetkezik. Oka a legújabb vizsgálatok 
szerint (1925) a lélegző központnak 
helyi oxigénhiánya. Ugyanilyen típusú 
a téli álmot alvó állatok légzése is.

T.H.
Chiasmatypia, 1. Kromozómaelmélet.
Chimaera, 1. Kiméra.

Chinhydronelektród. Ha chinhyd- 
ront (С12Я 10О4), mely a chinon: CeHiOi 
és hydrochinon: СвНи(0Н)2 addiciós 
terméke, vízben oldunk, akkor az rész
ben chinonra és hydrochinonra bomlik, 
melyek között az СчНх(ОН)2 =  СвНиОг 
+  Яг-egyenlet értelmében egyensúly áll 
fenn. Ha ez egyensúlyra alkalmazzuk 
a tömeghatás törvényét és tekintetbe 
vesszük, hogy a chinon és hydrochinon 
egyenértékű mennyiségben vannak az 
oldatban jelen, akkor azt kapjuk, hogy 
chinhydrontartalmú oldatokban a hid
rogéngáz (Я2) koncentrációja állandó, 
függetlenül az oldat chinhydron- és 
hidrogénionkoncentrációjától. Ha ez ol
datba sima platina- vagy aranyelek
tródot helyezünk, akkor ez úgy visel
kedik, mint egy, az oldat hidrogéngáz- 
koncentrációjának megfelelő (körülbelül 
10—24 atm.) nyomású hidrogénelektród 
(1. ott). A normális Ch. 18 C°-on 
0*7044 volttal pozitívabb a normális 
hidrogénelektródnál. — A Ch. igen cél
szerűen használható hidrogénelektród 
helyett hidrogénionkoncentráció méré
sére, egyrészt mert lényegesen egysze
rűbb és kényelmesebben kezelhető, mint 
a hidrogénelektród, másrészt mert a 
Ch.-ban levő 10“ 24 atm. nyomású hid
rogéngáz redukáló hatása sokkal ki
sebb az 1 atm. nyomású hidrogénénál, 
s így sokszor olyan esetekben is alkal
mazható, midőn az utóbbi reakcióba 
lép az oldat valamely alkatrészével. 
A Ch. hátránya a hidrogénelektróddal 
szemben, hogy pH =  8-nál nagyobb 
hidrogénexponensű oldatban nem hasz
nálható. E. О. T.

Chinosol, gyógyszer, 8-oxichinolin- 
szulfát.

Chloral, gyógyszer, triklóracetalde- 
hid CCh.CHO.

Chloreton, gyógyszer, triklór-terciér- 
butilalkohol, (СЯз)г. СОН . CCh-

Chlorophyll, 1. Klorofill.
Cholesterin. Egyenértékű hetero

ciklusos alkohol. Zsírsavakkal a Ch.- 
zsírokat képezi, melyek szervezetünk
ben a sejtdús szervekben fordulnak

Ha a szó C alatt nincs meg, К  ala tt keresendő,



elő. A birkafaggyúból előállított lano
lin szintén Ch.-es zsír. Kimutatására 
kloroformos oldata alá kénsavat vagy 
kénsavas ecetsavanhidridet rétegzünk. 
Előbbi esetben piros, utóbbiban zöld 
gyűrűt kapunk. A Ch.-zsírok szerepel
nek a zsírtranszportban. Ezenkívül 
egyik építőkövét adják a sejthártyá
nak. Szerepel a Ch. a véralvadásban, 
valamint egyes immunitástani reak
ciókban is. Hemolitikus mérgeket ha
tástalanít (Ransom, 1901). Sok for
dul elő az epében, ez néha az igen 
fájdalmas Ch.-kövek keletkezéséhez 
vezet. Az elmeszesedő erekben igen 
sok a Ch. — Fontos élettani szerepe 
van néhány hozzá vegyileg közelálló 
vegyületeknek, ilyen a D-vitamin és 
a genitalis hormonok. Ügy látszik 
azonban, hogy állati szervezet. Ch.- 
ből nem tud D-vitamint képezni.

T.H.
Cholin (trimethyloxyaethylammo- 

niumhydroxid). A lecitinnek egyik al
katrésze, ennek bomlása révén kelet
kezik. Serkentőleg hat a paraszimpa
tikus idegrendszerre. Ugyanilyen, csak 
erősebb hatású, a belőle származó 
acetilcholin is. Rothadás folyamán 
erős mérgek keletkezhetnek belőle 
(muscarin, neurin, bétáin). Sok Ch. 
található a mellékvesekéregben. Egye
sek a bélmozgások hormonjának tart
ják. Az acetilcholin erős serkentője a 
bélmozgásoknak. T. H.

C-horizont, 1. Talajprofil.
Christian-jelenség. Durva és kol- 

loid-diszperzrendszereknél, melyeknek 
diszperzrésze és diszperziós közege egy 
és ugyanazon fényhullámhosszra vo
natkozóan egyenlő törőképességű, sa
játságos színhatás észlelhető. A rend
szeren csakis az a fény halad aka
dálytalanul át, melyre vonatkozóan a 
diszperzrész és a diszperziós közeg tö
résmutatója ugyanaz; máshullámhosz- 
szú fény törést és reflexiót szenved. 
Ezért az ilyen diszperzrendszerek rá
eső fényben más színűek, mint áteső 
fényben. Igv viselkedik pl. a glicerin
nek acetonból és benzolból álló elegy-

ben nitrocellulóza jelenlétében készült 
emulziója. B. A.

Chromatikus, 1. Kromatikus.
Chromoproteidák, 1. Fehérjék.
Chromosoma, 1. Kromozóma.
Chronaxia (ingerlésidő). Az az idő, 

ami kell ahhoz, hogy a reobázisnál 
kétszeresen erősebb áram kiváltja az 
ingerületet vagy a reobázis kétszere
sének az izgatáshoz szükséges ideje.

T.H.
Chymosin, 1. Enzim.
Ciklomorfózis, 1. Alakváltozás.
Ciklon. 1. Időjárási front.
Cinksznlfid, 1. Világító ernyők.
Cirkuláció. Az áramláselmélet egy 

fogalmát nevezzük C,-nak, mely az 
ö r v é n y e s s é g  (1. ott) mértékéül 
szolgál. Matematikai szempontból a
C. a sebesség vonalintegrálja (Stokes 
tétele) egy, a folyadékban felvett 
zárt görbe mentén. Ha a zárt görbe
vonal úgy van a folyadékban elhe
lyezve, hogy nem hurkol körül szi
lárd testet (a folyadékkal telt tér
hez nem tartozó térrészt), úgy a gör
be mentén történő integrál, vagyis a
C., a húroktól körülzárt örvények Ösz- 
szes örvényességének a mértékéül te
kinthető (vagyis a vonalintegrál a 
„szabad“ örvények C.-ját adja meg). 
Ha a zárt görbe szilárd testet hurkol 
körül és így szabad örvények nincse
nek általa körülzárva, de a C. értéke 
mégis nagyobb, mint zérus, úgy a kö
rülzárt testet „kötött“ örvények szék
helyének tekinthetjük. Az ilyen test
hez kötött örvények С.-ja segélyével 
magyarázhatjuk meg a testen kelet
kező dinamikus felhajtóerő (1. Cir
kulációs dinamikus felhajtóerő) kelet
kezését is. F. K.

Cirkulációs dinamikus felhajtóerő. 
A cirkuláció (1. ott) fogalmára felépí
tett d i n a m i k u s  f e l h a j t ó e r ő  
(1. ott) magyarázata (elmélete) úgy 
adódik, hogy ha egy test (például re
pülőgépszárny metszete) körül, midőn 
azt a relatív áramlás éri, cirkuláció 
van (vagyis a test kötött örvények 
székhelyéül tekinthető), akkor az egyik
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'oldalon sebességek megnőnek (mert a 
cirkuláció sebességei it t a relatív áram
lás sebességéhez hozzáadódnak), míg a 
test másik oldalán a sebesség csökken, 
(mert ott a haladó és a cirkuláció se
bességei ellen tett irányúak, azaz kivo
nódnak egymásból). Miután az ener- 
giaegyenletnek megfelelően ott, ahol a 
sebesség nő, a nyomás csökken (és for
dítva), a testnek egyik oldalán a túl
nyomások (például repülőgépszárnynál 
alul) a másik oldalán (felül) nyomás
zökkenések (szívások) állanak elő, az 
áramlás statikus nyomásához képest. 
E nyomásdifferenciák eredménye a test 
felületére a felhajtóerőben nyilvánul.

F. K.
Cirkuláris elmezavar, 1. Konstitú- 

ció.
Citoplazma, a sejt aktív, élő alkat

részeinek alaktalan folyékonyabb vagy 
kocsonyanemű, plazmaanyagú alakja, 
amelyben a meghatározott alakú és 
komplikált szerkezetű sejtmag (nuk- 
leusz) és a növényekben még a szín- 
testecskék (kromatoforák) foglalnak 
helyet. Sz. Z.

Citoplazmatikus öröklés névvel il
leti Plate a látszólagos öröklések bi
zonyos kategóriáit, amelyeket De Vries 
„sejtmagon kívüli öröklékenység“-nek 
nevez. Ezekben az esetekben a tulaj
donságok átvitele majdnem mindig az 
anya részéről történik, az átöröklés 
rendszerint csak néhány generáción 
keresztül marad meg, azután a cito
plazma visszatér normális, eredeti ál
lapotába. Ide tartozó esetek a követ
kezők: a) Az egymásután következő 
generációk szomatikus reakciómódjá
nak azonossága, mert a fajnak nem
csak a sejtmagva (idioplazmája), ha
nem a citoplazmája is specifikusan, a 
fajra jellemző szerkezetű. Emiatt az 
utód éppenúgy reagál bármilyen szo
matikus ingerre, mint a szülő (törpe- 
ség táplálékhiány esetén, gubacsazo- 
nosság rovarszúráa esetén, élettani tü
netek mérgezések, betegségek esetén 
stb.). — b) Ivarsejtek és embriók 
anyai öröksége. Mivel a petesejt és

önmegtermékenyülők hímivarsejtje az 
anyai test részeiként jönnek létre, a 
megtermékenyítés előtti időből tisztán 
anyai sajátságokat rejtenek maguk
ban (a pete vagy pollen alakja és 
színe, az embrió pigmentjei stb.). —- 
c) Az anyai anyagcsere kémiai hatása 
az utódra. Mivel a pete és sok eset
ben az embrió is huzamos ideig ma
rad az anya testében, amely azt táp
lálja, az anya anyagcseréje befolyást 
gyakorol az embrióra és irányítja an
nak fejlődését (pszeudohereditér utó
hatás, préindukció, hologén szomati
kus indukció). — d) Az anyai plasz- 
tidák révén történő öröklés. A növé
nyek színtestecskéi (plasztidák, kro- 
matofórák) kezdetleges, apró szemcse
formái a növények petesejtjében is 
megvannak és ezzel vitetnek át az 
utódra, amelyben zöld színtestecskék 
lesznek, osztódással a szövetekbe ke
rülnek, amelyek zöldszínűek lesznek. 
A fehérfoltos alak (albomaculata) több 
növény esetében bizonyos plasztida- 
betegség következménye, amely' csak a 
beteg anya révén öröklődik, beteg apa 
révén nem, mert a hímivarsejtnek csak 
a sejtmagva vesz részt a megterméke
nyítésben, plazmája, színtestecskéje 
nincs. — e) Idegen anyagok átvitele. 
Állatokkal (hernyók) megetetett fes
ték a zsírsejtekben raktározódik és 
megfesti a hernyót, bábot, lepkét, sőt 
a petékkel átmegy az utódba. Hason
lót észleltek tyúkon is. — f) Együtt
élő és élősködő szervezetek átvitele a 
petére és embrióra. A zöld hidra szí
nét a sejtjeiben élő apró moszatoktól 
nyeri, amelyek (zoochlorellák) a pe
tékkel vitetnek át az utódokra. Ehhez 
hasonló átvitel az állatok egész so
rán ismeretes. Hasonlóképen az anya 
számos betegségokozó parazita-szerve
zetet, baktériumot ad át az embrió
nak 0- Látszólagos öröklés). Sz. Z.

Clark-elem, 1. Normálelem.
Clarke-száшок. 1. Geokémia.
Clausius-Clapeyron-egyenlet a ter

modinamika mindkét főtételéből folyó 
fontos összefüggés, amely a halmaz-

Ha a ezó C ala tt nincs meg, К ala tt keresendő.



állapotváltozásokra alkalmazható és a 
halmazállapotváltozáskor fellépő hő
effektust a hőmérséklettel, a térfogat- 
változással és a nyomással a következő 
módon kapcsolja össze:

q =  T (v2 — vJ dp
l f \

ha q a szóbanforgó hőmennyiség (тг— 
гч) a térfogatváltozás, T az abszolút 
hőmérséklet és p a gőznyomás. A q 
hőmennyiség az olvadási, párolgási, 
vagy szublimációshő aszerint, hogy 
mely halmazállapotváltozásról van szó.

d p
Mivel q minden esetben pozitív, ^  és

(»2—vi) előjele azonos; (m—in) álta
lában véve pozitív, tehát a nyomás 
növelésével a forráspont, olvadáspont 
növekedik. Kivételt csupán az olvadás 
néhány esete tesz, amikor ugyanis 
(t’2—vi) negatív, ilyenkor az olvadás
pont a nyomással nem nő, hanem csök
ken. A víz is e kivételek közé tarto
zik, olvadáspontja a nyomásnak 1 at
moszférával való növelésekor 0007°- 
kal csökken. L. B.

Clean up, gázok elnyelése kisülési 
csövekben. Minden gáztöltésű kisülési 
cső idővel keményebb lesz, vagyis a 
gáznyomás csökken, mert a gáz rész
ben elnyeletik. Ez a C. (tisztítás). 
Geissler-csövekben a C. együttjár a ka- 
tód szétporlásával, de azt nem tud
juk, hogy a katód vagy az üveg 
nyeli-e el a gázokat. Ahol a gáz ké
miai folyamatba lép, o tt a kérdést el 
lehet dönteni. A Röntgen-cső meg- 
keményedése is a gáz elnyelésétől ered 
(1. még Pszeudovákuum). Az izzó- 
katódos csövekben és izzólámpákban 
a C. nagyon fontos. I t t  a C.-höz ak
kora feszültség kell, melynél erős 
ionozás keletkezik. A C. már erős, ha 
minden keletkező ionra egy elnyelt 
molekula esik, de még erősebb is lehet. 
Valószínű, hogy a fal nyeli el a gázt. 
A fal kémiai összetétele nem lénye
ges, csak az, hogy mennyi elnyelt gáz 
maradt benne és mennyi tapadó gáz 
van a felületén a cső készítésénél. —

A С.-jelenséget felhasználják arra, 
hogy az izzólámpákból, a gyártás be
fejezése után, a bennmaradt gázokat 
eltávolítsák. Egyes gőzök, mint P, 
As, I, gyorsítják az elnyelést (fosz
forhatás), valószínűleg azáltal, hogy 
ezeknek lecsapódásakor új, tiszta fe
lület keletkezik. Esetleg a C. feszült
ségét is csökkentik. M. J.

Clément-Desormes-kísérlet, a gázok 
Cp

viszonyának meghatározására szol

gál. A kísérlet lényege a következő: 
egy nagyobb üveggömböt a vizsgálandó 
gázzal töltünk meg úgy, hogy kis túl
nyomás álljon elő. A gáz állapotjelzői 
ekkor m, pi. Ezután egy csap meg
nyitásával a gázt hirtelen kiáramolni 
engedjük, úgy, hogy a belső és külső 
nyomás kiegyenlítődjék. Ha a kiter
jedés elég gyorsan ment végbe, akkor 
adiabatikusnak tekinthető; a nyomás

Vi'pi
рг, vs pedig----- -nak adódik, ha p3 aztP 3
a nyomást jelenti, amely a gömbben 
uralkodik, miután az eredeti hőmér
séklet már helyreállt. Ezekből az ada
tokból a molhők viszonya a Poisson- 
egyenlet segítségével kiszámítható. L. B.

Clone, 1. Klon.
Cloos-síkok, 1. Gránittektónikai mód

szer.
Coehn-szabály. Ha két szigetelő- 

anyagot összedörzsölünk, akkor az kap 
pozitív töltést, amelynek dielektromos 
állandója nagyobb, a másik negatív 
elektromos lesz. A keletkező töltés 
mennyisége és a dielektromos állandó 
közt kvantitatív összefüggést nem si
került kimutatni. Ugyanis a dörzsölés 
folytán keletkező töltés mennyiségét 
bajos megmérni. — Ha folyékony és 
szilárd szigetelő érintkezik, akkor a 
következő C. érvényes: Az érintkező 
szigetelők közül az lesz pozitív, mely
nek nagyobb a dielektromos állan
dója, a másik negatív. A keletkező 
potenciálkülönbség arányos az érint
kező szigetelők dielektromos állandó
jának különbségével. M. J.

H a a szó C ala tt nincs meg, К  ala tt keresendő.
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Colermentum, 1. Enzim.
Coma diabeticam. Cukorbetegség 

következtében beálló eszméletlenség. 
Az acetontestek savanyú karakterűek, 
ezek felhalmozódása cukorbajnál sav
mérgezést okoz. A savak kezdetben iz
gatják, később azonban bénítják a 
légzőcentrumot. T. H.

Compton-hatás. 1922-ben észlelte 
Compton, a Röntgen-sugárzás és álta
lában a fény természetére nézve alap
vető jelentőségű. Compton molibdén- 
antikatódos lámpa sugárzását grafit
darabra ejtette és megállapította egy 
R-spektrométerrel a szétszórt másod
lagos sugárzás ionozási görbéjét a mo- 
libdén Ra-sugárzásának környezeté
ben (körülbelül 710 X), még pedig 
90°-os szórási szög alatt, vagyis a 
szétszórt sugárzás vizsgálati iránya 
90°-ot zárt be a grafitra eső sugár
záséval. Az eredmény az volt, hogy 
a molibdén Ra-vonalának hullámhosz- 
szát 22 X-szel nagyobbnak találta a 
szétszórt sugárzásban mérve, mint a 
lámpa közvetlen sugárzásában. Meg
jegyzendő, hogy a szétszórt sugárzás
ban az eredeti színképvonal is észlel
hető: ez a fővonal, míg a másik az 
eltolódott vagy mellékvonal. Csakha
mar fényképezőlemezes spektrográffal 
is kimutatták ezt a vonaleltolódást. 
A C. lényege tehát az, hogy a szét
szórt sugárzás egyrészének hullám
hossza megnövekszik a beesőéhez ké
pest, meglágyul. A hullámhosszúság 
növekedése annál nagyobb, minél na
gyobb szöget zár be a szétszórt sugár
zás észlelésének iránya a beesőével; leg
nagyobb vele ellenkező irányban. Ellen
ben teljesen független a hullámhossz 
megváltozása a beeső sugárzás hullám
hosszától. Úgyszintén független a su
gárzást szétszóró anyag minőségétől 
is, mint a grafit, fa, cukor, kén, alu
minium, réz, ezüst, ólom esetében vég
zett mérések igazolják. Az eltolt vonal 
a fővonalhoz képest annál erősebb, mi
nél nagyobb a szórási szög, továbbá 
minél kisebb rendszámú elemekből áll 
a szétszóró test és végül minél kemé

nyebb a beeső sugárzás. Elméleti ma
gyarázata végett föltették, hogy a 
Röntgen-sugár és a fény kis térfogatba 
összesűrített energiacsomókból áll (hv), 
melyeknek bizonyos tömege és moz
gásmennyisége is van; ezek az energia
kvantumok vagy fotonok (1. ott). Ezek 
összeütköznek a test belsejében előfor
duló elektronokkal vagy ionokkal. Ha 
az elektron eléggé szabad, kötelékei la
zák, akkor az ütközés következtében 
az elektron is, meg a foton is bizo
nyos irányban folytatja tovább útját, 
melyet a mozgásmennyiségek összetevé- 
sére vonatkozó szabály állapít meg. 
De az ütközésre érvényes lesz az ener

gia megmaradásának elve is, tehát a 
foton veszít valamit energiájából, vi
szont az elektron megnyeri ezt a vesz
teséget. A foton energiavesztesége ab
ban nyilvánul, hogy kisebb lesz a neki 
megfelelő hv, mint volt a beeséskor. 
De e kisebbedós csak a v rezgésszám 
csökkenése, vagyis a hullámhossz nö
vekedése útján állhat elő, mert a h 
állandó mennyiség. Az it t vázolt szel
lemben elvégezve a számítást, azt kap
juk, hogy a hullámhosszúság megnőve 
kedése (M )  a következő:

&
Ah — 2 Я0 sin8 > 

ahol ^

К  =  — =  0 0242 А  =  24-2X. m0r
Az ma jelenti az elektron nyugalmi 

tömegét (1. Relativitás) és c a fény se
Ha a szó C a la tt nincs meg, К  ala tt keresendő.
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bességét. A legnagyobb eltolódás akkor 
áll, elő, ha & =  180°. Ekkor

A so° = 2 i 0 =  0-0484 A = 48-4 X.

Egyébként a képletben a szétszóró 
anyag minőségére vág}' a beeső sugár
zásra vonatkozólag semmi adat nem 
szerepel. Ha az elektron nem szabad, 
ennek fizikai jelentése az, hogy az то 
igen nagynak tekinthető, tehát C. 
nincs. A látható színképben nem ész
lelhető. Cs. E.

Conjunctio. 1. Korreláció.
Consociatio, 1. Szubasszociáció, szo- 

ciádó.
Consumensek, 1. Konzumensek.
Coolidge lámpája abban különbözik 

Lilienfeldétől, hogy nincs benne külön 
gyújtási tér, hanem csak sugárzási tér. 
Az izzószál maga egyúttal katód is, 
és a belőle kiálló elektronok közvetle
nül repülnek az antikatód felé (1. Rönt
gen-cső). Cs. E.

Corbino-hatás. Corbino a következő 
jelenséget figyelte meg. Kör alakú fém
lapban sugaras irányban elektromos 
áramot vezetett. A fémlapot mágneses 
térbe állította, úgy hogy a mágneses 
erővonalak a lapra merőlegesek voltak. 
A mágneses tér cirkuláris áramot kel
tett. Ez azt jelenti, hogy a fémlap 
kerületével párhuzamos áramvonalak 
lépnek fel. Ha a lap foroghatóan van 
felszerelve, akkor forgás is áll elő. 
Ezeket a hatásokat Boltzmann már 
előbb elméleti úton megállapította. A 
jelenség rokon a Hali-hatással (1. ott), 
mert ezt is úgy foghatjuk fel, hogy 
a mágneses tér az áramvonalak irá
nyát- megváltoztatja. M. J.

Coriolis-eró, 1. Tehetetlenségi erők.
Corpus luteum vagy s á r g a  t e s t ,  

amelyet a petefészken a Graaf-tüsző 
megrepedése után észlelhetünk. Ilyen
kor a tüsző falából luteinsejtek nőnek 
be a tüszőt kitöltő alvadt vérömleny
be és sárgaszínű test képződik. Két
féle sárga testet különböztetünk meg:
1. amely a megtermékenyítés esetén 
keletkezik és a terhesség egész ideje

alatt megvan, nagyméretű e néha az 
ovárium felének nagyságát elérheti; 2. 
mikor nem termékenyedett meg a pete- 
sejt, ilyenkor kisebbméretű test kelet
kezik, amely hat hét alatt visszafejlő
dik. Visszafejlődéskor a luteinsejtek 
tönkremennek, a kötőszövet zsugoro
dik s kötőszöveti corpus albicans ke
letkezik. A corpus luteumsejtek szí
nüket a bennük nagyobb mennyiség
ben található karotintól kapják. T. H.

Corpus striatum. 1. Idegrendszer be
osztása.

Cortin, Hartmann-nak 1926-ban a 
mellékvese - kéregállományból készített 
kivonatanyaga, amellyel sikerült a mel
lékveséjüktől megfosztott állatokat 
életbentartani. T. H.

Cotton—Monton - hatás. Így neve
zik a szerves vegyületekben előálló 
mágneses kettős törést (1. Kettős tö
rés, mágneses). Először nitrobenzolon 
figyelték meg, azután sok más szer
ves folyadékban. A nitrobenzolban a 
rendellenes sugár (az elektromos vek
tor a mágneses erővonalakkal pár
huzamos) a rendes sugárhoz képest 
elmarad, ne >  n0 . (n e a rendellenes 
sugár törésmutatója, n0 a rendesé.) 
A kilépés után a két fénysugár ere
dőjeként elliptikusán polározott fényt 
kapunk. A két fénysugár közt előálló 
útkülönbség egyenesen arányos a ré
teg vastagságával és a mágneses tér 
erősségének négyzetével. A mágneses 
tér irányának megfordítása tehát a 
hatást nem befolvásolja. Nitrobenzol
ban ne —  n0 =  2-41.IO“ 12 H2 II ,  H 
a mágneses tér erőssége, Ä a beeső 
fény hullámhossza, l a folyadékréteg 
vastagsága. A nitrobenzol egyike a 
leghatásosabb anyagoknak és még it t  
is csak kismértékű a hatás. — Mág
neses térben az ilyen folyadékok egy
tengelyű kristályként viselkednek, az 
optikai tengely a mágneses tér irányá
val párhuzamos. A folyadék moleku
lái a mágneses térben elrendeződnek. 
A hőrezgések az elrendeződés ellené
ben hatnak. M. J.

Ha a ezó C alatt nincs meg, К alatt keresendő.
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Coulométer, az elektromosság meny- 
ityiségének mérésére alkalmas eszköz, 
mely az elektrolízis Faraday-törvé- 
nyén alapszik. Legpontosabb az 
e z ü s t - C., melynek katódja 20— 
30%-os AgdViL-oldatot tartalmazó pla
tinatégely, anódja pedig vastagabb 
ezüstrúd. A platinatégelyre kiválott 
ezüst mennyisége arányos a С.-en át
haladt elektromos mennyiséggel: 1 g 
ezüstnek 894*46 coulomb felel meg. 
Kellő óvintézkedések betartása mel
lett az ezüst-C.-rel körülbelül 0*03% 
pontossággal lehet mérni. Egyszerű
sége és olcsósága miatt igen gyakran 
használatos a kevésbbé pontos r é z-C., 
mely híg, alkoholos, savanyú CuSOt- 
oldatba merülő lemezalakú vörösréz- 
katódból és anódból áll. A katódra 
leválott réz 1 g-ja 3035*8 coulombnak 
felel meg. A réz-C. pontossága kellő, 
gondos kezelés esetén 0*5%. A d u r 
f a n ó g á z - C .  10—20%-os nátron- 
lúgba merülő platina- (esetleg nikkel-J 
elektródokból áll. A С.-en keresztül
haladt elektromos mennyiség meghatá
rozására vagy a lúg súlyveszteségét 
(1 g súlyveszteségnek megfelel 10711 
coulomb), vagy a fejlődő durranógáz 
térfogatát mérik: 1 norm, cm3 dur
ranógáznak 5*746 coulomb felel meg. 
A t i t r á l á s o s  - C.-ekben az elek
trolízisnek az anódon oldatba ment 
termékeit a C.-f oly adókban titrálás ú t
ján határozzák meg. A titrálásos 
ezüst-C.-ben a KiVOa-oldatba merülő 
ezüstanódból oldatba ment ezüstionok 
mennyiségét határozzák meg titrálás- 
sal, a jód-C.-ben pedig a sósavval meg
savanyított tömény Ki-oldatból a pla- 
tinaanódon kiválott és feloldódott jód 
mennyiségét kell iVaa&Os-oldattal való 
titrálás útján meghatározni. E. G. T.

Crofesima, 1. Föld sűrűsége.
Crossingover, 1. Átkereszteződés, 

Kromozómaelmélet.
Cukorbaj, 1. Insulin, Coma diabeti

cum és Langerhans-szigetek.
Cukrok, 1. Szénhidrátok.
Curara. Délamerikai bennszülöttek 

nyílmérge. Eredetéről még ma is ke

veset tudunk. Strychnos-fajokból (cser 
jék) állítják elő. Dél-Amerika külön
böző vidékeiről különböző erősségű, 
összetételű és csomagolású C. kerül 
hozzánk. Ez a méreg kizárólag a moz
gató idegvégeket bénítja. Ez a bénu
lás emberen és állaton szabályos sor
rendben folyik le. Utoljára a rekesz
izom szünteti be működését, amikor 
bekövetkezik a fulladásos halál. T. H.

Curie, 1. Emanáció.
Curie-állandó, 1. Curie-törvény.
Curie-pont. Az a hőmérséklet, me

lyen felül a ferropiágneses anyagok 
mágneses tulajdonságaikat elvesztik. A
C. felett a ferromágneses anyagok para- 
mágnesesek lesznek. Az anyag szerke
zete nem változik meg ezen a ponton. 
Közelítő értéke: vas 753°, nikkel 376°, 
kobalt 1000°, magnetit 588°, vaskar- 
bid 210°. M. J.

Curie-törvény. A mágnesezés együtt
hatója, у > (1. Mágneses mennyiségek) 
d i a m á g n e s e s  anyagoknál a hő
mérséklettől független. Ezt aranynál 
1000G-ig, arzénnál 200°-ig, nátrium- 
kloridnál 800°-ig igazolták. Eltérően 
viselkedik a grafit, antimon és még 
néhány anyag. — P a r a m á g n e s e s  
anyagoknál a mágnesezés együtthatója 
az abszolút hőmérséklettel (T) fordít
va arányos: — у  =  CIT, C a Cu r i e -  
á l l a n d ó .  Ilyen egyszerű alakban a 
törvény kevés anyagnál érvényes, pél
dául a mangánszulfátnál, gadolinium- 
szulfátnál. A legtöbb anyagnál a tör- 

C
vény ilyen alakú:— у  =  yTjl-© ahol

© anyagonként változó. Pl. az oxigén
nél © =  +  5*4°, mankánkloridnál 
+  21°, rézszulfátnál —72°. M. J.

Cutireakció (bőrreakció), a túlér
zékenységre (1. Hiperergia) való pró
bának az a módja, amidőn a kémlelő 
szert a megkarcolt (skarifíkált) bőrre 
dörzsölik vagy tűvel az irha szövetébe 
fecskendik, amikor is a reakció pozi- 
tivitását az illető bőrrészlet piroso- 
dása és megduzzadása jelzi. P. H.

Ha a szó C a la tt nincs meg, К ala tt keresendő.
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C-vitamin (vagy antiskorbutíkus vi
tamin). Üjabban Szent-Györgyi (1933) 
megállapította a C. összetételét, ame
lyet СвЯзОв-пак talált és ascorbinsav- 
IIak nevezett el; szerkezeti képlete:

СО-------гI IСОН о
i' Iсон

н с -
I

О Н -С -1 1
I

О Н - С - Н г
Erősen redukáló anyag, amely Szent- 
Györgyi szerint szerepet játszik a sejt- 
lélekzésben, ahol mint Я-acceptor az 
oxigén és a hidrogén egyensúlyát elő
segíti. A hőszabályzásban is résztvesz, 
anélkül, hogy hatna az anyagcserére. 
Főzéskor levegő jelenléte esetén tönkre
megy, azért csak különleges eljárással 
készített konzervekben található. Kris
tályos test, amely a tengerimalacok 
skorbutját gyógyítja és ezúton kimu
tatható. Kémiai módszerrel is megha
tározhatjuk mennyiségét, amelyben in- 
dofenol festékanyagokat színtelen leu- 
kovegyületekké alakít át redukció se
gítségével. C. található nagyobb meny- 
nyiségben, citromban, almában, mál
nában, paradicsomban, paprikában, ki
sebb mennyiségben burgonyában, répá
ban, banánban, izomban, májban és 
tejben, ha zöld táplálékon tartottuk 
a teheneket. Újabban Szent-Györgyi 
kimutatta, hogy az emberi szervek kö
zül a mellékvese kéregállománya tar
talmazza a legtöbb C.-t. T. H.

Cyclopia. Cyclopsoknak nevezték a 
görög mitológia óriásait, akiknek a 
monda szerint homlokuk közepén 
egyetlen nagy, kerek szemük volt. Ne
vük eredeti jelentése tehát nem egy
szemű, miként az a köztudatban él, 
hanem kerekszemű. E mitológiai ször
nyekről kapta a nevét a felsőbbrendű 
állatok között előforduló jelenség, ami

dőn, ma már nagyrészt ismert okok
ból kifolyólag, a két szem kezdeménye 
rendellenesen egyetlen, szimmetrikus 
elhelyeződésű szemmé fejlődik. Ez a 
torzképződmény a gerincesek körében 
elég gyakori. Kísérleti analízisük akkor 
kezdődött, amikor észrevették, hogy 
bizonyos kémiai anyagok híg oldatá
nak az egészen fiatal embrióra gya
korolt hatása gyakran C.-t hoz létre. 
A kép kiegészítésére meg kell említe
nem, hogy Child amerikai kutató és 
iskolájának kutatásaiból kiderült, hogy 
ártó hatásokkal szemben a fejlődő 
szervezet viszonylagosan legnagyobb 
élettani aktivitású szövetei tanúsítják 
a legcsekélyebb ellenállást. Ezen előz
mények ismerete alapján a C. kelet
kezése már most úgy magyarázható, 
hogy az ártó hatás, legyen az bármi
lyen eredetű, elsősorban az embrió élet- 
tanilag legaktívabb szöveteit fogja 
tönkretenni. Ha az ártó hatás abban 
az időben éri az embriót, amidőn sze
mei már determinálva vannak, azok 
realizációja azonban még nem indult

meg, könnyen C.-s lény keletkezhetik. 
A fejlődés ezen szakaszában ugyanis 
a jövendő fej szöveteinek élettani szem
pontból az a része legaktívabb, amely 
a fejlődés folyamán a szemek közé 
nyomul. Ha ez a szövetterület elpúsz-

Ha a szó C alatt nincs m eg, К  a la tt keresendő.
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tui, a prezumptív, a még csak poten
ciálisan meglévő szemkezdemények a
középvonalban összeolvadnak s egyetlen 
szimmetrikus elhelyeződésű, óriás sze
met hoznak létre. Ezt a feltevést kí
sérletileg Mangold igazolta, aki a pre
zumptív szemek közé nyomuló szöve
teket gőteembriókon operatív úton el
távolította és minden esetben egyet
len ventrális elhelyeződésű, óriás sze
met kapott. Egy ilyen C.-s óriásszem 
keresztmetszetét a mellékelt fényképen 
láthatjuk. D. E. és K. A.

Cyclothym, 1. Alkat.
Cystin és cystein. A két vegyület 

könnyen alakul á t egymásba. Sok fe
hérjének alkatrésze, legtöbb a keratin
ban található. SH-csoportja révén a 
szervezet oxidációs folyamataiban sze
repel, mert könnyen vesz fel és ad le 
hidrogént. Erre mutat az is, hogy a 
glutationnak és inzulinnak is alkat
része. T. H.

Cs
Csapadék elektromossága. Minden 

csapadéknak van elektromos töltése. 
Az eső túlnyomóan pozitív töltést hoz 
a Földre. A pozitív töltésű első nem
csak gyakoribb, mint a negatív, hanem 
tartósabb is és a töltés sűrűsége (1 cm3 
csapadékra eső töltés) is nagyobb. Ki
terjedt esőnél az így keletkező áram 
10~ie ampere rendű, hirtelen és rövid 
ideig tartó eső 10—1000-szer erősebb 
lehet. Országos esőnél a legtöbb töl
tés a legkevesebb esőzés idején jut le, 
máskor nincs egyszerű összefüggés a 
töltés mennyisége és az eső erőssége 
közt. Hirtelen esőknél sokszor a leg
gyengébb esőnek töltése a legnagyobb. 
Átlag 1 cm3 esővíz töltése 1 elektro
sztatikai egység, de szélső esetben 
40-szer több is lehet. Hó, dara, jég 
szintén elektromosak, még pedig több
nyire ugyancsak pozitivek. Zivatarok 
idején a töltés jele gyakran rövid idő
közökben változik (1. Esőcseppek töl
tése, Zivatarok elektromossága és Fel
hők elektromossága). M. J.

Csapadékfajták. A légköri csapadé
kot kétféle szempont szerint osztályoz
zák. Tisztán külső megkülönböztetés 
a csapadék halmazállapota alapján 
történik (eső és harmat folyékony; hó, 
dara, jég, dér, zúzmara szilárd). Sok 
gyakorlati célra fontosabb a keletke
zési mód alapján való megkülönbözte
tés: 1. Talajközeli csapadék a harmat, 
dér, zúzmara; 2. felsikló csapadék a 
csendes, egyenletes eső és havazás; 3. 
betöréses csapadék a záporeső, hózápor, 
jégeső, zivatar. A. L.

Csatornasugarak. Kisülési csövek
ben, Geissler-csövekben (1. ott) a gáz
molekulákat a katódról jövő elektro
nok ütközéssel ionizálják. Az így ke
letkezett ionok közül a pozitivek a ka- 
tód felé mozognak és a katódesésben 
(1. ott) tekintélyes sebességre tesznek 
szert. Ezáltal képesek, amennyiben a 
kátédon furatok vannak, vagy drót
háló képezi a katódot, annak lyukain 
áthatolni és a katód mögötti térben 
terjedni. Ezeket a pozitív ionokból 
álló sugarakat nevezik Cs.-nak. — A 
Cs.-ban az ionok minősége a kisülési 
csőben lévő gáz minőségétől függ. Ezek 
a sugarak is konvekciós áramoknak 
tekinthetők (1. ott) és mint ilyenekre 
a mágneses és elektromos terek behat
nak, a sugarak pályája ilyen terekben 
eltérül. Az eltérítés nagyságából csak
úgy, mint a katódsugarak esetében 
(1. ott) következtetéseket lehet vonni 
a sugárban mozgó részecske tömegére, 
töltésére és sebességére. A sugárrészecs
kék tömegének ilymódon való meghatá
rozása az Aston-tömegspektroszkóp- 
ban (1. ott) nyer alkalmazást, mely
nek segítségével sok elem izotópjainak 
(1. ott) létezését lehetett kimutatni. — 
A Cs. semleges molekulákba ütközve, 
azoknak sebességüket átadhatják és 
ionizálják őket, maguk pedig a negatív 
ionnal egyesülve semlegesítődnek. Ez
által a csatornasugárnyalábban a sem
leges molekulák száma és a pozitív 
ionok száma közt egy bizonyos egyen
súlyi állapot áll elő, mely a csőben 
lévő gáz nyomásától függően változik. 
— A Cs. egyik fajtája az anódsuga-
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rak (1. ott). Újabban sikerült csak
úgy mint elektronokat, pozitív iono
kat is thermikus úton, főleg vörösizzá
sig hevített vasanódokból előállítani*

F. M.
Csecsemőmirigy, 1. Szegvmirígy.
Csepegő elektród. Habig merkurosó- 

oldatba vékony sugárban higanyt csor
gatunk, úgy, hogy a higany az oldat
ban apró cseppekre essék szét, akkor 
e higanysugárnak más a potenciálja, 
mint az ugyanebbe az oldatba merülő 
nyugvó elektródnak. E cseppekre szét
eső higanysugarat nevezik Cs.-nak. A 
Cs. potenciálja azért tér el a nyug" 
vóétól, mert környezetében a mer- 
kuroionok koncentrációja megváltozik. 
A cseppekre való szétesés következté
ben ugyánis nagy, friss higanyfelület 
képződik, melyen kettősréteg alakul ki, 
vagyis nem túlhíg oldat esetén higany
ionok csapódnak le a higanyfelületre 
s annak pozitív töltést adnak, mely 
a felülettel érintkező oldalrétegben 
visszamaradó fölös anionokkal elektro
mos kettősréteget szolgáltat. Ilymódon 
tehát minden egyes csepp merkuroiono- 
kat és a megfelelő anionokat, tehát 
végeredményben higanysót visz el a 
cseppek képződési helyétől, az oldat te
hát itten hígul, minek folytán az ol
datban lévő nyugvó elektróddal szem
ben a koncentráció-különbségnek meg
felelő potenciálkülönbség alakul ki (1. 
Koncentrációs elem). Ha az oldat olyan 
híg, hogy a merkuroionok ozmózisnyo
mása kisebb mint a higany elektrolitos 
oldástenziója, akkor az előbbi folya
mat megfordítottja történik: A higany- 
cseppek friss felületéről higanyionok 
mennek oldatba s az oldat koncentrá
ciója a Cs. körül növekszik. Ilyen kis 
merkuroion-koncentráció azonban csak 
komplexsók alkalmazásával valósítható 
meg. Bármilyen oldatba merülő Cs. kö
rül a merkuroionkoncentráció addig vál
tozik, míg el nem éri azt az értéket, 
melynél a higanyfelületnek az oldat
tal szemben nincsen töltése. Ennélfogva 
a Cs. potenciálja független az oldat 
koncentrációjától. Ha az egész oldat 
merkuroionkoncentrációja akkora, hogy

az oldattal érintkező higanynak nine* 
felületi tölteße, akkor a friss higany -
felületre sem ionok nem csapódnak le, 
sem onnan oldatba nem mennek s a 
Cs. potenciálja ebben az oldatban 
ugyanakkora, mint a nyugvóé (nulla
oldat). Régebben az ilyen oldatba me
rülő nyugvó elektródok, illetőleg a 
Cs.-ot általában nulla - elektródnak, 
vagyis olyannak tekintették, melynél 
az elektród éa oldat között nincs po
tenciálkülönbség. Újabban azonban ki
derült, hogy a nulla-oldatban csak a 
felület töltése nulla, ami azonban nem 
jelenti azt, hogy a higany és az oldat 
között nincsen potenciálkülönbség, mert 
különböző jelenségek igen valószínűvé 
teszik, hogy a határfelületen az oldat
ban jelenlévő dipolmolekulák (például 
vízmolekulák) orientált adszorpciója 
következtében felületi potenciál lép fel, 
ami természetesen azt eredményezi, 
hogy a higany és az oldat között a 
Cs.-on, illetőleg a „nulla-oldatban“ is 
potenciálkülönbség áll fenn. E. G. T.

Cseppfolyós folyadékok (a hidrodi
namikában) a cseppfolyós halmazálla
potú (cseppenthető) folyadékok. Fő
jellemvonásuk az igen csekély mértékű 
összenyomhatóság, minthogy a nyo
más növekedésére köbtartalmukat csak 
igen kis mértékben változtatják, úgy
hogy gyakorlatilag a legtöbbször 
összenyomhatatlannak (inkompresszi- 
biliseknek) tekinthetők. Szabad fel
színük képződhetik, melyen k a p i l 
l á r i s  f e s z ü l t s é g e k  lépnek fel, 
belsejükben pedig v i s z k ó z u s  e r ő k  
állanak elő. Kohéziójuk igen csekély 
mértékű. Bizonyos hőfokon forrnak 
(telített gőzképződés). F. K.

Cseppfolyósítás. Minden gáz meg
felelő nyomáson átvihető folyékony 
halmazállapotba, hacsak hőmérsékletét 
a kritikus hőmérséklete alá hűtöttük. 
Az állandó gázoknak nevezett gázok 
olyanok, melyeknek kritikus hőmérsék
lete igen alacsony, míg amit gőzöknek 
szoktunk nevezni, azoknál a kritikus 
hőmérséklet aránylag elég magas. Pél
dául vízgőz már közönséges hőmérsék
leten is cseppfolyósítható, ha eléggé
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összenyomjuk. — Azok az eljárások, 
melyek segítségével a gázokat csepp
folyós halmazállapotba lehet hozni, 
Cs.-i eljárásoknak nevezhetők. A sok
féle eljárás közül csak néhányat emlí
tek meg. Ilyen például а к asz kád mód
szer (1. ott), mellyel —210 C° hőmér
séklet érhető el, tehát mind a levegő, 
mind az oxigén, nitrogén cseppfolyó
sítható. — Még alacsonyabb hőmér
sékletek elérésére, mint amilyenek a 
hidrogén és hélium Cs.-ához szüksé
gesek (a hélium kritikus hőmérséklete 
—268 C°), más elvek alapján működő 
készülék használatos. Ilyen eljárás pél
dául a Joule—Thomson-’natás alapján 
működő készülék. A Joule—Thomson- 
liatás abban áll, hogy a gáz hőmérsék
lete megváltozik (többnyire csökken), 
ha egy porózus anyag likacsain, vagy 
kisfúratú szelepen át nagyobb nyomás
ról kisebbre lesz kiterjesztve, féltévé 
hogy közben hőkicserélődés nem követ
kezett be. Ha például a hidrogént 
—100 C°-on nagy nyomásról (146 
Atm.) hirtelen egy szelepen át kiter
jesztjük 1 Atm nyomásra, a kiterjesz
téskor a molekuláris vonzóerők ellené
ben végzett munka árán lehűl és csepp- 
folyósodik. E módszerrel a hélium is 
cseppfolyósítható volt. — Más eljárás
sal dolgozott például Simon, ö abból 
indult ki, hogy a faszén az adszor- 
beált gázokat csak nagy munkavégzés 
árán adja ismét le. Ha tehát a folyé
kony levegő hőméresékletére (—140 C°) 
lehűtött faszénen hidrogént adszorbeál- 
tatunk, majd ismét szivattyúzással el
távolítjuk, úgy a rendszer annyira le
hűl, hogy a faszéntartállyal csak kí
vülről érintkező hidrogén is kondenzá- 
lódik, cseppfolyósodik. F. M.

Cseppsejtek, 1. Blastema.
Cseremozgások (Schmidt - cseremoz- 

gástan). A levegő majdnem sohasem 
mozog egyenletes, önmagával párhuza
mos (lamináris) ömléssel, hanem bo
nyolult görgő, örvényléshez hasonló 
mozgásokat végez. Ezek a mozgások, 
amelyek az egymás felett fekvő levegő
rétegek kicserélődéséhez vezetnek, az 
időjárás szerint hol igen gyengén (mint 

Természettudományi Lexikon.

például a gomolygó cigarettafüst), hol 
pedig rendkívül erősen vannak kifej
lődve (pusztító szélvihar). Minél sebe
sebb a szél és minél egyenetlenebb fe
lület felett (pl. szaggatott hegység, 
nagyváros háztömege, erdő) suhan el, 
annál hevesebbek a Gs. Függ ezenkívül 
a Cs. erőssége a hőmérséklet függőle
ges eloszlásától: minél gyorsabb a hő
csökkenés felfelé, annál könnyebben ke
letkéznek heves Gs. A gyakorlati me
teorológia szempontjából azért fontos 
a Cs. Schmidt W.-től (Wien) alapított 
elmélete, mert e mozgások terjesztik 
szét a légkörben a levegő összes fonto
sabb sajátságváltozásait, mint pl. a 
hőmérsékletváltozásokat, a levegő elek
tromos töltését, a levegőbe kerülő szeny- 
nyező anyagokat, kórokozó csirákat, 
allergéneket, mérgező ipari és hadi- 
technikai anyagokat (1. Gázháború). 
A Cs. fejlettségén múlik, hogy ezek az 
anyagok milyen mértékben lehetnek 
hatásosak. A légkörben az állapotvál
tozások molekuláris terjedése (moleku
láris hővezetés, molekuláris diffúzió 
stb.) igen alárendelt szerepet játszik, 
mert a Os.-ból eredő látszathővezetés, 
látszatdiffuzió stb. több ezerszer (al
kalmas időjárásban több milliószor) 
hatásosabb. A. L.

Csernoszjom (orosz szó =  fekete 
föld). A mezőségek jellemző talaj
típusa, mely aránylag száraz éghajlat 
alatt füves növényzet hatására kelet
kezik. A Cs. szelvényét jellemzi a vas
tag humuszos feltalaj (А-szint), mely 
fokozatosan megy át az altalajba (C- 
szint). A humuszos szint felső része 
egyenletes fekete színű, szemcsés-mor- 
zsÚ3 szerkezetű (.4i), bizonyos mélység
ben az anyakőzet színe kezd érvénye
sülni (Аг). Az Ач. szint szerkezete 
többnyire durvább, mint a feltalajé, a 
mélység felé a Cs. szögletes darabokat 
alkot, amelyek lefelé nagyobbakká vál
nak. Az altalaj többé-kevésbbé likacsos, 
merőleges hasadékok nagyobb darabok
ra osztják. A szelvényben bizonyos 
mélységben mészkiválások láthatók. A 
meszes kiválás eleinte penészszálakra 
emlékeztető fehéres finom erecskék alak-

7
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jában jelenik meg, vagy mint a lika
csokat körülvevő fehér szegély. A mé
lyebb altalajban a szénsavas mész 
többé-kevésbbé laza felhalmozódásokat 
alkot, melyek a szelvényen szürkés fol
tok alakjában mutatkoznak; szilárd, 
kisebb-nagyobb konkréciókat is képez. 
A Os. jellemvonásai közé tartoznak 
még a betemetett vakondlyukak (oro
szul krotovinák) is, melyek a szelvény
ben kerek, megnyúlt vagy szabálytalan 
alakú foltok alakjában láthatók. — 
Kémiailag a Cs. a kalciummal telített 
talajok közé tartozik; humusz- és nö
vényi tápanyagtartalma magas, termé
kenysége nagy. — A humuszos réteg 
vastagsága és humusztartalma alapján 
osztályozzuk, altípusai: 1. az északi 
Cs.; 2. a közönséges Os.; 3. a kövér 
Cs. és 4. a déli Cs. — A közönséges 
Cs.-ben a humuszos réteg vastagsága 
átlag 70 cm, a feltalaj humusztartalma 
6—10%. A kövér Cs.-ban a humuszos 
réteg átlag 1 méter vastag, humusz
tartalma 10—16%. A déli Cs.-ot, ame
lyet csokoládészínű Cs.-nak is nevez
nek, a feltalaj szürkés árnyalata jel
lemzi, vastagsága 60—70 cm, humusz
tartalma 4—6%. Az északi Cs.-okon 
a podzolképződés nyomai láthatók, a 
feltalaj humusztartalma 4—6%, vas
tagsága 40—60 cm. B. R.

Csillagáramok, 1. Tejútrendszer.
Csillagátmérők, 1. Csillagok fizikája.
Csillaghalmazok, olyan csillagok cso

portosulása, amelyekről kimutatható, 
vagy legalább is az égen való elhelyez
kedésük alapján feltehető, hogy külön
álló dinamikai rendszert alkotnak egy 
magasabbrendű csillagrendszeren (Tejút
rendszeren, extragalaktikák) belül. Két 
eléggé elhatárolható osztályuk van: 
n у i 11 h a 1 m a z о к (1. о.) é s gömb-  
h a 1 m a z о к (1. о.) D.L.

Csillaghőmérséklet, 1. Csillagok fi
zikája.

Csillagködök, 1. Ködfoltok, Extra
galaktikák.

Csillagmozgás, 1. Tejútrendszer, Csil
lagok saját mozgása.

Csillagok fejlődése. Lockytr dol
gozta ki az első csillagfejlődési elméle

tet, az ú. n. z s u g o r o d á s i  e l mé 
ié té t .  Eszerint az összehúzódás hőt 
termel. Az összezsugorodási folyamat 
aránylag gyorsan pereg le, ha a csillag 
sűrűsége elég kicsiny. A csillag életé
nek első szakában növekedő hőmérsék
letű ó r i á s ,  a másodikban pedig ki
hűlő t ö r p e .  A színkép (1. Csillagok 
színképtípusai) skáláját tehát kétszer 
futja át; először M—О irányban, majd 
О—M irányban. — Újabban azonban 
valószínűvé vált. hogy a csillagok zö
ménél a pályafutás свак a fősorozaton 
történik meg O—M irányában. Csak 
kevesen kezdik meg mint v ö r ö s  
ó r i á s o k  M—0 úton, hogy aztán 
О—M fősorozaton mehessenek végig. — 
A f e h é r t ö r p é k  osztálya talán a 
legvégső, szintén kivételes állomás, 
összeomlott csillagok ezek. Némelyek 
szerint az újabb élet kezdetéhez is el
juthatnak: összepréselt állapotukból 
előbb-utóbb kirobbannak. — Edding- 
tontó\ származik a legújabb időben a 
híres kapcsolat az L és M között. 
Ez alapon a fejlődés menete közelítő
leg meg is állapítható számítással. E 
számítások szerint a csillagok tömege 
az óriásszakban nem változik, a törpe 
csillagállapotban pedig a központi hő
mérséklet marad állandó. A legteljesebb 
csillagfejlődési folyamat átlag 10—100 
billió év alatt játszódik le. Ebből az 
óriásszakra csak kis töredék esik. — 
A Te maximuma M-től függ. Csak na
gyobb tömeg tud több hőt termelni. 
Hogy a csillag fénye a közönséges csil
lagtávolságból észrevehető legyen, leg
alább 0*1 naptömegűnek kell lennie. 
Napunk fejlődése delén А-típusú volt. 
A legnagyobb csillagtömeg kb. 50-sze- 
res naptömeg, melynek hőmérséklete 
60—70 ezer abszolút hőfokig is emel
kedhet. Ennél nagyobb tömegű csillag, 
úgylátszik, instabilitás, egyensúlyi za
var miatt nem maradhat meg csillag- 
alakban. A hőmérséklet szertelen emel
kedése miatt a sugárnyomás oly mére
teket ölthet, hogy a legkisebb zavar 
(pl. tengelyforgás) darabokra tépné az 
égitestet. Talán ilyen módon keletkez 
tek a kettős és a többszörös rendsze-



rek. Ezek a kérdések azonban már ki
esnek a tiszta csillagászati fizika vizs
gálódási köréből, inkább a kozmogóniá- 
ba tartoznak. T.L.

Csillagok helymeghatározása. A csil
lagok helyének, azaz rektaszcenziójá- 
nak és deklinációjának (1. Egyenlítői 
koordináták) meghatározása vizuális 
vagy fotográfiái úton történik. A vi
zuális észleléseknél a legfontosabb mű
szer a m e r i d i á n k o r .  A meri
diánkor vízszintes tengely körül for
gatható távcső. A vízszintes forgási 
tengely pontosan kelet-nyugati irány
ban van elhelyezve, úgy hogy a táv
cső a délkör, a meridián síkjában fo
rog. Innen a műszer neve. A meri
diánkörrel a csillagok csak delelé
sük idején észlelhetők s az észlelés a 
csillag két koordinátáját, a rektasz- 
cenziót és deklinációt adja. Amikor a 
csillag a távcső látómezejében meg
jelenik, egy 0°—360°-ig pontosan be
osztott körön leolvasható a távcső ál
lása. E leolvasásból kapjuk a dekli- 
nációt. A rektaszeenziót a csillag de
lelésének ideje szolgáltatja. A régeb
bi műszerek látómezejében több egy
mással párhuzamos, vékony fonál volt 
kifeszítve s az észlelő jegyezte az idő
pillanatokat, amikor a csillag az egyes 
fonalakon átvonult. Ehhez természe
tesen precíziós óra szükséges. A XIX. 
század közepe óta a csillagátvonulá
sokat kronográffal (1. o.) regisztrál
ják. A kronográf órával áll összeköt
tetésben, mely minden másodpercben 
automatikusan jelt ír a kronográf moz
gó papírszalagján. Amikor a csillag 
valamelyik fonálon átvonul, egy emel
tyű lenyomásával egy másik jelt ira
tunk a kronográf papírszalagján. E jel
nek megfelelő időpont a papírszala
gon kimérhető. A pontosság ezál
tal lényegesen növekedett, megmaradt 
azonban egy nagyon kellemetlen hi
baforrás, az ú. n. személyi egyenlet. 
E hiba pszicho-fiziológiai természetű. 
A személyi egyenlet az az időköz, 
amely a csillag átvonulásának pilla
nata és az emeltyű lenyomásának pil
lanata között eltelik, Ez az időköz

megfigyelőnként változik, de ugyan
annál a megfigyelőnél is különböző a 
testi és szellemi fáradtság szerint. 
A személyi egyenletet csaknem telje
sen kiküszöböli a Eepsold személyte
len mikrométer, melynek alapgondo
lata Braun Károly tói, a kalocsai csil
lagvizsgáló-intézet volt igazgatójától 
származik. Braun javaslata a követ
kező : vegyünk egy vékony fonalat, 
mely az egész látómezőn át önma
gával párhuzamosan eltolható. Ami
kor a csillag a látómezőbe jut, a fo
nalat ráállítjuk a csillagra s miköz
ben a csillag a látómezőn átvonul, a 
fonalat úgy mozgatom, hogy az min
dig rajta maradjon a csillagon. A csa
varral, amellyel a fonalat mozgatjuk, 
együtt forog egy kis korong. Ez adott 
időközökben zárja a kronográfhoz ve
zető áramkört s így jel íródik a kro
nográf szalagján. Az észlelő mente
sítve van az emeltyű kezelésétől s 
csak arra kell ügyelnie, hogy a fo
nál mindig rajta maradjon a csilla
gon. Braun két dolgozatában is is
merteti a személytelen mikrométer el
vét, magát a mikrométert azonban 
nem szerkeszthette meg, mert Kalo
csán nem állt mechanikus a rendel
kezésére.

A csillagászat az utóbbi évtizedek 
nagy eredményeit elsősorban a foto
gráfiának köszönheti. A fotográfiai 
módszer előnyei a vizuálissal szem
ben, hogy sokkal gyengébb fényű 
csillagokat észlelhetünk s hogy a fo
tográfiai lemezt szükség esetén évek 
múlva újból feldolgozhatjuk s így mé
réseinket bármikor ellenőrizhetjük. A 
csillagok helymeghatározásánál azon
kívül mint lényeges szempont figye
lembe veendő, hogy egy felvétellel 
nagyszámú kimérendő csillagot ka
punk s így a tulajdonképeni észle
lésre fordított idő lényegesen kisebb. 
Az elérhető pontosság emellett a fo
tográfiai pozícióknál nagyobb, mint a 
vizuálisoknál.

Hogy azonban fotográfiai úton a 
csillagok helyét (pozícióját) megha
tározhassuk, minden felvételen bizo

7*
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nyos számú, már ismert pozíciójú csil
lagnak kell lenni. A fotográfiai hely
meghatározásnál a fotográfiai leme
zen derékszögű koordinátákban meg
mérjük a meghatározandó csillagok 
távolságát a már ismert pozíciójú 
csillagoktól s ezeket a távolságokat 
rektaszcenzió- és deklináció-különbsé- 
gekké számítják át.

A világháború elejéig a helymeg
határozásnál olyan fotográfiai táv
csöveket használtak, amelyeknél egy 
lemezen az égnek legfeljebb 4 négy
zetfok nagyságú területét mérhették 
ki. A lemezek nagysága 16 X 16 cm 
volt. A távcsövek objektívje két len
cséből állott. Az ismert poziciójú csil 
lagok számának egy lemezen körül
belül 20-nak, az egész égen — egyen
letes eloszlást tételezve fel — mint
egy 200.000-nek kellett lenni. Ezek a 
pozíciók meridiánkörrel végzett ész
lelésekből adódnak. Ily nagyszámú 
pozíció észlelése sok csillagvizsgáló 
együttműködését teszi szükségessé s 
akkor is évekre, sőt évtizedekre szóló 
munka s nem végezhető a szükséges 
gondossággal. A fotográfiai helymeg
határozás pontosságának növelése te
hát elsősorban attól függött, sikerül-e 
egy felvétellel 4 négyzetfoknál na
gyobb területet hibamentesen lefény
képezni s ezzel a négyzetfokonként 
szükséges ismert poziciójú csillagok 
számát kisebbíteni. 1913-ban Schle
singer Frank, amerikai csillagász, a két- 
lencsés objektív helyett négylencsés ob- 
jektívet használt, amely 20X20 cm-es 
fotográfiai lemezen az égnek 25 négy
zetfoknyi területét képezi le hibamen
tesen. Az ismert poziciójú csillagok szá
mát lemezenként 16-ra sikerült leszorí
tani, ami annak köszönhető, hogy a 
meridiánkörrel kevesebb csillagot kel
lett észlelni s így a pontosság növel
hető volt. A régebbi műszereknél négy 
zetfokonként 5 csillag pozícióját kel
lett ismerni, a négylencsés távcsőnél 
már csak kb. 0*6 csillagét. Az egész ég 
fotografálásához most 6-szor kevesebb 
felvétel szükséges. Ez lényeges idő- és 
anyagmegtakarítást jelent. De Schle

singer még tovább ment. Jelenleg egy
ú. n. Boss-féie háromlencsés objektívet 
használ. Ennél a lemezek nagysága 
58 X 48 cm, a leképezett terület 140 
négyzetfok. Lemezenként 50 ismert po
zíciójú csillagot használ, vagyis négy
zetfokonként kb. 0-3 csillagot, tehát 
kb. feleannyit, mint a négylencsés táv
csőnél. Az egész ég fotografálása 36- 
szor kevesebb felvételt igényel, mint a 
háborúelőtti távcsöveknél, az egész ég
re meridiánkörrel most kb. 13.000 csil
lag pozícióját kell észlelni, szemben a 
háborúelőtti 200.000 csillaggal. Schle
singer ezenkívül új műszereket kon
struált a lemezek kimérésére s új szá
mítási eljárásokat is adott.

Schlesinger tapasztalatait értékesí
tették az Astronomische Gesellschaft 
zónaészleléseinek most folyó megismét
lésénél. Az Astronomische Gesellschaft 
irányítása mellett mintegy ötven évvel 
ezelőtt az égnek — 23° és +  90° de
klináció (1. Egyenlítői koordinátát) kö
zött fekvő részén meridiánkor segítsé
gével meghatározták a kb. 9 magni
túdónál (1, ott) fényesebb csillagok he 
lyét. A cél ezeknek a csillagoknak sa
játmozgását (1. Csillagok sajátmoz
gása) meghatározni. Ahhoz hosszabb 
idő múlva az észleléseket meg kell is
mételni. Két különböző időben észlelt 
pozícióból a csillag sajátmozgása meg 
határozható. Míg az első pozíciómeg
határozást tisztán vizuálisan végezték, 
addig a második helymeghatározásnál 
a csillagoknak csak kb. 1/io-ed részét 
észlelték meridiánkörrel, a többi csil
lagét fotográfiai úton határozzák meg. 
A felvételeknél Schlesinger négylencsés 
távcsövéhez teljesen hasonló műszert 
használtak, a felvételeket az 1928—32. 
években végezték a hamburgi, bonni és 
pulkovai csillagvizsgáló intézetekben. 
A munka befejezésével mintegy 140.000 
csillag sajátmozgása válik majd isme
retessé. M. K.

Csillagok mozgásának meghatáro
zása a színképből Ha a csillagok szín
képvonalait (1. Csillagok színképtípu
sai) összehasonlítjuk valamely földi 
fényforrás azonos színképvonalaival,
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akkor a Doppler elv alapján azonos 
vonalak eltolódásaiból a csillagok ra
dikális sebessége: a látósugár irányába 
eső sebessége határozható meg. E se
bességek és a színképtípusok között 
határozott összefüggés van: В (6'5 
km/mp), A  (11-1), F (14-4), G (150), 
К  (16-8), M (17-1), P (290) átlag ér
tékben. — Egy és ugyanazon állócsillag 
színképvonalainak periodikus eltolódá
sai spektroszkópiai kettős csillagrend
szerre vallanak. Az eltolódásokból a 
pályaszámítás is elvégezhető. — Sok 
csillag radikális sebességéből a Nap
rendszer térbeli elmozdulása irány és 
nagyság szerint kiszámítható. Ugyan
csak számítások végezhetők a Tejút- - 
rendszer forgására is ezekből a csillag- 
sebességekből. T. L.
■ Csillagok összsugárzásának mérése 
(1. még Csillagsugárzás). Az erre a 
célra szolgáló műszerek elve az, hogy 
a sugárzás hőenergiává alakul át s 
ennek a mennyiségét mérjük meg. Nem 
tekintve a földi légkör kikerülhetet
len abszorbeáló hatását, nem szabad 
megfeledkeznünk róla, hogy a Cs. 
még a műszerben is' (lencse, tükör 
stb.) veszteséget szenved, úgy hogy 
tulajdonképen a Cs.-nek mindig csak 
bizonyos tört részét mérjük. Hogy en
nek ellenére is az efajta (bolomet- 
riai, radiometriai, termoelektromos) 
méréseket külön szokás tárgyalni, az 
abban nyeri létjogosultságát, hogy e 
mérések abszolút egységekben, neve
zetesen ergben vagy kalóriában ad
ják a sugárzás intenzitását, szem
ben a fotometriai mérésekkel, me
lyek mindig csak relatív értékeket 
napsugárzás vizsgálatánál nyernek leg
szélesebbkörű alkalmazást. Az erre a 
célra használt p i r h e l i o m é t e r e k  
némelyike folyadékkal töltött fémcsö
vek, melyeket a Nap sugárzásának 
teszünk ki. Ismerve a folyadék meny- 
nviségét, annak felmelegedéséből kö
vetkeztetünk a sugárzó energia nagy
ságára. Angstrom pirheliométerónél kor
mozott fémlemezt teszünk ki a nap
sugárzásnak s a sugárzás energiáját 
annak az e’ektromos áramnak az erős

ségéből kapjuk, mely a lemezt ugyan
annyira képes felemelgíteni. A külön
böző pirheliométerek és а к t i n о m é- 
t e r e k  (1. ott) mind bolometriai mé
résre szolgálnak, bolométer (1. ott) el
nevezésen magán azonban rendesen 
csak egy speciális bolometriai mérő
eszközt értünk, melynek elve azon 
alapszik, hogy a fémdrótok elektro
mos ellenállása a hőmérséklet emel
kedésével nő.

A napsugárzás energiáját gramm
kalóriában szokás megadni. Azt a 
számot, mely megmondja, hogy hány 
grammkalória esik 1 perc alatt a 
Föld középtávolságában a sugarakra 
merőlegesen állított 1 cm2 lapra, n a p 
á l l a n d ó  nak nevezik. Gondos meg
figyelések alapján, melyekben főkép 
az amerikai Smithsonian-obszervató- 
rium vette ki részét, napállandóul 
D938 grammkalória vehető, ami 1-81 
lóerőnek felel meg négyzetméteren
ként. A Nap óriási sugárzó energiá
ja sejteti, hogy rajta igen magas hő
mérséklet uralkodik. Ha a Nap s ál
talában a csillagok hőmérsékletéről 
beszélünk, nem szabad elfelejtenünk, 
hogy ezeknek a gáztömegeknek a hő
mérséklete rétegenként igen különbö
ző, nevezetesen belsejük felé haladva 
egyre nő. Az említett sugárzástörvé
nyek alapján mégis lehetséges, hogy 
a csillagok ú. n. e f f e k t i v  h ő 
m é r s é k l e t é t  megállapítsuk. Va
lamely csillag effektiv hőmérsékletén 
olyan fekete test hőmérsékletét ért
jük, melynek felülete megegyezik a 
csillag felületével s ugyanannyi ener
giát sugároz ki, mint a csillag. Is
merve a Nap sugárzásának a nagy
ságát. Stefan törvényével a Nap effek
tiv hőmérsékletéül 5843° (abszolút) 
adódik. — Sokkal nagyobb nehézsé
gekkel találkozunk, ha a bolometriai 
módszereket halvány csillagokra pró
báljuk alkalmazni. Meg kell állapíta
nunk, hogy az ilyfajta mérések pon
tossága jelenleg még sokkal kisebb, 
mint amilyen egyéb, különösen foto
metriai módszerekkel érhető el. Nem 
kevésbbé körülményesek a szintén az
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összsugárzús megállapítását célzó ra
diometriai és termoelektromos méré
sek sem. L. K.

Csillagok sajátmozgása. Az álló csil
lagok egymáshoz és a Naphoz viszo
nyítva nem mozdulatlanok. Az álló 
csillagok Naphoz viszonyított mozgá
sának azt az összetevőjét, amely a 
Napot a csillaggal összekötő irányra 
merőleges, sajátmozgásnak nevezzük. 
A sajátmozgást a csillag rektaszcenció- 
és deklinációváltozásából (1. Egyenlítői 
koordináták) számítjuk ki. Értékét egy 
évre és szögmásodpercekben szokás meg
adni. Szögmásodpercekben kifejezett ér
téke függ a csillag távolságától. M. K.

Csillagok szerkezete. Huygens állí
totta először, hogy a Nap is csillag; 
Secchi pedig, hogy gáznemü állapotban 
van. Hosszú időbe került, míg általá
nosan kialakult az a gondolat, hogy a 
csillagok valójában gázgömbök. E kér
dés tisztázása főleg Ritter (1878), 
Kövesligethy (1895), Emden (1907) s 
még inkább Eddington (1918—26) vizs
gálataiban történik meg. — A csilla
goknak az a külső rétege, mely a meg
figyelésre hozzáférhető és a fotoszféráig 
terjed, a csillag légköre. Nem homogén 
réteg, folytonos átmenettel olvadnak 
rétegei egymásba. Kiterjedése óriási 
ugyan, de tömege a csillag tömegének 
csak igen kis töredéke, éppen nagy rit- 
kultsága miatt. — A csillag légköre 
alatt levő fotoszféra sűrűség és nyomás 
tekintetében levegőnkkel hasonlítható 
össze, hőmérséklete azonban közel Te,

A csillag légköre adja a színképet, 
mellyel a színképtípus jellegéből a csil
lag anyagának fizikai állapota kutat
ható ki.

A csillagtestben lefelé haladva a sűrű
ség, nyomás és hőmérséklet folyton nő. 
A nyomás két részből áll: gáznyomás
ból és sugárnyomásból, melyek kifelé 
törnek és a nehézségerő befelé irányuló 
hatásával egyensúlyt tartanak. Az 
egyensúly vizsgálata elvezet a sűrűség- 
eloszlás ismeretéhez, az utóbbi pedig a 
többi belső fizikai állapotjellemzőhöz. 
E vizsgálatok során a csillag anyagát 
ideális gáznak fogják fel. Ez a feltevés 
egész 5000-es sűrűségig helytálló is a 
hatalmas ionizáció miatt. Ha mindjárt 
nagy is a nyomás, a magas hőfok miatt 
az atomok majdnem összes elektron
jaikat elveszítik, rendkívül kicsinyek 
lesznek, anyagi különbözőségük is el
tűnik : a molekulasúlyuk egységesen kb. 
2'1 és egymásra számottevő hatást nem 
gyakorolnak.

A csillag középpontjában uralkodó 
viszonyokat a következő adatok tün
tetik fel:

sürflsé8w )
óriások

0-05

nyomás (atm.) 40 millió

törpék
50—500

többezer
m illió

hőmérséklet
(absz. fok) 5 millió 30-50 millió

A sűrűség és a hőmérséklet menete 
pl. a Nap belsejében:

Távolság a középponttól Sűrűség Hőmérséklet
0 km (a középpontban) 75 gr/cm® 50 millió abszolutfok

100 ezer km 47 43
200 15 29
300 3-5 18
400 0-7 10
500 o-i 5‘5
600 0-006 „ 2'2

fotoszféra 0-001 „ 6000

A csillagok belsejében a sugárzás elnyelés rendkívül erős. Az energia
rövid hullámhosszúságú, ú. n. Eönt- szállítás eszköze úgyszólván a sugár-
gen-sugárzás. A belső részekben az zás, hővezetésről vagy áramlásról alig
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lehet ezó. A csillag energiakészlete 
tehát hatalmas konzerválódás alatt 
áll. A folytonos elnyelés és újra ki
sugárzás közben, amint felszín felé 
haladunk, a hullámhossz egyre nö
vekszik, továbbá az atomok is mind 
összetettebbekké válnak. A sugárzás 
színképe mindig terjedelmesebbé lesz, 
a fotoszférából kilépve, a csillagsu- 
gárzás jellegzetes színképét mutatja.

Különböző vizsgálatokból megálla
pították, hogy a csillagok térbeli ki
sugárzását óriási belső energiaforrá
sok pótolják. A csillag folyton zsugo
rodik. Ez már magában véve is nagy 
enegiakészletet termel. Sokkal jelenté
kenyebb azonban az atómközi energia 
felszabadulása, mely atómbomlás (ra
dioaktivitás) vagy atómkeletkezés alak
jában nyilvánulhat meg. Egyesek sze
rint maga az anyag is energiává ala
kulhat. A Nap sugárzását pl. ilyen fo
lyamat 15 billió évre biztosítaná. Mi
vel ezek a belső források intenzíven 
csak a középponti rétegekben működ
nek, lényegük kivizsgálása rendkívül ne
héz. Annyi azonban bizonyos, hogy a 
eugárzásképesség ezen forrásokból sem 
tart örökké. A csillagok sorsa tehát a 
fokozatos kihűlés, a megdermedés. T. L.

Csillagok színe. A csillagszín meg
határozásának legtökéletesebb módja a 
színképpé szélesített sugárzás intenzi
tásgörbéjének a vizsgálata, mert ez
úton meghatározhatjuk, hogy a külön
böző hullámhosszúságú, vagyis színű 
sugarak milyen arányban fordulnak elő. 
Ez az eljárás azonban a csillagok fény
gyengesége miatt csak ritkán lehetséges 
és leggyakrabban más, ha nem is olyan 
tökéletes módszerekkel kell megeléged
nünk. Legprimitívebb eljárás a színnek 
becsléssel történő meghatározása. Mi
vel az intenzitás helye a színképben a 
hőmérséklet emelkedésével egyre az ibo 
lya felé húzódik, ennek megfelelően a 
csillag színe is változik. Szembeötlő 
összefüggés mutatkozik a csillagok 
színe és színképtípusa között is, ami 
előre várható, mivel mindkettő a hő
mérséklet függvénye. A színbecslés
nél kikerülhetetlen szubjektív ténye

zők nagy szerepe arra késztette a 
kutatókat, hogy más objektív módsze
reket eszeljenek ki, melyek a csilla
gok színpótló adatait volnának hivat
va meghatározni. Ilyen színpótló ada
tok az ú. n. színindex és az effektiv 
hullámhosszúság.

A s z í n i n d e x  szinte magától kí
nálkozott a vizuális és a fotográfiai 
fényességek között fennálló nagy szín
egyenlet folytán. Az emberi szem kö
rülbelül а Я 5700 hullámhosszúságú fény 
iránt a legérzékenyebb, ezzel szemben 
a fotográfiai lemezre körülbelül a 
Я 4150 hullámhosszúságú sugarak fej
tik ki a legnagyobb hatást. Ennek 
következtében, mivel a csillagok nem 
egyforma színűek, a vizuális és a fo
tográfiai fényességek nem egyformák. 
Az eltérés — ez az ú. n. színindex — 
a csillagok színe (s egyúttal színképe 
és hőmérséklete) szerint változik s 
nagysága elégséges, hogy belőle a 
színre s a szín és a hőmérséklet ösz- 
szefüggése folytán a hőmérséklet vagy 
akár a színképre következtethessünk. 
— A színindexet egy és ugyanavval 
a műszerrel is megállapíthatjuk oly 
módon, hogy a sugarakat különböző 
színű fényszűrőkön keresztül bocsát
juk a műszerhez. Megfelelő szűrő al
kalmazásával fotográfiai úton is a 
vizuális fényességgel igen egyező fé
nyességet kaphatunk (ez az ú. n. f o- 
t  o v i zu á l  i s  fényesség). Különösen 
pontos eredményeket kaphatunk szín
szűrő felhasználása mellett fotocellá
val. — A színindexnél a színmeghatá
rozás fényességmérésre, a másik szín
pótló adatnál, az e f f e k t i v  h u l 
l á m h o s s z ú s á g  nál meg hosszmé
résre van visszavezetve. E módszer 
röviden a következőkből áll. A re- 
fraktor objektívje vagy a reflektor 
nyílása elé párhuzamos drótfonalak
ból vagy gummihuzalokból álló rácsot 
helyezünk, amikor is a beeső sugarak 
diffrakciót szenvednek, úgy hogy a 
gyujtósíkban elhelyezett fényképleme
zen az egyes csillagokról azok cent
rális képe mellett jobbra-balra d;f 
írakciós képeket is kapunk. Az első-
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rendű diffrakciós képek elég pontsze- 
rűek, hogy távolságukat a centrális 
képtől meg lehessen mérni. Ennek 
angströmben kifejezett mértékét szo
kás a csillag effektiv hullámhosszú
ságnak nevezni. — A színindexnek és 
az effektiv hullámhosszúságnak ab
ban van nagy horderejűk, hogy belő
lük oly halvány csillagok hőmérsék
letére is következtethetünk, melyek
nek fénye annak gyengesége miatt 
színképpé nem bontható, úgy hogy 
sem színképtípus-megállapításról, sem 
spektrálfotometriai vizsgálatról nem 
lehet szó (1. még: Csillagsugárzás és 
Csillagsugárzásmérés a színkép kor
látolt szakaszában). L. K.

Csillagok színképtípusai. Az első, 
ki a csillagok színképét megfigyelte s 
azok különbözőségét felismerte, Fraun
hofer volt vagy száz évvel ezelőtt, de 
csak vagy félszázaddal rá következett 
el a csillagoknak rendszeres színkép- 
vizsgálata. Secchi már néhányezer csil
lagot vett tanulmányozás alá s en
nek eredménvekép a csillagokat szín
képük eltérése alapján négy csoport
ba osztotta. Ez a beosztás áttekint
hetőségével első megközelítésül még 
most is jól használható. Eszerint : Az 
I. t í p u s  hoz tartoznak a fehér csil
lagok, melyeknél a színkép ibolya felé 
eső része a legintenzívebb s melyek
nek színképében a hidrogénvonalak 
különösen jól vehetők ki. — A II. t í- 
p u s hoz tartoznak a sárga csillagok. 
Ezeknek színképe hasonló a Napun
kéhoz, tehát tele van sok finom vo
nallal. Nagyon erősen lépnek fel a H 
és К kalciumvonalak. — А III . t í 
p u s  hoz tartoznak a vöröses csilla
gok. Ezek színképét széles sávok sza
kítják meg, melyeknek a színkép vö
rös oldala felé eső széle elmosódott, 
az ibolya felé eső szél pedig élesen 
definiált. — А IV. t í p u s t  a kimon
dottan vörös csillagok alkotják. Ezek
nél a színkép ibolyakék része már 
alig vehető ki.

Rendkívül nagy lendületet adott a 
csillagászati színképvizsgálatoknak a 
fényképezés alkalmazása. Ilyfajta ész

leléseket különösen az amerikai Har
vard obszervatóriumban végeztek nagy 
keretekben s az eddig o tt kiadott ka
talógusok mintegy negyedmillió csil
lag színképét adják. A Harvardban 
Pickering és munkatársai, különösen 
Miss Cannon által folytatott intenzív 
munka végül is meglehetősen tökéletes 
színképtípusrendszerhez vezetett. Ennek 
az ú. n. Cannon-féle rendszernek a fő
osztályai sorban 0, B, A, F, G, К, M, 
R, N betűkkel vannak jelölve. Ez a vég
leges sorrend hosszú fejlődés eredménye. 
Az átmenetet egyik osztályból a kö
vetkezőbe a betűk mellé írt számokkal 
(pl. В 8, F 5), az 0 és az N típusok
nál az abc betűivel (Oa, Oh stb.) szok
ták jelölni. Lássuk most az egyes tí
pusok jellemzését: 0 o s z t á l y :  En
nek az osztálynak főjellemzője, hogy 
az ide tartozó típusok színképének foly
tonos alapján (а В osztályba átmene
tet képező Oe 5 kivételével) világos vo
nalak és sávok vannak. Az Oa, ОЪ, Ос 
ú. n. Wolf—Rayet-csillagokban csak 
világos vonalak és sávok vannak. Od
úéi már sötét vonalak is lépnek fel s 
ezek száma az Oe típusnál még több. 
Oeő-nél már nincs is fényes vonal vagy 
sáv. — В о s z t  á 1 у : Az ide tartozó 
ú. n. hélium- vagy oxion-csillagokban 
a héliumvonalak a dominálok. A (К ) 
kalciumvonal is élesen kiüt. — Л o s z 
t á l y :  Ebben az osztályban is a hid
rogén vonalai a legfeltűnőbbek, azon
ban új, fémektől (kalcium, vas stb.) 
eredő vonalak is lépnek fel. — F o s z 
t á l y :  A gyengülő hidrogénvonalak
kal szemben egyre nagyobb számmal 
lépnek fel a fémvonalak. A (К ) vonal 
mellett egyre jobban erősödik az ugvan- 
csak kalciumtól eredő (Я) vonal. — 
G o s z t á l y :  Ebben az osztályban 
a hidrogénvonalak többé nem dominá 
lók. Fémek alacsony hőmérsékleti vo
nalai egvre erősödnek, legerősebb azon
ban a (К ) és (Я) vonal. Ebbe az osz
tályba tartozik Napunk is. — К o s z 
t á l y :  A fémvonalak erősödése to
vább tart, számos vonalat találunk a 
(C?)-vel jelölt sáv környezetében. А К 5 
típustól kezdve megjelennek a titan-
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oxid vonalai. — M o s z t á l y :  A 
folytonos alap ibolyaszíne már sokat 
veszít intenzitásából, ami a csillagok 
vöröses színében is megnyilvánul. A 
fémvonalak alacsony hőmérsékletű vo
nalai nagyon erősek, a magas hőmér
sékletűek gyengék. A titánoxid vonalai 
még jobban erősödnek. Ennek az osz
tálynak sajátos típusa az M8e, ameny- 
nyiben ebben a hidrogénvonalak, első
sorban a Hg és Hd, fényesek. — 
R o s z t á l y :  A folytonos alap in
tenzitása még jobban a vörös felé tor
lódik. Alacsony hőmérsékletű vonalak 
a dominálok, a szénsav- és a cianogén- 
vonalak folytonosan erősödnek. — 
N o s z t á l y :  Sötétvörös csillagok. 
Sok fémvonal, különösen erős szénsav
ból és ciánból eredő vonalak. Olykor 
világos hidrogénvonalak.

Néhány nagyon ritka csillag sajátos 
színképével mintha az M típus után 
következne, de sem az R, sem az N 
osztályba nem sorozható. Ez az S-sel 
jelölt típus mintegy mellékágát alkotja 
a típusok főmenetének. Q betűvel jelö
lik az új csillagok szintén sajátos szín
képét, P betűvel pedig a gázszerű kö
dök spektrumát. L. K.

Színkép Te M
' cd M 2810 +  0-8

bű к 3380 -j- 0'4M
О G 4460 O'OGQ F 5930 — 04

'O 0 33600 — 3-6
В 15300 — 0-7

cd
bű A 8500 +  1-5

F 6270 +  37
G 5700 +  5‘5

§ к 4090 +  7-5
2 M 2820 +  2‘5

I tt  Te az abszolút hőfok, M nagy
ságrend. Az r, S és 'áJi a Napra vonat
kozó jellemzők egységeiben adott meny- 
nyiségek. Innen látható, hogy az óriás 
csillagok igen nagy kiterjedésűek, de 
rendkívül ritkák is a törpékkel szem
ben. A Te éppen ezen eltérő sűrűségi 
viszonyok miatt más és más az azonos 
osztályú csillagoknál A színképet jel

Csillagok színképtípusainak össze
függése a csillagok fizikai tulajdonsá
gaival. Russel a csillagoknak színkép
osztály és abszolút fényesség szerint 
való elosztását diagrammba állította 
össze (1913). Ez a R u s s e l - d i a -  
g r a mm.  Szerinte a csillagok az F 
osztályig aránylag kicsi területen he
lyezkednek el, ettől az osztálytól két 
ágra szakadnak. A felső ág csillagai
nak M-je közel egyenlő és nagy fényes
ségre mutat, az alsó ágbeliek ezzel 
szemben gyengék, egyre fogyó fényes- 
ségűek. Mivel azonos színkép, vagyis 
azonos hőfok mellett két csillag itf-je, 
abszolút fényessége csak a sugárzó fe- 
fület nagyságában különbözhet, az első 
csoportban levő csillagok nagy kiterje
désűek (óriásak), a másikba esők pedig 
kicsinyek, törpe csillagok. Az F előtt 
levő terület a törpe ággal együtt az 
ú. n. fősorozatot magában foglaló na
gyobb rész, e felett látható az óriások 
ága, egészen elkülönítve alatta pedig a 
fehér, törpe csillagok kis csapatának 
rikítóan üres kis területe.

Az eddigi statisztikai feldolgozások 
alapján a megfigyelési eredményeket: 
az egyes típusok fizikai tulajdonságait 
a következő táblázat tünteti fel:

r S W
180 00000047 2-0
83 0 000038 22
35 0-00063 26
16 0-0098 34
18 0-36 23
11 049 83

5-2 0-65 3-8
16 0-85 1-5
073 1-20 0-8
0-50 2-00 06
042 4-80 0-4

lemző ionizáció ugyanis a sűrűségtől is 
függ, és_ pedig: nagyobb sűrűség mel
lett magasabb hőfoknál áll elő ugyan
az a színkép. — Eddig mindössze négy 
fehér törpe ismeretes. Valószínű azon
ban, hogy a bolygószerű ködök magvai 
is ilyenek. A törpék színképe: A —F 
köze esik, nagyságuk a bolygókéval 
mérhető össze, tömegük a Napéval.
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Anyaguk tehát rendkívül tömör, sűrű
ségűk átlagosan a Nap sűrűségének öt
venszerese.

Tájékozásul felsoroljuk a Napra vo
natkozó fizikai jellemzőket: 
mv =  26'72 mg; Mv=4'85 mg; r =  
== 695560 km; в =  ЗГ59” ; távolság 
149'05 millió km; L =  3‘79 . 1033 erg 
secl ;_ Te =  6000°; =  P992 .10”
gr; S =  1'46 prcm3. A nap egyébként 
G0 típusú törpecsillag. T.L.

Csillagok távolsága és színképe kö
zötti összefüggés. (Színképi paralla
xis). A csillagok színképosztályozá
sánál láttuk, hogy a mai fizikai meg
látásban a színkép nem annyira a ve
gyi összetételnek, mint inkább a su
gárzó rétegek fizikai állapotának ki
fejezője. A színképet merőben fizikai 
tényezők: hőmérséklet, nyomás, sűrű
ség, ionizációs és mozgásbeli állapot 
szabják meg. Adams és Kohlschütter 
1914-ben rájöttek még arra is, hogy 
a színkép vonalainak intenzitása a 
fenti fizikai tényezőkön kívül szoro
san összefügg az M-mel, az abszolút 
fényességgel. Ebből a kapcsolatból az 
M, a csillagsugárzás tényezőinél közölt 
képlettel pedig a p, a csillag paral
laxisa határozható meg. Ez az ú. n. 
s z í n k é p i  p a r a l l a x i s m ó r é  s. 
Ezen az úton már többezer csillag pa
rallaxisát kapták meg. T. L.

Csillagok távolságmeghatározása 
(trigonometriai parallaxis). Valamely 
csillag távolságát azzal a szöggel jel
lemezzük, amely alatt a Föld—Nap 
távolság a csillagról látszik. Ezt a 
szöget p a r a l l a x i s  nak nevezzük. 
Az 1" parallaxisnak megfelelő távol
ságot p a r s e c  nak nevezzük. A pa
rallaxist n-vel jelöljük. Ha valamely 
csillag parallaxisa n szögmásodperc, 
akkor annak távolsága parsecben ki
fejezve egyenlől/я. A csillagok távol
ságát f é n y é v e k  ben is szokás meg
adni. Egy fényév az a távolság, me
lyet a fény egy év alatt megtesz.

1 parsec =  3'26 fényév 
=  30,830.000,000.000 km.

A Földnek a Nap körül való kerin
gése következtében a csillagok helye az

égen látszólag megváltozik, a csillagok 
parallaktikus elmozdulást mutatnak. 
Minden csillag a Föld keringése követ
keztében látszólag egy kis ellipszist ír 
le az égen, mely ellipszis nagy tengelye 
a Földpálya síkjával párhuzamos. Az 
ellipszis nagy tengelyének két végpont
ját parallaktikus maximumoknak ne
vezzük. Minél távolabb van tőlünk va
lamely csillag, annál kisebbek az ellip
szis méretei: a parallaktikus elmozdu
lásból a csillagok távolsága vagy pa
rallaxisa kiszámítható. Pontosabb érté
keket kapunk, ha nagy parallaktikus 
elmozdulásokból számítjuk a paral
laxist. Az észleléseket tehát lehetőleg 
akkor fogjuk végezni, amikor a csillag 
a parallaktikus maximumokban van. 
Ezekbe a csillag körülbelül félévi idő
közökben jut.

Minthogy a parallaktikus elmozdu
lások igen kicsinyek, ezek mérése csak 
differenciális úton lehetséges. Ha vala
mely csillagnak meg akarjuk mérni a 
parallaxisát, akkor annak közvetlen 
szomszédságában kiválasztunk egy, eset
leg több olyan csillagot, úgynevezett 
összehasonlító csillagot, melyek paral
laktikus elmozdulása igen kicsi a meg
határozandó csillag parallaktikus el
mozdulásához képest s az egymásután 
következő parallaktikus maximumok 
idején megmérjük a meghatározandó 
csillag és az összehasonlító csillagok 
pozíciókülönbségét. Ezekből adódik a 
parallaktikus elmozdulás. A parallaxis 
meghatározásánál lényeges, hogy az 
összehasonlító csillagok parallaktikus 
elmozdulása igen kicsi legyen a meg
határozandó csillag parallaktikus el
mozdulásához képest. Ennek feltétele, 
hogy az összehasonlító csillagok távol
sága nagy legven a meghatározandó 
csillag távolságához képest.. Minthogy 
a csillagok fényessége és látszólagos sa
játmozgása (1. Csillagok sajátmozgása) 
függ a távolságtól, általánosságban a 
gyengefényű, illetve kis látszólagos 
sajátmozgású csillagok lesznek na
gyobb távolságban tőlünk, összehason
lító csillagokul tehát gyengefényű és 
kis látszólagos sajátmozgással bíró
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csillagokat választunk. Ma más mód 
szereink is vannak, amelyek segítségé
vel az összehasonlító csillagokat ki
választhatjuk. E módszerekkel az ösz- 
szehasonlító csillagok átlagos távol
ságát is meghatározhatjuk s így ezek 
parallaktikus elmozdulása miatt a 
meghatározandó csillag parallaxisát 
korrigálhatjuk. A pozícióészlelésekből 
számított parallaxisokat trigonomet
riai parallaxisoknak nevezzük.

A trigonometriai parallaxisok meg
határozására ma kizárólag a fotográ
fiai módszert használják. Ma egy év 
alatt több csillag trigonometriai pa
rallaxisát határozzák meg, mint ré
gebben a vizuális módszerekkel több 
évtized alatt. A meghatározandó csil
lagról több egymásután következő pa
rallaktikus maximum idején nagy 
gyujtótávolságú távcsővel nagyon gon
dos felvételeket készítenek. Egy paral
laxis meghatározására körülbelül 20 
lemezt használnak. A felvételnél az 
expozíció ideje csak néhány perc, ami 
majdnem mindig elegendő ahhoz, hogy 
a meghatározandó csillag közelében
5—6 összehasonlító csillag kerüljön a 
lemezre.

Ma körülbelül 3000 csillagnak is
merjük a trigonometriai parallaxisát. 
A pontosság, amellyel ezeket megha
tározhatjuk, 0*"01, úgyhogy a pozí
ciómérések a Naptól számított 20 par
sec távolságon belül eléggé megbíz
ható adatokat szolgáltatnak a csilla
gok távolságára. A hozzánk legköze
lebb levő csillag a Proxima Centauri, 
távolsága 4-2 fényév. M. K.

Csillagosztályok, 1. Csillagok szín
képe.

Cillagrajok, 1. Nyílthalmazok.
Csillagrend a csillag fényességét 

jelző szám. ősrégi neve m a g n i 
t ú d ó  s ezért nagyságnak is nevezik. 
A szó tehát fénvességi fokozatot je
lent, nem pedig fizikai kiterjedést. A 
Cs. jele a magnitúdó szóból az expo
nensként írt m betű (pl. 5*2 m olvasva 
5'2 Cs.). Két csillag fényességkülönb- 
sége akkor különbözik egv Cs del, ha 
fényességük viszonya 2*512. Eszerint

az elsőrendű (l*0m) csillagok 2*512- 
szerte fényesebbek a másodrendűeknél, 
a másodrendű (2*0m) csillagok 2*512*- 
szerte fényesebbek a harmadrendűnk
nél, . . .  a tizenötödrendű (15*0*”) csil
lagok 2-512-szerte fényesebbek a ti- 
zenhatodrendűeknél, s í. t. A Cs. de
finíciója szerint tehát a nagyobb fény
mennyiség kisebb számmal van jelölve. 
Az elsőrendűnél egy, két, három, .. . 
Cs.-del fényesebb csillagok Cs.-je O-ftd, 
— 1-ső-, —2-od-, . . .  rendűek. A Napé 
—26*7m (vagy —26*7m). Mivel két 
csillag akkor különbözik 2, 3, 4, . . .  
X, . . . Cs.-del, ha fénvességük viszo
nya (2-512)2, (2-512)3, (2-512)4, . . .  
(2*512) .*, . .. , azért, ha két csillag 
kisugározta fénymennyiségeket Ik és 
7e-el, Cs.-jüket mk- és ?ne-el jelöljük, 
fényességük viszonya Ikf le fényrend
jük különbségével (mk — me)-val:

~  4  (2 512)
1 e

összefüggésben van. Innen 

log Ik — log Ie =  (me—mk) log 2'512 =  
_  log Ik — log Ie

A jobboldalon fotométermegfigyelések
kel meghatározható mennyiség van, a 
baloldalon a két csillag magnitúdó- 
különbsége. Ha ezek közül az egyiké 
adott, a másik csillag fényrendje egy
szerűen kiszámítható. Az amerikai 
Harvard-skála a sarkcsillag fényrend
jét +2*12m-nek veszi. A fénymennyi
ségek (intenzitások) viszonyának meg
határozására szolgáló eszközök sze
rint vannak vizuális, fotográfiai, foto- 
vizuális (színérzékeny lemezekkel meg
határozott magnitúdók), fényelektro
mos, radiométeres stb. Cs.-ek. — Mind
ezek a Cs.-ek csak látszólagosak, mert 
az észlelőnek a csillagtól való távol
sága szerint változnának. Minden csil
lagra jellemző az általuk kisugárzott 
fénymennviség. Az egyes csillagok ki
sugározta fénymennviségek exakte csak 
úgy hasonlíthatók egymással össze,
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ha valamennyi csillag az észlelőtől 
egyazon távolságra volna. Az ugyan
azon távolságra redukált fényességek 
az abszolút fényességek. A távolság 
egysége 10 parsec. A Nap látszó fé
nyessége —26'7m, abszolút fényessége 
-j-4‘9m , a Nap abszolút fényessége te
hát ЗГ6 Cs.-del kisebb látszó fényes
ségénél. T. A.

Csillagrendszerek. 1. Tejútrendsze
rek és Extragalaktikák.

Csillagsugárzás. A csillagok sugár
zása az egyedüli hírhozó, mely nekünk 
felvilágosítást nyújt róluk. Még pedig 
a hozzánk érkező sugarak iránya az 
égitestek helyéről, eloszlásáról és moz
gásáról tájékoztat bennünket, á su
gárzás fizikai tulajdonságai pedig a 
csillagok fizikai sajátságairól tájékoz
tatnak. I t t  csak ez utóbbiakról lesz 
szó. — A Cs. fizikai tulajdonságait 
kutatva, egyrészt a Cs. intenzitása 
lehet tanulmányunk tárgya, másrészt 
a Cs.-t spektroszkóppal színeire bontva, 
annak intenzitáseloszlását vizsgálhat
juk a spektrum mentében a különböző 
hullámhosszaknál. Ennek az Intenzi- 
táseloszlásnak folytonos menetét nagy
mértékben megzavarják a spektrum
ban fellépő színképvonalak, melyek 
különben szintén sokat árulnak el a 
csillagok fizikai tulajdonságairól. A 
Cs. nagymértékben emlékeztet a fekete 
sugárzásra. Ez igen szerencsés körül
ménynek tudható be, miután a f e 
k e t e t e s t  (1. ott) sugárzását is
merjük a legjobban. P l a n c k  s u 
g á r z á s i  t ö r v é n y e  (1. ott) mó
dot nyújt, hogy bármilyen hőmérsék
letű feketetest intenzitáseloszlását 
megállapítsuk. Az általa megadott 
formulával minden hőmérséklethez egy- 
egy görbe szerkeszthető, mely szemlé
letesen ábrázolja a- feketetest sugár
zásának intenzitáseloszlását a színkép 
mentében (1. ábra). A görbék alatt 
lévő területek pedig a megfelelő hő
mérsékletű feketetestek egységnyi felü
letéről kijövő összsugárzásnak a mér
tékei. Ennek az összsugárzásnak az 
értéke a hőmérséklet emelkedésével nő, 
még pedig, amint azt S t e f a n  —

B o l t z m a n n  t ö r v é n y e  (1. ott) 
kifejezi, a hőmérséklet negyedik hat
ványával. Az ábrából az is látható 
hogy minden hőmérséklethez bizonyos 
hullámhosszúság tartozik, melynél az 
intenzitás a legnagyobb. Észrevehet
jük, hogy a hőmérséklet emelkedésével 
a maximumok egyre balra tolódnak. 
Ennek az eltolódásnak törvényszerű
ségét Wi e n  e l t o l ó d á s i  t ö r 
v é n y e  (1. ott) fejezi ki. Vele, ha is
merjük azt a hullámhosszúságot, mely
nél a sugárzás intenzitása a legna
gyobb, könnyen megállapíthatjuk a 
feketetest hőmérsékletét.

A felső k ihúzott vonal a napkorong közepéből 
kijövő, az alsó kihúzott vonal a N ap  sugár
zásának energiagörbéje. A nagyobb vonalak a 

feketetest energiagörbéi.

A Cs. mérésénél sohasem szabad ar
ról megfeledkeznünk, hogy a földi lég
kör következtében a Cs. mindig meg
hamisítva érkezik műszereinkhez. Bi
zonyos hullámhosszon ( л 2970) alul 
az atmoszféra teljesen elnyeli a kívül
ről jövő sugárzást s a spektrum többi 
helyén is oly abszorpciót fejt ki, mely 
nagymértékben megváltoztatja az in
tenzitásgörbe alakját. Ebben áll az 
úgynevezett l é g k ö r i  e x t i n k c i ó  
hatása, melynek tekintetbevétele a mé
réseknél elmaradhatatlan. A zenitben 
történő megfigyelésnél éri a Os.-t a 
legkisebb veszteség s minél jobban kö
zeledünk a horizonthoz, annál nagyobb 
az extinkció. A légkörnek a spektrum 
összes színeire kiható emez úgyneve



zett á t a l á n o s  a b s z o r p c i ó 
j á n  kívül (mely a fény légköri szét
szóródásán alapul) fellép még úgy
nevezett s z e l e k t í v  a b s z o r p 
c i ó is. Ez a légkör kémiai összetéte
létől nyeri eredetét és színképvonalak 
fellépésében nyilvánul meg. Az égites
tek spektrumában megfigyelt színkép- 
vonalak egyrésze ilyen, vagyis földi 
eredetű. E vonalak helyén a Cs. inten
zitása alacsonyabb, mintha a megfigye
lést az atmoszférán kívül végeznők.

Az az energia, mely a csillagokból 
(a Napot nem tekintve) hozzánk ér, 
olyan csekély, hogy mérése igen bajos 
s még inkább áll ez, ha az intenzitás
elválást akarjuk a megnyúlt színkép
ben tanulmányozni. Maga a mérés úgy 
történik, hogy a sugarakat bizonyos 
eszközzel felfogjuk s abból a határ
ból, melyet a sugarak eszközeinkben 
kifejtenek, következtetünk a Cs. inten
zitására. Az úgynevezett b o l o m e t -  
r i a i ,  r a d i o m e t r i a i  és t e r mo -  
e l e k t r o m o s  méréseknél, melyek 
végeredményben mind a sugárzás hő
hatásán alapszanak, a műszerek összes 
hullámhosszúságú sugarak iránt érzé
kenyek. Ilyen műszerekkel tehát a 
csillagok összsugárzását mérhetjük. 
Maguk az ilyenfajta mérések azonban 
igen körülményesek és csak néhány 
fényesebb csillagnál használhatók. A 
legtöbb esetben olyan műszerek alkal
mazására szorulunk, melyek csak bi
zonyos hullámhosszúságú sugarak iránt 
érzékenyek, melyekkel tehát csak a 
spektrum bizonyos korlátolt szakaszá
ban végezhetünk vizsgálatokat. Ilyen 
sugárfelfogó eszközök: a szem, a fény
képlemez, a fotocella és a szeléncella. 
Bonyolítja a dolgot még az a körül
mény, hogy a szóbajöhető szakaszon 
belül is az illető felfogóeszköz érzé
kenysége a sugarakkal szemben igen 
eltérő, úgyhogy az ilyen műszerekkel 
nyert intenzitásgörbék az illető sza
kaszra is csak megfelelő redukálással 
adják a sugárzás tényleges színképi 
energiaeloszlását. Ennek dacára a köny- 
nyebb gyakorlati kivitel folytán ez 
utóbbi úgynevezett f o t o m e t r i a i

m é r é s e k  sokkal gyakrabban nyer
nek alkalmazást az előbb említett 
bolometriai stb. méréseknél (1. Csilla
gok összsugárzásának mérése, Intenzi- 
táseloszlásmérés csillagok színképében, 
Csillagsugárzásmérés a színkép korlá
tolt szakaszában, Csillagok színe). L.K.

Csillagsugárzásmérés a színkép kor
látolt szakaszában (csillagászati foto
metria) (1. Csillagsugárzás). A csil
lagok gyenge sugárzása csak arány
lag kevés esetben engedi meg annak 
spektrálfotometriai tanulmányozását. 
A legtöbb esetben azzal kell megelé
gednünk, hogy a színkép csak bizo
nyos szakaszábaéső hullámhosszúságú 
sugarak összhatását mérjük, azokét, 
melyekkel szemben az illető megfigyelő 
eszköz éppen érzékeny. A legprimití
vebb s egyúttal a legrégibb ilyen foto
metriai megfigyelés a csillagok fényes
ségének szemmel történő becslése, min
den mérőberendezés nélkül. Még az 
ókorban hat f é n y e s s é g r e n d b e  
( m a g n i t u d o )  sorozták a szabad
szemmel látható csillagokat. A körül
belül húsz legfényesebbet elsőrendűnek 
vették, a még éppen látható leghalvá
nyabbakat hatodrendűeknek. A távcső 
feltalálása után ezt az osztályozást 
kiterjesztették a halványabb csilla
gokra is. Herschel jö tt rá, hogy az 
elsőrendű csillagok közelítőleg száz
szor olyan fényesek, mint a hatodren- 
dűek. Ha ezt elfogadjuk s megállapo
dunk abban, hogy két egymásután kö
vetkező nagyságrendű csillag fényes
ségviszonya mindig ugyanaz legyen, 
akkor számítással megállapítható, hogy 
egy bizonyos magnitudójú csillag 
2/i>-szer (pontosabban 2'5128-szor) 
fényesebb, mint az utána következő 
halványabb. A fényessógskála null- 
pontja teljesen önkényes. Ez jelenleg 
úgy van megállapítva, hogy a hatod 
rendű csillagok fényessége középben 
megegyezik a Bonner Durchmusterung 
néven ismeretes katalógus e csillagok
ra vonatkozó fényességadataival.

Az emlékezetben megrögzített fé
nyességskála alapján történő fényes
ségbecslések a modern követelményeket



egyáltalában nem elégítik ki. Speciá
lis készülékeket, polarizáción és ab
szorpción alapuló f o t o m é t e r e k e t  
eszeltek ki, melyek sokkal jobban biz
tosítják, bogy a csillagok fényesség
rendekbe való osztályozása a megálla
pított fényességviszony (z-5128) értel
mében történjék. Azonban még így is 
fellépnek eltérések a különböző rend
szerek között, mely eltérések megálla
pítása az égi fotometria egyik legfon
tosabb feladata, mivel csak így lehet
séges a különböző fenyességkatalógu- 
sokat egy fundamentális rendszerre 
redukálni. A teljesen soha meg nem 
egyező fényességskálán kívül az egyes 
észlelők szemének eltérő színérzékeny
sége miatt is eltérések lépnek fel a 
fényességadatokban. Hogy a külön
böző fotometriai rendszerek ebből 
eredő eltérése megállapítható legyen, 
közmegegyezéssel az Ao színképtípusú 
csillagok fényességét minden fotomet
riai rendszerben ugyanannak vesszük. 
A többi csillag fényességének a szín
érzékenység különbözőségéből eredő el
térését s z í n e g y e n l e t  nek nevez
zük.

A szubjektív tényezőktől igen be
folyásolt vizuális megfigyeléseket egyre 
jobban kiszorítják a f o t o g r á f i a i  
m ó d s z e r e k .  Tekintve, hogy a fény
képlemez más hullámhosszúságú suga
rak iránt érzékeny, mint a szem, a 
fotográfiai és vizuális fényességek kö
zött igen nagy színegyenlet lép fel. 
E kétfajta fényességek összehasonlít
hatósága végett itt is egyformának 
szokás venni az Но-típusú csillagok 
fotográfiai és a vizuális fényességét. 
A fényképlemezen a csillagképek á t
mérőjének nagysága vagy sötétedésük 
foka nyújt módot a fényességek meg
állapítására. Elkerülhetetlen в egyben 
igen nehéz feladat a sötétedés (vagy 
átmérő) és a fényességrend közti ösz- 
szefüggés megállapítása. Kezdetben 
ezt az expozíciók, ma csaknem kizáró
lag a lemezre eső fényességek változ
tatásával érik el. Az eljárás körülmé
nyessége miatt gyakran azt az egy
szerűbb módot választják, hogy az il

lető fényképlemezre, melyen az isme
retien fényességű csillagok rajta van
nak, ismert fényerősségű csillagokat is 
lefényképeznek, melyek az illető le
mezre nézve lehetővé teszik a sötéte
dés és a fényesség közötti összefüg
gést.

A csillagfényességek legpontosabb 
meghatározása jelenleg az alkalicellák 
fotoeffektusán alapuló f é n y e l e k 
t r o m o s  m ó d s z e r e k  segítségével 
lehetséges. Hátrányuk, hogy csak a fé
nyesebb csillagoknál használhatók (bár 
a halvány csillagokra a kiterjesztés 
újabban sok reménnyel kecsegtet). Te
kintve, hogy egy fényképlemezre egy
idejűleg rengeteg csillagot tudunk le
fényképezni s a lemez megőrzésével a 
mérést bármikor végezhetjük s meg
ismételhetjük, a fotográfiai módszer
rel ebben a tekintetben sem a vizuális, 
sem a fényelektromos módszer nem 
versenyezhet. L. K.

Csillagsugárzás tényezői. Az energiát 
hatásaiban érezzük. Látszó fényessége 
a következő tényezőktől függ: a felü
leti fényességtől, a sugárzófelület nagy
ságától, a csillag távolságától, a földi 
légkör elnyelésétől, a felfogó műszer 
és az érzékelő szerv érzékenységétől. — 
A különböző fotometriai katalógusok
ban szereplő m nagyságrendekben a 
légkör, a műszer és az érzékelő szerv 
szerepe már kifejezésre jut. Az m nagy
ságrend pontos megnevezésével mindig 
a zenitre átszámított fényességet adja. 
— A csillagtávolság mérésére a p a 
r a l l a x i s  s z ö g  (p) szolgál, mely 
alatt a csillagról a közepes Föld-Nap- 
távolság látszik. E távolság haszná
latos egysége a f é n y é v ,  mely 9-46 
billió km. Nagyobb egység a p a r - 
s z é k  (1" parallaxisszögnek megfelelő 
távolság), mely 3*26 fényév. Az m 
nagyságrendet látszó nagyságrendnek 
hívjuk. Ha ezeket 10 parszekre átszá
mítjuk, akkor a csillagok abszolút 
nagyságrendjét kapjuk (M). Az M, m 
és p mennyiségek között a következő 
kapcsolat van:

M =  m +  5 +  5 log p.
A M már csak a csillag két fizikai



jellemzőjétől: a felületi fényességtől és 
a csillag nagyságától függ, tehát a 
csillagfizika alapvető fogalmának te
kintendő.

A csillagokat általában gömbala
kunknak gondoljuk. Nagyságukat a 
gömb sugara méri. Egységül a Nap 
sugarát, 695.560 km-t használjuk. A 
csillagkorong látszó sugara o, linearis, 
vonalas sugara r. A q és p meghatá
rozza r-t. A p mellett tehát a у-t is 
meg kell határozni. Erre is több mód 
van. Első a közvetlen mérés, mely у 
kicsinysége miatt eddig csak néhány 
csillagnál sikerült (a legnagyobb у 
mindössze 0*"05) és különleges mű
szert (Michelson - interferométert) kí
ván meg. A közvetett módszerek alapja 
azon egyszerű összefüggés, melyet Har
kányi Béla báró állapított meg a felü
leti fényesség, а у és az m között.

A felületi fényesség a csillag felü
letegységétől időegységenkint kisugár
zott energia. A felületi fényesség szo
rozva a csillag felületével, a csillag 
fényereje, luminózitása (L), az időegy
ségekben kisugárzott összenergiarész- 
let. — Mitől íügg a felületi fényes
ség? Az abszolút feketetesteknél (1. 
ott) a felületi fényesség a hőmérsék
lettől függ. A csillagok csak közelí
tőleg tekinthetők abszolút feketetest
nek. Náluk szorosan véve felületi hő
mérsékletről sem beszélhetünk, mert 
nemcsak a külső burok sugároz ki 
hőt, hanem az alatta levő rétegek is. 
Bizonyos mértékben ugyanis a csillag
test átlátszónak tekinthető. Külön
böző hőmérsékletű rétegek sugárzása 
ér tehát hozzánk. Ez a csillagsugár
zás tehát bonyolódottabb a feketetest 
sugárzásánál. A göttingai csillagvizs
gáló vetette magát újabban e sugár
zás komolyabb tanulmányozására, de 
még csak az alapvető anyag gyűjtö
getésénél ta rt ő is. — A csillaggal 
egyenlő nagyságú és egyenlő fényerejű 
feketetest abszolút hőfokát a csillag 
effektiv hőmérsékletének (Te) hívják. 
E vonatkozásban természetesen a M, 
r és Te között szoros kapcsolat van.

A csillag fényén kívül fényének szí

nességével is hat ránk. A csillagok színe 
attól függ, hogy színképükben milyen 
huliámhosszúságú sugarak érvényesül
nek leginkább. Ezt is végeredményben 
a (Te) hőmérséklet szabja meg. A (Te) 
tehát színjelző, színindex is lehetne. 
A hőfok növekedésével a csillagok színe 
egyre fehérebb színű, megfordított 
esetben folyton vörösebb. A színindex
nek nevezett m f — mv és a hőindexnek 
hívott mv — mb különbségek szintén 
jellemezhetik a színt. Használható még 
e célra a színképben a legfényesebb 
hely hullámhossza, az effektiv hullám
hossz le is. Az itt felsorolt meny- 
nyiségek között szintén összefüggés 
áll fenn.

A csillagoknak a felsoroltakon kívül 
még igen nevezetes fizikai jellemzőjük 
tömegük Ш )  és közepes sűrűségük (S( 
A tömeg közvetlenül csak kettőscsil
lagoknál határozható meg az össze
tevőknek egymás körül való mozgásá
ból spektroszkópikus úton. A kettős- 
csillagok tömegének és nagyságának 
ismeretéből a középsűrűség is adott 
lesz.

A sűrűségmeghatározásnak másik 
érdekes módja a cepheida változócsilla
goknál a periódus változásából való 
következtetés a sűrűségre. (Az S növe
kedésével a periódus rövidül s meg
fordítva.) T. L.

Csillagsürüség, 1. Tejútrendszer.
Csillagtávolság, 1. Csillagok távol

ságmeghatározása.
Csirasejt, 1. Gameta.
Csoportos variabilitás alatt Philip- 

tschenko az individuális variabilitás
sal szemben nem egyetlen egyénnek, 
hanem az egyének egész csoportjának 
együttes megváltozását érti a Linné- 
fajok keretén belől, vagyis a 1 i n 
n a  e о n összetételét j о r d a n о n ok
ból és ezekét b i о t í p u s okból (1. 
ott). Sz. Z.

Csőspektrográf. Igen nagy felbon
tású eszköz, melyben a sötétkamra- 
eljárás nyer alkalmazást. A sugárfel
fogó rés a kristály közelében van, egy 
hosszú cső egyik végén, míg a fény- 
kópezőleinez ennek másik végén foglal



112

helyet. A cső több méter hosszú is le
het, néha ki is szivattyúzzák. A kris
tályt és a esőtartót közös tengely körül 
lehet forgatni. Az áthelyezési elv szel
lemében a közvetlenül beeső sugár 
mindkét oldalán lehet fényképfölvételt 
készíteni. A kapott színképvonalaknak 
távolságából és a kristály elfordítási 
szögéből igen nagy pontossággal ki 
lehet számítani a visszaverődési szö
get, Cs. E.

Csővoltméter, olyan mérőkészülék, 
amelynél a mérendő feszültséget egy 
elektroncső rácsára kapcsolják és az 
anódáram megváltozását figyelik meg. 
Ebből kiszámítható a mérendő feszült
ség. A készülék az állandó anódáram 
kompenzálása által igen érzékennyé 
tehető és nem terheli a mérendő fe
szültségforrást. Éppen ezért használ
ható galvánelemek elektromotoros ere
jének meghatározására, például a hid- 
rogéniónkoncentráció mérésénél. Válta
kozó feszültség mérésére is alkalmas.

V. M.
Csúcsszámláló, 1. Geiger - csúcsszám

láló.

D
D’Alembert elve. Kényszermozgás 

esetében a kényszert mindig lehet erő
vel helyettesíteni. Ezt az erőt k é n y -  
s z e г e г ő nek nevezzük. Ha m tömeg 
pl. lejtőn van (ábra), akkor a kényszer-

erő (R =  AC) merőleges a lejtőre. 
Hasson a tömegre még P k ü l s ő ,  
f ü g g e t l e n  erő.  A test mozgását 
úgy tárgyalhatjuk, mintha a P és R 
erők hatnának rá és a kényszer (pl. 
lejtő) nem lenne ott. — Legyen álta

lában AB a testre ható független erő 
“—

és AC a kónyszererő. Bontsuk fel a 
külső erőt két összetevőre úgy, hogy

az egyik (AD) a kényszererővel ellen-
tetten egyenlő legyen. Ekkor a másik

—
összetevő AE. Az ábrából rögtön lát1

hatjuk, hogy ez az AE  egyúttal a füg

getlen AB  erőnek és az AC kényszer--
erőnek eredője. Ezért AE  a mo z 
g a t ó  vagy g y o r s í t ó  er ő.  Az

AD összetevő a kényszererőt ellen

súlyozza, mert vele ellentetten egyenlő. 
D’Alembert ezt az összetevőt e l v e 

s z e t t  e r ő  nek nevezi. Az AE  gyor-

sító erővel ellentetten egyenlő AF  a
— -

r e a k c i ó e r ő .  Mivel AE  a külső
független erőnek és a kényszererőnek-
eredője, azért AF  ezt a két erőt ki
egyensúlyozza. Tehát a külső függet
len erő, a kényszererő és a reakcióerő 
egymást egyensúlyban tartják. Ez d’A.

Dalton-törvény, 1. Henry - Dalton- 
törvény.

Darmol, gyógyszer, hatóanyaga a 
fenolftalein.

De Broglie elmélete, 1. Kvantum- 
mechanika.

De Broglie-hullámok, 1. Elektron
hullámok és Kvantummechanika.

Debye hatás, az ionok mozgékony
ságának azok elektrosztatikus kölcsön
hatása folytán beálló csökkenése, mely 
részint a relaxációs effektusra, részint 
pedig a kataforótikus effektusra vezet
hető vissza (1. Erős elektrolitok elmé
lete). E. G. T.



Debye-Hückel-elmélet, 1. Erős elek- 
trolitek elmélete.

Debye-Scherrer-eljárás. Ejtsünk egy 
kis lyukon keresztül Röntgen-sugár
nyalábot, mely éppen olyan szög alatt 
találja a kristályt, hogy róla erő
teljesen visszaverődik. Ha a kristályt 
most a beeső sugár, mint tengely kö
rül forgatjuk, a visszavert sugár egy 
kúp palástja mentén mozog és egy 
fényképező lemezre, amely a beeső su
gárra merőleges, kört (gyűrűt) rajzol 
(1. ábra). Ha a beesési szög megvál
tozik, más színű sugár verődik vissza, 
vagy esetleg ugyanaz magasabbren- 
düen és más sugarú kört kapunk. De 
a beeső sugár körül való forgatás és 
a beesési szög megváltoztatása útján 
a kristály mindenféle lehetséges hely

zetet elfoglal egymásután. Ha a szé
pen kifejlett kristály helyett kristály
törmeléket, kristályport használunk, 
akkor a nagy kristálynak egymásután 
következő helyzeteit egyidejűleg meg
kapjuk, tehát nyilvánvaló, hogy a 
visszavert sugarak egyidejűleg az 
előbbi összes kúpok alkotói mentén 
haladnak, vagyis az előbbi köröket 
egyszerre mind megkapjuk a fényké
pezőlemezen. A beeső sugárzásban elő
forduló jellemző sugárzásoknak más és 
más kör vagy gyűrű felel meg, melyek
nek középpontja azonban közös. A 
kristályporból valamilyen ragasztó- 
anyaggal kis rudacskát készítünk, vagy 
vékonyfalú celluloid- vagy aluminium- 
csőbe tesszük és így állítjuk a suga
rak útjába alkalmas védőkamra bel
sejében (2. kép). A D.-sal készült fel
vételeket gyakran hengeres filmre ké- 

Természettudományi Lexikon.

szítik. Az ilyen D.—Sch.-spektográf 
tulajdonképen 10—12 cm átmérőjű 
fémhenger, amelynek belső falához si
mul hozzá a film és amelynek tenge
lyében áll a forgatható kristályos ni-

г. ábra.

dacska. A henger oldalán két kisnyí- 
lású cső van: egyiken belép a sugár
zás a készülékbe, a másikon pedig el
hagyja, — leszámítva a kristályszem
csék által elhajlított sugárnyalábokat. 
A fényképfölvétel után a filmet sík
ban kiterítik, mikor nagyon jól lát
szanak rajta a görbe színképvonalak 
(3. ábra).

A D.-sal készült fölvételek készíté
séhez egynemű sugárzást használnak. 
Legalkalmasabb erre a réz Aa-sugár- 
zása. Ezért a Röntgen-lámpa réz-anti- 
katódjának sugárzását nikkellemezen 
szűrik át, amely csak a Aa-sugárzást 
engedi á t erőteljesen, melynek hullám
hossza 1-54 A.. A molibdén A-sugár- 
zását is használják, de ez nem olyan 
előnyös, mint a rézé, mert keményebb 
nála, nagyobb feszültséggel kell ger
jeszteni, mint a rézét és a fényképező
lemezre sem hat olyan jól.

3. ábra.

A D.-sal készült gyűrűket az anyag 
belső szerkezetének meghatározására 
használják. Mindenekelőtt arról tájé
kozódhatunk velük, hogy a vizsgált 
test kristályos-e vagy sem. Ha vannak 
gyűrűk, akkor kristályos, ellenkező

8



esetben alaktalan. A kristály térrácsá
ról becses felvilágosítást nyújtanak. 
Szabályos, négyzetes és hatszöges rend
szerbeli kristályok esetében a gyűrűk 
a kristályrendszer felől is tájékoztat
nak ; más esetekben ezt külön kell 
meghatározni. Fontos dolog a gyűrűk 
megszámozása, vagyis amaz atómsíkok 
indexeinek a meghatározása, amelyek
ről bizonyos gyűrűk helyére eső suga
rak visszaverődnek. Erre is van jó gya
korlati eljárás. Ha mindez ismeretes, 
akkor a rendelkezésre álló egyenletek
ből kiszámíthatjuk a térrács alaptar- 
tományának, elemi cellájának méreteit 
és térfogatát, sőt még a benne foglalt 
atómok számát is. Cs. E.

Dedifferenciálódás (szövettenyész
tés). A kutatók egyrésze kezdetben 
azon az állásponton volt, hogy a szö
vetek a mesterséges tenyészetekben el
vesztik eredeti sajátságaikat és kez
detleges sejttípusokká fejlődnének visz- 
sza. Ez volna a D. Az újabb vizsgá
latok azonban kiderítették, hogy mind 
az ektodermális, mind a mesenchymá- 
lis szövetek megtartják mindenkor ere
deti tulajdonságaikat a tenyészetek
ben is, ha morfológiailag nem is külö
níthetők el egymástól. Cs. M.

Deficientia. 1. Kromozómaaberráció.
Deformálhatóság. Ha atómok (ille

tőleg molekulák vagy ionok) elektro
mos erőtérbe kerülnek, akkor az erőtér 
hatására az atom pozitív és negatív 
töltésű részei (az atommag és az elek
tronok) egymáshoz képest bizonyos 
mértékben eltolódnak, az atom defor
málódik. Ennek következtében az atom
ban vagy ionban a pozitív és negatív 
elektromosság súlypontja többé nem 
esik egybe, miáltal egy dipól képződik. 
A deformálódás nagysága az elektro
mos erőtér nagyságán kívül attól függ, 
hogy milyen könnyen tolódnak el a töl
tések a kérdéses atomban. Az atom ez 
utóbbi tulajdonságát jellemző D. vagy 
polározhatóság (a) szabja meg, hogy 
valamely (v erősségű elektromos tér ha
tására az atomból keletkező dipólnak 
mekkora a dipolmomentuma (//):

H == a (5;

A D. vagy polározhatóság tehát az 
egységnyi erősségű elektromos erőtér 
által létrehozott dipól dipolmomen
tuma. — A polározhatóság meghatá
rozható a törésmutatóból (n), a Clau- 
sius-Mosotti-egyenlet alapján:

hol R az illető anyag halmazállapotá
tól független molrefrakciója, mely a D. 
mértékéül tekinthető, V a moltérfogat, 
N pedig a Loschmidt-szám. E. G. T.

Degeneráció, 1. Leromlás, Elfajzás.
Degradált talajtípus. Azt a folya

matot, amikor egy gazdagabb ta
lajtípus a talajkéiződés tényezőinek 
megváltozása következtében szegényebb 
talajtípussá alakul át, d e g r a d á- 
c i ó nak nevezik; az átalakulóban le
vő talajtípus, mindaddig, míg eredeti 
sajátságai felismerhetők maradnak,
D. Így például, ha a csernoszjomot 
tartósan erdő borítja, akkor a talaj 
felső részének nedvességtartalma fo
kozódik, kilúgzás indul meg, aminek 
következtében a csernoszjom szürke 
erdei talajjá alakul á t; a szürke er
dei talaj tehát degradált csernosz
jom. A degradálásnak ellenkezője is 
lehetséges, ezt a folyamatot, amely
nek során egy szegényebb talajtípus 
egy gazdagabb típussá alakul át, r e- 
g r a d á l á s  nak mondják. B. R.

Dehidráz. Fajlagos hidrogént le
hasító fermentumok. Működésükhöz 
szükséges egy anyag, melyből lehasít
ható a hidrogén (donator) a egy má
sik, amely a hidrogént felveszi (accep
tor). Acceptornak rendszerint methy- 
lénkéket használnak, mely hidrogénfel
vétel közben elszíntelenedik. Sejtek 
oxigén nélkül is életben tarthatók 
methylénkék jelenlétében (1. Oxidáció). 
Legismertebb a succino-D., mely bo
rostyánkősavból fumarsavat készít.

T. H.
Deklináció, 1. Egyenlítői koordiná

ták és Földmágnesség.
Deletio, 1. Kromozómaaberráció.
Delta-sugarak. A beta sugarakhoz 

hasonló természetű, elektronokból álló



(tehát korpuszkuláris) sugarak; a se
bességük és így az ionizálóképessé- 
gük is rendszerint igen kicsiny a 
beta-sugarakhoz képest. Rendszerint 
mint az alfa-sugár létesítette másod
lagos (szekundér-) sugarak lépnek fel 
az alfa-részecskék pályája mentén.

I. L.
Denitrifikáló baktériumok, 1. Iszap

baktériumok.
Deplantáció, 1. Transzplantáció.
Depolarizátor. Ha valamely fém

elektród egy szilárd sójával érintke
zik s e só telített oldatba merül, ak
kor az elektród lényegesen kevésbbé 
polározható, mintha szilárd só nem 
volna jelen. A szilárd sót ezért D.- 
nek nevezik. A D. hatása abban áll, 
hogy ha az elektromos áram (vagyis 
az elektródok polározása) következté
ben az elektród körül a fém ionjainak 
a koncentrációja megváltozik, akkor 
a szilárd só oldódása, illetőleg a szi
lárd sónak a túltelített oldatból való 
kiválása következtében ismét közelí
tőleg helyre áll az eredeti ionkon
centráció s így az elektród poten
ciálja nem változik meg nagyobb mér
tékben (1. Másodfajú elektródok is).

E. G. T.
Depressor-reflex. A vérnyomás sza

bályozásában van fontos szerepe. Ha 
a vérnyomás a főütőér (aorta) kez
deti részében emelkedik, harántirány
ban tagúi az ér fala és ez ingerlőleg 
hat a nervus depressor (vérnyomást 
csökentő ideg) végkészülékére. A ner
vus depressor a bolygóidegben (vagus) 
felmegy a központi idegrendszerbe, a 
nyúltagyba s o tt az ú. n fossa rhom- 
boideában lévő szív- és véredényszabá- 
lyozó centrumokhoz követhető. A re
flexív centrifugális pályái részben a 
sympathicus, részben a parasympathi
cus idegrendszerben haladnak. A reflex
működés a szívmunka csökkenésében és 
és az erek tágulásában mutatkozik. 
Ez alapon a vérnyomás csökken. T. H.

Depresszió, a szárazföld felszínén 
a tenger szintje alá süllyedő mélyedés.

K. A.

Dermatol, gyógyszer, galluszsav bá-
zisos bizmutsója.

Desamináz. Aminosavakból ammó
niát lehasító enzim.

Desoiorm, gyógyszer, tribrómfenol- 
kalcium.

Desoxycholsav. Az epében az emlí
te tt epesavakon (1. ott) kívül talál
ható sav, mely a cholsav redukált 
alakja: С24Я4 0О4 . Három hidratált 
benzolgyűrűből és egy 5 szénatómos 
oldalláncból áll. T.H.

Destrukció, 1. Lepusztulás.
Deszenzibilizálás a fotográfus-lemez 

érzékenységének csökkentése a fóny- 
nyel szemben. Az az anyag, amely 
ezt előidézi, a deszenzibilizátor. Üjab- 
ban ezt az elnevezést egészen külön
leges értelemben használják. A foto- 
grafus-lemezt az exponálás után tel
jesen érzéketlenné lehet tenni a fény 
iránt anélkül, hogy ez a meglevő rej
tett kép előhívását befolyásolná. Így 
a lemezt napfénynél lehet előhívni. 
Ilyen célra használható deszenzibili
zátor a fenoszafranin, pinakriptol- 
zöld és pinakriptolsárga. Az utóbbi
val pankromatikus lemezeket is le
het deszenzibilzálni. M. J.

Deszenzibilizálás, 1. Anafilaxia.
Deszolúció, 1. Oldékonyságcsökke- 

nés.
Deszorpció. Az adszorpcióval ellen

tétes folyamat, vagyis az adszorbeált 
résznek az adszorpcióé rétegből való 
felszabadulása, az adszorbeált rész 
mennyiségének csökkenése. Különbö
ző okok idézhetik elő. Legáltaláno
sabb oka az adszorbens fizikai álla
potának s ezzel kapcsolatban fajlagos 
felületének csökkenése. Kolloidolda
tok ú. n. öregedése alkalmával, mint
hogy e folyamat általában a fajlagos 
felület csökkenésével jár, D. csaknem 
mindenesetben tapasztalható. Hasonló
képen a kolloidok koagulálása alkal
mával is fellép. B. A.

Desztináció, 1. Determináció.
Detektor. D.-nak nevezzük az egyen- 

irányítást végző berendezéseket, első
sorban a kristálydetektort, a kupro- 
oxidos szárazegyenirányítót, azután

8*
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az anódegyenirányítást végző elek
troncsövet és az audiont. V. M.

Determináció. Az a folyamat, amely 
a kezdetben változatos teljesítményre 
képes csiraterületek és szövetek jö
vendő fejlődését térbelileg és időbeli- 
leg, minőségileg és mennyiségileg meg
szabja, a lehetőségek közül egyet 
mintegy a megvalósításra jelöl ki. Ha 
az embrió valamely csiraterületének 
vagy valamely regenerátumnak fejlő
dését visszafelé követjük, találunk 
egy olyan állapotot, amelyben a kér
déses csiraterület, illetőleg regenerá
ciós blastema jövendő feladata még 
semmilyen irányban sincs megszabva. 
A sejtek indifferensek. Jövendő ki
alakulásuk attól függ, hogy az organi
záció folyamán milyen szomszédsági 
viszonyba kerülnek a többi csiraterü
letekkel. A csiraterület ebben az álla
potban omnipotens, ami úgy értendő, 
hogy a későbbi organizációs folyama
tok a legkülönbözőbb szerveket épít
hetik fel belőle. Magában a csiraterü
letben azonban a lehetőségek valóban 
nincsenek benne. Tehát nem sok meg
lévő képességből valósít meg egyet, 
hanem az organizáció folyamán sok
féle képességet nyerhet el a szóban 
forgó csiraterület. A csirában nin
csen praeformálva (1. Praeformáció) 
semmi, azaz organizáció szempontjá
ból a megtermékenyített pete üres s 
csak a fejlődés folyamán, amely való
ban mindig valami újat hoz létre, telik 
meg fokozatosan tartalommal. A fej
lődés tehát epigenetikus (1. ott).

A kezdetben omnipotens csirát a
D. folyamata különböző értékű és hi- 
vatású területekre bontja szét. Ez a 
szétbontás fokozatos lefolyású, ami 
azt jelenti, hogy először nagyobb egy
ségek, aztán azok részei s végül a ré
szeknek alárendelt kisebb rendszerek 
fejlődési irányát szabja meg a D. A 
csiraterületek potenciája a D. előre
haladásával fordított arányban fogy, 
vagyis a D. bizonyos tekintetben po
tenciaszűkítés.

Nemcsak a különböző rendű és 
rangú csiraterületek D.-ja folyik le

időbelileg egymás után, hanem egyet
len tulajdonság rögzítése is fokozato
san megy végbe az indifferens álla
pottól a véglegesen determinált állapo
tig. A determináltság mértékét illető
leg két fokozatot különböztetünk meg. 
Ha a D. még csak olyan fokú, hogy 
a determinált csiraterület jövendő hi
vatása még más irányba hangolható, 
i n s t i t  ú c i ó ról beszélünk. Az insti
túció a D. folyamatának bevezető sza
kaszát képviseli. Ha aztán a folyamat 
annyira előre haladt, hogy megfordí
tani, áthangolni már nem lehet, a D. 
befejező szakaszával, az ú. n. d e s z -  
t  i n á c i ó állapotával van dolgunk. 
A determinált csiraterület a D. folya
matának idején alaki változást szük
ségképen még nem mutat, minősége 
azonban rejtetten már megváltozott.

D. E. és K. A.
Determináns, 1. Gélek, Ivarmegha

tározás.
Detritus (törmelék) főleg az édes

vizek iszapjának felszínén felhalmozó
dott élettelen anyag, mely többnyire 
növényi részekből áll. Benne sok apró 
állatka él s táplálkozik belőle. V. L.

Deuton. A hidrogénnek két izo
tópját ismerjük, atómsúlyuk 1 és 2 
(1. Nehéz hidrogén). A könnyebb izo
tóp magja a proton, a nehezebbét D.- 
nak nevezték el. Tömege kétszer ak
kora, mint a protoné, de töltése ak
kora, mint a másik izotop magjáé, 
vagyis elemi töltésmennyiség. A D.-t 
kétféleképen lehet értelmezni, asze
rint, hogy a protont vagy neutront 
tekintjük eleminek. Az első felfogás 
szerint a D. két protonból és egy 
elektronból épül fel. A második fel
fogás szerint két neutronból és egy 
pozitronból áll. Mindkét esetben tö
mege két egység, töltése pedig egy 
elemi egység. M. J.

Dextrináz, 1. Enzim.
Dezmoláz, 1. Enzim.
Diabetes insipidus, 1. Hipofízis.
Diád (dyad), a. m. hosszában ketté

hasadt kromozóma (1. ott).
Diafanikus öv a mélyebb vizeknek 

napsugaraktól átvilágított része, mely



ben zöld növények is élhetnek, szem
ben a sötét (afotikus) rétegekkel.

V. L.
Diagenezis alatt értik az üledékes 

kőzetek keletkezésében azt a folya
matot, melyben a lerakodott anyag 
végleges kőzetté alakul. A végleges 
kőzetté alakulás, a D., állhat abban, 
hogy 1. a lerakodott, eredetileg igen 
laza üledékanyag megkeményedik, pl. 
iszap agyaggá lesz, vagy, ha nyomás 
éri, agyagpalává alakul; 2. a lerako
dott anyag kilúgozódik, pl. eredeti 
sótartalma elvész, mészt.artalma csök
ken stb.; 3. a kőzet anyaga kémiai 
átalakuláson megy keresztül, pl. mész
kő dolomittá lesz; 4. szerves üledék
anyag, pl. fa szenesedik; 5. a kivá- 
lott anyag kristályosodik (pl. kova
kocsonya kalcedonná alakul), vagy 
benne ú. n. kollektív kristályosodás 
megy végbe (pl. amikor a hó glecs- 
cserjéggé alakul). R .R.

Diakinesis, 1. Eedukciós osztódás.
Dializátor, 1. Dialízis.
Dialízis, folyadékokban oldott anya

goknak hártyákon és vékony falakon 
való áthatolása, diffundálása a hár
tyával, illetőleg a vékony fallal az ol
dattól elválasztott tiszta oldószerbe 
vagy hígabb oldatba. Ha pl. konyha
sóoldatot pergamentpapirosból készült 
tömlőbe helyezünk s a tömlőt tiszta 
vízbe merítjük, úgy a konyhasó egy 
része átdiffundál a hártyán a tiszta 
vízbe. A D. jelensége lényegileg meg
felel a kocsonyákban, gélekben végbe
menő diffúzió jelenségének. A D., 
vagyis az áthatolás sebessége tehát a 
diffundáló anyagnak a hártya állomá- 
m ára vonatkoztatott diffűzióegyütt- 
hatójától függ. Általában azok az anya
gok, melyeknek diffúzióegyütthatója 
kisebb, mint 0-2 .10—5, a legtöbb hár
tyán gyakorlatilag nem dializálnak. 
E diffúzióegyüttható mintegy 08  цц  
részecskenagyságnak felel meg. Vagyis 
0*8 Щ1-nál nagyobb részecskék vagy 
molekulák gyakorlatilag nem hatol
nak át a dializáló hártyákon. Ez 
adja magyarázatát annak, hogy D.-sel 
kolloidoldatokból a molekuláris disz

perzrészt el lehet távolítani, vagyis a 
kolloidoldatokat molekulárisán oldott 
„szennyezésekétől meg lehet szaba
dítani. —- Dializáló hártyák gyanánt 
használható: pergamentpapiros, hal
hólyag, cellofán, bél, kollódiumhártya 
stb.. Különösen alkalmas a kollódium
hártya vagy tömlő, mert tömörsége s 
így dializálóképessége a kollódiumol- 
dat koncentrációjának variálásával 
könnyen változtatható. A hártya dia
lizáló képességét megfelelő, ismert 
diszperzitásfokú anyagokkal, legin
kább megfelelő festékekkel ellenőriz
zük. Legalkalmasabb e célra a kongó
vörös vagy az alkálikék. Ha ezek a 
festékek oldataikból nem hatolnak át 
át a hártyán, úgy az illető hártya 
kolloidoldatok D.-ére alkalmas.

A D.-t megfelelő készülékekben, 
ú. n. d i a l i z á t o r o k  ban végezzük. 
Legegyszerűbb alakja a Graham-féle, 
mely egy üveghengerből áll, melynek 
egyik végét a dializáló hártyával zár
juk le. Laboratóriumi célokra legal
kalmasabbak a kollódiumtömlők, me
lyeket tetszésszerinti alakban és nagy
ságban úgy állítunk elő, hogy kém
csövet vagy hengerpoharat kollódium- 
oldatba mártunk, majd vízben áztat
juk s azután a tömlőt az üvegedény
ről egyszerűen lehúzzuk. Ipari célokra 
szűrőprésekhez hasonló szerkezetű dia- 
lizálókészülékeket használnak.

A D. sebességét növelhetjük elek
tromotoros erő alkalmazásával. Ez az 
eljárás az ú. n. e 1 e к t г о d i а 1 í z i s. 
Az elektrodializátor három kamrából 
áll. A középső kamrát, mely a diali- 
zálandó oldatot tartalmazza, diali
záló hártyák vagy falak választják el 
a két külső kamrától, melyekbe tiszta 
oldószert öntünk. A két külső kam
rába elektródok (platina vagy szén) 
merülnek, melyek az áram bevezeté
sére szolgálnak. Az elektrodialízisnél 
tehát a molekuláris, helyesebben az 
iondiszperzrész kidiffundálását elek
trolízis segíti elő. Azzal az előnnyel 
szemben, hogy ily módon a D. sebes
sége lényegesen nagyobb, hátránya 
az elektrodialízisnek az, hogy a diali-
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záló oldat aciditása könnyen megvál
tozik. Különösen fehérjék s általában 
hidrogénionkoncentráció megváltozá
sára érzékeny kolloidoldatok dialízisé
nél ez utóbbi körülményre különösen 
tekintettel kell lenni. B. A.

Dialízis-állandó, 1. Dialízis.
Diamágnesség. Függesszünk fel biz- 

mutpálcikát selyemszálra úgy, hogy 
torziós ingaként vízszintes síkban leng
hessen. Helyezzük a pálcikát erős 
mágnes pólusai közé, akkor az erő
vonalakra, vagyis a pólusokat össze
kötő egyenesre merőlegesen áll be. 
Az ilyen anyagokat (arany, ezüst, 
réz, higany, kén, foszfor stb.) dia
mágneses anyagoknak nevezzük. Ezek 
az erővonalakat nem gyűjtik maguk
ba, mint a para- és ferromágnesek 
(1. ott), hanem ellenkezőleg, az erő
vonalak ezeket a testeket kikerülik. 
Más szóval permeabilitásuk (1. ott) 
kisebb, mint a léghíjas téré, vagyis 
egynél kisebb. Ha felfüggesztett biz- 
mutot erős mágnes közelébe viszünk, 
akkor a mágnes a bizmutot eltaszít
ja, ellenben a para- és ferromágne- 
seket vonzza. — Minden mágnes ele
mi mágnesekből áll, ezeket a mole
kulában haladó köráramok keltik, me
lyeket keringő elektronok létesítenek 
(1. bővebben Molekuláris mágnesek). 
A külső mágneses tér indukciós hatás 
folytán ezeket a köráramokat gyen
gíti. Ez a para- és ferromágneses anya
goknál is így van. A diamágneses anyag 
ezektől abban különbözik, hogy a mo
lekulában levő összes elektronok mág
neses momentumának (lásd Mágneses 
mennyiségek) eredője 0 , ellenben a 
többi anyagokban van a molekulának 
eredő mágneses nyomatéka. Mágneses 
térben a diamágneees molekulában ke
letkező mágneses momentum negatív, 
vagyis ellenkező, mint a mágnesező 
tér, ellenben paramágneses anyagokban 
a mágneses momentum a gyengülés el
lenére is pozitív marad. A diamágneses 
anyagok s z u s z c e p t i b i l i t á s a  
milliomodrendü negatív érték, a biz- 
múté —14.10- ®, az ezüsté —1-5.10—e, 
a rézé —O7.10- e . M, J.

Diaszkóp vetítő készülék áthaladó 
fénnyel. A fényforrás fényét kondenzor- 
lencse segítségével a diapozitívra gyűjt
jük. A kondenzor a fényforrás képét 
az objektívre, helyesebben az objektív- 
nek kimeneti nyílására veti. A meg
világított diapozitívról az objektív az 
ernyőn fordított, valós és nagyított 
képet ad. M. J,

Diasztáz, 1. Enzim.
Diasztrófa. A földön végbement 

nagymértékű átalakulás. D.-k a ten
gerpartok helyváltoztatásában, hegy
képző mozgásokban, élénk vulkáni 
működésben, a klíma aránylag gyors 
változásában nyilvánulnak meg. A 
d i a s z t r ó f i к us  k o r b e o s z t á s  
a földtörténet korszakait úgy igyek
szik elhatárolni, hogy az egyes kor
szakok között a határt a D.-k szab
ják meg. Különösen az amerikai geo
lógiai iskola törekszik arra, hogy a 
geológiai korbeosztást a diasztrófikus 
fejlődésmenet szemmeltartásával helyes
bítse. H. F.

Diasztrófikus korbeosztás, 1. Dia
sztrófa.

Diathermia. A test belsejében való 
hőfejlesztés gyógyászati célokra D. se
gítségével történik. Egy nagyfrekven
ciát szolgáltató generátor két pólusát 
az emberi test felületén elhelyezve, 
benne örvényáramok indulnak meg. 
Ezen örvény áramok erőssége az alkal
mazott nagyfrekvencia folytán igen 
könnyen felfokozható oly mértékben, 
hogy az illető helyen a test belsejében 
tekintélyes hőfejlődés történjék anél
kül, hogy más, egyébként fellépő kel
lemetlen hatása az elektromos áram
nak érezhető volna. Alkalmazzák első
sorban reumatikus bántalmak, izületi 
gyulladások gyógyítására, szemölcsök 
stb. kiégetésére. F. M.

Dichroizmus (kolloidok). Kettős tö
rést mutató anyagrendszerek ama tu
lajdonságát, hogy különböző irányból 
különböző színűeknek látszanak, D,- 
nak nevezzük. E jelenség oka abban 
áll, hogy a két fénysugár különböző 
mértékben szenved abszorpciót. Kol
loidoldatokon, valamint más kolloid



rendszereken, pl. a liogeleken és xero- 
geleken is tapasztalható a D. jelen
sége, ha a kolloidrészecskék szerkeze
tüknél fogva kettős törést mutatnak, 
avagy ha anizodimenzionálisak s irá
nyított helyzetet foglalnak el (1. Áram
lási kettős törés). D.-t mutat pl. az 
áramlásban lévő vanadiumpentoxid- és 
a vasoxidsol. Különböző festékekkel, 
valamint kolloidfémekkel (Au,Ag) meg
festett cellulózén is tapasztalható a D. 
Hasonlóképen D.-t mutat az arany
vagy ezüstszollal elegyített és megszá
rított gelatinagél is, ha nyújtott ál
lapotban szárítjuk meg. Az ilyen ge- 
latina áteső fényben vörösnek mutat
kozik, ha a fény rezgési síkja merőle
ges a nyújtás irányára és kék színű, 
ha az áteső fény rezgési síkja pár
huzamos a nyújtás irányával. Nyúj
táskor ugyanis az anizodimenzionális 
aranyrészecskék párhuzamosan helyez
kednek el a nyújtás irányával. B. A.

Dielektromos állandó. Azt mutatja 
meg, hányszor nagyobb a sűrítő kapa
citása, ha szigetelő gyanánt léghíjas 
tér helyett más szigetelőt veszünk. 
E szerint a léghíjas tér dielektromos 
állandója 1. Néhány anyag dielektro
mos állandója: üveg 4—7, csillám 4—8, 
ebonit 2-8, paraffin 1*7—2*3, porcel
lán 5, sellak 2*8—3'7, kén 3*5—4‘6, 
kősó 5-6. Folyadékoknál még sokkal 
nagyobb értékeket találunk. Pl. etil
alkohol 26, hangvasav 60, metilalko- 
hol 33, nitrobenzol 36. De nem minden 
folyadék dielektromos állandója ilyen 
nagy. Pl. petróleum 2, etiléter 4-35, 
kloroform 5*1, anilin 7*2. A folyadé
kok dielektromos állandója lényegesen 
függ a hőmérséklettől. Az előbbi ada
tok +  18°-ra vonatkoznak. A hőmér
séklet növekedésekor a folyadék D.-ja 
csökken. A csökkenés fokonként: etil
éter 0-46, nitrobenzol 05, anilin 035 
stb. Ha a folyadék megszilárdul, di
elektromos állandója gyakran nagy 
mértékben csökken. Pl. a folyékony 
ciánhidrogén D.-ja 21°-on 95, a vízé 
10°-on 81. Szilárd állapotban a cián- 
hidrogéné 2-4, a vízé (jég) 34. — Gá
zok D.-ja általában nagyon közel van

1-hez. Függ a gáz sűrűségétől, még 
pedig csökkenő sűrűségnél egyre köze
lebb van 1-hez. Néhány gáz D.-ja 0°-on 
és 760 mm nyomáson: levegő Г000590, 
oxigén P000547, nitrogén 1*000606, 
hidrogén Г000270, hélium P000074.

M. J.
Dielektromos állandó mérése az 

analitikai kémiában. Egyelőre csak 
szórványosan nyer alkalmazást, mivel 
a különböző anyagok dielektromos ál
landója (DK) csak kis mértékben el
térő. Leginkább a szilárd és folyékony 
anyagok víz-, helyesebben nedvesség- 
tartalmának meghatározására alkal
mazzák, mivel a víz DK (= 8 1 ) a 
többi számbajövő anyagénál jóval na
gyobb, így pl. jól bevált a szenek ned
vességtartalmának gyors és pontos meg
állapítására. A porított szilárd anya
gok nedvességtartalmának mérésénél 
hátrányos, hogy a DK függ a szemcse
nagyságtól és a por összesajtolására 
használt nyomástól, amin újabban úgy 
segítenek, hogy nem közvetlenül a szi
lárd anyag porát használják dielektri
kumnak, hanem azt egy alkalmas oldó
szerrel (pl. dioxinnal; DK kb- 35) ráz
zák össze, az oldószer a nedveséget ki
vonja és az így kapott folyadék di
elektromos állandóját mérik.

Sz. L. és V. A.
Dielektromos eltolódás, 1. Poláro- 

zás, dielektromos.
Dielektromos veszteségek. Ha szi

getelő anyagon egyenáramot bocsá
tunk át, akkor a kis vezetőképesség 
miatt gyenge áram halad át és a szi
getelőt felmelegíti. Váltóáramnál eh
hez az energiaveszteséghez még egy 
másik is járul. Ez annál nagyobb, 
mennél nagyobb az áram frekvenciá
ja. Ezt úgy lehet elgondolni, hogy a 
szigetelő tökéletes és benne igen kis 
vezető gömbök vannak. Ha váltóára
mot kapcsolunk a szigetelőre, akkor 
a kis vezető gömbökben örvényára
mok keletkeznek. Ezek a gömböket 
és evvel együtt az egész szigetelőt 
felmelegítik. Az egyes szigetelőkben 
a beágyazott vezető részek száma, 
nagysága és vezetőképessége külön-
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böz6. A felmelegedés annyiban ká
ros, hogy a szigetelők ezáltal az át
ütéssel szemben kevésbbé ellenállók.

M. J.
Differenciál galvanométer. A D. oly

tűgalvanométer (1. ott), melynek te
kercse két párhuzamosan vezetett egy
forma anyagú drótból áll, de a két 
drótvezetékben az áram ellentétes ér
telemben halad keresztül. Ezáltal a 
két tekercs hatása a tűre egymást 
megsemmisíti, a tű nyugalomban ma
rad, a galvanométer nem mutat ki
térést. Ügy kell szerkeszteni, hogy a 
használható legnagyobb áramerősségre 
is még nullán álljon a galvanométer, 
ha csak a két tekercsben egyenlő az 
áramerősség. Elsősorban nullaeszköz
ként használható és mint ilyen igen 
nagy érzékenységgel tudja a két el
lentétesen befutott tekercs áramában 
fellépő legkisebb különbségeket is je
lezni. Ellenállás mérésekben is alkal
mazzák. F. M.

Differenciális oldáshő, 1. Oldáshő.
Difform rendszerek. Vékony leme

zek (filmek) és vékony fonalak vagy 
szálak alaptípusai a D.-nek. Szoros 
rokonságban vannak az ú. n. disz
perz rendszerekkel, minthogy azokhoz 
hasonlóan nagy fajlagos felületükkel 
tűnnek ki. Lemezalakúra kiképezett 
rendszereket lamináris, szálasán ki
képezett rendszereket fibrilláris D.- 
nek nevezzük. Pl. az aranyfüst la
mináris D., a selyemszál pedig fib
rilláris D. Vastagságuk nagyságrend
je szerint megkülönböztetünk durva, 
kolloid és molekuláris D.-et, leme
zeket, filmeket, illetőleg szálakat. 
A durva D. vastagsága nagyobb, mint 
500 [1ц (00005 mm), a kolloid D. 
vastagsága 500 BB és 1 щг közé esik, 
a molekuláris D.-é pedig kisebb, mint 
1 (ifi. Fajlagos felületük a vastagság 
csökkenésével rohamosan növekszik. 
A kolloidméretek tartományában a le
mezek fajlagos felülete (1 cm3-nyi 
anyag felülete) 4 és 2000 m2 között, 
a szálaké pedig 4 és 4000 m2 között 
váltakozik. — A D.-nek ugyanolyan 
nagy jelentőségük van az anyagvi

lágban, mint a diszperz rendszerek
nek. Különösképen a kolloidfilmek és 
kolloidszálaknak van nagy jelentősé
gük. Ezeknek fizikai és kémiai sa
játságai éppen úgy eltérnek a többi 
rendszerek sajátságaitól, akárcsak a 
kolloiddiszperzrendszereké. A modern 
kolloidikának éppen olyan fontos fel
adata a kolloiddiformrendszerek tanul
mányozása, akárcsak a szoloké, géle
ké, füstöké, ködöké és haboké. B. A.

Diffrakció, 1. Fényelhajlás.
Diffúz kettős réteg, 1. Elektromos 

kettős réteg.
Diffúzködök, 1. Ködfoltok.
Diffúz rétegek. Folyékony és gáz

halmazállapotú közegben szilárd vagy 
folyékony testek felületén képződő ad- 
szorpciósrétegek, álljanak akár ionok
ból, akár molekulákból, nem élesen ha
tárolt réteg, hanem D. Az adszorp- 
ciós réteg és a közeg között tehát nem 
ugrásszerű, hanem folytonos átmenet 
van. A diffúzjelleg a térbeli eloszláson 
kívül a réteg dinamikai sajátságaiban, 
valamint az elektromos potenciálesés
ben is megnyilvánul. Az adszorbens 
felületétől a közeg belseje felé haladva, 
folytonos görbének megfelelően, csök
ken az adszorpciós erő nagysága, va
lamint az elektromos potenciál értéke 
is (1. Adszorpciós réteg, Elektromos 
kettős réteg). B. A.

Diffúzió. D.-ról beszélünk akkor, 
amikor a figyelembe vett anyag (szi
lárd, folyadék vagy gáz) elemi ré
szecskéi hőmozgásuk következtében 
helyüket változtatják. E meghatáro
zás értelmében D. homogén, egyszerű 
rendszerekben is végbemegy (öndif- 
fuzió), mivel azonban ilyenkor azo
nos részecskék cserélődnek ki egy
mással, a D. lefolyását a makroszko
pikus vizsgálati módszerekkel nem kö
vethetjük. Másként áll a helyzet olyan
kor, amikor különböző anyagok egy
másba való D.-járói van szó, mert 
ilyenkor a D. a komponensek keveredé
sében nyilvánul meg. A beálló koncen
trációváltozásokat analítikailag köny- 
nyen lehet követni; ez képezi a D.-s 
állandó kísérleti meghatározásának



módját. A D. folyamatát analítikai- 
lag a Fick-differenciálegyenletek ír
ják le, melyek a következők:

ahol c =  koncentráció, x =  a D. irá
nyában fekvő távolság, t =  idő, D 
=  diffúziós állandó, m — az egy- 
ségnyi keresztmetszetben átvándorolt 
anyagmennyiség. Az első törvény ér
telmében e mennyiség arányos D-vel, 
az idővel és a koncentrációeséssel, a 
második a koncentráció időbeli vál
tozását kapcsolja össze a koncentrá
cióesés térbeli változásával. Az első 
törvényből a D. állandó definíciója 
is adódik, ez az egységnyi kereszt- 
metszeten az időegység alatt áthaladt 
anyagmennyiséggel egyenlő, ha a kon
centrációesés egységnyi. — A diffú
ziós állandót kísérletileg rendszerint 
a második Fick-törvény alapján ha
tározzuk meg. Észleljük ugyanis a
D.-s hengerben beálló koncentrációel
oszlást, mint az idő függvényét, amely 
adatokból a Stefan—Kawalki-táblá- 
zatok segítségével a D.-s állandóhoz 
jutunk. A D.-s állandó értéke általá
ban véve mindkét összetevő anyagi 
minőségétől függ. Gázok D.-s állan
dója a gázelegy nyomásával fordítva 
arányos. Oldott anyagok D.-s állan
dója és azok mozgékonysága (belső 
súrlódása) között elméletileg levezet
hető összefüggés áll fenn (Nernst— 
Einstein). A D.-s állandó a hőmérsék
lettel nő. Ez a növekedés a szilárd 
testekben a legnagyobb mértékű; a 
temperatura-koefficiens itt a hőmér
séklet exponenciális függvénye. Szi
lárd testek öndiffuziós állandója rend
szerint megnövekszik, ha a fázis szeny- 
nyezéseket tartalmaz. L. B.

Diffúziós állandó, 1. Diffúzió.
Diffúziós potenciál. Két különböző 

elektrolitoldat vagy ugyanazon elek
trolit két különböző koncentrációjú 
oldatának az érintkezési felületén ál
talában potenciálkülönbség áll elő. 
E diffúziós (vagy folyadék-) poten
ciált az ionok különböző mozgékony

sága (diffuziósebessége) okozza. Ha 
pl. két különböző koncentrációjú só
savoldat érintkezik egymással, akkor 
a töményebb oldatból hidrogén és 
klór-ionok diffundálnak a hígabba. 
Mivel a hidrogén-ionok diffuziósebes
sége jóval nagyobb a klór-ionokénál, 
a két oldat határán a hidrogén-ionok 
megelőzik a klór-ionokat, miáltal a 
hígabb oldat felé egy pozitív töltésű, 
a töményebb oldat felé (a visszama
radt klór-ionokból) egy negatív töl
tésű réteg alakul ki. Természetesen e 
kettős réteg vastagsága csak moleku
láris méretű, mert az előre sietett hid
rogénionok és a visszamaradt klórionok 
egymásra gyakorolt elektrosztatikus 
vonzása megakadályozza, hogy azok 
nagyobb mennyiségben szétváljanak 
egymástól, s azt eredményezi, hogy a 
két ion egy közepes sebességgel fog to
vább diffundálni. Hasonlóak a viszo
nyok a többi esetekben is.

A D. nagysága az érintkező oldatok 
koncentrációjától és az ionok mozgé
konyságától függ. Ugyanazon elektro
lit különböző (ci, C2) koncentrációjú 
oldatának a határán fellépő D. (E) ér
téke, Nernst szerint, függetlenül a ha
tárréteg szerkezetétől:

E = и — V R T
-----—; ' —gr Jog natи + V nF a

ÍL
ti

hol m és V az anion, ill. kation moz
gékonysága, R az általános gázállan
dó, T az abszolút hőmérséklet, F a 
Faraday-szám, n pedig az ionok vegy
értéke.

A különböző elektrolitoldatok hatá
rán fellépő D. értéke attól függ, hogy 
milyen módon alakul ki a határréteg. 
Planck elmélete szerint két oldat egy
másra rétegezése esetén a határréteg
ben olyan koncentráció eloszlás alakul 
ki, mely kizárólag a diffúzió eredmé
nye. Henderson szerint viszont a ha
tárréteg a két oldat keveredése útján 
jön létre. Az ennek megfelelő koncent
rációeloszlás lényegesen eltér a Planck- 
elméletnek megfelelőtől. A kísérletek 
tanúsága szerint a valóságban a Hen-
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derson-koncentrációeloszlás áll elő. Az 
ennek megfelelő D.:

E =

VC U c' vc uc
i Гm m m uc1

vc +  2 2 uc’ —  A1! vc — vc’
ДГ . А’г rc +  ^  uc’
F  П Aj rc  -(- A’j мс’

hol u, c’, m’ az anion, v, c, m a ka
tion mozgékonyságát, koncentrációját, 
illetőleg vegyértékét jelenti, az össze
gezés valamennyi, az illető oldatban 
lévő anionra és kationra kiterjesztendő 
és pedig az első, A2 a második ol
datra vonatkozóan. E képlet a kísér
letekkel meglehetősen jól egyező ered
ményeket ad.

A D. fellépése az elektródpotenciálok 
pontos mérését nagymértékben meg
nehezíti. Ezért a méréseknél a diffú
ziós potenciál lehető kiküszöbölésére 
törekszenek (1. Bjerrum módszere).

E. G. T.
Diffúziós szivattyú, 1. Légszívók.
Digametia. az azonos nemű ivar

sejtek közötti, külsőleg megállapít
ható eltérés (1. gonozóma). Sz.Z .

Digesztív alkat, 1. Alkat.
Dihaploid, 1. Additív sejtmagosztó

dás.
Dihibrid oly egyén, amelynek szü

lői két mendelező tulajdonságban tér
tek el egymástól. Pl. fekete-símaszőrű 
tengerimalacot keresztezünk fehér 
érdesszőrűvel, úgy az u n i f o r m i -  
t á s szabálya (1. ott) szerint a létre
jött hibrid egyének, a fekete szín és 
az érdesszőrűség dominálása esetében, 
valamennyien feketeszínűek és érdes- 
szőrűek lesznek. Mivel ebben a hib
ridben két allelomorf tulajdonságpár 
egyesül, a gamétek tisztaságának sza
bálya értelmében (1. Mendelizmus) a 
hibridnek négyféle ivarsejtje lesz. Az 
egyes ivarsejtekben mindig csak az 
egyik szín és az egyik szőrtulajdonság 
lesz génnel képviselve, vagyis fekete- 
sima, fekete-érdes, fehér-sima, fehér
érdes. A nősténynek négyféle pete
sejtje, a hímnek négyféle spermiuma 
lévén, ezek kombinálódásának 16 es

hetősége van. A hím és a nőstény 
hibrid egyén pároztatása után tehát 
a II. filiális generációban a négyféle 
hím és négyféle nőivarsejt egyesülése
kor keletkező zigóták egyénlétszámá- 
nak e/ie része a két domináns saját
ságot mutatja (fekete-érdes), 3 az 
egyik dominánst és egyik recesszívet 
(fekete-sima), 3 a másik dominánst 
és a másik recesszívet (fehér-érdes) 
és 1 a két recesszívet (fehér-sima). 
Mindegyik fenotípusból egy-egy lesz 
homozigóta, összesen tehát az anyag 
*/ie része lesz homozigóta, a többi 
heterozigóta. Eszerint a két reces szív 
sajátságot tartalmazó egyének vala
mennyien homozigóták lesznek, vagyis 
tisztán tenyésznek tovább, ami arra 
mutat, hogy keresztezéssel a két szü
lőben külön-külön lévő sajátságok 
(fehér és síma) homozigotásan egye
síthetek. A 16 - féle kombinációban 
egyébként, a Mendel-szabályok sze
rint, az egyes tulajdonságok egymás
tól függetlenül 3 : 1 arányban örök
lődnek (12 fekete, 4 fehér; 12 érdes, 
4 síma; a 12 fekete közül 9 érdes, 
3 síma; a 4 fehér közül 3 érdes, 
1 síma; a 12 érdes közül 9 fekete, 
3 fehér, a 4 síma közül 3 fekete, 1 fe
hér), amikor a nagyobb számot min
dig a dominans tulajdonság, a kiseb
bet pedig a recesszív képviseli.

A D. öröklési viszonyai betűjelzé
sekkel kifejezve a következőképen jel
lemezhetők: A  a. m. fekete, a a. m. 
fehér. В a. m. érdesszőrű, b a. m. 
símaszőrű. Anya képlete: AAbb, apa 
képlete: aaBB. Az anya ivarsejtje: 
Ab, az apa ivarsejtje: aB. E kettő 
egyesüléséből az első, dihibrid ivadék 
képlete: AaBb, fekete—érdesszőrű. — 
Ennek a hibridnek a gamétái: AB, 
Ab, aB, ab. — Ilyen képletű a négy
féle petesejt és a négyféle ondósejt. 
Ezeknek 16-féle kombinációjuk van 
(16 zigóta):

1. AB  X  AB
2. Ab X  AB
3. aB X AB
4. ab X AB
5. AB  X Ab

6. Ab X Ab
7. aB X Ab
8. ab X Ab
9. AB  X aB 

10. Ab X aB



11. aB X  аВ 14. Ab X ab
12. ab X aB 15. aB X  ab
13. Aß X ab 16. аб X ab

Amely zigótában A  benne van, az
fekete lesz, amelyben а В benne van, 
az érdesszőrű lesz. Mindkettővel van 
kilenc: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13. 
Ezekben két domináns sajátság van, 
A és B. — Ezeken kívül három zigó
tában csak az A  és b van meg: 6, 
8, 14 (fekete-sima), három zigótában 
az a és B: 11, 12, 15 (fehér-érdes) 
és egyben az a és b : 16. számú zi- 
góta. Tehát a fenő típus - eloszlás: 
9 : 3 : 3 : 1. — Mindegyik fenotípus- 
ból egyetlen homozigóta van: 1, 6, 
11, 16, összesen tehát négy. Ezen
kívül van négy diheterozigóta, mert 
mindkét tulajdonság szerint ellentéte
sek: 4, 7, 10, 13. A többi monohetero- 
zigóta; vagy szőrben, vagy színben 
heterozigóták: 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 15. 
— Az anyával egyező a 6., az apával 
a 11. zigóta. Űj kombinációkat kép
visel az 1. és a 16. zigóta (fekete
érdes, fehér-sima). Sz. Z.

Dinamikai tényezők a növényszocio
lógiában a növényfajok versenyképes
sége (1. Verseny) és növényszövetkezet- 
felépítő (vagy leromboló) szerepe. Va
lamely asszociáció elemei lehetnek ab
ban felépítő, fenntartó, támogató, sem
leges vagy leromboló hatásúak. Amely 
fajok a termőhelyi viszonyokat meg
változtatni képesek, befolyásolják a 
szukcessziót (1. ott), ezek a megelőző 
asszociációt rombolják, az újat építik. 
Pl. a fák, assz.-képző füvek stb. S. R.

Dinamikus egyensúly. Tekintsük a 
következő példát. Zárt tér bizonyos hő
mérsékleten csak meghatározott meny- 
nyiségű vízgőzt vehet fel. Ezt úgy ér
telmezzük, hogy a telítés után is fej
lődik új vízgőz, de ugyanannyi le is 
csapódik. így a vízgőz mennyisége te 
lített állapotban nem változik. Az 
ilyen egyensúlyi állapotot, amely 
egyenlő nagyságú gyarapodás és fo
gyás (nyereség és veszteség) útján ma
rad fenn, dinamikusnak nevezzük. Ilyen 
egyensúlyban lehet a levegő ióntar
talma is, ha ugyanannyi ión egyesül

egymással, mint amennyi iónozás foly
tán keletkezik (1. Légköri elektromos
ság). M. J.

Dinamikus felhajtóerő. Az áramló, 
tehát mozgásban levő folyadékban el
helyezett testekre, vagy ami ugyanaz, 
a folyadékokban mozgó testekre, bizo
nyos feltételek esetében, — az ellen
állási erőkön (1. Folyadék-enenállás) 
kívül, — melyek mindig a relatív moz
gás irányával ellentétesen hatnak, — 
még a relatív mozgás irányára merő
legesen, úgynevezett D. keletkezhetik. 
Ha a mozgás iránya vízszintes (nívó
felületen történő), úgy e D. a test sú
lyát hordhatja, mint azt repülőgépek
nél, siklóhajóknál tapasztalhatjuk, il
letőleg látjuk, de ugyancsak ez az erő 
működik az újabb, kevéslapátú (káp
lán) turbinák lapátjain és a légi és 
vízi (hajó) propellerek szárnyam is, 
midőn a D. egy komponense forgatja 
a turbinát, illetőleg vontatja a repülő
gépet és tolja a hajót. — A D . ma
gyarázatára, — különös tekintettel az 
újkori technikában való igen nagy je
lentőségére, — különféle elméleteket 
dolgoztak ki. így az összenyomha
tatlan folyadékokban mozgó testekre 
ható D. keletkezésére a cirkulációs D. 
elmélete (1. ott) ad magyarázatot, 
mely a cirkuláció (1. ott) fogalmára 
van felépítve. A cseppfolyós folyadé
kok szabadfelszínén keletkező, úgy
nevezett f e l s z í n i  D.-re (1. ott) és 
a gázokban a hangsebességnél nagyobb 
sebességgel mozgó testeken keletkező, 
úgynevezett k o m p r e s s z i ó s  D.-re 
(1. ott) más, szintén a legutóbbi idők
ben kifejlesztett elméletek adnak ma
gyarázatot.

A D. keletkezése a fenti esetek mind
egyikében végeredményben ahhoz van 
kötve, hogy az áramló folyadék vagy 
az ahhoz relatíve mozgó test felületén 
keletkező nyomások révén kifejtett köl
csönhatásokból kifolyólag a D.-vei el
lentétesen impulzusok közöltéinek a 
folyadékrészecskékkel, amelyek tehát 
a D.-vel ellentétes irányban ható gyor
sulások révén megfelelő irányú sebes
ségeket nyernek. Ezen impulzusokból



származó reakcióerőként fogható fel 
a D. Azok az elméletek, melyek a D. 
keletkezésének mechanizmusát magya
rázzák, az impulzusok közlésének a 
módját és lefolyását írják le ilymódon.

F .K .
Dinamikus klimatológia, a légtö

megelemzésre alapított éghajlattan. A 
Föld különböző tájairól (trópusok, 
sarkok, tengerek, szárazföldek) szár
mazó légtömegek más és más időjárási 
sajátságokat hoznak magukkal és ér
kezésük gyakorisága nemcsak az idő
járásra, hanem az éghajlatra is rá
nyomja bélyegét. A légtömeg-éghajlat
tan abban is különbözik még a klasz- 
szikus éghajlattantól, hogy az éghaj
latot nem elemeire bontva vizsgálja, 
mint az utóbbi, hanem iparkodik azt, 
mint felbonthatatlan együttest, a lég
tömeg függvényét felfogni. A légtö 
meg-éghajlattan fogalmai egyelőre még 
kialakulóban vannak. B. N.

Dinamikus meteorológia. A meteo
rológiának a légkörre vonatkozó fizi
kai ismereteink összefoglalásával, rend
szerezésével és elméleti alátámasztá
sával foglalkozó része, a légkör elmé
leti fizikája, elméleti légkörtan. T. G.

Dinamikus méter, 1. Geopotenciál.
Dióda, 1. Binóda.
Dioptria a méterben mért fókusz- 

távolság reciprok értéke. 3 dioptria 
azt jelenti, hogy a gyujtótávolság 
ik  m. A domború lencséket pozitív 
D.-vel jelzik, a homorú lencséket ne
gatívval. M. J.

Diplogén, 1. Nehéz hidrogén.
Diploid, 1 Kromozóma-számtörvény.
Dipólus, a) Az elektromos rezgések 

körében a D. két gömb vagy fémlap, 
melyeket rövid drót köt össze. A 
Hertz-oszcillátor ilyen D. Az antenna 
és levezetése ilyen D. fele. b) Az atom
fizikában D. minden atom vagy mo
lekula, melynek két, ellentetten elek
tromos pólusa van. D. akkor keletke
zik, ha az elektronrétegek és a mag 
egymáshoz képest eltolódnak. Moleku
láris D. akkor áll elő, ha két, ellen
kező töltésű atómión egyesül. Ha a 
D. mozoghat például folyadékban vagy

gázban, akkor az elektromos tér irá
nyában igyekszik elhelyezkedni. Ha 
beáll ebbe az irányba, akkor ez a 
dielektromos állandót lényegesen na- 
gyobbítja. A D.-t két, ellentett töltésű 
ponttal szoktuk feltüntetni. Ha ezek 
töltése • +  e és — e, távolságuk l, ak
kor az el szorzat a d i p ó l u s m o 
m e n t u m .  }!. J.

Dirac - elmélet, 1. Kvantummecha
nika.

Direkt mozgás: 1. A bolygóknak nyu
gat-kelet irányú mozgása a csillagok 
között. 2. A bolygók és holdaknak 
ugyanily értelmű tengelyforgása. T. A.

Dispnoe. Ha a nyultvelőben levő 
légzőközpontot valamilyen tényező (a 
levegő szénoxidtartalmának vagy a vér 
aciditásának megnövekedése) izgatja, 
akkor a ritmikus légzés (eupnoe) át
megy szaporább és mélyebb légzésbe 
(dispnoe). T. H.

Disszociáció, a kémiai bomlásnak 
az a fajtája, amikor a keletkezett ter
mékek könnyen visszaalakulnak a ki
indulási anyagokká (asszociáció), ami
kor tehát a bomlás megfordíthatóan 
folyik le. Nevezetesek azok a D.-s 
reakciók, amelyek hevítésre (termikus 
D.), vagy elektrolitek oldásakor (elek- 
trolitikus D.) következnek be. L. B.

Disszociációfok, valódi tört, amely 
azt fejezi ki, hogy a disszociáció fo
lyamán az eredeti molekulák hányad
része bomlott el. A D. zérus, ha bom
lás egyáltalán nem következett be és 
egv, ha a disszociáció teljes. L. B.

Disszociációs állandó. Disszociációs 
reakciók egyensúlyi állandóját D.-nak 
nevezik. A D. és a disszociációfok kö
zött a disszociáció típusától függő 
összefüggés van, úgyhogy a disszociá
ciófok kísérleti meghatározása módot 
nyújt az állandó kiszámítására. A D. 
fontos az elektrolitek elméletében (1. 
Elektrolité« disszociáció). L. B.

Disszociációs állandó meghatározása 
vezetőképességi mérésekből, gyenge elek
trolitek esetén az Ostwald-higítási tör
vény alapján történik (1. ott).

Disszolűció. Kolloid - rendszereknek 
molekuláris diszperzrendszerekké való
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átalakulását D.-nek nevezzük. Ha pél
dául arany-kolloidoldathoz láliumcia 
nid-oldatot elegyítünk, az arany ré
szecskék feloldódnak s valódi oldat 
jön létre. Jellemző a D.-ra, hogy a 
kolloidrészecskék feloldódását koagulá- 
lás előzi meg, vagyis a diszperz rész 
először kicsapódik s csak azután oldó
dik fel. B. A.

Diszpergálás. Az olyan folyamatot 
vagy eljárást, melynek folyamán nom- 
diszperzrendszerből diszperzrendszer 
képződik, vagy egy már meglévő disz
perz - rendszer diszperzitásfoka növek
szik, D.-nek nevezzük. D.-t különböző 
energia felhasználásával idézhetünk elő 
s ennek megfelelően különböző D.-i fo
lyamatot különböztetünk meg; ilyenek 
a következők:

1. M e c h a n i k a i  D. (mechanikai 
porlasztás). A D. mechanikai energia
felhasználásával történik: a) szilárd 
anyagoknak szárazon való aprítása, 
darálása, őrlése stb.: darabos testek, 
porok, őrlemények, stb. Elérhető leg
nagyobb diszperzitásfok: mikroszkópos 
részecskenagyság (durva diszperz-rend
szer); b) szilárd anyagoknak nedvesen 
(folyadék jelenlétében) való őrlése (1. 
Kolloidmalom): szuszpenziók. Elérhető 
legnagyobb diszperzitásfok: kolloid
méretek felső határa (mintegy 200— 
300 Щ1) ; c) folyadékoknak folyadé
kokban való D.-a: e m u l g á l á s .  El
érhető legnagyobb diszperzitásfok ál
landósító anyagok (emulgátorok) je
lenlétében: kolloidméretek (v, ö. emul
gálás, emulziók); d) folyadékoknak 
gázokban való D.-a, porlasztása, (per
metezés) : ködök.

2. К ó m i a i D. a) Durva szuszpen
ziókból kémiai oldóhatást kifejtő anya
gok alkalmazásával: kolloidoldatok és 
valódi oldatok (Kuzel-ejárás, például 
ha fémport felváltva savakkal és lú
gokkal kezelünk, kolloidoldatot nye
rünk); b) koagulumokból, gélekből 
megfelelő oldószer alkalmazásával: kol
loidoldatok ; a) segédanyag jelenléte 
nélkül: önként végbemenő kolloidoldás; 
ß) segédanyag (peptizátor) jelenlété
ben: peptizálás (1. ott).

3. E l e k t r o m o s  D. a) Elektro
mos ívfényben való porlasztás (Bre- 
dig—Svedberg - eljárás fémkolloidolda- 
tok előállítására): fémdrótok között 
megfelelő folyadékban elektromos ív
fényt hozunk létre; b) elektrolitikus 
porlasztás: fémek megfelelő oldatban, 
elektrolízis alkalmával — katód gya
nánt alkalmazva őket — poriadást 
szenvednek s kolloidosan feloldódnak; 
c) katódikus porlasztás: alacsony nyo
máson nagy elektromos feszültség ha
tására a kátédul használt fém poria
dást szenved.

4. T h e r m i k  us  D. a) Éghető 
anyagok tökéletlen elégése és hamu
alkatrészeket tartalmazó anyagok égé
se; füstképződés; b) fémek magas hő
mérsékleten, megfelelő folyadékban por- 
laszthatók: fémsolok képződése.

5. S u g á r z ó  e n e r g i á v a l  
v a l ó  D. Röntgen- és ibolyántúli su
garak hatására, például fémek folya
dékokban kolloidálisan diszpergálód- 
nak.

6. U l t r a h a n g h u l l á m o k k a l
v a l ó  D. Tulajdonképen a mechani
kai D.-nak egyik neme. Igen magas 
rezgésszámú hang hatására szilárd tes
tek vagy egymással nem elegendő folya
dékokban kolloiddiszperz-rendszerekké 
diszpergálhatók. B. A.

Diszperzállapot, 1. Diszperzrendsze
rek.

Diszperz fázis, 1. Diszperzrész.
Diszperzió (optikai) az a szám, 

mely azt mutatja, hogy valamely anyag
ban, esetleg készülékben a különböző 
hullámhosszúságú fénysugarak egymás
tól mily mértékben téríttetnek el (pl. 
irány esetében fokokban, valódi kép 
keletkezésénél milliméterekben mérve) 
és pedig vagy a hullámhossz egységére 
(spektroszkópiában), vagy csupán a 
vörös- és ibolya-fény hullámhosszkü- 
lönbségóre (kristályok, üvegfajták, fo
lyadékok jellemzésénél) vonatkoztatva.

Sch.
Diszperziós közeg, 1. Diszperzrend

szerek
Diszperzitásfok, a diszperzrendsze

rek egyik legfontosabb fizikai állapot
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jellemzője. Ezzel jellemezzük a feldara-
boltság fokát. Számszerűleg többíélemó- 
don fejezhetjük ki, ú. m.: 1. a diszperz
rósz egyedeinek abszolút méreteivel (a 
részecskék lineáris méreteivel vagy tér
fogatával); 2. a részecskék méreteinek 
reciprok értékével és 3. a diszperz
rész fajlagos felületével. Legáltalá
nosabb kifejezője a fajlagos felü
let, vagyis a diszperzrész egység
nyi térfogatának vagy egységnyi tö
megének felülete. A D. kísérleti meg
határozása a diszperzrendszerek mi
nősége szerint többféle módon tör
ténhetik. Fontosabb meghatározási 
módszerek: 1. O p t i k a i  m ó d s z e 
r ek.  a) M i k r o s z k ó p o s  m e g 
h a t á r o z á s .  A részecskék nagysá
gát mikroszkópos nagyítás mellett 
mikrométerrel közvetlenül lemérjük. 
Alkalmazható a durva diszperzrend
szereknél (1. Diszperzrendszerek). Meg
határozás határa: a mikroszkóp fel
oldóképessége; ultraibolya fény és fo- 
tografálás alkalmazása esetében mint
egy 150 1Щ. b) I n t e r f e r e n c -  
m i k r o s z k ó p i a  (1. ott). Megha
tározás határa mintegy 350 IW. c) 
U l t r a m i k r o s z k ó p o s  m e g h a 
t á r o z á s  (1. Ultramikroszkóp). Al
kalmazható lyophob kolloidrendszerek
nél. Meghatározás határa mintegy 3—

5 ßß. b) T y n d a l l o m e t r i a  vagy 
n e p h e l o m e t r i a  (1. ott), e) 
R ö n t g e n о g r a f  i к u s m e g h a 
t á r o z á s  (1. Röntgen-fény).

2. M e c h a n i k a i  m ó d s z e r e k .  
a) S z i t á l á s .  Alkalmazható durva 
diszperzrendszereknél, b) S z ű r é s  és 
u l t r a s z ű r é s  meghatározott szűrő
képességű hártyákkal. Alkalmazható 
durva és kolloid diszperzrendszereknél.
c) U l e p í t é s  (1. ott). Alkalmaz
ható durva és kolloidrendszereknél.
d) C e n t r i f u g á l á s  és u l t r a -  
c e n t r i f u g á l á s  (1. Centrifuga). 
Alkalmazható durva és kolloid disz
perzrendszereknél. e) D i f f ú z i ó 
s e b e s s é g  m é r é s é n  a l a p u l ó  
m ó d s z e r e k  (1. Diffúzió). Alkal
mazható kolloid és molekuláris disz
perzrendszereknél.

3. F a j l a g o s  f e l ü l e t  m e g 
h a t á r o z á s á n  a l a p u l ó  m ó d 
s z e r e k  (1. Fajlagos felület). B. A.

Diszperzoidok, 1. Diszperzrendsze- 
rek.

DIszperzrendszerek az olyan anyag
rendszerek, melyekben a tulajdonságok 
egyenes irányok mentén periódusos vál
tozást, ismétlődést mutatnak. Ha pél
dául valamely szilárdtest porát vala
mely folyadékban szuszpendáljuk, úgy

Diszper
ziósközeg

Diszperz
rész

durva kolloid mollekuláris

d i s z p e r z r e n d s
(diszperzoid)

z e г

gáz gáz nincs nincs gázelegy
gáz folyékony köd felhő % í kolloid- 

§ < köd, felhő
gázelegy (gőzelegy)

gáz szilárd füst, szálló por § ( kolloidfüst gázelegy
folyékony gáz hab kolloidhab abszorbeált gáz
folyékony folyékony emulzió j emulzoid oldat
folyékony szilárd szupenzió ) szuszpenzoid oldat
szilárd gáz szilárd hab (láva) kolloid-szilárd hab abszorbeált gáz
szilárd folyékony folyadék-zárványok kevéssé ismeretes pl. kristályvíz
szilárd szilárd keverékek, például 

kőzetek
pl. aranyrubinüveg szilárd oldatok; 

elegykristályok



az így nyert rendszerben a tulajdon
ságok egyenesek mentén változnak és 
ismétlődnek aszerint, hogy egy-egy szi
lárdrészecskén, avagy a közegen, mely
ben a részecskéket szuszpendáltuk, ha
ladunk-e keresztül. Aszerint, hogy a 
periódusos változás a tér egy, két 
vagy három egymásra merőleges irány
ban tapasztalható, megkülönböztetünk 
egy-, két- és háromdimenziós D.-et.

Egydimenziós D. egymással pár
huzamosan rendezett lemezekből (fil
mekből), a kétdimenziósak egymással 
párhuzamosan rendezett fonalakból, 
szálakból épülnek fel. Az előbbieket 
lamináris, az utóbbiakat fibrilláris
D.-nek nevezzük. A háromdimenziós 
D. egymástól független részecskékből 
állanak, melyek valamely közegben 
szét vannak oszlatva. Ezeket a rend

szereket k o r p u s z k u l á s  D.-nek 
nevezzük. Az egymástól független 
részecskék összeségét d i s z p e r z -  
r é s z nek, a közeget pedig, melyben 
e l o s z l a t o t t  (d i s z p e r g á 11) 
állapotban vannak, d i s z p e r z i ó s -  
k ö z e g  nek nevezzük.

A D. et az azonosságok (identitá
sok) nagysága, úgymint a filmek és 
szálak vastagsága, valamint a részecs
kék átmérőjének mérete szerint három 
csoportba osztjuk, úgymint d u r v a ,  
k o l l o i d  és m o l e k u l á r i s  D.-be. 
A durva D.-nél az azonosságok mé
rete (például a korpuszkulás D.-ben 
a részecskék átmérője) nagyobb, mint 
500 ßß  (0-00005 cm), a kolloid-D.- 
ben 500 ßß  és 1 цц  (O’OOOOQOl cm) 
között változik és a molekuláris D.- 
ben kisebb, mint 1 ßß.

Dlszperzrendszerek.

Durva diszperzrehdszerek Kolloiddiszperzrendszerek Molekuláris diszperz-
rendszerek.

növekvő diszperzitasfok------------ -------------------------- ——>-
500 (ifi 1 (ifi

növekvő fajlagos felület
i ü l  0®

Közönséges szűrőkkel 
megszűrhet ők.

Csak ultraszűrőkkel 
szűrhetők meg.

Mikroszkópos nagyí
tással megláthatok.

Nem diffundálnak.
A részecskéknek normális oldhatósá
guk van.
Nem végeznek Brown- 
mozgást.

Mikroszkópos nagyí
tással sem láthatók. 
Ultramikroszkóppal 
érzékelhetők.
Nem diffundálnak.

6. 107
Nem szűrhetők.

Ultramikroszkóppal 
sem érzékelhetők.

Diffundálnak.

A részecskék Brown-mozgása növekvő-------- >-

Maximalis hatásfokok: 
opalescencia, színező 
hatás, katalitikus ha
tás stb.

zavarosság maximuma.

A részecskéknek oldékonysága a nor
mális értéknél nagyobb.



A diszperzrész egyedéinek jellemző 
mérete, úgymint a lamináris D.-ben a 
filmek vastagsága, a fibrilláris D.-ben 
a szálak vastagsága, a korpuszkulás 
D.-ben a részecskék átlagos átmérője, 
mértéke az úgynevezett d i s z p e r - 
z i t  á s f о к nak. Minél kisebb a disz
perzrész egyedéinek jellemző mérete, 
annál nagyobb a rendszer diszperzitás- 
foka. A diszperzitásfok növelésével 
növekszik a diszperzrész f a j l a g o s  
f e 1 ü 1 e te (1 cm3 anyag felülete). A 
kolloidméretek tartományában a faj
lagos felület értéke l -2 . Í05 és 6 . 107 
között változik. Főképen a fajlagos 
felület ily nagy értékének tulajdonít
ható a kolloid-D. sajátos viselkedése.

A D.-et ama makroszkópos testek 
halmazállapota szerint, melyekből kép
ződhetnek, a következő kilenc cso
portba oszthatjuk. (L. a 126. oldalon 
lévő táblázatot.)

A D. fontosabb sajátságának a disz- 
perzitásfokkal való változásáról a kö
vetkező táblázatos összefoglalás nyújt 
áttekintést. (L. a 127. oldalon lévő 
táblázatot.

Diszperzrész, 1. Diszperzrendszerek.
Disztrófikus vizek (tavak, lápok) 

jellemvonásai: mészben, táplálékban 
szegény víz, sok humusz kolloidális 
oldatban, plankton igen kevés, hinár 
alig, a víz barna, savanyú kémhatású: 
ilyenek a láptavak (1. Tőzegmoha- 
lápok, Eutrófíkus, Oligotrófikus vi
zek). S. R.

Ditetróda, 1. Binóda.
Diuretin, gyógyszer, theobromin- 

nátrium-nátriumszalicilát.
Diurézis a vese fokozott tevékeny

sége következtében beálló fokozott vi
zeletelválasztás. D.-t okoz minden a 
vérben végbemenő koncentrációválto
zás. Így akár izotóniás (a vérrel egyenlő 
koncentrációjú oldat), akár hipertóniás 
(töményebb), akár hipotóniás (higabb) 
sóoldatot fecskendezünk a vérbe, D. kö
vetkezik be. Ennek nem az az oka, 
hogy az erekben több folyadék kering, 
hanem csakis a koncentrációváltozás 
hat ilyenkor izgatólag a vesére. Ezt kí
sérlettel is igazolták, midőn transz-

fúzió (1. ott) útján növelték a vér 
mennyiségét, amikor is bővebb vizelet
elválasztás nem következett be. Ezzel 
magyarázható, hogy mind a sok víz- 
ívás, mind a sós ételek evése (mind a 
kettő a vér koncentrációját változtat
ja) a vese ingerlése következtében D.-t 
okoz. T. R.

Dominancia a keresztezéskor fellépő 
jelenség, amikor az első filiális iva
dék (hibrid) a szülők allelomorf tu
lajdonságpárjainak csak az egyik (do
mináló) tagját mutatja, a másik, re- 
eesszív vagy latens tag nem jut ér
vényre (1. Mendelezés, Mendelizmus, 
Uniformitás). A párt alkotó tulaj
donság a legkülönbözőbb természetű 
lehet. Eszerint kísérletekkel megálla
pították, hogy tökéletes D. észlelhető 
a színek, az alakbeli, szerkezeti, nagy
ságbeli, funkcionális, kémiai sajátsá
gok, rendellenes fejlődések esetében 
mind a növény-, mind az állatvilág
ban. — A D .  nem mindig állan
dó, hanem felváltódhatik, felcserélődik 
(dominancia-csere, valencia-csere). A 
valóságos valencia-cserének, még pe
dig a dominans és a recesszív tulaj
donság felcserélődésének, Plate sze
rint, m u t á c i ó  (1. ott) lehet az oka 
vagy pedig a domináns sajátság ki
esése, amikor az allelomorf recesszív 
sajátság érvényesül (pseudodominan- 
cia). Mivel a gének érvényesülése a 
citoplazma állapotától függ, amely ál
lapot azonban a külső vagy belső 
hatásokkal befolyásolható, lehetséges, 
hogy egy heterozigóta, amelyben te
hát a domináns és recesszív allel- 
pár megvan, hol a domináns, hol a 
recesszív sajátságot mutatja egymás 
után vagy egymás mellett. Első eset
ben az öröklés s z u k c e s s z í v e  a l 
t e r n á l ó ,  pl. az egyén fejlődése fo
lyamán cserélődik a D., másik eset
ben m o z a i k - h i b r i d  jön létre, 
mert egymás mellett érvényesülhet a 
két allelomorf tulajdonság (pl. szín) 
(1. Uniformitás, valencia). Sz. Z.

Dominancia (borítás), valamely faj
tól igénybevett tér a növényasszociá
cióban, azaz az assz. területének az a



százaléka, amit a kérdéses faj egyedei 
borítanak. Ez szabja meg, hogy milyen 
mértékben dominál valamely faj a nö
vényszövetkezet külső képében. Jele D. 
Ugyanazon faj borításfoka aszpektu- 
sok (1. ott) szerint változik, pusztai 
területeken a csapadékviszonyoknak 
megfelelően ingadozik. Becslési skála: 
a sűrűséggel (abundancia, 1. ott) együt
tesen becsülve, a kombinált skála a kö
vetkező (A —D-értékek): 1. ritka, a 
terület 5%-át borítja; 2. szórványos* 
a terület 5%-át borítja; 3. gyakori, 
a terület 5—50%-át borítja; 4. töme
ges, a terület 5—50%-át borítja; 5. 
uralkodó, a területnek több mint felét 
borítja. — Az asszociációkat rendesen 
a domináns fajok alapján nevezik el, de 
az állományok — noha más-más faj az 
abszolút dominans, ha különben össze
tételükben és ökológiájukban megegyez
nek —' ugyanazon növényszerkezethez 
tartoznak. Pl, Schoenoplectus (tavi 
káka) vagy Typha (gyékény) állomá
nyainak összetétele a nádasokéval 
(Phragmitetum) egyezik, mint szub- 
asszociációk, illetőleg konszociációk (1. 
ott) ide sorozandók. S. R.

Domopon, gyógyszer, az ópium al
kaloidák sósavas sói.

Donator, 1. Dehydrase.
Donnan-hártyaegyensúly. Ha úgy

nevezett kolloidelektrolit oldatát vala
mely egyszerű elektrolit oldatától olyan 
hártya választja el, melyen a kolloid- 
récsecskék nem hatolhatnak át, ellen
ben az egyszerű iónok áthatolhatnak, 
úgy egyensúlyi állapotban az iónok 
koncentrációja a két oldatban nem 
egyenlő, hanem meghatározott viszony 
szerint oszlik meg. Jelölje pl. (NaR) 
a kolloidelektrolit koncentrációját,
(NaCl) az elektrolitoldat eredeti kon
centrációját, X a kolloidoldatba dif- 
fundálható elektrolit koncentrációját, 
úgy egyensúlyi állapotban az iónmeg- 
O’szlást a következő egyenlet fejezi ki:
[NaCl] - X  _ [NaR]  -f  [NaCl]

X , [NaCl]
Az ionkoncentráció ily egyenlőtlen 

megoszlásának egyik lényeges követ- 
Természettudományi Lexikon.

kezménye az ú. n. h á r t y a p o t e n -  
c i á 1. Egyensúlyi állapotban a hár
tya két oldalának elektromos poten
ciálja között különbség mutatkozik, 
melynek értékét a következő egyen
let fejezi ki:

Ei
R T . 

Ez =  - f T tn
[ C V ]  i 
[ C i 'h

= RT [Na-] s
F [Na-], в. A

Doppler-hatás (elv). Ha hang- vagy 
fényforrás közeledik, ill. távolodik tő
lünk, vagy pedig mi közeledünk, ill. 
távolodunk a hangforrástól, akkor a 
hang vagy fény rezgésszáma változik. 
Hangnál ez a magasság változását je
lenti, fénynél pedig a színképvonal el
tolódását. Ha a hangforrás vagy fény
forrás V sebességgel halad, a hullámok 
pedig c sebességgel terjednek, akkor a 
nyugvó hullámforrás v0 rezgésszáma

f V cos qp V ч
helyett f  — » J l  ± ---- -----  rezgés

számot hallunk. A -j- jel a hcllámforrás 
közeledésekor, a — jel pedig távolo
dásakor érvényes; ú az a szög, melyet 
a hullámforrás mozgásának iránya a 
hullámok terjedésének irányával bezár. 
Ez az egyenlet fejezi ki Doppler elvét. 
Ha a forrás felénk közeledik vagy tő
lünk távolodik az összekötő egység 
irányában, akkor cp =  0, cos qp =  f és

így V =  v0^ l  ± — A forrás közele

désekor a rezgésszám nő, a hangmagas
ság emelkedik, a színképvonal az ibolya 
felé tolódik. Távolodáskor éppen for
dítva. — Ennek az elvnek alapján le
het megítélni a csillagok színképvona
lának eltolódásából, hogy az égitest 
mekkora sebességgel távolodik vagy 
közeledik. M. J.

Doppler-Stark hatás. Fényhullámok 
esetében a Doppler-hatást (1. ott) 
sokáig csak égi testeken lehetett 
megfigyelni. Olyan földi fényforrást, 
amely a fény terjedési sebességéhez 
képest elég gyorsan mozog, nem is-
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mertek. Stark észlelte először (1906) 
a Doppler-hatást laboratóriumban a 
csatornasugarakon. Ezek elektromos 
részek, melyek ritkított gázokban vég
bemenő kisüléseknél a katód nyílá
saiból az anódtól elirányuló oldal 
felé haladnak. Olyan csatornasugara
kat figyelt meg. melyek V300 fényse
bességgel haladnak. Hidrogénben a 
sugarak pozítiv hidrogénionok. A hid
rogén színképének összes vonalai ket
tősen látszanak. Ez a D. Az egyik 
vonal a normális helyen látszik. Ezt 
nyugalomban levő ionok keltik. Mel
lette eltolódott vonal látszik, ez pe
dig a mozgó ionoktól ered. Az elto
lódásból a sebességet meg lehet ál
lapítani. M. J.

Dow-fém, a jelenleg ismert leg
könnyebb ipari fémötvözet, amely mag
nézium, aluminium és mangánból ké
szül. Fajsúlya P76—1*81 között van. 
Első fontosabb alkalmazása 1933-ban 
a Piccard—Compton-sztratoszféragon- 
dola készítése volt. A. L.

Dózis-mérés (1. Röntgen-egység). An
nak a megállapítása, hogy a Rönt
gen-lámpából bizonyos irányban ki
lépő sugárzás, bizonyos távolságban 
hány Röntgen-egységnek felel meg. 
A mérés úgy folyik le, hogy a Rönt
gen-sugárral a kérdéses helyen ismert 
térfogatú levegőt ionoznak és ebből 
állapítják meg a Röntgen-egységek 
számát. A mérőeszköz neve dózis
mérő (1. Ionoskamra). Tapasztalati 
úton állapították meg, hogy bizonyos 
betegségek gyógyításakor hány Rönt
gen-egységnyi sugárzásnak kell a test
re esni, ha az említett távolságban 
van a lámpától. (Felszíni dózis.) Sok
szor azt tudjuk, hogy hány Röntgen- 
egység kell a test valamely belső ré
szének a gyógykezeléséhez. Ilyenkor a 
belső rész fölött levő testfallal egyenlő 
vastag vízréteg mögött mérik meg a 
Röntgen-egységek számát. (Mélységi 
dózis.) Cs. E.

Draper-törvény az a tapasztalat, 
hogy minden anyag valamivel 500°-on 
felül (525° körül) vörösen izzik és 
így világítani kezd. M.  J.

Drumlin, 1. Pleisztocén.
Dryas-flóra, 1. Glaciális korok és 

vegetációjuk.
Du Bois-Reymond-Poggendoríf mód

szere elektromotoros erő mérésére, 1. 
Kompenzációs módszer.

Dugóhúzó-szabály. Az egyenes (li
neáris) áramvezeték maga körül olyan 
mágneses teret kelt, melynek erővo
nalai koncentrikus körök. A körök 
síkja merőleges az áramvezetékre és 
középpontjuk a vezetékben van. A D. 
az erővonalak irányát határozza meg 
a következő módon. Dugóhúzót for
gassunk úgy, hogy az áram irányá
ban tolódjék el. Ekkor a forgás irá
nya az erővonalak irányát adja meg.

M. J.
Duhem-Margules-egyenlet. Ha va

lamely összetett homogén rendszer
ben a komponensek moltörtjei rendre 
7i, 72, 7 3 . . .  és egy tetszőleges parciá
lis moláris sajátsága Xi, X2, Хз . . . ,  
akkor ezek és a moltörtek között a 
következő differenciálegyenlet áll fenn:

dXx . dX3 dX3
r ' W , + r ’ W , + r ‘ W , +

Ez az egyenlet binär-rendszerekre al
kalmazva igen becses, mert ilyenkor az 
integráció könnyen (pl. grafikusan) el
végezhető és így csak az egyik kom
ponens parciális moláris mennyiségét 
kell kísérletileg meghatároznunk, a má
sik ebből és az összetételből kiszámít
ható. L. B.

Dulong-Petit törvény. Ez a közel 
százéves törvény a szilárd elemek 
atómhőjére vonatkozik és azt mondja 
ki, hogy az atómsúly és fajhő szor
zata, vagyis az atórnhő mindig hat 
kalóriával egyenlő Ezt a tapasztalati 
törvényszerűséget a tajhő klasszikus 
elmélete igazolni látszott, jóllehet nem 
tudott számot adni a törvény alól mu
tatkozó kivételekről. Később — különö
sen a méréseknek alacsony hőmérsék
letekre való kiterjesztésekor — kiderült, 
hogy a D. felmondja a szolgálatot, 
mert elég alacsony hőmérsékleten vala
mennyi elem atóinhője zérus felé köze
ledik. A nehézségeket a Debye-elmélet-



nek sikerült eloszlatni, mely a kvan
tumelmélet felhasználásával korrigálta 
a klasszikus elméletet és amely kvanti- 
tatíve tudja értelmezni a D.-től mu
tatkozó eltérést. L. B.

Duplikáció, 1. Kromozómaaberráció.
Duraluminium a technikában igen 

fontos aluminiumötvény (1. ott). A 
kis fajsúly nagy szilárdsággal egye
sül. összetétele: 0’5% magnézium, 
3-5—5'5% réz, 0’5—08% mangán, 
a többi aluminium. Ha 500°-ról ed
zik és néhány napi pihenés után hen
gerelik, szilárdsága lényegesen foko
zódik. Szakító szilárdsága húzásnál 
36—46 kg/mm2, ekkor a megnyúlás 
25—18%. Húzással, hengereléssel stb. 
könnyen megmunkálható, vegyi te
kintetben eléggé állandó. M. J.

Durchgriff. Az áthatás német ne
ve, 1. Áthatás.

Duriherbosa, pusztai rétek, sztyep- 
rétek. Xerofil jellegű rétek, azaz +  zárt 
gyepnövényszövetkezetek, az uralkodó 
fajok (füvek, sások, lágyszárúak) szer
veit inkább szilárdító szövetek, mint 
turgor merevítik, földfeletti szerveik 
őssszel elhalnak (1. Xerofita). A he- 
mikriptofiták (1. ott) mellett a geo- 
fiták és egyévesek nagy szerepet já t
szanak; általában változatos, sok fajt 
tartalmazó asszociációk. Kontinentális 
száraz klíma, télen hideg (a szavanná
kon meleg), nyáron meleg-forró, több
hónapos száraz periódus, esőmaximum 
a nyár elején. Talaj humuszos, táp
anyagban gazdag, inkább bázikus (így 
csernoszjom =  feketeföld). Klimatikus 
jellegűek Dél-Oroszország s z t  у e p 
jei (I. ott), Észak-Amerika p г é r i é i :  
ezek részben magasfüvű, zártabb, igazi, 
nyáron is zöld „prerík“, részben kurta
füvű, nyáron kiszáradó, pusztai jel
legű „great plains“ (legelők), uralko
dik a Bouteloua és Buchloe, homokos 
talajon Aristida stb.; Dél-Amerikai 
p a m p á i ;  míg a középeurópai sztyep- 
rétek (Steppenheiden, pontusi vagy 
pannóniai lejtők) déli fekvésű, meleg, 
száraz hegyoldalakon, meredek, szik
lás, omladékos lejtőkön, kötött homo
kon, létüket a helyi klimatikus vagy

edafikus viszonyoknak köszönhetik s 
fokozatosan átmennek a Sempervirenti- 
herbosa- (1. ott) csoportba.

S z a v a n n á k  a sivatagok és a 
trópusi őserdők öve között terülnek 
el, egész évben meleg klíma, de szá
raz és esős évszakok váltakozásával. 
Magasgyepű puszták, facsoportokkal, 
parkerdő-jelleggel — fák lombja a szá
raz évszakban, nyáron hull (v. ö. Hie- 
milignosa), fokozatosan átmennek a 
szavannaerdőkbe, vagy a  vegetáció 
gyérülésével a sivatagokba. Dél- 
Amerikában ( l l a n o  s), Afrikában, 
Ausztráliában óriási kiterjedésűek.

Magyarország: Festucion sulcatae 
(F. vallesiacae): 1. A Magyar Közép- 
hegység, Mecsek, általában az Alföldet 
környező hegyek napos, száraz, meszes, 
+  sziklás (karsztos) basiphil „pannó
niai“ lejtőin a Festuca sulcata—Stipa 
joannis—Carex humilis assz.-komplex, 
gazdag flórájú (kb. 200 faj), sok ka
rakter- és reliktumfaj (1. ott), az al
földi pusztai flóra egyik bölcsője. Ha
sonlóak a Kárpátok előhegyeinek déli 
lejtőin kialakult sztyeprétek (külön
böző: Festuca-, Stipa-, xerofil Carex- 
fajok assz.-i). Szukcesszióséma: elő
készítő sziklai stádiumok (Sedum, Sem
pervivum etc.) Festucetum glaucae— 
Festuca sidcaűa-komplex Spiraea-, 
Cotinus— >-, Quercus lanuginosa-cser- 
jés, — Quercetum sessiliflorae.

2. Erdélyi Mezőség száraz, meszes, 
agyagos, suvadásos dombjain a dél
orosz sztyepekhez hasonló assz.-ban 
(Festuca sulcata, Stipa joannis, steno- 
phylla, Lessingiana, Carex humilis) 
nagyszámú pontusi faj, xerotherm re- 
liktumok (1. ott) jellemzők. A Prunus- 
Rosa-cserjések vezetnek a Quercetum 
graminosum kialakulásához.

3. Alföld kötött homokján Festuca 
sulcata (legelőkön F. pseudovina), 
Chrysopogon gryllus etc. dominálnak, 
a Festucion vaginatae elemeivel (1. 
Mobilideserta) homokpuszták.

Bromion erecti (átmenet az örök
zöld rétekhez), így Bromus erectus és 
Brachypodium pinnatum assz.-k ná
lunk alárendelt szerepűek. S. R.
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Durilignosa (Durisilvae, Durifruti- 
ceta). Kemény, merev lombú, általá
ban örökzöld erdők, bőrnemű, szilár
dító szövetekben gazdag, gyakran sző
rös levelű, alig védett rügyű fák- 
és cserjékkel. Mérsékelt meleg-száraz 
kiima — mediterrán klíma —, meleg, 
száraz nyár („szaharai“ ), mérsékel
ten hűvös, nedves tél („középeuró
pai“). Lomb a beeső fényre ferdén vagy 
épp azzal párhuzamosan (Eucalyptus) 
helyezkedik el, néha hiányzik, asszi
miláló szárképletek (Spartium, Casua- 
rina) helyettesítik. Európai mediterrán 
flóraterület, Észak-Amerika (különösen 
Kalifornia), Ausztrália. A Földközi
tenger vidékén kipusztított egykori er
dők leromlott talaján ma inkább ko
párok vagy macchia vannak, kultúr- 
formációk az olajfa és datolyaligetek. 
Kevés örökzöld tölgyerdő, mészen Quer
cus ilex, őskőzeten Q. suber (parafa
tölgy), alatta macchia. Észak-Ameri
kában változatos örökzöld tölgyesek, 
Ausztráliában az árnyéktalan Euca- 
lyptus-erdők, a szubtrópikustól a sza
vannaerdőig. Cserjések: részben anthro- 
pogenek (az örökzöld erdőt a fokozódó 
kultúrhatás, illetőleg a fokozódó szá
razság szerint macchia majd garid, 
majd sziklai gyep váltja fel). A medi
terrán örökzöld m a c c h i a  magas, 
sűrű, nedvesebb, gyakran magasabb tá
jakon alakul ki, átmegy a Lauri- és 
Ericilignosa- (1. ott) formációosztá
lyokba, gyepszintje alig van, uralkod
hatnak Arbutus unedo, Erica arborea, 
Quercus ilex, Q. coccifera, Pistacia 
lentiscus, Phillyrea-fajok stb., vizek 
mentén az Oleander, szárazabb tala
jon a változatos Cistusok (C. mon- 
speliensis, C. ladanifer). A g a r i d  
(garigue) törpébb, lazább gazdag gyep
szinttel (geo- és therofiták, 1. ott). 
Ide tartoznak a Quercus coccifera 
assz., a „ to  m i l i a r e s “ uralkodó 
illatos, félcsorjés ajakosakkal (esze
rint: Thymus, Rosmarinus, Lavendula 
tomillares), a törpepálma (Chamae- 
rops humilis) assz., míg a p h г у - 
g a n a sziklás lejtőkön laza, törpe 
cserjése (Thymus capitatus, Poterium

spinosum, vesszős fajok) már átmegy 
a mediterrán Duriherbosa-Ъа (1. ott), 
ilyenek a Helichrysum, Asphodelus 
(sárga és fehér), Euphorbia dendroi- 
des stb. assz.-k. Kaliforniában a „c h a- 
p a r r a 1“ és Nyugat - Ausztráliában 
a „ s c r u b “ fajokban gazdag örök
zöld cserjések, a szélsőséges klíma te
remtette formációk. Ausztrália medi
terrán vidékéről származnak kerti örök
zöld „újhollandi“ fajaink. S. R.

Durranógáz elem egy hidrogén- és 
egy oxigénelektródból s tetszés sze
rinti vizes oldatból álló galvánelem, 
melyben az áramtermelő folyamat a 
víz képződése hidrogénből és oxigén
ből (azaz durranógázból). A vízkép
ződés szabad energiájából számítva 
a D. elektromotoros ereje szobahő
mérsékleten 1*23 volt kellene hogy 
legyen. Kísérletileg azonban az oxi
génelektród tökéletlen működése foly
tán ennél kisebb érték, a legjobb 
esetben 1*12 volt adódik. A D. elek
tromotoros ereje független a vizes ol
dat összetételétől, mert minden vizes 
oldatban a hidrogén- és hidroxilio- 
nok koncentrációjának a szorzata ál
landó s ennek következtében akárhogy 
változtatjuk e két ion koncentráció
jának a viszonyát, a hidrogén- és oxi
génelektród potenciálja ezzel együtt 
mindig úgy változik, hogy a D. elek
tromotoros erő állandó marad. E. G. T.

Duzzadás. Szilárd testeknek térfo
gatnövekedéssel járó folyadékfelvételét 
D.-nak nevezzük. A D. lehet korláto
zott és korlátlan. Korlátozott D.-kor a 
szilárd test csak meghatározott meny- 
nyiségű folyadékot vehet fel. A meg
duzzadt test ebben az esetben alak
állandóságot és alaki rugalmasságot 
mutat, rendesen kocsonyás természetű, 
ú. n. liogel. így viselkedik pl. a gela- 
tina alacsony hőmérsékleten (30 C° 
alatt). Korlátlan D.-kor a felvehető 
folyadék mennyisége korlátlan. Korlát
lanul duzzadó test nagymennyiségű fo
lyadék jelenlétében legfeljebb csak á t
menetileg jut gélállapotba, mert fel
duzzadása után közvetlenül feloldódik 
s kolloidoldatot ad. fgy viselkedik pl.



a gelatina vízben 30 C° fölött. A D. 
mértékéül szolgál: a duzzadó test tér
fogatnövekedése, a felvett folyadék 
mennyisége és az ú. n. duzzadási nyo
más. — Jellemző, hogy a megduzzadt 
test térfogata kisebb, mint a szilárd 
test eredeti és a felvett folyadék tér
fogatának összege. Ebben az értelem
ben tehát a D. térfogatcsökkenéssel jár.

A D.-t főképen a következő ténye
zők befolyásolják: a) A d u z z a d ó  
t e s t  l i o f i l i t á s a .  Csakis lio- 
fil anyagok duzzadnak, illetőleg a 
duzzadás csakis oly folyadékban megy 
végbe, mellyel szemben az illető anyag 
liofil-sajátságot mutat (1. Liofil-anya- 
gok). Pl. a fehérjék vízben duzzad
nak, mert hidrofil anyagok. A kau- 
csuk kismértékben hidrofil anyag, te
hát vízben kis mértékben duzzad, el
lenben benzollal szemben liofil, ezért 
benzolban nagy mértékben duzzad. — 
b) A d u z z a d ó  t e s t  b e l s ő  s z e r 
k e z e t e .  Csakis oly szilárd testek 
duzzadnak, melyeknek belső felületeik 
vannak. Ilyenek a diszperzrendszerek, 
vagyis azok a képződmények, melyek 
individuális részecskékből, úgynevezett 
„micellák“-ból vannak felépítve. Azo
nos körülmények között a kolloidrend
szerek mutatnak legnagyobb duzzadó
képességet, mert a kolloidrendszereknek 
van legnagyobb fajlagos felületük. D. 
alkalmával ugyanis a duzzadótest bel
sejébe hatolt folyadék a részecskék fe
lületén adszorpciót szenved; ennek kö
vetkeztében ú. n. lioszférák jönnek létre, 
melyeknek feszítő hatása idézi elő a 
térfogatnövekedést és a környezetre ki
fejtett nyomást, az ú. n. d u z z a 
d á s i  n y o m á s t .  — c) H ő m é r 
s é k l e t .  Hőmérséklet növekedésével a 
duzzadóképesség rendszerint növekszik. 
Magasabb hőmérsékleten nagyobb a fel
vehető folyadék mennyisége, valamint 
a D. sebessége. Számos anyag alacsony 
hőmérsékleten korlátozott, magasabb 
hőmérsékleten korlátlan D.-t mutat 
(pl. gelatina). — d) I d e g e n  a n y a 
g o k  j e l e n l é t e .  Idegen anyagok 
általában kivétel nélkül befolyásolják 
a D.-t, növelik vagy csökkentik. E be

folyásolóképesség szoros összefüggés
ben van az idegen anyag adszorbeáló 
képességével és a duzzadó test liofi- 
litásának s elektromos töltésének meg
változásával. Azok az anyagok, me
lyek a duzzadó test liofilitását és 
elektromos töltését növelik, növelik a 
duzzadóképességét is; azok az anya
gok pedig, melyek e két tulajdonságot 
csökkentik, csökkentik a duzzadóképes
séget. Izoelektromos pontban minden 
anyagnál legkisebb a duzzadóképesség. 
Vízben végbemenő D.-okat különösen 
az elektrolitek befolyásolják. Savak és 
lúgok kis koncentrációban növelik, ma
gasabb koncentrációban csökkentik a 
duzzadókópességet. Mind a sav-, mind 
a bázisionoknak fajlagos hatásuk van, 
vagyis különböző savak és lúgok azo
nos hidrogénionkoncentráció mellett 
különböző mértékben befolyásolják a 
duzzadóképességet. Általában érvényes 
az ionok Hofmeister-féle liotróp-sora 
(1. Hofmeister-féle ionsor).

A duzzadótest a környezetre nyo
mást gyakorol, ha térfogatnövekedése 
ellenállásra talál. E nyomást d u z z a 
d á s i  n y o m á s n a k  nevezzük. Pos- 
njak és Freundlich szerint a D.-i nyo
más változását a következő egyenlet
tel fejezhetjük ki:

P =  Po . ck ,

ahol Po és к állandók, c pedig a meg
duzzadt test szilárdanyagtartalmát 
(koncentrációját) jelenti. Ez egyenlet
ből látható, hogy a D.-i nyomás nö
vekedése a D. előrehaladásával csök
ken, mert a folyadékfelvétel következ
tében a duzzadt test „koncentrációja“ 
(c) csökken. A D.-i nyomásnak lénye
ges szerepe van a liofil kolloidolda
tok ozmózisnyomásánál. Ugyanis az 
egyes részecskék D.-i nyomása az oz
mózisjelenségeknél ugyanolyan érte
lemben hat, mint a részecskék ozmózis
nyomása. A liofil kolloidoldatoknak 
ozmométerben mért látszólagos ozmó
zisnyomása tehát nemcsak a részecs
kék kinetikai energiájától származik, 
hanem potenciális eredetű is, azaz on
nan ered, hogy a részecskék és a folya



dék molekulái között vonzó erő mű
ködik.

A D. hőfelszabadulással jár. E fel
szabaduló hőt D.-i hőnek nevezzük. 
A D.-i hő értéke annál nagyobb, minél 
távolabb van a duzzadó test állapota 
a teljesen duzzadt állapottól (ú. n. D.-i 
maximumtól). Ezért megkülönbözte
tünk integrális és differenciális D.-i 
hőt. Integrális d.-i hő az a hőmennyi
ség, mely felszabadul, ha 1 g-nyi duz
zadó test fölös folyadékban teljesen 
megduzzad. Differenciális D.-i hő pedig 
az a hőmennyiség, mely felszabadul 
akkor, ha nagymennyiségű duzzadó 
test 1 g-nyi folyadékot vesz fel. A dif
ferenciális D.-i hő értéke a D. előre
haladásával csökken, ami azt jelenti, 
hogy a duzzasztó folyadék első rész
letei nagyobb erővel adszorbeálódnak 
a duzzadó test felületén, mint a többi 
— a lioszféráknak külsőbb rétegeit 
képező — részletei. B. A.

Duzzadási hő, 1. Duzzadás.
Duzzadási nyomás, 1. Duzzadás.
Düne vegetáció, 1. Mobilideserta.
D-vitamin. A D.-t az ergosterinből 

nyerik, ha azt ultraviolett sugarakkal 
kezelik, tehát az ergosterin a D. elő- 
anyaga. A D. prizmákat alkot (olva
dáspontjuk 114—116 C° körül), jól 
oldódik éterben, alkoholban, aceton- 
ban; acetonos oldata jobbra forgat 
+  83°, abszorpciós maximuma 265 
цц, patkányon antirachitikusan 0015 
у napi adagban hat. Ergosterinnel izo
mer a képlete: СмНшО, három kettős 
kötéssel. A sugárzás hatása abban 
áll, hogy a kettős kötések helye áthe
lyeződik. A Liebermann—Burghardt- 
próbát gyengén adja, ellenben a Tör
tein—Jaffé-reagenssel (kloroformban 
oldott bróm) intenzív kék színt ka
punk. Vegytisztán oxigén iránt nem 
érzékeny.

Az ergosterinnel ellentétben a D. 
a bélből felszívódik. A D. fiziológiai 
szerepe abban áll, hogy a kalciumnak

és foszfornak a bélből való felszívó
dását elősegíti s szabálytalan bevitel
kor az anyagforgalmukat rendszere
síti (normalizálja), hogy ezúton a fi
ziológiai egyensúlyhoz szükséges Ca 
és P mennyisége a szervezet rendel
kezésére álljon. Lehetséges, hogy a 
D. a sejtfalak permeabilitását általá
ban elősegíti. D. mennyiségét a bio
lógiai úton határozzák meg. D.- e g y 
s é g  nek nevezzük olyan olajmennyi
ség antirachitikus hatását, amelynek 
készítéséhez OOOOl mgr ergosterin 
volt szükséges. Ez az egység úgy van 
megválasztva, hogy ha ezt a mennyi
ségű besugárzott ergosterint 14 napon 
keresztül naponta adagoljuk, akkor az 
képes a patkányokat nehéz rachiti- 
stikből, ha nem is teljesen, de nagy 
mértékben kigyógyítani.

D.-hipervitaminóziskor (túladagolás 
esetén) nagyobb a szervezet nitro
gén és foszforkiüritése, azonkívül a 
csontok mésztelenítését és a pajzsmi
rigy fokozott működését észlelhetjük. 
Erekben, szívizomzatban és vesékben 
mészlerakódás mutatható ki, minek 
következtében a vérben a maradék
nitrogén emelkedik, uraemia keletkez
het és bekövetkezhet a halál. Vita
minelvonással a szervekben a mész
lerakódás visszafejleszthető. A D. te
rápiás és toxikus hatása csak az ada
golás mértékétől függ. Emberen D.- 
hipervitaminózis alig következhet be, 
mert a terápiás adag igen nagy mér
tékben növelhető. D. található csuka
májolajban, tojássárgájában, halzsír
ban, faggyúban és egyes fű- és főze
lékfajtában. T. H.

Dy (ejtsd d ii) olyan édesvizek 
gyakori iszapja, melyekben nagyon 
sok humuszsav és humuszkolloidok 
vannak. Leginkább szervetlen anya
gokból és barnásszínű, korhadásnak 
alá nem vetett növényi részekből áll.

V. L.
Dynamikus, 1. Dinamikus.
Dysplastika, 1. Transzplantáció.



E
E-avitaminózis alkalmával a szapo

rodásban mutatkoznak zavarok. Tel
jesen normális az ovuláció, megtörté
nik a megtermékenyítés és a petesejt
nek a megrögződése a méh nyálka
hártyáján, de a magzatok kihordása 
avitaminózis esetén nem következik 
be, mert azok a terhesség alatt elhal
nak és felszívódnak. Vitaminadago
lásra a zavarok megszüntethetők. Hí
meken E-vitaminhiány alkalmával a 
herék ivarhámja károsodik s a csa
tornák hámja degeneráció jeleit mu
tatják. E-vitamin hiánykor a patká
nyok szőre is megváltozik, vékony és 
selymes lesz. T. H.

Ebonit, 1. Keménygumi.
Ébrényi kivonat (embrióextraktum, 

szövettenyósztés) leggyakrabban tyúk
embriókból készül, amit minden me
legvérű tenyészethez jól lehet hasz
nálni. Készíthető azonban bármely ál
lat fiatal ébrényeiből, de ezt min
dig csak azonos állatfaj tenyészetei
hez ajánlatos használni. Lépből vagy 
csontvelőből is szoktak kivonatot ké

szíteni, ha az ébrények beszerzése ne
hézségekbe ütközik. — A 7—10 na
pig 39 C°-os költőkemencében (ther- 
mostatban) keltetett tojásokat steri
len felbontják és az ébrényeket ki
szedve, 0'85%-os konyhasóoldatban 
vagy a szövettenyésztéshez egyébként 
használatos oldatok egyikében (Rin
ger-, Locke—Lewis-, Tyrode-oldat stb.) 
jól kimossák és a kopenhágai Fischer 
A. szerkesztette zúzóval összezúzzák. 
A kipréselt nedvet azután a fenti ol
datok egyikével hígítva, nagy fordu
latszámmal alaposan lecentrifugálják, 
hogy minden esetleg épen maradt sejt
elemtől megszabadítsák. A lepipettá- 
zott kissé zavaros folyadékot ugyan
csak jégszekrényben tartják haszná
latig. Csak 10 napig használható! 
Újabban beszárított ébrényi kivonat 
is került forgalomba, mely korlátlan 
ideig hatásos marad, amíg fel nem 
oldják. Oldás után szintén megromlik.

Cs. M.
Ecetsav. Szervezetünkben minden 

táplálékunkból keletkezik. Sorsa még 
nem teljesen tisztázott. Valószínűleg 
(Thunberg, 1924, szerint) borostyánkő- 
savvá alakul. Ennek további sorsa:

COOH1 COOH COOH1 COOH COOH1 HOOH1
CHt CHt

1
CH CHOH со со CHO

- f - Я , - ^  1 z_ II + я 2о - + ! - Н , - 1 — c o 2—*■ 1 - C02- 1
CH3 CHC2 CH CH3 CHt CHt CH3

1 1 1 1 1 + " f
COOH COOH COOH COOH COOH co2 C02
2 ecetsav->- B orostyánkösav> -F um arsav----A lm asav— >-Oxalecetsav>- Pyroszöllősav—>- AceaUil«

alapján  dehid

Ez a folyamat Wieland (1932) kí
sérletei alapján igen valószínűvé vált.

T. H.
Edafikus faktorok: a talaj, mint 

ökológiai tényező a következő eleme
ket foglalja magában: talaj fizikája, 
kémiája, biológiája. A talaj fizikai 
tényezői: szerkezet (mechanikai struk
túra: laza és kötött talajok), levegő- 
tartalom (szellőzöttség), talajvíz (1. 
Víz), talajhő (1. Hő). Kémiai ténye
zői: szervetlen és szerves kolloidjai 
(különösen kovasav, vas- és alumí- 
niumhidroxidok, illetve humusz,!, ott),

mállása és ennek kapcsán a kolloidok 
és sók felhalmozódása és kilúgozo- 
dása, tápsótartalma (K, Na, Ca, Mg, 
Fe, Al, S, P, Cl vegyületek), a bázi
sok kicserélődése, különösen pedig 
savanyúsága (1. Hidogen-ionkoncen- 
tráció), ez és a talaj alkálisótartalma 
a legjelentősebbek. Biológiai ténye
zői: az edafon baktériumainak, pe
nészgombáinak és protozoáinak élete, 
V. ö. talajlélekzés, nitrogén (1. ott) 
és szénsav körforgalma. A vegetáció 
a kiimával együtt döntő jelentőségű 
a talajtípusok kialakulására, a ned-



vés, hűvös klímában, erdőben kép
ződő podzol (kilúgzott, savanyú hu
muszos) és a meleg, száraz klímában, 
sztyep alatt képződő eserüoszjom kö
zött (sók felhalmozódása, telített hu- 
tiiusZ) a talajtípusok hosszú sorozata 
van hazánkban is, amelyekhez még a 
túlzott átnedvesedésű láp- és az időn
ként nedves, máskor száraz sziktala
jok járulnak. Sztyeptalajokat rátele
pedő erdő degradál (degradált cser- 
noszjom), viszont ősi erdőtalajok év
százados kultúrában mezőségiekké vál
nak (1. Klimajelleg, talajjelző növé
nyek, Szukcesszió). S. R.

Edafon Francé szerint a talajban 
élő mikroszkopikus szervezeteknek az 
összessége. A talajt rengeteg parányi 
élőlény népesíti be, melyek között na
gyon sok baktérium, egysejtű moszat, 
állati véglények, fonalasférgek, kere
kesférgek stb. találhatók. Legnagyobb 
részük a talajrögöcskék közötti víz
ben éli le életét. Ha a talaj annyira 
kiszárad, hogy a rögöcskék közötti 
víz sem elegendő, akkor az E. élő
lényei túlnyomó részben betokozód- 
nak, az anabiózis (1. ott) állapotába 
jutnak; de ha a talaj pl. eső után 
újra vízzel telik meg, akkor a tokok 
fölrepednek s az élőlények tovább 
folytatják cselekvőleges életüket. Az
E.-nak a talaj életében, termékenysé
gében stb. nagyon fontos szerepe van.

V. L.
Edison-akkumulátor, 1. Akkumulátor.
Edison-hatás. Izzólámpa szálát az 

üvegburán belül vegyük körül fém
hengerrel, amelynek szintén van ki
vezetése. A fémszálon vezessünk át 
egyenáramot úgy, hogy a szál izzik. 
Ha most a fémhenger kivezetése és 
a fémszál pozitív vége közé galvano
métert kapcsolunk, ez kitér és jelzi 
azt, hogy a lámpa belsejében a fém
szál és a henger közt áram halad. 
Ugyanis minden izzó fémből, jelenleg 
a fémszálból elektronok lépnek ki. Ez 
a termo-ionozás jelensége vagy a Ri- 
chardson-hatás. Ezek az elektronok 
az áram hordozói a szál és a henger 
között. M. J.

Efarmozis, a. m. alkalmazkodás (1. 
ott), harmónia a szervezet felépítése 
és a környezet között. Sz. Z.

Efemőris és éfemeris számítás, 1. 
Égi mechanika.

Égbolt fényessége. Az éjjeli ég
boltnak (Hold nélkül) mérhető fé
nyessége van. De ennek csak kis ré
sze, 18%-a ered közvetlenül a csil
lagoktól. Ehhez járul még a csilla
gok szórt fénye, az egész fényesség 
5%-a. Az égbolt fényességének majd
nem fele (43%-a) az állatköri fény
ből származik, 15%-a pedig északi 
fénytől. De ezek csak átlagos érté
kek, mert mindkettő eléggé ingado
zó. 19% az állatköri fénynek és az 
északi fénynek a légkörben szórt ré
sze. Az összes csillagok fénye a nap
fénynek csak 1 százmilliomod része. 
Az égbolt felületi fényessége a Nap 
felületi fényességénél 1013-szor kisebb.

M. J.
Égbolt színe. Az ég kék színe an

nak a következménye, hogy a levegő
molekulák a rövidhullámú sugarakat 
jobban szétszórják, mint a hosszab
bakat. Idegen testecskék, szennyező
dés jelenléte befolyásolja a folyama
tot és „tejszerű“ kinézést ad az ég
nek. Az ég kék színének árnyalatai
ból tehát a levegő szennveződési fo
kára lehet következtetni. Újabban az 
ég kékségi fokát a Linke- (0—14 osz
tású) skála alapján becsülik. T. G.

Egéregység, 1. Nemi szervek műkö
dése (folliculin-adagolás) és Hipofí
zis prolán hormonjának mennyiség- 
meghatározása.

Égéshő, valamely anyag elégése 
közben keletkezett melegmennyiség. 
A tudományos életben az É.-t rend
szerint egy mólra vonatkoztatják (mo
lekuláris É.), a gyakorlatban azon
ban gyakran értik alatta egy g É.- 
jét (pl. a tüzelőanyagok kalóriatar
talmának megadásakor). L.B.

Égi koordináták, 1. Egyenlítői koor
dináták.

Égimechanika. Az É. az égitestek 
mozgásának leírásával, mozgásuk okai
nak kivizsgálásával, alakjuknak és



rendszereiknek egyensúlyával foglal
kozik. Tárgyát fokozatosan bővíti ki. 
Először csak két, egymást kölcsö
nösen vonzó égitestet gondol el a vi
lágűrben. Műszóval: а к é 11 e s t 
p r o b l é m á j á v a l  kezdi meg vizs
gálódásait. A matematika és az el
méleti fizika eszközeivel kimutatja, 
hogy ebben az egyszerű esetben a 
kísérő csillag a főcsillag körül lég
üres térben a Newton-vonzóerő ha
tása alatt (a kettest gravitációs me
zejében) kúpszeletben kering; azaz: 
kör, ellipszis, parabola, hiperbola geo
metriai síkidomok valamelyikében a 
Keppler-törvénvek szerint. A pálya 
alakja csupán csak attól függ, milyen 
a kísérő sebessége akár az elindítás
kor, akár bármely t időben. A tétel 
megfordította is igaz. A kúpszelet 
alakjának megadottsága már meg
szabja a kísérő mindenkori sebessé
gét és a mozgást fönntartó ok New
ton-alakját ismeretes tömegű főcsil
lagnál és ennek kísérőjénél. A pro
bléma ezen alapvető jellegén nem 
változtat az idő folyamán beálló tö
megváltozás sem. A pálya általános 
jellege, az ú. n. középpálya alakja ek
kor is kúpszelet marad, csak mérete 
és fekvése módosul az időben. A vi
lágűrben jelenlevő, rendkívül ritka 
kozmikus anyagok gátló hatása is 
csak háborgásszerű kis elváltozáso
kat okozhat a pályában.

P á l y a e l e m e k .  Az É.-nak azt a 
fejezetét, mely az égitestek pályájá
nak meghatározásával foglalkozik, az 
égitestek pályaszámításának nevez
zük. Nemcsak a pálya méreteit szá
mítja ki, hanem a bolygó helyét is 
bármely t időpontra. Módszereit a 
naprendszer tagjaira alkalmazva, a 
kéttest problémája keretében dolgoz
ta ki, a módosító hatásokat (hábor
gatásokat) sem hanyagolja el szá
mításaiban. A pálya alakját tisztán 
geometriai elemek szabják meg. Kör
nél a kör sugara: a. Ellipszisben és 
hiperbolában a fél nagytengely: a és 
a numerikus középpontkívüliség: e. 
A parabolánál p — '2q összefüggés alap

ján a p paraméter, illetve a q p e r i- 
h e l t á v o l s á g .  Az utóbbit a nap
rendszeres kívül eső kéttestnél: a 
kettős csillagoknál, a főbolygók hold
jainál p e r i a s z t r o n  (a főcsillag
tól számított legkisebb) t á v o l s á g -  
nak nevezzük. — A fél nagytengelyt 
és a periheltávolságot a naprendszer
ben a földpálya fél nagytengelyének 
egységeiben fejezzük ki. A kéttest 
problémákra ugyanis a földpálya volt 
a legsürgősebben elintézendő feladat. 
E feladat vezetett a Föld méretei
nek geodéziai meghatározására, a nap- 
parallaxisszög és a napátmérő kiérté
kesítésének módszereire

A bolygópályák térbeli elhelyezke
dését az ily módon ismeretessé vált 
alapsíkra, a földpálya síkjára: az 
e k l i p t i k a s í k r a  vonatkoztatják. 
A pályában a periasztron mellett még 
a főtesttől legtávolabb eső pontot, az 
a p a s z t  r o n t ,  a naprendszerben az 
a f é 1 i u m, a Holdnál а p о g e u m 
pontot nevezzük meg. A földpályában 
e két fontos ponton kívül még a Ta
vaszpontot is e külön névvel jelöljük 
meg, mert az ú. n. ekliptikái hosszú
ság koordinátát tőle számítjuk. A 
bolygópálya fekvését az ekliptikára 
vonatkoztatva meghatározzák a pá
lyasík és az ekliptikasík hajlásszöge, 
a két sík metszésvonalának valame
lyik iránypontja és a bolygópálya 
egyetlen egy pontja. Az utóbbira a 
perihelpontot használják fel. E há
rom helymeghatározó elemet: i, 21, «и 
szögmennyiségekkel jelöljük. A 21 be
tűjelzésnek kétféle értelmet tulajdo
nítunk. Mint megnevezés a felszálló 
csomópont megjelölésére szolgál, mint 
6zögmennyiség pedig a csomópont hosz- 
szát méri. 21 értéke 0—360° között 
van az utóbbi értelemben. A felszálló 
csomópont az ekliptika- és a pálya
sík azon metszéspontját jelenti, mely
ben a bolygó az ekliptikán átbújva 
az ekliptika fölé kerül keringése alatt. 
Az i a pályasík ekliptika fölé eső ré
szének hajlása az ekliptikasík azon 
feléhez, melyben a Föld perihelpont.ja 
is benn van. Értéke tehát 0—180°



között mozog. А о» a periasztron-, 
perihelpont szögtávolsága a felszálló 
csomóponttól legnagyobb körön mér
ve a pályasíkban.

Az eddig felsorolt öt mennyiséget: 
a, e =  sin, i, Jl , ы alapértékeket a 
szőkébb értelemben vett P-nek ne
vezzük. Csupán a pálya méreteinek 
és fekvésének meghatározására szol
gálnak. A bolygó helyének: irányá
nak és távolságának meghatározásá
ra még egy hatodik elem is szüksé
ges. E célra a perihelátmenet idejét 
használják fel (r). Az ellipszisnél ezt 
a mennyiséget a Keppler-egyenlet- 
ben, a parabolánál a Barker-félében 
értékesíti a pályaszámító. A Keppler- 
egyenlet: E — esin E=n  (t t ;) n (t— t)

1 1 1
Barker-féle: tg -g- V +  ~^tg% ~^V =  

к t —r
=  T t ~ T

да *
Az Ea  kúpszelet geometriájában általá
nosan ismert excentromos anomália, v a 
valóságos anomália, n az ú. n. közép
napi mozgás (a szögsebesség átlagos 
napi értéke), t a folyó idő, г a perihel
átmenet ideje, к az anyagvonzás állan
dója. A feladatnak tehát a r-val hat 
ismeretlenje van, melyeket hat egy
mástól független adatból, egyenlet
ből számítanak ki. Erre a célra tel
jesen elegendő a bolygónak három, 
különböző időben történt megfigyelé
se, mert a Föld helyzete az ő pályá
jában pontosan leírt, a csillagászati 
évkönyvek hozzák a rávonatkozó ada
tokat. Ezek az ú. n. első P. még pon
tatlanok, a belőlük számított bolygó
helyek körülbelül hat hétre fedik a 
valóságot. Ezentúl a számított he
lyek: a bolygó efemerisei mindinkább 
eltérnek a bolygó valódi helyeitől.

H á b o r g á s o k .  Az észlelt — 
(mínusz) számított bolygóhelykülönb- 
ségnek több oka van. Ha a bolygó 
valamelyik nagyobb bolygó közelében, 
különösen pedig ha a Jupiter és a 
Szaturnusz gravitációs mezején halad 
át, a bolygópálya minden egyes eleme

módosulást szenved. Tisztán a nagy 
bolygók vonzásából keletkező eltéré
seket H.-nak nevezzük. A tapaszta
lat szerint ezek a H.-i értékek mindig 
csak kis mennyiségek, a pályaelemek 
elemi kis megváltozásaiból keletkez
nek. Értékük meghatározásával a spe
ciális H.-i elmélet foglalkozik. Ezek 
a kis H.-i értékek gyorsulásbeli vál
tozások és numerikusán előállíthatok 
a két-két testre vonatkozó egyenle
tek alapján a Nap, a háborgató és a 
háborgatott bolygó adataiból, koor
dinátáiból bármely időre.

A háborgatott bolygó gyorsulás
változásaiból az interpoláció és a nu
merikus kvadratúra néven ismeretes 
matematikai műveletek magukat a 
koordinátabeli, helyzetbeli háborgási 
értékeket is megadják. A szorosan 
vett H.-i gyorsulásváltozásokat, me
lyek tehát nem a kéttest problémá
jában találják létezésük okát, az egyes 
nagybolygókra vonatkoztatva, álta
lában negyvennapos időközökre szok
ták számítani. Tolnay Lajos talált 
egy kivételes példát a Borelly-üstökös 
pályaszámításában. Ez az üstökös 
annyira közel járt a Merkúrhoz, hogy 
ennek háborgató hatását öt-ötnapos 
időközökre is ki kellett számítania.

Azt a függvényt, mely az összes 
lehetséges H.-i értékek sorozatait az 
idő függvényeként visszaadja, H.-i 
függvénynek nevezzük. Az általános 
H.-i elmélet e függvény sajátságai
val, megszerkesztésével és azon kér
désekkel foglalkozik, milyen változá
soknak vannak alávetve az egyes 
pályaelemek a bolygók összességének 
hatása alatt." Az elmélet eredményei 
szerint a változások részben perio
dikus, szakaszos jellegűek, részben év
százados, csak hosszú idő múlva érez
hető módosulások. Az utóbbiak az 
idővel folyton nőnek vagy fogynak, 
az előbbiek pedig bizonyos időtartam 
alatt vagy ugyanakkora értékkel, vagy 
bizonyos határok között módosulva 
ismétlődnek meg.

A p r e c e s s z i ó  és  a n u t á c i ó .  
A bolygó észlelt és számított helye



között mutatkozó különbség néhány 
hónap múlva a p r e c e s s z i ó  és a 
n u t á c i ó egyesített hatása folytán 
is megnyilvánul. A Földnek, mint 
merev testnek, anyagi pontjai a New
ton-vonzóerő törvénye szerint hatnak 
egymásra. A Föld anyagi részecskéi
nek ezen egymásra gyakorolt, továb
bá a Nap, a Hold és az összes boly
gók vonzóhatása miatt a Föld ten
gelyforgása háborgatásnak van ki
téve. Ezt a hatást is az É. vizsgálja 
ki. E vizsgálatok eredményeként a 
földtengely önmaga körül forogva, 
kúpos mozgást végez, mely a napéj- 
egyenpontoknak az idővel arányos és 
szekuláris eltolódásában nyilvánul meg 
(precesszió). E kúpos mozgásban a 
földtengely nem marad meg a kúp 
felületen, hanem annak mentén sza
kaszos ingadozásokat, kis hurkokat 
köt, melyeket főképen a Hold okoz 
és az ekliptika hajlásszögének szaka
szos változásában érezhetők (nutáció).

E kutatások gyakorlati eredményeit 
a csillagászati évkönyvek évről évre 
közlik a kérdéses éven belül és az 
évenkint, esetleg több év alatt be
álló koordinátabeli eltolódások kiszá
mítására. A bolygó helyeit tehát ezen 
■utasítások értelmében mind egy és 
ugyanazon napéjegyenpontra és pedig 
a Tavaszpontra kell átszámítani, hogy 
az összes észlelések mind egy és 
ugyanazon koordináta-rendszer kez
dőpontjára vonatkozzanak.

D e f i n i t i v ,  v é g l e g e s  p á 
l y a s z á m í t á s .  A háborgatásokon, 
a precesszión, nutáoión, az első pá- 
lyaelemekben még bennlappangó hibá
kon kívül még két ok működik közre 
az észlelt és számított helyek eltéré
sénél. A két utóbbi ok a fény aber
rációja és a parallaxishatás. Megálla 
pításuk inkább a gömbi csillagászat 
körébe vág. A fény aberrációja a csil
lagfény azon iránybeli eltérése, mely a 
Föld tengelyforrása és a Nap körül 
való keringése folytán áll be, míg a 
fény a távcsövön átfut. E feladat meg
oldásában az É. nyújt segédkezet a 
gömbi csillagászatnak. Mivel a boly

góról a fény néhány perc alatt már 
hozzánk érkezik, ez idő alatt a bolygó
távolságban alig képzelhető el nagyobb 
változás, egyszerűen paral'el elmozdu
lást veszünk fel és az észlelés idejét 
ily elgondolásban csökkentjük az aber- 
rációs idővel, amennyi alatt a fény a 
bolygótávolságot a Földig befutotta. 
Erre pedig már az első pályaelemek 
is megadják a módot.

A parallaxishatást a tiszta gömbi 
csillagászat módszereivel küszöböljük 
ki olymódon, hogy a Föld felületén 
észlelt bolygóhelyeket átszámítjuk a 
Föld középpontjára.

Az itt felsorolt négy ok: háborgá
sok, a Tavaszpont vándorlása, fény- 
aberráció, parallaxishatás értékének le
vonása után fennmaradt „észlelés szá- 
mítás“-értelmű eltérés a bolygóhelyek
ben már csak a pályaelemek pontat
lanságában találja magyarázatát. A 
pályaelemeket tehát meg kell javítani. 
Ez a definitiv pályaszámítás feladata, 
ha nagytömegű megfigyelés áll a szá
mító rendelkezésére. A fennmaradt el
térésekből és a rájuk vonatkozó meg
figyelési időkből úgynevezett normál
helyeket alkotnak. A normálhelyeket 
úgy állítják elő, hogy az egymáshoz 
közel eső észlelések eltéréseiből (ész
lelés-számítás értelemben) és ezek ész
lelési idejéből számtani középeket al
kotnak és a két értéket egymáshoz 
rendelik. Az így nyert eltérés a meg
figyelési idők számtani közepéhez szá
mított helyre az igazi érték.

A tapasztalat szerint, mint már 
említettük, ezek az eltérések csak kis 
mennyiségek, differenciális jellegűek, te
hát a pályaelemek elemi kis változá
saiból, differenciálás útján nyerhetők. 
A pályaelemek variációjának, elemi 
megváltozások módszerének nevezik ezt 
az eljárást. Ezekből a valószínűség
számítás: a legkisebb négyzetek mód
szere megadja a pályaelemek szüksé
ges és legvalószínűbb értékű módosítá
sait, melyekkel a végleges pályaelemek
hez jutunk el egy adott napéjegyen
lőségre vonatkoztatva.



Az általános háborgási elmélet mód 
szerei adnak utasítást arra, miként 
változnak meg e pályaelemek később 
az idő folyamán a bolygók gravitá
ciós terében.

K e t t ő s c s i l l a g o k  r e n d s z e 
re. A fizikai kettőscsillagok nyújt
ják a kéttest problémájára a legtalá
lóbb példákat. A pályaszámítás mód
szereit it t még sok esetben kiegészítik 
a spektroszkópikus adatok, különösen 
a radiális sebességek, melyeket a Dopp
ler elve alapján állapítanak meg. Ha 
az utóbbiak rendelkezésre állnak, a 
csillagok tömegeit is kiszámítják. 
Ugyancsak a kéttest problémájába vág 
a födési változók pályaszámítása is. 
Ezeknél a térbeli irányok pótlására 
szolgálnak az időadatok a hozzájuk 
tartozó fotometriai adatokkal és azok 
a tisztán geometriai jelenségek, melyek 
két gömb részben vagy egészben való 
födéseiből, fogyatkozásaiból állnak elő.

H á r o m t e s t  p r o b l é m á j a .  A 
kéttest problémájáról láttuk, hogy ma
tematikailag és geometriailag megszer
keszthető törvények szerint folyik le 
a kísérő keringése a főcsillag körül. Le
tárgyaltuk azokat a nehézségeket is, 
melyek előállnak akkor, ha a kísérő- 
test pályája belekerül egy harmadik 
égitest, például valamelyik nagybolygó 
gravitációs terébe. Az utóbbi eset már 
a H.-nak egyik változata.

A H.-ban teljes általánosságban gon
dolva el a kérdést, a nehézségek még 
nagyobbak, matematikailag megoldha- 
tatlanok. A probléma ugyanis teljes 
általánosságban így hangzik: Adva 
van valamely időpontban három telje
sen ismeretes tömegű (általában nem 
egyenlő) égitestnek helyzete és sebes
sége. A három test a Newton gravi
tációs törvény szerint vonzza egymást, 
kívülük nincs más zavaró hatású égi
test a világűrben. Kérdés e feltételek 
mellett az, milyen pályán mozog a 
háromtest minden egyes tagja. A fel
adattal kapcsolatos dinamikai diffe
renciálegyenletekhez, ezek általános 
megoldásához hozzáférni nem lehet. 
Csak bizonyos megszorítások mellett,

melyek a valóságban alig, vagy csak 
megközelítőleg nyilvánulnak meg, le
het a probléma megoldását keresni.

Hat ilyen eset ismeretes. 1. Két 
egyenlő tömegű test körben kering 
egymás körül, a harmadik, végtelen 
kis tömegű test egyszerre csak feltű
nik a körpálya tengelyében. Milyen 
pályán mozog ez a végtelen kicsiny 
tömegű test? A megoldás zárt alak
ban intézhető el matematikailag. A 
harmadik, igen kicsiny test a körpálya 
tengelyében a körsíktól szimmetriku
san lengéseket végez. Ennek az esetnek 
nemcsak mása, de még hasonlója sem 
ismeretes eddig a világűrben. — 2. Há
rom teljesen egyenlő tömegű égitest 
egyenlőoldalú háromszög három csúcs
pontja. A három test a háromszög sík
jában úgy mozog, hogy ezt a kölcsö
nös elhelyezkedésüket végig megtart
ják. Lehetséges-e ez és ha igen, mi
lyen pályában mozognak? Ezt a kér
dést tisztán matematikailag zárt alak
ban még Lagrange oldotta meg. Mind 
a három test egymáshoz teljesen ha
sonló kúpszeletet ír le. Ennek az eset
nek talán megközelítése a Trójai há
romszög, melyet a Nap, Jupiter és a 
Kisbolygók Trójai Csoportja alkot. 
Ezekrtél ugyanis megvan a lehetőség 
arra, hogy egyikük a Nappal és Jupi
terrel valaha egyenlőoldalú háromszög 
harmadik sarkát képezheti. Ha ez az 
eset valósággá lenne, vagy csak meg
közelítése is állna be, akkor ez a tró
jai kisbolygó a keringés alatt mindig 
ily háromszög csúcsában tartózkodna, 
vagy pedig e csúcs körül librációt vé
gezne. A rendszer fennmaradása tehát 
biztosítva lenne, ha a negvedik zavaró 
test, a Saturnus nem volna. — 3. Egy 
elég nagy és egy nála sokkal kisebb 
égitest a közös súlypont körül kör
mozgást végez. A kör síkjában igen 
nagy távolságra áll a harmadik, még 
nagvobb égitest. Vájjon az utóbbinak 
hatása kiszámítható-e az első kettőre? 
E harmadik esetnek csaknem képmása 
a Hold mozgása a Föld, Hold, Nap 
háromtestrendszerben, melynek klasz- 
szikus tanulmányozója G. W. Hill, az



ő teljesen új, fundamentális matema
tikai vizsgálataival. A feladatot pe
riodikus, végtelen sorokkal oldotta 
meg. — 4. Egy nagy és egy másik 
az előbbi mellett csaknem elhanyagol
ható tömegű égitest ismét közös súly
pont körül körmozgásban van. Milyen 
pályát kell leírnia egy harmadik, ha
tártalan kis tömegű testnek az előbbi 
kettest pályasíkjában a vonzóerő ha
tása alatt? Ez az úgyenevezett régi 
„Probleme restreint“, megszorított há- 
romtest-probléma, melyet Poincaré ve
te tt fel. Kimutatta róla, hogy vannak 
periodikus (szakaszos, önmagába visz- 
szatérő) és asszimptotikus megoldá
sai. Az utóbbiak olyan pályák, me
lyekben a harmadik test egy meghatá
rozott ponthoz úgy közeledik, hogy e 
pont közelében sebessége végtelen ki
csinnyé válik. A megoldás a háborgási 
elmélet numerikus módszerével, a nu
merikus integrációmódszerrel végezhető 
el. A pályák alakját, egyes csoport
jait Poincaré nem vizsgálta ki, ezeket 
a feladatokat Thiele és Darwin G. H. 
kezdték kidolgozni. — 5. A negyedik 
feladat általánosabb alakját Ström
green E. és az ő vezetésével tanítvá
nyai oldották meg. Strömgreen két 
teljesen egyenlő nagy tömegű égitest 
közös súlypont körül történő körmoz
gását tételezi fel és keresi, milyen pá
lyán mozog a harmadik végtelen kis 
tömegű test az előbbiek pályasíkjában. 
Ez a „probleme restreint“ modern 
alakja, kevesebb benne a megszorítás, 
mint a régiben. Strömgreen iskolája 
a pályarendszereket részletekben is ki
dolgozta. A periodikus és az asszimp
totikus pályák egész sorát állapítot
ták meg. Mindkét „probleme restreint“ 
közös sajátsága, melyet még Lagrange 
állapított meg, abban nyilvánul, hogy 
a pályasíkban létezik öt úgynevezett 
librációs pont, melyekben a harmadik, 
végtelen kis tömegű test, ha beérke
zéskor sebessége zérussá válik, fogva 
marad. E pontok tehát mint határ
esetek foghatók fel; az összes lehet
séges egyéb pályák mind e librációs 
pontok körül helyezkednek el vagy

periodikus jelleggel, vagy asszimptoti- 
kusan e pontok felé. Ez a negyedik 
és ötödik eset elméleti jelentősége mel
lett különösen a holdak mozgásá
ban értékesíthető. Idevág közelítőleg a 
Holdba-utazás problémája is, melyben 
a Föld, Hold, rakéta képezik a három
testet. — 6. Egy kisebb égitest a má
sik nagyobb égitesttel éppen kéttestet 
alkot, vagyis a nagyobb körül kúp
szeletben kering. Ez a kisebbik égi
test egyszerre csak egy harmadik, nála 
nagyobb égitestnek gravitációs terébe 
kerül. Ez a harmadik a kéttest fő
csillagja körül ismeretes pályában mo
zog. Mi történik a kéttest kisebbik 
tagjával, mely eredetileg kúpszeletben 
mozgott? Ezt a feladatot teljes egé
szében ismerjük már a háborgáselmé
letből. Ismerjük az erőt, a gyorsulás- 
változás okát az idő függvényeként. 
A feladat a numerikus integráció kö
rébe tartozik, a naprendszer tagjaira 
részletesen kidolgozott eljárás a spe
ciális háborgások néven.

A z é g i t e s t e k  a l a k j a .  Az 
égitestek alakjáról a potenciálelmélet 
a nívófelületek vizsgálata alapján nyújt 
képet. A feladat egész általánosság
ban nem fogható meg. A legszélesebb 
alapokon a homogén folyadékokra La
place, Maclaurin, Jacobi, Roche, Poin
caré, Schwarzschild és mások vizsgál
ták meg az egyensúlyi alakokat és 
egyensúlyban maradásuk feltételeit is. 
E vizsgálatok eredményei szerint a 
legegyszerűbb egyensúlyi alak a gömb, 
utána következik a forgási, majd a 
háromtengelyű ellipszoidoknak egész 
sorozata. A számítások szerint a for
gási ellipszoidoknál minden egyes szög- 
sebesség mellett kétféle forgási ellip
szoid van egyensúlyban: egy gyengén 
és egy erősen lapult forgási ellipszoid. 
Ezek az úgynevezett Maclaurin-ellip- 
szoidok. Ezekből a szögsebesség növe- 
kedtével az egyensúlyi alakok egész 
rendszere származik azon feltétel alatt, 
hogy az ellipszoid a forgást saját (for
gási, geometriai) tengelye körül végzi. 
Az ellipszoidok első sorozata a gömb
alakból indul ki és a forgás növeked-



tével mindig lapultabbá válik. A má
sodik sorozat a határtalan vékony és 
végtelen kiterjedésű körlap forgásával 
kezdődik, majd a forgás csökkenésé
vel mindig gyengébben lapult ellip
szoiddá válik, úgy azonban, hogy ennek 
a sorozatnak tagjai ugyanazon szög- 
sebességhez rendelve mindig erősebben 
lapultak, mint az első sorozatban le
vők. A két sorozat ilymódon egy ha
tárértékben találkozik, mely w =  
64'"3 Q sec~~л  szögsebességnél és 0'364 
lapultságnál áll be. A q a folyadék 
relatív sűrűsége. Ennél nagyobb w mel
lett az egyensúly felborul. Ezeknek az 
egyensúlyi alakoknak állandósága, sta
bilitása azonban csak w =  58'" 5 Qsec-1  
szögsebességig és 0583 lapultságig, az 
úgynevezett Jaeobi-ellipszoidig bizto
sított.

Poincaré e vizsgálatokat a forgató- 
nyomaték felhasználásával kiterjesz
tette a háromtengelyű ellipszoidokra 
is. Kimutatta, hogy egyensúly esetén 
minden egyes w - érték meghatározza 
már a tengelyek viszonyát. A w =  0 
határértéknél a végtelen hosszú és vég
telen vékony tűalak jelenik meg. Ezek
ből a sorozatokból ágazik ki bizonyos 
feltételek mellett a Poincaré-körtealak 
is. Ilyennek tartják Eros bolygót is. 
A holdak alakja is háromtengelyű el
lipszoid, melynek leghosszabb tengelye 
a főbolygó tengelye felé irányul.

Az összes lehetséges háromtengelyű 
egyensúlyi ellipszoidokat még nem dol
gozták ki, főleg stabilitás, állandóság 
szempontjából. Poincaré nak sikerült 
stabilitásuk egyik feltételét meghatá
rozni. E szerint a stabilitás biztosí
tott, ha a forgatónyomaték nagyobb, 
mint a körtealakká történő elágazódás- 
kor. A körtealakban tehát az egyen
súlynak és a stabilitásnak bizonyos ha
tárértéke van. A stabilitás kérdésében 
fontos az úgynevezett ítoche-határ, 
melyen belül semmiféle forgótest sem 
egyensúlyban, sem stabilitásban nem 
maradhat meg. Ez a határ d =  2-44 R, 
melyben R a háborgató égitest su
gara. E határon belül a háborgató 
test minden alakot széjjeltép. Meg

vizsgálták Saturnus-szal kapcsolatban 
a gyűrűalakú forgó folyadékok egyen
súlyát is. Megállapították, hogy ezek 
is lehetnek egyensúlyban, de a leg
kisebb külső ok is felboríthatja a sta
bilitást. A legértékesebb vizsgálatokat 
Maxwell A.-nak köszönhetjük e téren. 
A gáznemű égitestek alakjának vizs
gálata legújabb keletű, Emden R. ne 
véhez fűződik. Módszerei már nem a 
szorosan vett égimechanika területén 
mozognak, hanem messze átnyúlnak 
az antrofizikába. Hasonlókép vagyunk 
a tejútrendszer, továbbá az idegen vi
lágok alakjával, egyensúlyával, egy
szóval mechanikájával. T. L.

Egynnérték, fénynek mechanikai —e, 
1. Fény mechanikai egyenértéke.

Egyeneslátású hasábrendszer. Ál
lítsunk egymás mellé korona- és flint- 
üveghasábokat, úgy, hogy törőélük 
szemben legyen. A két prizma törő
szögét meg lehet választani úgy, hogy 
a Fraunhofer-E-vonal eltérése а ко- 
ronaüvegben ellenkező irányú, de ugyan
akkora legyen, mint a flintüvegben. 
Ekkor az F-vonal a hasábrendszeren 
irányváltozás nélkül halad át. A flint- 
üveg színszórása ilyen törőszögnél kö
rülbelül kétszer akkora, mint a korona
üvegé. Tehát a rendszer színképet ad, 
de a középső rész, az E-vonal, a beeső 
fény irányába esik. Az ilyen hasáb
rendszert egyeneslátásúnak nevezzük. 
A prizmák számának növelésével a 
színszórást még fokozni lehet. M. J.

Egyen irányítás. Az E. fogalmát 
kétféle értelemben használják. A sző
kébb értelemben vett E. (az ú. n. egy- 
irányítás) azt jelenti, hogy egy váltó
áramot csak az egyik irányban haladó 
egyenárammá alakítunk át. Ilyen egy- 
irányban folyó áramra akkumulátorok 
töltésénél, elektrokémiai eljárásoknál, 
anódpótlóknál van szükség. Ilyen E.- 
ra minden olyan szerkezet alkalmas, 
melynek szelephatása van, vagyis csak 
egyirányban enged át áramot. Az erős
áramú technikában elsősorban ívfény 
és higanygőzös E.-okat alkalmaznak, 
de alkalmazhatnak rácsnélküli elektron - 
csövet (szelepcsövet) is. Az E. történ



hetik olyan módon is, hogy a váltó
árammal motort hajtatunk és ez az
után egyenáramú dinamót forgat. — 
A tágabb értelemben vett E. általá
nosabb fogalom, mint az egyirányí- 
tás és olyan eljárást jelent, amellyel 
egy ingadozó erősségű váltóáramot meg- 
fosztunk szimmetrikus alakjától. Az E. 
után az áramerősség középértéke meg
szűnt állandó lenni. Ilyen értelemben 
vett E.-ra van szükség a tulajdonké- 
peni rádiókészülékeknél, (tehát nem 
anódpótlóknál). — A tágabb értelem
ben vett E. egyik módja a kristály
detektoros. A galenjt- vagy egyéb kris
tályhoz lazán hozzáérő fémtű olyan 
berendezést szolgáltat, amelynek az 
egyik irányban kisebb az ellenállása, 
mint a másikban. Ennek következtében 
az egyik irányú áramlökések erősebbek 
lesznek, mint az ellentétesek, a váltó
áram elveszti szimmetriáját és létre
jön az E. — Az ú. n. anód E.-nál a 
váltakozó feszültséget egy elektroncső 
rácsára adjuk. Ez az elektroncső a ka 
rakterisztika alsó, görbült részén dol
gozik, tehát az anódáram az egyik 
irányú rezgésfél alkalmával nagyobbat

változik, mint a másiknál és bekövet
kezik az E. — Az audion-E.-nál a vál
takozó feszültség kondenzátoron ke
resztül jut a levezetőellenállással el
látott rácsra. A rács előfeszültségét

rendszerint pozitívnak választjuk. Az 
ilymódon kapcsolt elektroncső neve 
audion. A rácsáram karakterisztikájá
nak görbültsége folytán a rács feltöl- 
tődései eltérőek az áramlökések irányai

szerint. Tehát a rácson létrejövő fe
szültség és az anódáram egyenirányí- 
tottakká válnak. — A binódás F. ra 
nézve 1. Binóda. F. M. és V. M.

Egyenlítői koordináták. Valamely 
égitest helyét a térben három koor
dináta határozza meg. A csillagá
szatban használatos koordinátarend
szerek túlnyomórészt gömbkoordináta
rendszerek, melyekben valamely égi
test helyét két szög és az égitest
nek a gömb középpontjából való tá
volsága határozza meg. Gömbkoor
dinátarendszereket azért választunk, 
mert a két szögkoordináta a meg
figyelésekből közvetlenül adódik. Az 
égitestek térbeli helyének meghatáro
zása két lépésből tevődik össze: az 
irány (a két szögkoordináta) és a 
távolság meghatározásából. Az irány
meghatározásoknál az égitestek he
lyét az egyenlítői ( e k v a t o r e á -  
1 i s) koordinátarendszerre vonatkoz
tatjuk. Ezt a koordinátarendszert úgy 
származtathajuk, hogy Földünknek 
koordinátahálózatát: a földrajzi hosz- 
szúsági és szélességi köröket a Föld 
középpontjából az éggömbre gon
doljuk vetítve. Az egyenlítői koordi
náta rendszernél az égi egyenlítő Föl
dünk egyenlítőjének síkjában, a sark-



pontok a Föld forgási tengelyének 
meghosszabbításában fekszenek; a két 
szögkoordináta az egyenlítői koor
dináták, nevük r e k t a s z c e n z i ó  
és d e k l i n á c i ó .  Földünket gömb
alakúnak tekintve, a rektaszcenziónak 
Földünkön a földrajzi hosszúság, a 
deklinációnak a földrajzi szélesség fe
lel meg. A deklinációt az égi egyenlí
tőtől számítjuk, a rektaszcenciót pe
dig a tavaszponttól, vagyis az égi 
egyenlítőnek attól a pontjától, amely
ben a Nap a tavasz kezdetekor áll. 
Ügy az egyenlítő síkja, mint a tavasz
pont helyzete változik a csillagokhoz 
viszonyítva. M. K.

Egyensúlyi állandó, 1. Tömeghatás 
törvénye.

Egyetemes gázállandó. E.-nak az 
egyetemes gáztörvényben fellépő állan
dót nevezzük (R), melynek értéke sem 
a gáz állapotától, sem pedig anyagi 
minőségétől nem függ. R definíciója

V p
R =  !- ha v0 1 mól gáz normális

T  о

térfogatát (22,414 1), po a normális 
nyomást (1 atm) és То a normális hő
mérséklet (273° abs.) jelenti. E definí
cióból következik R dimenziója: ener- 
gia/fok. Számértéke néhány energia- 
egységben : R =  83,13.10® erg =  8,313, 
joule =  1,986 g. kai. =  0,08204 lit. 
atm. =  0,8477 mkg. L. B.

Egykristályos fémek. A fémek ren
desen igen apró kristályokból állnak. 
Ezeket csiszolt fémfelületen maratás
sal vagy más kémiai eljárással látha
tóvá is lehet tenni. De sok fémet le
het olyan állapotban is előállítani, 
hogy az egész darab egyetlen kris
tályt alkot. Erre kétféle eljárást is
merünk. A kristály előállítása meg
olvasztott anyagból azon alapszik, 
hogy a lehűlésnél „magok“ képződ
nek, ezek minden irányban az anyag
tól és iránytól függő sebességgel to
vább nőnek. Az egykristályok készí
tésénél arról kell gondoskodni, hogy 
csak egy mag keletkezzék. Czochralski 
(1918) először készített egykristályt

úgy, hogy kristálypálcát a megolvasz
tott fémből lassan felfelé kihúzott 
olyan sebességgel, amely a kristály 
növekedésének megfelelt. Így 20 cin
nél is hosszabb, kerek egykristályos 
pálcát lehet előállítani. Ehelyett má
sok a megolvasztott fémet tetszéssze
rinti alakú edénybe öntötték, amely 
alul hajszálcsőben folytatódik. A le
hűtésnél a hajszálcsőben egy kedve
zően fekvő apró kristály, melyben a 
leggyorsabb növekedés iránya a cső 
tengelyébe esik, addig nő, míg az 
egész teret kitölti. — A másik mód
szer az előző alakváltozás utáni rek- 
risztallizáción (1. ott) alapszik. Pl. 
alumínium-egykristály készítésénél az 
alumíniumot 6 órán át 550°-on ta rt
ják, hogy a belső feszültségek meg
szűnjenek. Ekkor húzással Г6—2%-os 
megmaradó nyúlást idéznek elő, majd 
újra melegítik úgy, hogy négy napon 
át a hőmérsékletet 450°-ról lassan 
550°-ra emelik. Ezalatt rekrisztallizá- 
ció áll be, a régi apró kristályok meg
szűnnek és kevés számú nagyobb kris
tály keletkezik. Végül kb. 6 órán át 
600—640°-on marad a kristály, hogy 
a felületen levő apró kristályok a be
lül levő egykristályba menjenek át. 
Lényeges, hogy a megnyúlás a leg
jobb mértékű legyen. Ez minden fém
nél más, pl. vasnál 3’25%. — Wolf- 
rám-egykristályt az izzólámpák szá
mára úgy is készítenek, hogy sok
kristályos drótot elektromos kemen
cén lassan végighúznak, ezalatt rek- 
risztallizáció megy végbe. Kevés tó- 
riumoxid hozzátétele lényeges. — Ed
dig aluminium, cink, ón, bizmut, réz, 
ezüst, arany, vas. antimón, ólom, kad- 
mium és tellur fémekből, továbbá 
egyes ötvényekből, mint sárgarézből, 
sikerült egykristályt készíteni.

Az E. viselkedése lényegesen külön
bözhet a sokkristályos anyagétól. Az
E. gyakran igen nagy mértékben 
nyújtható. Lehet drótalakú E.-t kézzel 
esetleg kétszeresére nyújtani. Nyúj
tás közben a drót felületén ellipszisek 
keletkeznek. Ez azt mutatja, hogy 
nyújtás közben egyes rétegek párhu



zamos síkok mentén elcsúsznak (Po- 
lányi). Rajzunk a cink nyúlásánál ke
letkező eltolódásokat mutatja. A csú
szás síkjai a hatszöges cink-kristály 
bázissíkjai. A köralakú keresztmet
szet elliptikus lesz. — Az aluminium 
kristálya lapközepes kocka. Ez azt je
lenti, hogy egy kockának minden 
csúcspontjában és a kockalapok kö

zéppontjában egy-egy atom van. A 
csúszás síkjait úgy kapjuk meg, ha a 
kocka három, egy pontban találkozó 
élének végpontján át síkot fektetünk. 
A kockában több ilyen, egymással 
egyenlő értékű csúszássík van. Ilyen
kor „többszörös csúszás“ keletkezik.

M. J.
Egymás után kapcsolás. Egymás 

után, más néven soros vagy szériesz- 
be való kapcsolást általában telepek
nél (akkumulátoroknál, galvánelemek
nél stb.), ellenállásoknál és konden
zátoroknál alkalmazunk. E három eset
tel külön kell foglalkoznunk. — Te
lepek E.-akor az elérendő cél az, hogy 
nagyobb feszültséget akarunk nyerni, 
mint amennyit egy telep szolgáltat. 
Ha az első telep negatív sarkát a 
második pozitív sarkához, ennek ne
gatív sarkát a. harmadik pozitív sar
kához s í. t. kapcsoljuk, úgy n egyen
lő elemből ilyen láncot képezve az 
első telep pozitív és az и-edik telep 
negatív sarka közt и-szer akkora fe
szültséget kapunk, mint amennyit egy 
telep szolgáltat. Amennyiben a telep 
belső ellenállása az áramkör többi 
részének ellenállásához képest kicsiny, 
úgy az и-telep szolgáltatta áram erős- 

Természettudományi Lexikon.

sége ugyancsak и-szerese lesz (Ohm 
törvénye értelmében) az egy telep 
adta áramnak. — Ellenállásokat egy
másután kapcsolva az eredő ellenállás 
az egyes ellenállások összegével lesz 
egyenlő. — Kondenzátorokat egymás
után kapcsolva, ha ezeknek kapacitása 
rendre Ci ,  C2 . . .  Cn, úgy az eredő 
kapacitás C:

C C, ^  Cn
lesz, vagyis az eredő kapacitás reci- 
prók értéke egyenlő az egyes kapacitá
sok recipród értékének összegével. Ez
által az eredő kapacitás mindig kisebb
nek adódik, mint az összetevő kapaci
tások közül a legkisebb. Alkalmazzuk 
többnyire akkor, midőn adott nagy
ságú kondenzátorokból egy kívánt ki
sebb kapacitást akarunk összeállítani, 
valamint ha az alkalmazandó feszült
séget egyetlen kondenzátor szigetelése 
nem bírná ki. F. M.

Éhségérzet. Carlson (1914) szerint 
az éhségérzet az üres gyomor periodi
kus összehúzódása következtében jön 
létre. Pawlow (1921) fölveti az éhség
központ lehetőségét is. Újabban Tschu- 
kitscheff orosz kutató kimutatta, hogy 
az éhes állat vérében bizonyos anya
gok keringenek, amelyek a gyomor 
összehúzódását elősegítik, amelynek 
útján éhségérzet keletkezik. T. H.

Einstein-egyenlet. Ha e töltésű elek
tron V feszültségkülönbségen áthalad, 
akkor eV energiára tett szert. Ejtsünk 
monochromatikus (egyszínű) sugárzást 
fémlapra. A sugárzás energiakvantuma 
(1. ott) hr, h a Planck-állandó, r a 
rezgésszám. A fémlapból a sugárzás 
hatására elektronok lépnek ki (fény
elektromos jelenség). Ekkor Einstein 
egyenlete szerint hr =  E -V P, E a ki
lépő elektron kinetikus energiája, P a 
kilépési munka (1. ott). Ez azt fejezi 
ki, hogy a beeső kvantum energiája le
győzi a kilépési munkát, a megmaradó 
energia pedig az elektron kinetikus 
energiájává alakul. — Fordítva, üt
köző elektron energiája sugárzás ener
giájává alakulhat. Így a Röntgen-cső-
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ben az antikatódból az ütköző elektro
nok hatására sugárzás indul ki. A su
gárzás egy része folytonos színképet 
kelt, melynek a rövid hullámhosszak 
oldalán éles határa van. Erre a határ
ra érvényes E .: hí' =  eV, V a feszült
ségkülönbség a kátéd és antikatód kö
zött. Ennek az egyenletnek az a jelen
tése, hogy ha az elektronnak egész eV 
energiája alakul át, akkor h » sugárzási 
kvantum keletkezik. Ennél nagyobb 
rezgésszám (kisebb hullámhossz) nem 
lehetséges. — Ha az atomban az elek
tron Ei energiáról E2-re esik, akkor 
a kisugárzott rezgésszámra vonatkozó 
Bohr-feltétel: Ei—Ez — hv. Ez tulaj
donképen az E. M. J.

Einstein és de Haas kísérlete a 
molekuláris mágnesek kimutatására (1. 
Molekuláris mágnesek). Az elektron- 
elmélet szerint az elemi mágnest a mo
lekulában keringő elektronok keltik. Ez 
a köráram mechanikai szempontból pör
gettyű. Ha mágnesezett vaspálcát á t
mágnesezünk úgy, hogy a mágnesvégek 
megforduljanak, akkor az elektron, 
amelynek keringése az elemi áramot 
kelti, ellenkező irányban forog. A ha
tás és visszahatás elve szerint a pálca, 
ha foroghat, elfordul. Ezt úgy mutat
ták ki, hogy üvegfonálra vaspálcát 
függesztettek úgy, hogy a függőleges 
helyzetű pálca tengelye körül forog
hat. A pálca körül tekercs volt úgy, 
hogy a pálca a tekercsbe nyúlt. Az 
áram terében a vas a telítésig mágne
ses lett. Ha az áramot megfordítot
ták, a pálca átmágneseződött és való
ban észlelhető mértékben elfordult. A 
hatást rezonanciával fokozni lehet. Ez 
azt jelenti, hogy a tekercsen váltóáram 
halad át és ennek rezgésideje megegye
zik a vaspálca mechanikai lengésidejé
vel. Az elfordulás iránya megfelelt an
nak, amit várni lehetett, nagysága kö
zel volt ahhoz, amit a számítás adott.

M. J.
Einstein hatás (1. Relativitás elmé

lete). Einstein gravitációs elméletének 
egyik nevezetes következménye, hogy 
nagy tömegek gravitációs hatásuknál 
fogva meglassítják a közelükben fel

állított órák járását. Így a \ Tap fe
lületén elgondolt óra lassabban jár 
egy vele teljesen megegyező szerke
zetű földi óránál. Ez az állítás kí
sérletileg ellenőrizhető, mert pl. a 
Napon, illetőleg a Földön levő egy- 
egy hidrogénatom két azonos szerke
zetű órának tekinthető. Az elsőnek 
rezgései tehát az elmélet szerint 
meglassulnak, az atom frekvenciája 
csökken. Spektrumvonalai ennélfogva 
a színképnek vörös széle felé tolód
nak el. — A Nap színképvonalain 
megejtett nagyszámú mérés nem ho
zott döntést. Az elmélet szerint vár
ható eltolódás közepes frekvenciájú 
fény esetében mindössze 0-008 Ä. 
A Nap légkörében lefolyó mozgások
kal együttjáró Doppler-hatás ugyan
olyan nagyságrendű. Annál döntőb
bek Adams kísérletei, ki a Mount- 
Wilson-obszervatóriumon a Sziriusz kí
sérőjének fényét vizsgálta. Ezen az 
égitesten a gravitációs potenciál negy
venszer akkora, mint a Napon. A szá
mított vörös eltolódás 0-3 Ä., mely- 
lyel szemben a zavaró Doppler-hatá
sok eltörpülnek. Adams mérései 0-29 
A,-t eredményeztek, ami kitűnő meg
egyezésnek mondható. Újabb mérések 
a Lick-csillagda nagy refraktorával 
Adams méréseit teljesen igazolták.

N.K.
Ekatantál, 1. Protaktinium.
Ék-spektrográf, 1. Seemann-spektro- 

gráf.
Ektodinamomorf talajok, 1. Talaj

osztályozási rendszerek.
Ektoparaziták, 1. Élősködés.
Ekvációs sejtmagosztódás a sejt

mag osztódásának egyik módja, amely
nek folyamán a sejtmag kromozóma- 
állománya állandó marad, vagyis az 
osztódás révén az anyasejtből kelet
kező két leánysejt kromozómamennyi- 
sége az anyasejtével azonos. Sz. Z.

Ekvatoriális koordináta rendszer, 
1. Egyenlítői koordináták.

Ekvatoriális sík, 1. Sejtmagosztó
dás.

Ekvinokciális viharok. A tavaszi 
és őszi napéjegyent megelőző és kö-



vető 3—4 hétben gyakoriak a Keleti 
Tenger hossztengelye mentén elhú
zódó hosszú időjárási frontok, ame
lyek déli oldalán heves nyugati, észa
ki oldalán heves keleti szélviharok 
tombolnak. A. L.

Ekvipartíció törvénye azt mondja 
ki, hogy a gázmolekulák transzlációs 
mozgásának közepes kinetikei ener
giája egy és ugyanazon hőmérsékle
ten (termikus egyensúlyban) minden 
gázra állandó a hőmérséklet által 
megszabott érték. Mivel a kinetikai 
energia a tömegből és a sebesség 
négyzetéből tevődik össze, ha az előb
bi tétel igaz, akkor a sebességet 
komponenseire bontva, minden egyes 
komponensre átlagban az összes ener
gia harmadrésze jut. A mozgási ál
lapot jellemzésére szolgáló paramé
tereket Maxwell szerint szabadsági fo
koknak nevezik; ennek alapján az 
előbbi tételt úgy lehet általános alak
ban kifejezni, hogy a tetszőleges mo
lekulákból álló gázban a (termikus) 
energia az egyensúlyi állapotban úgy 
oszlik meg, hogy átlagban minden 
szabadsági fokra ugyanakkora ener
giamennyiség jut. Az energia értéke 
a kinetikai elméletből szabadsági fo- 
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konként és mólónként -^“ -nek adódik.

— összetett molekulák esetében a 
transzlációs mozgásból származó sza
badsági fokokon kívül a rotációt, 
vagy a rezgést jellemző szabadsági 
fokok is lépnek fel. L. B.

Ekvipotenciális felület. Azt a fe
lületet, melynek minden pontjában a 
potenciálnak megegyező értéke van, 
ekvipotenciális felületnek vagy n i v ó 
i é  1 ti 1 e t  nek nevezzük. Ha a vezető 
felületén az elektromos töltés nyu
galomba jutott, akkor a felület nivó- 
felület. Éppen így beszélhetünk e k- 
v i p o t e n c i á l i s  g ö r b e  ről, mely
nek minden pontjában a potenciál 
ugyanaz. M. J .

Ekvivalenshömérséklet olyan szám- 
érték, amely a levegő hőmérsékletén 
kívül annak vízpáráiban rejtett hő
készletét is tartalmazza. Evégből a

hőmérséklethez a következő mennyi
séget adjuk hozzá: 1570 elb, ahol e je
lenti a páranyomást, b a légnyomást. 
Élettani vizsgálatokban és az időjel
zések készítésénél nagy jelentősége 
van. A. L.

Ekvivalens vezetőképesség (Л) a 
fajlagos vezetőképesség (*) és a cin
ekben kifejezett hígítás (v) szorzata: 
A — Kv. Az E. elektrolitoknál haszná
latos. Az E.-et közvetlenül megadja az 
egymástól 1 cm távolságban lévő, egy
mással párhuzamos elektródok között 
észlelt vezetőképesség, ha az elektró
dok között az elektrolit 1 g-egyenérték- 
súlynyi mennyisége van jelen. Ha pl. 
valamely ОТ norm, elektrolitoldat E.- 
ét kívánnék ilymódon észlelni, akkor 
a 10.000 cm2 felületű elektródok közé 
10 liter oldatot kellene önteni. — 
Elektrolitoldatok E.-e a hígítással kez
detben gyorsabban, nagyobb hígítások
nál lassabban növekszik, igen nagy hí
gításnál egy határértéket ér el, melyet 
a végtelen higítású oldat E.-ének ( Тж) 
neveznek. Az E. e változása egyrészt 
a disszociáció-foknak a hígítással való 
növekedésére vezethető vissza, minek 
következtében az ionok száma nő, más
részt a hígítással az ionok mozgékony
sága is nő, mert a közöttük fellépő és 
szabad mozgásukat akadályozó elek
trosztatikus kölcsönhatás — Debye- 
effektus — csökken (1. Erős elektroli
tok elmélete). Gyenge elektrolitok ol
datában a Debye-effektus elhanyagol
ható, vagyis az ionmozgékonyságok 
függetlenek a hígítástól s az E. vál
tozása gyakorlatilag teljesen a disz- 
szociáció fokának változására vezet
hető vissza. Erős elektrolitok esetén 
viszont a disszociáció már töményebb 
(0T—0-01 norm.) oldatban is teljesnek 
tekinthető s az E.-nek a hígítással való 
változását főleg a Debye-effektus okoz
za. — Ha a a disszociáció foka, и és v 
a kation és anion relatív mozgékony
sága, akkor, ha a Debye-effektustól el
tekintünk, az E. A — n (u - \-v ) ,  és 
Ax  =  и + v. Mivel a végtelen higítású 
oldat E.-e additív módon tevődik össze 
az ionok relatív mozgékonyságából,

10*



azért ez utóbbiakat az ionok E.-ének 
is nevezik. Az ionok mozgékonysága 
Kohlrausch törvénye értelmében az io
nokra jellemző érték, mely független 
az oldatban jelenlevő egyéb ionoktól 
(az ionok független vándorlásának tör
vénye). E törvény azonban erős elek
trolitoknál a Debye-effektus miatt csak 
végtelen higítású oldatban érvényes. 
Ebből a szempontból 10.000 literes hí
gítás gyakorlatilag „végtelen hígítás
nak“ tekinthető. E. G. T.

Elarson, gyógyszer, arzin-klór-behe- 
nolsav stronciumsója,

\C2iH3e(AsO)Cl.CO .0 ] 2Sr.
Elegykristály. E.-ról akkor beszé

lünk, ha a kristályt felépítő kompo
nensek abban változó koncentráció
viszonyban fordulhatnak elő, vagy más 
szóval egymás izomorf helyettesítésé
vel szilárd oldatot alkotnak. Ilyenkor 
az elkeveredés a szilárd fázisban is mo
lekuláris, anélkül azonban, hogy a kom
ponensek között stöchiometriai viszony 
állana fenn, tehát vegyidet keletkeznék. 
Az E.-képződés lehet teljes, amikor foly
tonos E.-képződés közben a tiszta A- 
komponenstől a tiszta B-ig juthatunk 
(pl. Ад—Au), vagy részleges, amikor 
az E.-képződés csak bizonyos koncen- 
trációintervallumra korlátozódik (pl. 
Cd—Pb). L .B .

Elektroanalízis, 1. Elektrogravimet- 
ria.

Elektród, az elektromos áramnak 
elektrolitokba vagy gázkisülési térbe 
való bevezetésére szolgáló felület, mely 
lehet fémlemez, drót vagy esetleg fo
lyékony fém. A pozitív E. az anód, 
e felé vándorolnak és ezen semlege- 
sítődnek a negatív ionok, az ú. n. 
anionok, a negatív E., a katód felé 
a pozitív ionok, az ú. n. kationok 
vándorolnak s ott vesztik el töltésü
ket. Ha az E. anyagának az elek
tródfolyamatban való részvétele nem 
kívánatos, akkor azokat indifferens 
anyagból (platinából, szénből stb.) 
készítik. Bővebb értelemben E.-nak 
nevezhetünk minden olyan felületet, 
melyen valamely elektrokémiai folya
mat lejátszódik, 1. pl. Üvegelektród.

E.G . T.

Elektrodialízis, 1. Dialízis.
Elektrodinamikus hangszóró, 1. Hang

szóró.
Elektrodinamométer. Az E. oly for

gótekercsű árammérő (1. ott), mely
nél egy foroghatóan felfüggesztett vagy 
foroghátóan csapágyazott tekercs egy 
másik rögzített tekercs terében van. 
Ha a két tekercsben áram folyik, úgy 
a forgó tekercs oly helyzetet igyekszik 
elfoglalni,hogy mágneses tere egyirányú 
és egyértelmű legyen a rögzített tekercs 
mágneses terével. Nyugalomban a két 
tekercs tengelye egymásra merőlegesen 
áll, ha mindkettőn áram folyik, a forgó 
tekercs elfordul. A forgatónyomaték 
arányos a tekercsekben folyó áramok 
erősségének szorzatával. Az irányító 
erőt tekercsrúgó vagy torziós szál szol
gáltatja, melyek a forgó tekercs áram- 
hozzávezetéséül is felhasználhatók. — 
Egyenáramok mérésekor a föld mágne
ses terének forgató hatását is tekintet
be kell venni. Leggyakrabban váltóára
mok mérésére használják, mert ha mind
két tekercsen a mérendő váltóáramot 
bocsátjuk át, a kitérés egyértelmű ma
rad mindkét félperiódusban. A kitérés 
az áramerősség négyzetével arányos és 
így az effektiv áramerősséget méri. — 
Kiviteli alakja lehet akár tükrös le
olvasású, akár mutatós műszer. Alkal
mazható mind áramerősség-, mind fe
szültség-, mind teljesítménymérőként. 
Mint teljesítménymérőt (watt-méter) 
alkalmazva az állandó tekercset áram
erősségmérőként, a mozgó tekercset fe
szültségmérőként kapcsoljuk. F. M.

Elektródpotenciál alatt értjük az 
elektród és a vele érintkező elektrolit 
között fennálló potenciál-különbséget. 
A c ionkoncentrációjú oldatba merülő 
во normálpotenciájú reverzibilis elek
tród potenciálja szobahőmérsékleten: 
e — e0+ 0’058. Ige (1. Galvánelem).

E. G. T.
Elektrofiziológia azokkal az elektro

mos folyamatokkal foglalkozik, ame
lyek az élő szövetekben fellépő elek
tromos potenciálkülönbségek folytán 
állanak elő. G. E.

Elektroforézis. Diszperzrendszerek



(szuszpenziók, emulziók, szolok, füstök, 
ködök) elektromos töltéssel ellátott ré
szecskéinek elektromos áram hatására 
végbemenő vándorlását E.-nek vagy 
kataforézisnek nevezzük. A pozitív töl
tésű részecskék a negatív, a negatív 
töltésűek pedig a pozitív elektród felé 
áramlanak. A vándorlási sebesség (и) 
egyenesen arányos a részecskék elektro
mos töltésével (e), a potenciál-eséssel 
(E), fordítva arányos a közeg belső 
súrlódásával (*/) és a részecskék suga
rával (r), tekintetbe véve a részecskék
re tapadt folyadékréteg vastagságát 
(d) is, amint ezt a következő Debye— 
Hückel-egyenlet fejezi ki:

e . E
U  --------------

6 1] n (r d)

Ha a részecskéket gömbkondenzátorok
nak tekintjük, melyeknek kapacitása
C = y- =  D (r +  d) (C — kapacitás,
D =  dielektromos állandó, £ =  elektro- 
kinetikai potenciál), úgy a következő 
egyenlethez jutunk:

I D .E
^ 6 n tj

Ez egyenlet alapján kiszámíthatjuk az 
elektrokinetikai potenciál (C) értékét, 
ha megmérjük az elektroforetikus ván
dorlási sebességet.

Az elektroforetikus vándorlási sebes- 
bességet durva diszperzrendszerekben 
(szuszpenzióknál, emulzióknál) mikro
szkopikus mérésekkel, kolloidrendsze
rekben makroszkópos vagy ultramik
roszkópos módszerekkel határozhat
juk meg. A mikroszkópos és ultra
mikroszkópos módszernél az egyes ré
szecskék vándorlását külön-külön kö- 
hethetjük, a kolloidoldat felé tiszta 
diszperziós közeget (oldószert) réte- 
gezünk és a határfelület eltolódásának 
sebességét mérjük. B. A.

Elektrogravimetria (elektroanalízis) 
a súlyanalízisnek azon ága, amely 
valamely alkatrésznek a leválasztá
sát nem kémiai reagens segítségével, 
hanem elektrolízis útján elektromos

árammal végzi. Természetesen direkt 
elektroanalitikus úton csupán azokat 
az alkatrészeket lehet meghatározni, 
amelyek mint jól tapadó és tömör 
csapadékok válnak le az alkalmazott 
elektród felületén vagy amelyeket mint 
amalgámokat lehet higanyelektródon 
leválasztani s mint ilyent mérni. Ki
sebb számmal ismerünk indirekt elek
troanalitikus meghatározási módsze
reket is, amelyeknél az elktrolízis ter
mékét térfogatos úton mérjük. Ezen 
indirekt meghatározások csak akkor 
lehetnek sikeresek, ha az elektrolízis 
egységes reakció terméket szolgáltat 
és a katódfolyamat következtében 
előállott redukciós vagy az anódfo- 
lyamat útján keletkezett oxidációs ter
mék az ellentétes folyamat hatásá
tól megvédhető. Valamely alkotórész 
elektroanalitikus leválasztása és a ké
miai reagenssel történő lecsapás kö
zött összehasonlítást téve, az előbbi 
módszernek az az előnye, hogy az 
elektródok közötti feszültség alkal
mas megválasztásával az elektrolízis 
folyamatát olyképen szabályozhatjuk, 
hogy csak a kívánatos folyamat zaj
lik le zavaró mellékreakciók kikap
csolásával. Azonkívül zárványok vagy 
adszorbeált idegen anyagok a csapa
dék súlyát nem befolyásolják. Éppen 
ezért az E. kiválóan alkalmas ú. n. 
precíziós analitikai módszerek kidol
gozására ; mikroanalítikai módszere
ket is dQlgoztak ki elektroanalízis út
ján, azonban ezen a téren ennek nem 
sok jövője van, mert a mikroanalízis- 
ben arra törekszünk, hogy a megha
tározandó alkotórészt minél nagyobb 
molekulasúlyú vegyület alakjában vá
lasszuk le, amelyben a keresett al
kotórész a vegyületnek nem több, 
mint 10—15%-át teszi ki, az elek
troanalízis útján pedig a meghatáro
zandó alkatrészeket, pl. a fémeket 
rendszerint mint ilyeneket választjuk 
le, a csapadék tehát a kérdéses al
kotórész 100%-át teszi.

Valamely alkotórész elektroanalitikus 
meghatározását sikeresen csak kipró
bált előírások pontos követésével vé
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gezhetjük. Kedvezőtlen kísérleti kö
rülmények között ugyanis az elektró
don leváló fém szivacsos lesz, ami
nek következtében az elektródon la
zán ül, leporlódik és veszteség állhat 
elő, másrészt pedig a nagyfelületű, 
finom eloszlású fém erősen oxidáló
dik és a kelleténél magasabb értéke
ket kapunk. A csapadék ezen fellazu
lása az elektrolíziskor fejlődő hid
rogéngáz hatására vezethető vissza. 
Ezen baj elkerülésére az áramsűrü- 
séget lehetőleg alacsonyan kell tar
tani, nehogy a leválasztandó alkotó
részre az elektród körül elszegénye
dés következzék be; ugyanezt a célt 
szolgálja komplexképző anyagoknak 
az alkalmazása, amelyek az elektród 
körül a tekintetbe jövő ion egyenletes 
koncentrációját utánképződéssel biz
tosítják. Az elektródok közötti fe
szültség alkalmas szabályozásával vi
szont elérhető, hogy az elektródon 
csak minimális mennyiségű hidrogén
gáz váljék le. Más esetekben viszont 
egy depolarizátor (pl. salétromsav) se
gítségével akadályozzák meg a hidro
géngáz fejlődését. Segítségül szolgál 
még az elektrolizálandó folyadéknak 
a melegítése vagy pedig keverőszer
kezettel való gyors mozgásban tar
tása. Ezen utóbbi eljárás, amelyet 
g y o r s  e l e k t r o a n a l í z i s  nek is 
hívnak, még azért is hasznos, mert 
az elektrolízis idejét kb. egytizedére 
csökkenti.

Az elektrolitikus módszereknek nagy 
jelentőségük van különösen nehéz fé
mek elválasztásánál és meghatározá
sánál. Kémiailag rokon alkotórészek
nek ez úton való elválasztása akkor le
hetséges mind elméleti megfontolások, 
mind kísérletek szerint, ha az elektro
litikus potenciáljuk egymástól legalább 
0"2—03 F-tal különbözik. Amennyi
ben e különbség kisebb, úgy alkalmas 
komplexképző anyagokkal a kívánt mér
tékre fokozhatjuk, mely esetben célszerű 
az elkülönítendő alkatrészek leválasz
tására szükséges feszültségeket kísér
leti úton megállapítani. Az elválasz
tás gyakorlatilag legegyszerűbben úgy

tegezhető el, hogy az elektrolízis al
kalmával az elektródok közötti feszült
séget a szükséges értékeken tartjuk, 
egyes esetekben OOl F-nyi pontosság
gal. Bonyolultabb berendezést igényel 
az elektrolízis alatt a katód-potenciál 
ellenőrzése és szabályozása. Ez az el
járás viszont lehetővé teszi annak az 
ellenőrzését, hogy a leváló csapadék 
teljesen mentes a nehezebben leválaszt
ható alkotórésztől; azonban számol
nunk kell azzal a körülménnyel, hogy 
a később leváló fém az előzőleg leváló- 
ban oldódik és nem adja a reánézve 
jellemző katód-potenciál értéket.

Az elektroanalízist leginkább fém
ötvözetek vizsgálatára, azonkívül a 
p r o  a n a l v s i  jelzésű nehéz fémsók 
tisztaságának ellenőrzésére használják.

Sz. L. ésF. A.
Elektrokapillárgörbe a higanysóol- 

datba merülő higany felületi feszült
ségének a higany és az oldat között 
fennálló potenciálkülönbséggel való vál
tozását tünteti fel. A felületi feszült
ségnek a potenciálkülönbséggel való 
változása a felület töltésének a válto
zására vezethető vissza. Ha ugyanis 
pl. töményebb higanysóoldatból indu
lunk ki, akkor a higanyfelületen kiala
kuló kettős réteg pozitív fegyverzete 
a higanyban van. A higanyfelületen 
ennek következtében jelenlevő pozitív 
töltések kölcsönös taszító hatása nö
velni igyekszik a felületet, tehát a fe
lületi feszültség ellen működik, azt 
csökkenti. Ha az elektródot negatí
vabbá tesszük (pl. azáltal, hogy az 
oldatot hígítjuk, vagy az elektródot 
katódosan polározzuk), akkor a higany 
pozitív töltése csökken, minek követ
keztében a felületi feszültség nő. A po
tenciál további csökkentésével mind
addig nő a felületi feszültség, míg a 
felület töltése nullává nem válik. Ha 
még negatívabbá tesszük az elektródot, 
akkor a kettős réteg előjele megfordul, 
a higanyfelületen negatív töltések lép
nek fel, melyeknek kölcsönös taszító 
hatása folytán a felületi feszültség is
mét csökken. A felületi feszültség te
hát, mint a potenciál függvénye, egy



maximumon halad át. — A felületi 
feszültségnek (<r) a potenciállal (F) való 
változását kvantitatíve a Lippmann— 
Helmholtz-egyenlet tünteti fel:

hol Q a felület-egységen levő elek
tromos töltést jelenti. — Az E. maxi
mumának megfelelő potenciálnál a 
higanyfelület töltése nulla. Ebből ré
gebben azt következtették, hogy ilyen 
feltételek mellett a higany és az ol
dat között nincs potenciálkülönbség. 
E szerint, ha olyan higanyelektródot, 
melynél a higany felületi feszültsége 
maximumot mutat, tetszésszerinti más 
elektróddal galvánelemmé kapcsolunk, 
akkor az elem elektromotoros ereje 
megadja az utóbbi elektród potenciál
jának az abszolút értékét. Újabb vizs
gálatok azonban alaposan kétségbe 
vonták e következtetés helyességét. 
Abból ugyanis, hogy a felületi töltés 
nulla, még nem következik szükség
képen az, hogy a higany és az oldat 
között nincs potenciálkülönbség, mert 
a fém és az oldat között szabad töl
tés jelenléte nélkül is felléphet po
tenciálkülönbség, ha az oldatban je
lenlevő dipólok egymással párhuza
mosan irányítva adszorbeálódnak a 
felületen. Mivel a vízmolekulák ma
guk is dipólok, semmi biztosíték nincs 
arra nézve, hogy ezek adszorpciója 
következtében nem áll-e fenn a felü
leti feszültség maximumának megfe
lelő helyen is potenciálkülönbség a 
higany és az oldat között. E. G. T.

Elektrokapillaritás néven azokat a 
jelenségeket szoktuk összefoglalni, me
lyeknél a folyadék felülete elektro
mos töltés folytán megváltozik. A töl
tés a Coulomb-féle taszító erő foly
tán a felületet nagvobbítani akarja 
Viszont minden folyadék felületén mű
ködik a kohézióból eredő felületi nyo
más, amely a folyadék felületét a leg
kisebbre akarja beállítani. Tehát az 
előbb említett elektromos taszító erő 
a felületi nyomást csökkenti. Ez ab
ban nyilvánul hogy a szappanbubo

rék elektromos töltésnél megnagyob
bodik. Leginkább a szilárd-folyékony 
és folyadék-folyadék határfelületeket 
vizsgálják. A felületeken levő poten
ciálkülönbség kis változása a folya
dék felületi feszültségét lényegesen 
megváltoztatja, azért ezt fel lehet 
használni elektrométer készítésére (ka- 
pillárelektrométer). M. J.

Elektrokardiográf az elektrokardio- 
grammot felvevő készülék. T. II.

Elektrokardiogramm. Minden izom
működés áramfejlesztéssel jár, melyet 
ezért akciós áramnak nevezünk. A 
szívtevékenységközben létrejött ára
mot állatnál kikészített vagy kivágott 
túlélő szívről vezetjük le érzékeny ké
szülékhez: a húros galvanométerhez.

г

A P  a sz ívpitvar, a Q ,  R ,  S  a szívkam ra össze
húzódását jelzi. A T  azt jelzi, hogy a szívalap 
összehúzódása tovább ta r t , m in t a szívcsúcsé.

Azonban a szív kivétele nélkül is, te
hát emberen is, fel tudjuk fogni ezt 
az áramot a szív helyzete következté
ben. A szív ugyanis fent (az alapján), 
jobb oldalon és hátul helyezkedik el, 
a csúcs pedig bal oldalon és előrébb 
van. Így a szívalap elektromos fe
szültsége inkább a jobb, a csúcsé pe
dig a bal testrészben oszlik el. Az 
áramot tehát a galvanométerhez az 
ellenkező oldali végtagokról szokták 
levezetni. Az áram következtében a 
galvanométer kileng, ezt a kilengést 
lefényképezik: ez az E. T. II.

Elektrokémia a fizikai kémiának az 
az ága, mely az elektromosság ké
miai hatásaival foglalkozik. Az E: 
egyik főrésze az elektrolízis és az



elektromos áramvezetés jelenségeinek 
a vizsgálata. Ide tartoznak egyrészt 
az áramvezetés közben az elektródo
kon és azok körül bekövetkező vál
tozások (ionok semlegesítése, polari
záció), másrészt az oldat belsejében 
végbemenő folyamatok, vagyis az elek
trolitok vezetőképességének a kérdé
sei. Az elektrolitok vezetőképességé
nek a vizsgálata mélyebb betekintést 
enged az elektrolitoldatok sajátságai
ba. Az E. másik főrésze a kémiai 
energiának elektromos energiává való 
átalakulásaival foglalkozik. Ez átala
kulás a galvánelemekben megy vég
be s a galvánelemek elektromotoros 
erejének a vizsgálata az E. eme ré
szének a főtárgya. A galvánelemek 
elektromotoros ereje (E) vizsgálatá
nak azért van nagy fontossága, mert 
ez az elemekben végbemenő áramter
melő folyamat affinitásának (szabad 
energiájának: A) mértékéül tekinthető: 
A =  EF, hol F a Faraday-szám. A gal
vánelemek elektromotoros ereje alapján 
olyan kémiai reakciók affinitása is meg
határozható, melyek másképen mint 
galvánelemben nem vezethetők megfor- 
díthatóan. E. G. T.

Elektrokémiai potenciál. Elektro
mos rendszerek termodinamikai jellem
zésére a kémiai potenciál (1. ott) nem 
elégséges, mert ez a rendszer elektro
mos állapotából származó kompliká
ciókat nem veszi figyelembe. Az E. de
finíciójában az elektromos állapotra is 
kiterjed: v =  ц +  zFy, ahol ц a ké
miai potenciál, z vegyérték, F Faraday- 
szám, у galvanipotenciál. Az E. azt 
az összes munkát juttatja kifejezésre, 
melyet végeznünk kell, ha a figyelembe 
vett komponens egy mólját a (meg
felelően definiált) zérus potenciálú re- 
zervoárból a kérdéses fázisba visszük. 
Ez az összes munka egy elektromos 
(zFy) és egy nem elektromos (/л) rész
re van felbontva. Elektromos rendsze
rek termodinamikai egyensúlya az E.-ok 
egyenlőségével fejezhető ki (Vj =  Vц).

L.B.
Elektrokinetikai jelenségek. E.-nek 

nevezzük A) azokat a mozgási jelen

ségeket, melyeket kétfázisú rendszer
ben (rendszerint folyadékból és szilárd 
fázisból álló rendszerben) külső elek
tromos mező (elektromotoros erő) idéz 
elő; B) azokat az elektromos hatá
sokat, melyek két egymással érintkező 
fázis egymásmellett való eltolódása al
kalmával létrejönnek. Négy esetet kü
lönböztethetünk meg: a) Külső elek
tromotoros erő által előidézett moz
gások: 1. folyadék végez mozgást 
nyugvó felület (rendesen szilárd test 
felülete) mentén: e l e k t r o o z m ó -  
z i s (1. o tt ) ; — 2. szilárd, folyékony 
vagy gázhalmazállapotú részecskék vé
geznek mozgást folyékony vagy gáz
halmazállapotú közegben: e l e k t r o -  
f о r é z i s (pars pro toto к a t  a f о - 
r é z i s, 1. ott).

b) Mozgás által előidézett elektro
mos potenciál: 1. folyadék végez moz
gást szilárd fal mentén: á r a m l á s i  
p o t e n c i á l  (1. o t t ) ; — 2. szilárd, 
folyékony vagy gázhalmazállapotú ré
szecskék mozognak valamely folyadék
ban : m o z g ó  r é s z e c s k é k  á l 
t a l  e l ő i d é z e t t  e l e k t r o m o s  
p o t e n c i á l .

E jelenségek az úgynevezett elek
tromos kettősréteg és az azzal kapcso
latos elektrokinetikai potenciál elmé
letével nyernek magyarázatot (1. Elek
trokinetikai potenciál, Elektromos ket
tősréteg). B. A.

Elektrokinetikai potenciál. Az elek
trokinetikai jelenségeknél (elektrooz- 
mózis, áramlási potenciál, elektrofore- 
zis, mozgó részecskék által előidézett 
potenciál) fellépő elektromos poten 
ciált E.-nak vagy í-potenciálnak ne
vezzük. — Lényegesen meg kell külön
böztetni a thermodinamikai (úgyneve
zett (Nernst-) potenciáltól. — Ha két 
fázis érintkezik egymással (például 
szilárd test valamely folyadékkal), 
úgy a határfelületen úgynevezett elek 
tromos kettősréteg jön létre, melynek 
bizonyos vastagsága van. E kettős
rétegben az elektromos potenciál foly
tonos görbe szerint csökken az egyik 
fázis felületétől a másik fázis belseje 
felé. A két fázis belseje közti poten-
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ciálkülönbség adja a thermodinamikai
potenciált. Elektrokinetikai jelenségek
nél azonban ennél kisebb potenciál ér
vényesül, minthogy az elektrokinetikai 
jelenségeknél a kettősréteg egy része 
az egyik fázis felületén adszorbeálva 
marad, vagyis az eltolódás egy adszor- 
beált réteg és folyadék között megy 
végbe. Az adszorbeált réteg mentén a 
potenciál kisebb, mint a fázisoknak 
szigorúan vett felületén. Elektrokineti- 
kai jelenségeknél ez utóbbi potenciál 
érvényesül.

Az E. meghatározható: 1. elektro- 
ozmózis- jelenség felhasználásával az 
elektroozmótikus nyomás vagy az át- 
áramló folyadék mennyiségének mérése 
alapján; 2. áramlási potenciál mérése 
és 3. az elektroforétikus vándorlási se
besség mérése alapján. E jelenségekre 
a következő egyenletek érvényesek: 
E l e k t r o o z m ó z i s n á l  :

P n  r* 
2 .D .E

(P =  elektroozmótikus nyomás, r =  
a kapilláris átmérője, D =  a folyadék 
dielektromos állandója, E =  az alkal
mazott elektromotoros erő).

9)  •  •  •  •  S  = 4 v . V
r’. D . E

(V — az átáramlott folyadék mennyi
sége, V =  a folyadék belső súrlódása, 
r és E mint fent). — Á r a m l á s i  
p o t e n c i á l n á l  :

. E . V . Я . 4 n 
5 ~  P .D

(E =  áramlási potenciál, V — a fo
lyadék belső súrlódása, X =  a folya
dék fajlagos vezetőképessége, P =  az 
alkalmazott hidrosztatikai nyomás, 
D =  a folyadék dielektromos állan
dója). — E l e k t r o f o r é t i k u s  
v á n d o r l á s i  s e b e s s é g n é l :

6  . n  . r j . f i

D .E .
(v =  a diszperziós közeg belső súrló
dása, и =  a részecskék vándorlási se
bessége, D ~  a diszperziósközeg di

elektromos állandója, E — az alkal
mazott elektromos potenciálesés).

Az E. előjele és számértéke az egy
mással érintkező fázisok határfelüle
tének minőségétől, folyékony fázis je
lenlétében a benne oldott anyagok mi
nőségétől és koncentrációjától függ. 
Vízzel érintkező szilárd vagy folyé
kony fázis felületén uralkodó £ poten
ciálra különösen az elektrolitok van
nak nagy befolyással. Míg a thermo
dinamikai potenciál értékét idegen 
iónok csak igen kis mértékben befo

lyásolják, addig a t-potenciál értéke 
már igen kis mennyiségű idegen iónok 
hatására is nagymértékben megválto
zik, csökken, növekszik, sőt sok eset
ben előjele is megváltozik. A +  £-po 
tenciál értékét főleg az anionok, a 
— ?-potenciál értékét főleg a kationok 
befolyásolják. Kis elektrolitkoncentrá
ció hatására a t-potenciál értéke nö
vekszik, magasabb elektrolitkoncentrá
ció pedig csökkenti a C-potenciál érté
két. A magasabb értékű ionok meg
felelő magas koncentrációban a í-po- 
tenciál értékét nullára csökkentik (izo- 
elektromos pont), majd további kon
centráció növelésére megváltoztatva 
előjelét növelik s végül egy maxi
mális érték elérése után ismét csök
kentik (1. ábra).
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A különböző rendszerekben a ?-po- 
tenciál értéke mintegy — 100 és +  100 
millivolt között változik (1. Elektro
mos kettősréteg). B. A.

Elektrokratikus kolloidoldatok, olyan 
kolloidoldatok (főleg hidroszólok), me
lyeknek részecskéi nincsenek szolvatál- 
va, vagyis liofob részecskék. Állan
dóságukat a részecskék elektromos töl
tése biztosítja. Jellemző tulajdonsá
guk, hogy elektrolitekkel (koaguláto- 
rokkal) szemben igen érzékenyek, már 
kismennyiségű elektrolitek hatására is 
koagulálnak (1. Szolvatokratikus kol
loidoldatok). B. A.

Elektrolit. Azokat a vezetőket, me
lyekben az elektromos áram áthala
dása anyagi részecskék, az ionok, el
mozdulásával és az áram bevezetési 
helyein, az elektródokon, fellépő kémiai 
változásokkal van egybekötve, Egok
nak nevezik. E.-ok a savak, bázisok 
és sók vizes (és némely nem vizes) ol
datban (1. Elektrolitos disszociáció), 
a megolvasztott sók, s némely só szi
lárd állapotban. Az elektrolitos veze
tők molekulái részben vagy egészben 
ionjaikra vannak disszociálva (1. Elek
trolitos disszociáció). Azokat az E.-o- 
kat, melyek oldatukban már közepes 
(01—OOl norm.) koncentrációkban is 
gyakorlatilag teljesen disszociálva van
nak, erős E.-oknak nevezik, azok pedig, 
melyek ilyen koncentrációjú oldatban 
csak kevéssé vannak disszociálva a 
gyenge E.-ok. Az E.-okban az áram 
vezetése kizáróan az ionok elmozdu
lása (vándorlása) útján történik, ezek
re szigorúan érvényes Faraday törvé
nye (1. ott). Vannak olyan testek, me 
Ivekben az áram vezetése részint ionok, 
részint pedig elektronok útján törté
nik, ezek a vegyesen (fémesen és elek- 
trolitosan) vezető testek (1. még Erős 
elektrolitok anomáliái és Erős elektro
litok elmélete). E. G. T.

Elektrolit-hőmérő, megfelelő alakú 
vezetőképességi edény, mely lehetővé 
teszi, hogy az elektrolitoldatnak a ve
zetőképesség mérésére használt áram 
okozta felmelegedését közvetlen az ol

dattal mint hőmérő folyadékkal mér
jük meg. E. G. T.

Elektrolitkoagulálás. 1. Koagulálás.
Elektrolitok klasszikus elmélete, 1.

Elektrolitos disszociáció.
Elektrolitos disszociáció. Elektrolit- 

oldatoknak a többi oldatokétól eltérő 
sajátságai Arrhenius szerint arra ve
zethetők vissza, hogy az elektrolit mo
lekulái oldódás közben részben vagy 
egészben pozitív, illetőleg negatív töl
téssel bíró iónokra disszociálnak. En 
nek következtében az oldatban lévő, 
egymástól függetlenül mozgó részecs
kék száma megnő, ami megmagyarázza 
az elektrolitoldatoknak a nem-elektro
litok oldatához képest nagyobb ozmó
zisnyomását, gőznyomáscsökkenését, fa
gyáspontcsökkenését és forráspontemel
kedését. Az elektromos töltéssel bíró 
s feszültségkülönbség hatására elmoz
duló ionok okozzák egyúttal az e’ek- 
trolitoldatok vezetőképességét. Az ol
datban jelenlévő semleges molekulák 
(AK) s a belőlük keletkezett ionok 
(A ~ ,K +) között egyensúly áll fenn: 
AK A~~ -(- K~̂ ~, melyre a tömeg- 
hatás törvénye alkalmazható (1. ott). 
A disszociációs egyensúly helyzetét 
valamely oldatban a disszociáció-fok
kal (a) jellemezhetjük, mely megadja, 
hogy az összes molekulák hányadrésze 
disszociált ionjaira. A disszociáció 
foka, s ennek következtében az ionok 
száma is, a hígítás növekedtével nő, s 
nagy hígításnál („végtelen hígítás
nál“) a disszociáció teljessé válik.

Elektrolitoldatok vezetőképessége 
függ az ionok mozgékonyságától (и. 
у) és számától. Az ekvivalens vezető- 
képesség (1. ott) két ionra disszociáló 
elektrolit esetén Л =  a (u +  v), hol 
a a grammegyenértéksúlynyi elektro
litot tartalmazó oldatban jelenlévő 
ionok számát méri. Az ekvivalens ve
zetőképesség a hígítás növekedtével nő, 
s nagy hígításnál egy határértéket ér 
el. Ennek oka vagy a disszociáció fo
kának, vagy az ionok mozgékonysá
gának a változása, vagy mind a kettő 
lehet. Az elektrolitok Arrhenius-féle 
klasszikus elmélete szerint az ionmoz
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gékonyság független a hígítástól, s az 
ekvivalens vezetőképesség változását 
kizárólag a disszociáció fokának a 
változása okozza. Az ekvivalens ve
zetőképesség határértéke, a „végtelen 
higítású oldat ekvivalens vezetőképes
sége“, 1X megfelel a teljes disszo
ciációnak (a — 1), azaz AM — и +  v. 
Ez alapon valamely véges higítású ol
dat disszociációfoka meghatározható 
az ekvivalens vezetőképességekből:
« =  —:- —. — Az elektrolitok klasz-

^ 0 0

szikus elmélete azonban csak gyenge 
elektrolitokra (gyenge savakra és gyen
ge bázisokra) érvényes, vagyis olya
nokra, melyek aránylag nagy hígítás
ban is csak kevéssé vannak disszo- 
ciálva. Erős elektrolitoknál azonban, 
melyek kis hígításban is már nagy
mértékben disszociálnak, az ionok töl
tésének elektrosztatikus kölcsönhatása 
mozgékonyságukat a hígítástól függő 
mértékben csökkenti. Ebben az esetben 
tehát az ekvivalens vezetőképesség
nek a hígítással való változását a 
disszociáció-fok változásán kívül az 
ionmozgékonyságok változása is be
folyásolja (1. Erős elektrolitok elmé
lete). — Gyenge elektrolitok disszociá
ciójára érvényes a tömeghatás tör
vénye s a disszociáció állandó

^  ( í — и) v
(v ---- a hígítás), mely független a hí
gítástól, az elektrolit erőssége mérté
kéül tekinthető. Minél nagyobb a disz- 
szociáció-állandó, annál nagyobb adott 
hígításban a disszociáció foka s így 
az iónok mennyisége is. E. G. T.

Elektrolitos egyenirányító, olyan, 
elektrolitból és két elektródból álló be
rendezés, mely a váltakozó áramnak 
egyenárammá való átalakítására al
kalmas. Az E. egyik elektródja záró- 
effektust (1. ott) mutató fémből (alu
míniumból vagy tantálból) van, mely 
az anódos áramlökést, nem túlnagv 
kapocsfeszültség esetén, nem engedi át, 
s így az E. n a váltakozó áramnak 
csak az a fázisa mehet keresztül, mely

re nézve a kérdéses elektród katód. Az 
E. a váltakozó áramot tehát szagga
to tt egyenárammá alakítja át.

E. G. T.
Elektrolitos oldástenzió, az elemek 

elektrokémiai jellemét kifejező meny- 
nyiség, melynek mértéke annak az ol
datnak az ionkoncentrációja, melyben 
az illető elemből készült elektród az 
oldattal szemben nem mutat poten
ciálkülönbséget. Mivel az elektródpo
tenciálok abszolút értékét nem lehet 
megbízhatóan mérni (1. Abszolút po
tenciál), az E.-k abszolút értéke bi
zonytalan, s csak viszonylagos érté
kük ismeretes pontosan. Ugyanezért 
az elemek jellemzésére az E. helyett 
normálpotenciáljukat (1. ott) szokás 
megadni (1. Galván-elemek). E. G. T.

Elektrolitos oxidáció, olyan oxidá
ció (1. ott), melynél az oxidáló szer 
az anódon elektrolitos úton fejlesztett 
oxigén. Az E.-nek ugyanazok az elő
nyei, mint az elektrolitos redukciónak 
(1. o tt) : kémiai tisztaság és az oxidáló 
hatásnak az elektródpotenciál változ
tatása útján tág határok között való 
könnyű szabályozhatósága. Gyenge 
anódos polározással igen enyhe oxi
dáló hatást lehet kifejteni, míg olyan 
elektródok alkalmazásával, melyeken 
az oxigén nagy túlfeszültséggel fejlő
dik, rendkívül erélyes oxidáló hatás 
érhető el. így például’ 02 volt túlfe
szültséggel fejlődő oxigén oxidáló ha
tása megfelel körülbelül 104 atmo
szféra nyomású oxigénének. Az E.-t a 
gyakorlatban kiterjedten alkalmazzák.

E. G. T.
Elektrolitos redukció, olyan reduk

ció, melynél a redukálószer a katódon 
elektrolitos úton fejlesztett hidrogén. 
A hidrogén a semlegesítés pillanatában 
atomos állapotban van (hasonlóan 
mint a hidrogén „in statu nascendi“), 
s így sokkal aktívabb, mint a közön
séges hidrogéngáz. Az E. nagy előnye 
a kémiai redukció fölött, hogy idegen 
anyagot nem visz be a reakciótérbe, s 
hogy a redukáló anyag koncentrációja, 
tehát a redukáló hatás erőssége is, 
igen tág határok között változtat



ható. Ha a redukálandó anyaggal kö
rülvett elektródot csak kismértékben 
polározzuk katódosan (vagyis a bom
lásfeszültségnél kisebb potenciálkülönb
séget létesítünk az elektród és az elek
trolit között), akkor csak kis kon
centrációban válhat ki a hidrogén 6 
ennek megfelelően a redukáló hatás is 
kicsi. Ha ellenben a redukciót olyan 
fémből készült elektróddal végezzük, 
melyen a hidrogén túlfeszültsége nagy, 
akkor rendkívül erős redukáló hatást 
érhetünk el. A nagy túlfeszültségű 
elektródon fejlődő hidrogén ugyanis 
úgy tekinthető, mintha olyan megfor
dítható elektródon fejlődne, melyen a 
hidrogéngáz nyomása igen nagy. Így 
például 02 volt túlfeszültség megfelel 
körülbelül 107 atm., 05 volt túlfe
szültség pedig körülbelül 1018 atm. 
nyomású hidrogéngáznak. Ez elektró
dok redukáló hatása is ugyanakkora, 
mint a megfelelő nyomású hidrogén- 
gázé volna. Ilymódon tehát nagy túl
feszültségű elektródok alkalmazásával 
olyan erélyes redukáló hatást érhetünk 
el, amilyet közönséges hidrogénnel kí
sérleti okoknál fogva meg sem való
síthatunk. Az E.-t a gyakorlatban 
igen kiterjedten alkalmazzák. E. G. T.

Elektrolitos szelep. Ammóniumkar- 
bonát oldatába, mint elektrolitbe, ál
lítsunk alumíniumot, mint anódot és 
akármilyen közömbös fémet, például 
vasat, mint katódot. Ezen bocsássunk 
keresztül állandó erősségű áramot. E 
végett a feszültséget eleinte az idővel 
arányosan fokozni kell. Végül eljutunk 
akkora feszültséghez, melynél az alu
minium felületén apró szikrák jelennek 
meg. Ezért ezt a feszültséget szikra
feszültségnek nevezik. Innen kezdve a 
feszültség lassan nő, végül egyáltalá
ban nem nő. Ha ennél a legnagyobb 
feszültségnél kisebb feszültséggel ter
heljük a cellát, akkor az áram idővel 
igen kis erősségig csökken. Ellenben 
a fordított irányban már 5—10 volt
nál az áramot átengedi. Tehát a cella 
elektromos szelep (1. ott). Az előbbi 
eljárással a cellát „formáltuk“. Az 
aluminiumon igen vékony oxidrétegben

gázréteg képződik, amely az egyik 
irányban az elektronokkal szemben 
mint záróréteg működik. Kisebb fe
szültségek előállítására a szelep jól 
használható, de magasváltakozású ára
mot nem egyenirányít. — Az előbb 
leírt cella a G r a t z - f é l e .  Ha a 
váltóáramnak mindkét irányát ki akar
juk használni, akkor az ábránkon fel

tüntetett kapcsolást használhatjuk. A 
váltóáramot A  és В pontokban kap
csoljuk be, az egyenáramot C és D 
pontokból vezetjük el. — Másik elek- 
trolítikus szelep a B a l k i t e - c e l l a ,  
elektródjai tantál (aluminium helyett) 
és ólom, elektrolitje 50%-os kénsav 
kevés vasszulfáttal. M. J.

Elektrolízis. E. alatt az elektromos 
áramnak elektroliton való áthaladását 
értjük. Az E. közben végbemenő fo
lyamatokat két csoportba osztjuk, 
melyek egyike az oldat belsejében, má
sika az elektródokon megy végbe. Az 
oldat belsejében a kationok a katód 
felé, az anionok az anód felé mozdul
nak el mozgékonyságaik arányában (1. 
Átviteli szám), az oldat összetétele 
azonban az elektródoktól elegendő tá 
volságban az E. folyamán nem válto
zik. Az elektródokon fellépő folyama
tok függnek az elektrolit és az elek
tród minőségétől. A p r i m e r  f o 
l y a m a t  az elektródokon az ionok 
semlegesítése. Ha az így keletkezett 
semleges atomok vagy atomcsoportok 
szabad állapotban megmaradhatnak, 
vagy önmagukkal egyesülhetnek, akkor 
az E. termékeiként ezek jelennek meg. 
így például ZnCh vizes oldatának in
differens elektródok között való E.-kor 
a kátédon fém-cink, az an ódon klór
gáz (CI2) keletkezik. Ha ellenben a 
semlegesítés útján keletkezett atomok 
vagy gyökök az oldószerrel vagy az
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elektróddal reakcióba lépnek, akkor az
E. észlelhető termékeit e s z e k u n 
d é r  e l e k t r ó d - f o l y a m a t o k  
szabják meg. Így például Na^SOn vi
zes oldatát platinaelektródok között 
elektrolizálva, a kátédon kiváló nát
rium a vízben hidrogénfejlődés közben 
azonnal nátriumhidroxiddá oldódik, az 
anódon semlegesítődött szulfátgyök pe
dig ugyancsak a vízzel oxigénfejlődés 
közben kénsavvá egyesül. A szekundér 
folyamatok eredménye tehát az, hogy 
a katódon hidrogén-, az anódon pedig 
oxigéngáz fejlődik. Ha ZnCh-ot cink
elektródok között elektrolizálunk, ak
kor az anódon kiváló klór azonnal 
reakcióba lép a cinkkel s azt ZnCU-dá 
alakítja át, mely a vízben feloldódik. 
A szekundér elektród-folyamat követ
keztében tehát a cinkanód az elektro
lízis közben oldatba megy. — Az elek
trolízis közben az elektródok közelé
ben egyrészt az ionok semlegesítése, 
másrészt azok vándorlása következté
ben az oldat koncentrációja megválto
zik. E koncentrációváltozásból követ
keztetni lehet az ionok relatív vándor
lási sebességére (1. Átviteli szám).

E. G. T.
Elektromágnes. Ha vaspálcára ve

zetéket csévélünk és ezen áramot bo
csátunk át, akkor a vaspálca mágnes 
lesz. Ez az E. Előnye az állandó mág
nessel szemben az, hogy a mágnesezés 
erősségét az áram szabályozásával vál
toztatni lehet és igen erős mágnese- 
zést érhetünk el. Viszont hátránya, 
hogy áramenergiát fogyaszt és a mág
neses tér nem annyira állandó. — A 
menetek számának és az ampereben 
mért áramerősségnek szorzata az a m- 
p é r e m e n e t .  A vasban keletkező 
mágneses indukció (1. ott) annál na
gyobb, mennél nagyobb az ampéreme- 
netek száma, míg csak a mágneses 
telítést el nem értük és mennél nagyobb 
a vasmag permeabilitása (1. ott). — 
Az E. többnyire patkóalakú, még in
kább gyűrűalakú vagy derékszögű 
négyszög, kis légréssel. Így a vasmag 
majdnem zárt, az erővonalak a vasban 
haladnak, a levegőbe csak nagyon ke

vés erővonal szóródik. A szóródást az
zal is csökkentik, hogy a pólusoknál 
a meneteket sűrítik. A vasmag két vé
gére p ó l u s s a r u k a t  lehet tenni. 
Ezek különböző alakú vasdarabok nagy 
permeabilitású vasfajtából. Ha kis ki
terjedésű, de erős teret akarunk, ak
kor a saruk csúcsban végződnek. 
Ha homogén mágneses teret (1. Mág
neses erőtér) kívánunk, akkor a sa
ruk nagyobb kiterjedésűek. — Az első 
nagy E.-t Ruhmkorff készítette, vas
magja derékszögű négyszög. Ennek ja
vított alakja a P. Weiss-E., mellyel 
50Q00 gauss erősségű teret lehet elő
állítani. A Du Bois-E. két szára fél
körre van görbítve, ezért gyűrűmág
nesnek is nevezik, 40000 gaussig menő 
teret kaphatunk vele. A legerősebb te
ret, 64000 gausst, Deslandres és Pérot 
érték el úgy, hogy a vezetéket vízhű
téssel látták el és így igen erős ára
mot bocsáthatták át, erősebbet, mint 
a vasmag telítéséhez kell, hogy a vas
ban indukált mágneses erővonalakon 
kívül a tekercs erővonalait is kihasz
nálhassuk. '• M. J.

Elektromágneses fény elmélet. Fara
day az indukcióra vonatkozó kísérle
teiből azt következtette, hogy az elek
tromos és mágneses térnek idő kell, 
míg a térben elterjedhet. Ezt a felfo
gást Maxwell fejlesztette ki összefüggő 
elméletté. Az éterelmélet szerint a fény 
a rugalmas éter részeinek rezgése. Az 
E. szerint a fényhullámban elektromos 
és mágneses erő rezgésszerűen válto
zik. Az éter nem rugalmas részekből 
áll, hanem csak az elektromos és mág
neses erők hordozója. Mindkét erő me
rőleges a terjedés irányára (tranzver
zálisak) és egymásra is merőlegesek. 
Léghíjas térben az erőtér a fénysebes
séggel terjed. Ez c — 3.1010 cmlsec. 
Bármely közegben a terjedés sebessége 
V =  cIVD, ahol D a közeg dielek- 
tromos állandója. Mivel a két terje
dési sebesség viszonya a törésmutató

azért n2 =  D. Ez a következtetés a



tapasztalattal csak nagy hullámhosz- 
szaknál (ultravörös) egyezik. Az el
térés oka az, hogy az elmélet foly
tonos anyagot vesz fel. — Az E. 
által előre jelzett elektromos hullá
mokat Heinrich Hertz állította elő és 
kimutatta, hogy tulajdonságaik a fény
hullámokéval egyeznek. M. J.

Elektromágneses hangszóró, 1. Hang
szóró.

Elektromágneses hullámok. Egy
rezgő elektromos dipólusból E. indul
nak ki, melyek fénysebességgel terjed
nek a levegőben. E hullámok azáltal 
keletkeznek, hogy a dipólus maga kö
rül elektromos és mágneses teret léte
sít, melyeknek iránya a dipólus rez
gésszámának megfelelően változik. Ezen 
váltakozó terek a levegőben fénysebes
séggel terjednek minden irányban. — 
Az elektromos tér iránya merőleges a 
mágneses tér irányára és a terjedés 
irányára. Az E. tehát csakúgy, mint 
a fény, transzverzális rezgésekből áll
nak. A megegyezés e két hullámzás 
közt ipinden tekintetben megvan, úgy
hogy az E. mint hosszabb hullámhosz- 
szúságú fényhullámok foghatók fel. 
Rajtuk a fénysugarakra jellemző je
lenségek, mint visszaverődés (vezető 
felületeken), törés, állóhullámok kelet
kezése (1. Lecher-rendszer) stb. kimu
tathatók. — Az E. visszaverődését ve
zetőfelületeken a rádióhullámok re
flexiójában a Heaviside-rétegen észlel
jük (1. Elektromos rezgés). F. M.

Elektrometer az elektromos feszült
séget (potenciált) az elektromos von
zás vagy taszítás alapján mérő esz
köz. Többféle alakja van. A f o n a 
l a s  E. elve ugyanaz, mint az elek- 
troszkópé (1, ott). A Wulff-féle elek- 
trometerben két, megegyező feszültsé
gen levő vékony fémszál taszításából 
következtetünk a potenciálra. A szá
lak felső vége a közös bevezető drót
hoz van erősítve, alsó végük pedig ki 
van feszítve. A szálak kihajlását mik
roszkópban olvassuk le. A Kolhörster- 
féle, újabban elterjedt elektrometer- 
ben az egyes szálak helyett hurok
alakra görbített kvarcfonalnk vannak,

melyek feltöltés -után egymást taszít
ják. Lehet az elektrometerben egy 
fonal (Lutz) két, különböző potenciálú 
fém között. — A k v a d r á n s  E.-ben 
(Thomson W.) négy, egy síkban levő, 
negyedkor alakú fémlap (kvadráns) 
fölött könnyű, rendesen piskótaalakú 
fémtű leng. A kvadránsok lehetnek 
dobozalakúak, ekkor a tű a dobozo
kon belül van. Rendesen két-két 
szemben levő kvadráns össze van 
kötve és megegyező feszültségű. A 
tű a nyugalmi állapotban a kvadrán
sok egyik elválasztó vonalával párhu
zamos. Feltöltés után a tű kitér, en
nek nagyságából ítéljük meg a két 
kvadránspár közt levő potenciálkü
lönbséget. A kapcsolást többféleképen 
lehet elvégezni. A p i e z о - E. na
gyobb feszültségek, mérésére való, an
nak az alakváltozásnak alapján, amely 
egyes testekben elektromos feltöltés 
folytán előáll. Ha pl. vékony kvarc
lemezeket összeragasztunk és a két 
külső lapot beezüstözzük, akkor a 
kvarc a lemezek feltöltésénél (külön
böző feszültségre) meggörbülnek. A 
meggörbülés a feszültség mértéke. — 
A k a p i l l á r - E .  azon a tapasztala
ton alapszik, hogyha higany elektro
littal érintkezik, akkor a higany felü
leti feszültsége a higany és az elek
trolit közt levő potenciálkülönbségtől 
függ (1. Kapillár-elektrométer). M. J.

Elektromos áram effektusa. Az ef
fektust (munkasikert), mint a másod
perc alatt végzett munkát értelmezzük 
(1. C. G. S.-rendszer). Kérdés, elektro
mos áram esetében mi lesz a másodperc 
alatt végzett munka egysége. — Az 
elektromos test elektromos állapota 
folytán munkát képes végezni, vagyis 
más testeket magához vonzani, vagy 
eltaszítani. Az elektromos potenciál 
mértéke annak a munkának, melyet az 
elektromos erők végeznek, midőn az 
egységnyi pozitív töltést az elektro
mos vezető felületéről a végtelenbe vi
szik. Két pont közti feszültségkülönb
ség (Fi—V2) egyenlő azzal a munká
val, mely szükséges ahhoz, hogy az 
egységnyi töltés a Fi-feszültségű hely
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ről a Fs-feszülteégi helyre jusson.
/-erősségű elektromos áram esetében 
másodpercenként /-töltés jut Fi-ből 
Fa-be és így a végzett munka értéke: 
1 [ Fi — Faj- Ez az áram munkája 
egy másodperc álatt, vagyis az E. — 
Ha Fi—Fa-t, a feszültségkülönbséget 
Voltokban és /-1, az áramerősséget 
Ampcre-ekben mérjük, úgy az E.-tVolt- 
ampére-ekben nyerjük. Voltampere he
lyett használatosabb elnevezés a Watt. 
— A C. G. S.-rendszerben kifejezve:

1 Watt ~  107 erglsec.
F. M.

Elektromos erőtér az a tér, amely
ben elektromos erő hat. Minden elek
tromos töltés maga körül ilyen teret 
létesít. Egyébként a mágneses térről 
mondottakat szó szerint átvihetjük az 
elektromos térre, ha egységnyi erősségű 
pólus helyett egységnyi elektromos töl
tést mondunk, északi és déli pólus he
lyett pedig pozitív és negatív töltést.

M.J.
Elektromos fűtés. Az E. nagy elő

nye, hogy könnyen szabályozható (elő
tétellenállással 1. ott). Ezzel szemben 
gyakorlati alkalmazása mint épület
iütés azért nem jöhet tekintetbe, mert 
az elektromos energia általábanl nagyon 
drága, minthogy a szén elégetése köz
ben energiájának csak 20%-a alakít
ható át elektromos energiává. Kivéve 
természetesen olyan helyeket, hol víz
esések energiájából termelik az elektro
mos áramot, ami így nagyon olcsó 
üzemet tud biztosítani (1. Elektromos 
kemence). F. M.

Elektromos kemence. Az E.-k, fűtő
testek stb. fizikai alapja az a tény, 
hogy ha egy vezetőben áram folyik, 
úgy benne Joule-féle hő (1. ott) fejlődik. 
A .Joule-féle hő (0) arányos a vezeték- 
bem folyó áramerősség (г) négyzetével, 
a vezető ellenállásával (r) és az idő
vel ( t ) :

Q =  f .  r. t.

Ha tehát egy hengerre vékony, nagy 
ellenállású drótot tekercselünk és rajta 
nagy áramerősséget engedünk át, sok- 
hőmennyiség fog fejlődni. Ha a kemen

cét jó hőszigetelővel (chamotte, pala, 
azbeszt stb.) borítjuk és így megaka
dályozzuk, hogy környezetének hőt ad
hasson át, a fejlődő hő mind a kemence 
belsejében a hőmérséklet emelésére for
dítódik, miáltal ilyen kemencékkel igen 
magas hőmérsékletet tudunk elérni. E.-k 
többnyire platinadrótból, vagy vékony 
platinaszalagokból készülnek; 1000 C°, 
sőt e fölötti hőmérsékletek is könnyen 
előállíthatok. F. M.

Elektromos kettősréteg. Az elektro- 
kinetikai jelenségek (elektroozmózis, 
áramlási potenciál, elektroforezis, moz
gó részecskék által előidézett elektro
mos potenciál) magyarázatot nyertek 
a Helmholz-féle E. elméletével. Ha pl. 
valamely szilárdtest ionokat tartal
mazó folyadékkal érintkezik, úgy a 
határfelületen az elektromos töltések 
(vagyis az ionok) adszorpció követ
keztében olymódon helyezkednek el, 
hogy a +  vagy a — töltések a szi
lárdtest falával közvetlen kapcsolat
ban lévő réteget képeznek és ezzel 
szemben az ellenkező előjelű töltések 
a folyadékban helyezkednek el. Elek- 
trokinetikai jelenségeknél csakis az 
utóbbi réteg, ú. n. külső réteg szen
ved elmozdulást, az ú. n. belső réteg pe
dig — amelyik tehát a szilárdtest fa
lával közvetlenül érintkezik — le van 
rögzítve, elmozdulást nem szenvedhet. 
— Az E.-et tehát kondenzátornak te
kinthetjük, melynek potenciálját a kon
denzátorokra érvényes egyenlet fejezi 
ki:

4 ti . e d
' =  D ’

ahol 5 a kettősréteg potenciálját (1. 
Elektrokinetikai potenciál), e a felület 
egységére eső elektromos töltést, d a 
réteg vastagságát, D pedig a közeg di- 
elektromos állandóját jelenti. A kettős- 
réteg potenciálját *— az ú. n. elektro
kinetikai potenciált (?) — az elektro
kinetikai jelenségek alapján határoz
hatjuk meg (1. Elektrokinetikai jelen
ségek). Az elektrokinetikai potenciál 
lényegesen különbözik a thermodinami- 
kai, az ú. n. Nernst-poteneiáltól, vagyis 
attól a potenciáltól, mely pl. a galván



elemeknél érvényesül. Míg ugyanis a 
thermodinamikai potenciál értéke azo
nos körülmények között csakis azok
nak az ionoknak a koncentrációjától 
függ, melyek azonosak a szilárdtestből 
származó ionokkal, addig az elektro- 
kinetikai potenciál értékét mindenféle 
ion már igen kis koncentrációban is be
folyásolja (növeli vagy csökkenti), sőt 
előjelét is megváltoztathatja.

E kétféle potenciál közti különbség 
és összefüggés nem magyarázható a 
Helmholtz-féle ideális kettősréteg el
méletével. Ellenben kielégítő magyará
zatot nyert a Gouy—Freundlich—

Smoluchowski-féle d i f f u z r é t e g  el 
m é l e t é  vei. Ez elmélet szerint az E. 
ionjai nem képeznek élesen határolt fe
lületeket, hanem a térben diffúz elosz
lásban vannak. A szilárdtest szoros ér
telemben vett felületén — anyagi minő
sége szerint — pozitív vagy negatív 
töltésekből álló réteg fejlődik ki. E ré
teg elektrosztatikai vonzást gyakorol 
a folyadékban lévő ellenkező töltésű 
ionokra, vagyis adszorbeálja őket. Mint
hogy az ionoknak hőmozgásuk van, 
ezért az adszorbeált ionok a közeg 
többi ionjaival is elegyednek. Ennek 
következtében a felület közvetlen kö
zelében túlsúlyban vannak ugyan a fe
lületi töltésekkel ellenkező előjelű io
nok, de velük azonos töltésű ionok is 
előfordulnak közöttük. A felülettől az 
oldat belseje felé haladva, mindinkább 
nagyobb mérvű az ionok keveredése, 
végül — bizonyos távolságban — az

oldat belsejére jellemző ioneloszlás ural
kodik. Az ily diffúzrétegben az elek
tromos potenciál a szilárdtest felületé
től az oldat belseje irányában folyto
nos görbe szerint csökken. A szigorúan 
vett határfelületnek és az oldat belse
jének potenciálja közti különbség adja 
a thermodinamikai potenciált (1. az 
ábrát). Minthogy az elektrokinetikai je
lenségeknél a fázisok eltolódása nem a 
szigorúan vett határfelületek, hanem a 
folyadék és egy, a szilárd fázishoz ad
szorbeált folyadékréteg, az ú. n. rög
zített réteg mentén történik, tehát az 
elektrokinetikai jelenségeknél ama po
tenciálkülönbség (C, — sh — ej) érvé
nyesül, mely ama metszési felületnek 
felel meg, melynek mentén a diffúz
réteg elhasad.

A diffúzréteg elektrokinetikai poten
ciálját egyébként ugyanaz az egyenlet 
fejezi ki, mint az ideális Helmholtz-féle 
kettősrétegét. Ez esetben d egy képzelt 
ideális kettősréteg vastagságát jelenti, 
mely egyenértékű a diffúzréteggl. — 
Az elektrokinetikai potenciálnak elek- 
trolitek hatására bekövetkező válto
zása két tényező változására vezethető 
vissza. Megváltozhat a töltés mennyi
sége (e) és a réteg vastagsága, avagy 
egyidejűleg mindkettő. Gouy kizárólag 
a réteg vastagságának csökkenésére ve
zeti vissza az elektrokinetikai poten
ciálnak elektrolitek hatására bekövet
kező csökkenését. Freundlich, Gyémánt 
és 0. Stern a töltés változását vélték 
mérvadónak. Az elektrokinetikai po
tenciál csökkenése, valamint az ionok 
vegyértékűségének hatása Müller sze
rint kielégítően magyarázható a réteg 
vastagságának csökkenésével. Termé
szetesen az elektrokinetikai potenciál 
növekedése s különösen előjelének vál
tozása kizárólag az egyik tényező vál
tozásának feltevésével nem magyaráz
ható. Buzágh szerint az elektrokineti
kai potenciál változását mind a töltés, 
mind a réteg vastagságának változása 
idézi elő. E változás lehet egyértelmű, 
valamint ellentétes (1. Elektrokinetikai 
jelenségek Elektrokinetikai potenciál).

B. A.
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Elektromos mértékrendszerek. Az
abszolút elektromos egységek csak úgy, 
mint a többi fizikai egység a hosszú
ság, a tömeg és az idő egységére ve
zethető vissza. E visszavezetés közben 
azonban bizonyos állandók mérete ha
tározatlan marad. Aszerint, hogy ezek
nek az állandóknak milyen méretet tu
lajdonítunk, különböző mértékrendsze
rekhez jutunk. Így 3 általánosan elter
jedt rendszert különböztethetünk meg: 
a Maxwelltöl származó elektrosztati
kus és elektromágneses rendszert és a 
G«ím-iendszert. — Azok az állandók, 
melyeknek méretei a különböző rend
szerekben különbözőknek adódnak: e 
a dielektromos állandó, ß  a mágneses 
permeabilitás és még egy c állandó. 
E három 'állandó méretei közt a kö
vetkező összefüggés adódik:

c
■ / -----=  cm . sec l,
V  f ,u

vagyis sebességméretű. — Ha c-t és 
e-t méretnélküli számnak tekintjük, 
úgy az elektrosztatikus mértékrend
szerhez jutunk, melyben a fenti egyen
letből szükségszerűen következik, hogy 
ß mérete 1/cm2. sec-2 , vagyis 1/sebes- 
ség a négyzeten. Ha viszont c t  és ß-t 
tekintjük méretnélküli számnak, úgy 
az elektromágneses mértékrendszerhez 
jutunk, melyben viszont e mérete 
1/cm2. sec- 2 . Végül ha e-t és ß-t vesz- 
szük méretnélküli számnak, úgy a 
Gauss-mértékrendszerhez jutunk, mely
ben a c mérete cm . sec-1 , vagyis se
bességméretű. Megállapodás szerint c 
számértéke 3’10e cm . sec-1 , azaz egyen
lő a fény terjedési sebességével. — Va
lamennyi rendszerben a Coulomb tör
vény alapján értelmezett elektromos 
(mágneses) töltés méretéből a többi 
elektromos (mágneses) mennyiség mé
rete levezethető. Az egyes mértékrend
szerekben kifejezett elektromos mennyi
ségek viszonyában c-nek, a fénysebes
ségnek különböző hatványa fog előfor
dulni. Így pl. az elektromos térerősség 
elektromágneses egysége c-szerese az 
elektrosztatikai és a Gauss rendszer 
egységének; a mágneses térerősség vi- 

Természettudományi Lexikon.

szont c-ed része az elektrosztatikus 
egységnek és egyenlő a Gauss egység
gel. Vagyis az elektromos mennyiségek 
méretei a Gauss- és az elektrosztatikus 
rendszerben fognak megegyezni, míg a 
mágneses mennyiségek méretei a Gauss- 
és az elektromágneses rendszerben lesz
nek azonosak. — A gyakorlatban hasz
nálatos elektromos egységekről „gya
korlati elektromos egységek“ címszó 
alatt találunk bővebbet. F. M.

Elektromos porlasztás következik be 
a kisülési csövekben, midőn pozitív io
nok akutodra esnek; ezt katódporlasz- 
tásnak nevezzük (1. ott). Ezenkívül ki
sebb mértékben porlad az anód is a rá
eső elektronok bombázásának hatásá
ra. (Ilymódon lehet pl. elektroncsövek
ben Wolfram-tükröket előállítani, ha 
anódul vékony Wolfram-drótot hasz
nálunk.) Tágabb értelemben E.-nak ne
vezhetjük azt is, midőn elektromos he
vítéssel fémeket elgőzölögtetünk (lásd 
Atómsugarak). F. M.

Elektromos rezgés. Kondenzátorból 
és önindukciós tekercsből álló beren
dezéseknek elektromos rezgőkör a ne-

g
b .

vük. Ha ezeket valamilyen külső elek
tromos lökés éri, akkor elektromosság 
vándorol pl. a kondenzátor felső leme
zéből az alsóba, amely ezáltal pozitív 
feszültségre töltődik. De a feszültség
különbség rögtön ki akar egyenlítődni 
és a töltés az alsó lemezből vissza
folyik a felsőbe. A tekercsben keringő 
áram tehetetlenségénél fogva az elek
tromosság túlszalad az egyensúlyi ál
lapoton és a felső lemezt tölti pozitív 
feszültségűre. Azután a folyamat újra 
ismétlődik, stb. Ez a jelenség az E. 
A tekercsben váltóáram lüktet és a 
kondenzátor lemezein váltakozó feszült
ség jön létre. Ugyancsak rezgésszerűen 
váltakozik minden egyéb elektromosság-
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tani adat (térerő stb.) is. Az elektro
mosságtani adatok rezgósszerü válta
kozását minden esetben rezgésnek szok
ták nevezni, legtöbbször azonban E. 
alatt egyszerűen csak váltóáramot ér
tenek. — Az E. rezgésszámát (az ú. n. 
frekvenciát, n), vagyis az 1 mp alatti 
rezgések számát Thomson képlete adja 
meg:

1
2 n ] / L . C

L a tekercs önindukcióját, C a konden
zátor kapacitását jelenti. (Mindkettő 
ugyanabban az egységrendszerben mé
rendő.) — Az elkerülhetetlen vesztesé
gek következtében a rezgés csillapodik 
és hamar megszűnik, hacsak visszacsa- 
tolásos rezgéskeltőt nem alkalmazunk. 
— Megfelelő nyitott elrendezés mellett 
(1. Antenna) a rezgőkör váltóárama 
indukáló hatást fejt ki nagyobb távol
ságokban is és a tér minden pontjában 
az elektromos és mágneses térerők rez
gésszerű váltakozását okozza. A hatás 
a fény sebességével (300.000 km mp- 
kint) terjed, ezért a terjedés irányában 
fekvő térerőket egy bizonyos pillanat
ban felrajzolva hullámrajzot kapunk. 
A térben ée időben váltakozó elektro
mos és mágneses térerők rendszerét 
elektromágneses hullámnak (rádióhul
lámnak) nevezik. A hullámrajz hosszát 
hullámhossznak nevezik. Ez szorosan 
összefügg a hullámot keltő rezgés rez
gésszámával és kiszámítható ezzel a 
képlettel:

Я a hullámhossz méterekben, C =  300 
millió méter/mp a terjedési sebesség, 
n a rezgésszám. V. M.

Elektromos rezgőkör, 1. Elektromos
rezgés.

Elektromos szelep minden olyan be
rendezés, amely az elektromos áramot 
csak az egyik irányban vezeti. Ez azon
ban csak a megközelíthető határeset, 
A valóságos szelep az egyik irányban 
sokkal jobban vezet, mint a másik 
irányban. Minthogy az elektromos ára
mot elektronok és ionok hordozzák,

azért az E. olyan eszköz, mely az elek
tronok és ionok mozgásával szemben 
az egyik irányban nagyobb ellenállást 
fejt ki, mint a másik irányban. Ilyen 
szelep a rádiótechnikában használt min
den detektor, továbbá az egyenirányí
tók, melyekkel a váltóáramot egyen- 
irányítani lehet. Ilyen az elektrolikus 
egyenirányító (1. Elektrolikus szelep); 
még fontosabb a higanyos egyenirá
nyító (1. ott)., M. J.

Elektromos vezetőképessége a víz
nek. A limnológiában (1. ott) nagyon 
használatos fizikai-kémiai tényező. A 
víz elektromos vezetőképessége attól 
függ, hogy mennyi elektrolit, azaz a 
vízben oldott és az elektromosságot 
vezető só van benne. Minél több a 
vízben oldott szervetlen eó&nyag, an
nál nagyobb az E. és viszont. Ezért 
az E. meghatározása igen jó képet 
nyújt a kutatásban levő víz elektrolit
töménységéről s így egyik igen fon
tos fizikai-kémiai tényezőjének viszo
nyairól. Az E. különleges, erre a célra 
szerkesztett műszerekkel határozható 
meg s az adatokat számokkal fejezik 
ki, a víz 18 C° hőmérsékleti állapo
tára vonatkoztatva. Jele: *. V. L.

Elektromos világítás. Az E. céljaira 
izzólámpákat, ívfényt, ködfénylámpát, 
fényszórókat stb. szokás alkalmazni, 
ezekről részletesen lásd az egyes cím
szavak alatt. — A helyes E. szempont
jából fontos egyrészt a fényforrás kellő 
megválasztása, melynél elsősorban a 
fényforrás fényének összetétele a mérték
adó, vagyis hogy szemünkre kellemes le
gyen. Ezt annál jobban érjük el, minél 
közelebb áll a fényforrás spektrum- 
vonalainak erősségbeli eloszlása a nap 
spektrumához. A másik szempont, hogy 
a fényforrás kellő fényerősséget szol
gáltasson. Ezenkívül ügyelnünk kell a 
helyes megvilágítás elérésére, vagyis a 
lámpáknak a helyiségben való elosztá
sára és a megvilágítás módjára: köz
vetlen megvilágítás, reflektált fénnyel 
történő megvilágítás stb. F. M.

Elektromotoros erő. Galvánelemek 
E.-je alatt az elem pólusai között áram
mentes állapotban fennálló potenciál-
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különbséget értjük. Az E., mely az 
elektródpotenciálokból és az esetleges 
diffúziós potenciálból tevődik össze (1. 
Galvánelemek), állandó hőmérsékleten 
csak az elektródok és elektrolit anyagi 
minőségétől és koncentrációjától függ, 
de (ellentétben a kapocsfeszültséggel) 
független az elektródok nagyságától és 
az elem belső ellenállásától. Megfordít
ható (reverzibilis) galvánelemek E.-je 
mértéke az elemben lefolyó áramtermelő 
folyamat szabad energiájának (affini
tásának, 1. ott). Megfelelő összeállí
tású galvánelemekben áramtermelésre 
felhasználható kémiai folyamatok sza
bad energiájának meghatározására leg
egyszerűbb és legpontosabb módszer ez 
elemek E.-nek a mérése. — Az E. pon
tos meghatározásának árammentes á l
lapotban kell történnie, miért is e célra 
áramot fogyasztó közönséges voltméte- 
rek nem használhatók. Az E. mérésére 
leggyakrabban a Du Bois—Reymond— 
Poggendorff - féle kompenzációs mód
szert használják (1. ott). Újabban e 
célra elektroncső voltaméterek (1. ott) 
is használatosak, melyek kellő beállítás 
mellett gyakorlatilag árammentesen 
mérnek és lényegesen kényelmesebbek 
a kompenzációs módszernél (1. Poten
ciál és Potenciálkülönbség). E. G. T.

Elektron. Az elektromos töltést ato
mos szerkezetűnek tekintjük, vagyis leg
kisebb, többé nem osztható részekből 
állónak. A negatív elektromos töltés 
legkisebb része az E. Először az elek
trolízis jelensége keltette ezt a felfo
gást. Az e g у vegyértékű H, Cl és Ag 
elemekből vegyünk egy-egy grammató- 
inot (annyi grammot, amennyi az atóm- 
súly): 1 g H, 35'5 g Cl és 107'9 g Ag. 
Ezek kémiailag egyenértékű tömegek, 
mindegyikben ugyanannyi számú atom 
van. Az elektrolízis azt mutalja, hogy 
valamennyinek kiválasztásánál ugyan
annyi töltés: 96 500 coulomb halad át 
az elektrolitén. Ezt úgy értelmezzük, 
hogy minden egy vegyértékű atom 
ugyanannyi töltést hordoz. Ez a töltés 
az E., az elemi töltésmennyiség. Nagy
ságát úgy kapjuk, ha az előbbi töltést 
az atomok számával, a Loschmidt-

számmal (1. ott) elosztjuk. — Ugyan
ezt a töltéselemet sok más jelenségnél 
is megtaláljuk. A katódsugarak egyenlő 
részecskékből állnak, csak a sebesség 
lehet különböző. A részek negatív töl- 
tésűek, töltésük akkora, mint az elek
trolízisnél fellépő elektroné. I t t  a töl
tés önállóan, anyagi résztől függetlenül 
lép fel. A katódsugarak gyorsan mozgó 
elektronok. A Zeeman-hatás azt mu
tatta, hogy minden anyag atomjában 
van E. A fényelektromos jelenségnél, 
a termoionozásnál (Richardson-hatás) 
ugyancsak E.-ok lépnek ki az anyag
ból. — Mindebből az a felfogás szűrő
dött le, hogy minden negatív töltés 
E.-okból van összetéve, az E.-nak egész
számú többszöröse. Ez az E. minden 
atomnak egyik alkotó eleme. Pozitív 
töltést egészen a legutóbbi ideig csak 
anyaghoz kötve ismertünk, mint pozi
tív iont. Ma már a pozitív elektront 
(pozitron) is ismerjük.

Az E. adatai a következők:
Töltése e =  4’77 . 10—10 elektrosztati
kai egység, =  P 5 9 . 10~20 elektromág
neses egység. Specifikus töltése, vagy
is töltésének és tömegének viszonya:

— =  5’298. 1017 elektrosztat. egység,

— P766. 107 elektromágneses egység. 
Tömege a hidrogénatom tömegének 
1850 ed része: m =  0‘9003. 10—27 gr.

M.J.
Elektronafíinitás. A periodikus rend

szerben a nemes gázok, pl. Ne és Ar 
szomszédos elemei:

0, F, Ne, Na, Mg.
S, Cl, Ar, K, Ca.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a
F és Cl, melyek egy hellyel balra van
nak a nemes gáztól, könnyen alkotnak 
egyértékű (egy elemi töltésű) negatív 
ionokat (E~~, Cl~~), a. Na és К pedig 
egyértékű pozitív ionokat (Na+, R+).
О és S (a nemes gáztól két hellyel bal
ra) könnyen alakulnak kétértékű ne
gatív ionokká (0 : , S ), az Mg
és Ca pedig kétértékű pozitív ionná 
(Mg++, C a++). A nemes gázok ne
hezen lesznek ionok. Ezt úgy értelmez-
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zük, hogy a nemes gázok atomjában 
a külső elektronréteg zárt, nem vesz 
fel új elektront. A következő elem 
(Na, K) új elektronja külön réteget 
kezd. Az ilyen elemek {Na, К ) könnyen 
leadják ezt a legkívül levő, különálló 
elektront, vagyis könnyen alakulnak 
pozitív ionná. Viszont az F és Cl külső 
elektronrétegében egy elektron hiányzik 
ahhoz, hogy a réteg zárt legyen. Ezek 
az atomok könnyen kiegészítik külső 
rétegüket, könnyen alakulnak egyértékű 
negatív ionná, mert felvesznek negatív- 
elektront. Ezért a Cl és F E.-a nagy. 
О és S atomjában két elektron hiány
zik ahhoz, hogy a réteg zárt legyen, 
az Mg és Ca atomjában pedig a külső 
réteg két elektronból áll. — Az E. 
mértéke az az energia, amellyel az egy
értékű Cl- vagy E-iont semleges 67- 
atómra és elektronra lehet bontani. 
Egy mólra vonatkoztatva ez az ener
gia: fluor 94, chlor 88, bróm 80, jód 
71 kilokalória. M. J.

Elektronbombázás azt jelenti, hogy 
valamely felületre nagy sebességű elek
tronokat, pl. katódsugarakat ejtünk. 
Így nagyfokú ritkítás végett a fém
részeket E.-sal felmelegítik, ekkor a 
fémből az elnyelt gázok kilépnek, eze
ket pedig szívással eltávolítják. A ka
tódsugarakat, ha homorú katódból in
dulnak ki, kis folton egyesíteni lehet. 
Ezáltal olyan felmelegedést idézhetünk 
elő, hogy még a wolfrámot is meg le
het olvasztani. Ez a k a t ó d s u g á r -  
k e m e n c e  lényege. A wolfrámot a 
hőveszteség elkerülése végett kettős
falú edénybe helyezik, az elektródokat 
pedig vízzel hűtik, hogy a csövet erős 
árammal lehessen megterhelni. A ka- 
tódsugarak közvetlenül a wolfrámra es
nek. A sugarak forrása lehet izzó ha
tód (1. ott) is. M. J.

Elektroncső (vagy rádiólámpa) a 
rádiótechnika legfontosabb segédeszkö
ze. Lényegében véve egy légüres üveg
körte, amelybe elektródok vannak for
rasztva. Az egyik elektród, a hatód 
vagy izzószál elektromos árammal he
vített vékony huzal, amely elektro
nokat bocsát ki (1. Richardson-effek-

tus). A katód izzítását végző áram 
neve fűtőáram, az izzószál végein levő 
feszültségkülönbség a fűtőfeszültség és 
az elfogyasztott teljesítmény a fűtési 
teljesítmény. A fűtőáram bevezetése 
céljából a katód mindkét végéről drót
kivezetés indul a foglalat két lábához. 
Az E. egyik hideg elektródja az anód, 
amely henger- vagy dobozalakban ve
szi körül az izzószálat. Az anód az 
ú. n. anódtelep által a katódhoz képest 
100—200 voltnyi pozitív feszültséget 
kap, ezért az izzószálból kilépő elek
tronok rárepülnek és az anódtelep po
zitív sarkához vezető dróton keresztül

ide lefolynak. Ez az áram az anód- 
áram. Az anód pozitív feszültségének 
a neve anódfeszültség. A másik hideg 
elektród, a rács a katód és anód kö
zött levő drótspirálisból áll. Ha a rács 
pozitív feszültségű a katódhoz képest, 
akkor vonzása által elősegíti a nega
tív töltésű elektronok mozgását és az 
anódáram növekszik. Negatív feszült
ségű rács visszataszítja az elektrono
kat és ezzel csökkenti az anódáramot.. 
A rács feszültségének a neve rácsfe
szültség. Tehát a ráosfeszültség vál
toztatása által elektrosztatikus erők 
segítségével befolyásolhatjuk az anód
áramot. Éppen ezért a rács szinte 
energiaigénybevétel nélkül, relészerűen 
működik és a leggyorsabb váltakozá
soknál sem mutat késést. Ebben áll az 
elektroncső nagy jelentősége. — Az E. 
készítésekor először elkészítik az elek
tródokat tartó üveglábat és befor- 
rasztják a búrába. A levegőt az elér
hető legnagyobb mértékben (10 B a t
moszféráig) kiszivattyúzzák és a kör
tét leforrasztják. Magnézium vagy bá-
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rium elpárologtatása által a búra egy- 
részét belülről tükörrel vonják be (ez 
az úgynevezett getter), amely az eset
leg a fémekből kiszabaduló gázok el
nyelésére való. Olyan E.-ek is vannak, 
amelyekben több rács van, ezek az 
úgynevezett többrácsos E.-ek (1. Több
rácsos elektroncsövek). A rácsnélküli 
E. neve szelepcső (ventilcső). A nagy 
leadóállomásoknál használt E.-ek mé
retei és üzemadatai igen nagyok. V. M.

Elektronfém néven olyan ötvénye
ket foglalnak össze, melyeknek fő al
kotórésze a magnézium. A magnézium- 
ötvények közül ezt használják leg
gyakrabban. A készítésnél a magné
ziumot különleges eljárással tisztítják, 
azután aluminium, cink, réz, mangán 
fémekkel ötvözik a célnak megfelelő 
mennyiségben. Az ötvözéssel a mecha
nikai szilárdságot lényegesen fokoz
zák. Ha az E.-ben 4% aluminium, 
0‘2—05% mangán és 3% cink van 
(a többi magnézium), akkor szakítási 
szilárdsága húzásnál 20—23 kg/mm2, 
nyúlása 6—10%. Az ezüstszínű E. 
fajsúlya 1*8; száraz levegőn állandó. 
Nedves levegőn oxiddal vonódik be és 
ez a réteg védi a további oxidálás el
len. Savak, a fluorsav kivételével meg
támadják, lúgokkal szemben passzív, 
a kloridok iránt érzékeny. Specifikus 
ellenállása (1 m hosszú, 1 mm2 ke
resztmetszetű vezeték elektromos el
lenállása) 0'055—008 ohm. 320— 
400°-on megmunkálható, lemezzé hen
gerelhető és préselhető. A rugalmasság 
határa öntött E.-nél 5 kg/mm2, pré- 
seltnél 15—22. Vágni elég jól lehet. 
Különösen repülőgépekben, léghajókon, 
automobilokon és könnyűsúlyú gépek
ben használják. M. J.

Elektronhullámok. A hullámmecha
nika szerint minden mozgó részhez hul
lámok vannak kötve. Ezek a De 
Broglie - hullámok, melyeknek hullám
hossza: 1 =  ---- , h a Planck-állandó,m V
m a mozgó rész tömege, v sebessége. 
A mozgó elektront kísérő hullámokat 
Daiisson és Germer (amerikaiak) mu
tatták ki először azáltal, hogy ezek

nek a hullámoknak interferenciáját 
előállították. Wolfrámdrótot (a) elek
tromos árammal izzítottak. Ekkor az 
izzó fémből elektronok lépnek ki és 
áthaladnak az útjukba állított dia- 
fiagmán (b). A diafragma pozitív fe
szültségre van feltöltve és így az elek
tronokat gyorsítja. Az elektronok nik
kelpálcára (c) esnek, ez tölti be a 
kristály szerepét. A „visszaverődött“

elektronok az iónozó kamrába (d) jut
nak, ez pedig érzékeny elektrométerrel 
van összekötve. A kamra forgatható. 
Ha forgatás közben elektronok jutnak 
be, ezek iónoz'zák a kamrában levő le
vegőt, ezt pedig az elektrométer ki
mutatja. Az elektronok valóban csak 
egyes különálló irányokban haladnak 
úgy, mint az interferenciánál a fény
hullámok egyes irányokban erősítik

egymást. Az elektronok sebességének 
változásakor a hullámok hossza az el
méletnek megfelelően ugyancsak meg
változott.

Thomson G. P. úgy állította elő az 
E. interferenciáját, hogy igen gyors 
elektronokat vékony fémlemezen bocsá
to tt át, az áthaladó elektronok útjába 
pedig fotográfus-lemezt állított. A le
mezen koncentrikus gyűrűk keletkeztek 
(ábra), mint a fényhullámok interfe
renciájánál. Rupp ugyanilyen eljárás-
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sal lassú elektronok interferenciáját is 
előállította. Ezekben az eljárásokban 
a fémréteg mint apró kristályok hal
maza szerepel. Ilyen anyagban az 
X-sugarak interferenciáját is ki lehet 
mutatni (Debye és Scherrer eljárása). 
Ha az elektronokat elektromos erő el
téríti, a gyűrűk elmaradnak. Tehát az 
interferenciát valóban elektronok kel
tik (1. Molekulahullámok és Proton
hullámok).

E. interferenciáját már optikai rács
osai is sikerült előállítani (Rupp). Ha 
fémre rácsot karcolunk (mm-enként 
130 karcolás volt) és az elektronok a 
rács síkjával nagyon kis szöget zárnak 
be, akkor a visszavert sugáron kívül 
elhajlított sugarak is keletkeznek, még
pedig nemcsak elsőrendű, hanem má
sod- és harmadrendű sugarak is egyre 
növekedő szög alatt. M. J.

Elektronlökések. Ha elektron atom
ba ütközik, akkor különféle jelensé
gek állhatnak elő. Ha az elektron se
bessége kicsi, akkor az elektron vagy 
változatlan energiával távozik (rugal
mas ütközés), vagy az atom az elek
tront befogja és negatív iónná alakul. 
Minél elektronegatívabb az atom, an
nál nagyobb az a sebesség, am elvnél 
az atom az elektront még befogja. 
Legnagyobb a halogén elemeknél (Cl. 
F, Br, I), kisebb például az 0 és S 
esetében (1. Elektronaffinitás). A se
besség növekedésekor elérünk egy kri
tikus sebességhez, melynél az ütközés 
rugalmatlan lesz, az ütköző elektron 
átadja energiájának egy részét az atom
nak. Az atomban ekkor az egyik elek
tron a normális helyéről magasabb 
energianívóra jut, az atom gerjesztett 
állapotba megv át. Az ütköző elek
tronnak ezt a volt-sebességét (1. ott) 
g e r j e s z t ő  p o t e n c i á l n a k  ne
vezzük. A sebesség növelésekor újra ta
lálunk ilyen potenciált, amikor az üt
közés ismét rugalmatlan. Ez más elek
tronátmenetnek felel meg. Ezeket a 
gerjesztő potenciálokat az elektron
ütközések módszerével (1. ott) lehet 
meghatározni. Az ütköző elektron ener
giája elérheti azt az értéket, amelynél

az atom egyik elektronja már egészen 
elhagyja az atomot. Ez az iónozás, 
az ütköző elektronnak ehhez szükséges 
volt-sebessége az i ó n o z ó  f e s z ü l t 
ség . Ez is többféle lehet ugyanannál 
az atomnál, a szerint, hogy melyik 
elektron távozik. A He első elektron
jának iónozó feszültsége 24-5 volt, a 
másodiké 78*6 volt. Néhány atom leg
kisebb iónozó feszültsége voltban: Li 
5-36, Na 5-12, К 4’32, Rb 4H2, Cs 
3-87, Mg 7-61, Hg 10-39, H 13‘53, 
Cl 8-2, He 24-5, Ne 21'8, Ar 15-3, 
Kr kb. 12, Xe kb. 11. Néhány anyag 
legkisebb gerjesztő feszültsége: Li P84, 
Na 2-09, К 1-60, Rb 1-55, Cs 1-38, 
Mg 2-70, Hg 4-86, H 10*17, He 19-77, 
Ne 16-65, Ar 11-55.

Ezek a rugalmatlan ütközések, me
lyek gerjesztéssel vagy ionozással jár
nak, e l s ő r e n d ű  l ö k é s e k .  De 
a következő eset is lehetséges: Lassú 
elektron gerjesztett atomba ütközik. 
Az atom kisugárzás nélkül kisebb ener
giájú állapotba megy át. A felszaba
duló energiát az ütköző elektron veszi 
át és nagyobb kinetikus energiával tá
vozik. Ez a m á s o d r e n d ű  l ö k é s .

M. J.
Elektronmikroszkóp. Elektronsuga

rakkal éppen úgy lehet olyan felületet, 
mely elektronokat bocsát ki. leképezni, 
mint a közönséges mikroszkópban fé n y 
nyel. Busch kimutatta, hogy ha azt 
a csövet, melyben katódsugarakat kel
tünk, kívül tekerccsel vesszük körül és 
ebben áram halad, akkor a tekercs a 
katódsugarakra nézve miu+ gyűjtőlen
cse működik, az egy pontból kiinduló 
sugarakat egy pontban összegyűjti. 
Ennek alapján Knoll és Ruska az op
tikai mikroszkópnak megfelelő E.-ot 
úgy készítettek, hogy az optikai len
cséket egy-egy tekerccsel pótolták. így 
a katódnak képét fotográfus-lemezen 
előállították. 13-szor .s nagyításig ju
tottak. — Brüche és Johannson elek
trosztatikus úton állítottak elő elek
tronlencsét. Egyik eljárásuk a követ
kező (ábra). G a katód, mellette két 
fémlap (Li és L2), mindegyiken nyílás, 
mégpedig a kátédhoz közelebb levő
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Li lapon kisebb, mint a másikon. A 
görbék az elektromos erővonalak. A 
nyílásoknál az erővonalak kihajlanak. 
Felül a feszültség menetét látjuk. A 
rovátkolt rész a G kátéd egyik pont
jából kilépő nyaláb útját mutatja. A 
nyaláb a feszültségtől függő távolság
ban egy pontban egyesül. Ide kell he
lyezni a fotográfus-lemezt. Ez a be
rendezés egyszerű nagyító, 100-szoros 
nagyítást lehet vele elérni. M. J.

Elektronsugarak összefoglaló neve 
azoknak a sugaraknak, amelyek moz
gó elektronokból állnak. Ide tartoz
nak a katódsugaralc (1. ott), a  radio
aktív eredetű /^-sugarak (1. Radio
aktív sugarak), a fényelektromos je
lenségnél (1. ott) keletkező E., az 
izzó fémből kilépő E. (1. Izzókatód és 
Edison-hatás) és a szekunder delta
sugarak (1. ott). Sebességük a ß-su- 
gár zásnál egészen közel juthat a fény- 
sebességhez, ennek 99'8%-át elérheti. 
Ezek a leggyorsabb anyagi részecs
kék. Viszont az izzó fémből az elek
tronok a fénysebességnek csak néhány 
ezredrészével lépnek ki. M. J.

Elektron számlálócső, 1. Geiger— 
Müller-számlálócső.

Elektron ütközések módszere. Franck 
és Hertz a gerjesztő potenciálok (1. 
Elektronlökések) meghatározására a 
következő módszert dolgozták ki. Izzó 
fémszálból (К) elektronok lépnek ki és 
A lapra esnek. A fémszál és a lap közé 
V feszültségkülönbeéget kapcsolunk. Mi

kor az elektronok ezen áthaladnak, 
meghatározott volt-sebességet (1. ott) 
nyernek. A lapról visszaverődő elek
tronok elektrométerrel (E) összekötött 
fémfelületre (L) érnek. így az elek
tronáram erősségét meg lehet mérni. 
Amíg а V feszültségkülönbeég kicsi, 
az ütközés rugalmas (1. Elektronlöké
sek), V növekedésekor az áramerős
ség arányosan nő. A volt-sebesség 
emelésekor az ütközés egyszerre rugal
matlan lesz, az arányosság az áram
erősség és feszültség közt hirtelen meg
szűnik. Ez a volt-sebesség a gerjesztő 
feszültség. Ekkor az A anód és К  izzó 
katód közt levő gáz bizonyos színkép- 
vonalat kisugároz. Így azt is tudják,

hogy a megfigyelt gerjesztő feszültség 
melyik színképvonalhoz tartozik. M. J.

Elektroozmózis. Folyadékoknak haj
szálcsöveken, illetőleg hajszálcső-rend- 
szereken elektromos potenciálkülönb
ség hatására végbemenő áramlását 
elektroozmózisnak nevezzük. Ha pél
dául egy U-alakú üvegcső görbületébe 
gyapotcsomót, filcet, homokréteget, li- 
kacsos falat, hártyát stb. helyezünk el, 
majd megtöltjük a csövet valamely fo
lyadékkal és elektromos áramot veze
tünk rajta keresztül, akkor a folya
dék felszíne a cső egyik ágában fel
emelkedik, jeléül annak, hogy a fel- 
emelkedő folyadékoszlop hidrosztati
kai nyomása egyensúlyt ta rt az elek
tromos áram okozta nyomással, az 
úgynevezett e l e k t r  о o z m o t i k u s  
n y o m á s  sál. Az éíektroozmótikus 
nyomásra a következő egyenlet érvé
nyes :

_  2 t D .E
TI r-

ahol P az egyensúlyi nyomást, £ az



úgynevezett elektrokinetikai potenciált 
(1. ott), D a folyadék dielektromos ál
landóját, E az elektromotoros erőt, r 
pedig a kapilláris sugarát jelenti.

Amennyiben gondoskodunk róla, hogy 
az átáramlott folyadékmennyiség el- 
áramoltatásával a folyadék felszíne 
állandóan ki legyen egyenlítve, úgy 
az idő egységében átáramlott folya
dékmennyiséget a következő egyenlet 
fejezi ki:

у  — r’ . D . t . E  
4y.l

ahol V az idő egységében átáramlott 
folyadék térfogatát, v a folyadék belső
súrlódását, l a külső elektródok egy
mástól való távolságát jelenti. — A 
folyadék vándorlásának iránya, vala
mint a vándorlás sebessége a kapillári
sok falának anyagi minőségétől és a 
folyadék minőségétől, a benne oldott 
anyagok, különösen elektrolitek minő
ségétől és koncentrációjától függ. E 
tényezők ugyanis a t-potenciál előjelét 
és értékét befolyásolják (1. Elektroki
netikai potenciál, Elektromos kettős
réteg). — Az E.-t a nagyiparban disz
perzrendszerek, kolloidanyagok, pél
dául tőzeg, cukorrépaszeletek víztele
nítésére alkalmazzák. B. A.

Elektropia. (Egyes) festékek (pl. fuch- 
sin) megfelelő adszorbensek (kaolin, 
agyag, cellulose, fehérjék) felületén 
elszíntelenednek. Minthogy a jelenség 
valószínűleg az adszorbens elektro
mos töltésével áll kapcsolatban, E.- 
nek nevezzük. B. A.

Elektrostrikció. Elektromos erők ha
tására beálló alakváltozás. Hőmérő 
alakú edény gömbjének külső felüle
tét fémlemezzel vonták be, a gömböt 
pedig higannyal töltötték meg. így 
gömbalakú kondenzátor keletkezett, a 
szigetelő üveg fala vékony. A csőben 
a higany magasságát mikroszkóppal 
figyelték. Mikor a kondenzátort fel- 
töltötték, a gömb kiterjedt, a higany 
a csőben lejebb szállt. Bármilyen sű
rítő szigetelője a feltöltésnél alakvál
tozást mutat. Ez arányos a lemezek 
közt levő feszültségkülönbség négy

zetével és fordítva arányos a szige
telőréteg vastagságának négyzetével. 
Azonkívül nő, ha a dielektromos ál
landó nagyobb. Az alakváltozást a 
fegyverzetek közt működő vonzás 
okozza. -— Pusztító hatású alakválto
zásokat találunk olyan tárgyakon és 
élőlényeken, amelyek közelében villám 
ütött le. A villám kártevéseinek nagy 
részét lehet erre visszavezetni. — Elek- 
trolitekben az E.-nek más alakját is
merjük. Az iónok vonzzák az oldó
szernek közelükben levő molekuláit, 
ezáltal az oldat térfogata csökken. 
Ez az összehúzódás nagyobb mértékű, 
kísérletileg könnyebben kimutatható, 
mint a szilárd dielektromos anyagoké.

M. J.
Elektroszkóp. Elektromos feszültsé

gek és igen gyenge áramok mérésére 
szolgáló eszköz; a legkülönbözőbb ki
vitelben nyer alkalmazást, különösen 
a gázok ionizációjának a vizsgálatá
nál. A radioaktív sugarak okozta ión
áramok mérésénél használatos elek- 
troszkópos berendezések egyszerű tí
pusait a mellékelt ábrák szemléltetik. 
Mindegyiknek a lényeges része egy 
lezárt levegőtér (ionizációs té r ) ; ebbe 
szigetelt fémrúd nyúlik bele, amely
hez igen vékony arany- vagy alumí- 
nium-lemezke van erősítve a felső vé
génél fogva. Ha a fémrúdnak elektro
mos töltést adunk (ami egy másik, 
elforgatható fémrúd segítségével tör
ténik), akkor a lemezke a töltés nagy
ságától függően, többé-kevésbbé eltér 
a fémrúdtól. Amint azonban rádió
aktív sugarak hatolnak be az ionizá
ciós térbe és ott a levegőt ionizál
ják (1. Ionizáció), a lemezke ismét 
visszatér az eredeti, nyugalmi helyze
tébe. Ennek a kisülésnek a sebessége 
— amelyet a készülékre szerelt mik
roszkóppal figyelünk — a sugárzás 
erősségének a mértéke. — Aszerint, 
hogy milyen sugárzást akarunk mérni, 
az alfa-, a béta- vagy a gamma-E.-t 
használjuk. Az alfa-E.-nél (1. mellé
kelt ábra, 1. sz.) a lemezkét tartó fém
rúd alsó végére fémlap van erősítve, 
amellyel szemben ugyanolyan alakú,



földelt fémlap helyezkedik el. Erre a 
földelt fémlapra helyezzük a mérendő 
alfa-sugárzó anyagot. A béta-E.-nél 
(mellékelt ábra 2. sz.) a készítményt 
az ionizációtér alá helyezzük, amely 
alul 005 mm vastag alumíniumlemez

zel van elzárva. Ezen az alumínium
lemezen az alfa-sugarak nem hatol
nak át, tehát csak a béta-sugarak 
jutnak be az ionizációtérbe. A gamma-. 
E.-nél az ionizációtér minden oldalról 
0‘5 cm vastag ólomlemezzel van kö
rülvéve, amelyen már csak a gamma
sugarak hatolnak át. Az emanáció- 
E.-nél (ábra, 3. sz.) a gázalakú, mé
rendő emanációt az ionizációtérbe ve
zetjük. 1. L.

Elektrosztenolízis az a némely só
oldatban előálló jelenség, hogy ha az 
anód- és katódtér egymástól kapillá
risokkal van elválasztva, akkor elég 
nagy feszültség alkalmazása esetén, 
elektrolízis közben, a kapillárisokban 
fém válik ki. E jelenség oka nincsen 
kellőképen tisztázva. E. G. T.

Elektrotermikus egyenérték az 1 
w attszekundum által termelt energia 
kalóriákban kifejezve: 1 wattszekun- 
dum =  0*2389 kalória. E. G. T.

Elektroultraszürés, 1. Ultraszűrés.
Elektrovizkózus hatás. Liofil kol

loidoldatok belső súrlódása (vizkozi- 
tása) a részecskék elektromos tölté
sének növelésével bizonyos értékig nö
vekszik. Ha pedig valamely elektro
mos töltéssel ellátott liofil kolloid
oldatot oly elektrolittel elegyítünk, 
mely a részecskék elektromos töltését

csökkenti, de koagulálást még nem 
idéz elő, úgy az oldat vizkozitása csök
ken. E jelenséget E.-nak nevezzük.

B. A.
Elem, kémiai. Kémiai E.-eknek azo

kat a testeket nevezzük, melyeknek 
molekulái csak egyfajta atomból van
nak felépítve. Sokáig vita tárgya volt, 
hogy az izotóp anyagok (1. ott) atom
jai egy elemhez tartoznak-e, vagy az 
izotópok különböző elemek-e. Ma az 
a felfogás terjedt el, hogy az izotópok 
egyetlen elemet alkotnak. Így pl. egy
féle klór-elem van, de ennek az elem
nek több izotópját ismerjük. Az E.-ek 
molekulái lehetnek egyatomosak (fé
mek), de többatómosak is (nem fé
mek). L. B.

Elemek geokémiai eloszlása, 1. Geo
kémia.

Életforma (alapforma). A környe
zethez, az alakképző faktorokhoz való 
alkalmazkodás a növény megjelenési 
formájában nyilvánul meg, ezen ala
pon számos életformarendszer alakult 
ki (Warming, Rubel, Du Rietz, Braun- 
Blanquet), általánosan elfogadott a 
Haunkiaer féle, amely az áttelelő, meg
újuló szervek helyzetén és védelmi be
rendezkedésén alapszik, kifejezi az al
kalmazkodást a hőklímához. 1. Ph a -  
n e г о p h у t a, fás növények, főkép 
forró klímában, áttelelő szervek (rü
gyek) magasan a talaj felett (Mega- 
és Mesophanerophvta, fák), határo
zott törzzsel és oldalágakkal — vagy 
Mikrophanerophyta, cserjék, törzs nél
kül, a talajtól elágazók,* legalább 
30 cm magasságban (Nanophanero- 
phyta, félcserjék). Lehetnek örökzöl
dek, tűlevelűek, lombhullatók (télen 
vagy nyáron), rügyük védett (miná- 
lunk) vagy szabad (trópusok). Ide 
tartoznak a liánok, epiphyták (1. ott), 
pozsgástörzsű növények. V. ö. a fás 
vegetáció típusok rendszerével. 2. C h a 
nti a e p h у t a, áttelelő szervek =  rü
gyek, kevéssel (10—30 cm) a talaj 
felett, a fásodott szár törpe (törpe
cserjék) vagy kúszó (rácscserjék), vagy 
nincs, ilyenkor a szár kúszó vagy fel
egyenesedő, részben áttelel — vagy



párnás növésű. Mérsékelten hűvös és 
hideg klímában a hótakaró megvédi az 
áttelelő hajtást, így a sarki s havasi 
k'ímában. 3. H e m i k r y p t o p h y t a ,  
áttelelő szervek =  rügyek a talaj fe
lületén, a tőrózsa között, vagy a tő- 
sarjakon, vagy a hajtás bazalis részén, 
esetleg földalatti hajtásokon, de a ta 
lajhoz közel. A középeurópai klímá
nak megfelelő életfoima (vegetációnk 
fajainak több, mint fele), ugvanis kis 
hóréteg megóvja már az áttelelő szer
veket. 4. K r y p t o p h y t a ,  áttelelő 
szervek a talajban (Geophyta: hagy
ma, gumó, rhizoma, gyökérgumó) vagy 
a vízben (mocsári: Helophyta és vízi: 
Hvdatophyta). Kettős, kedvezőtlen 
időszakú (téli és nyári aszály) klímá
ban: puszták. Kora tavaszi fajok ja
varésze, amelyek a földbeli hajtások
ban sok tartalékanyagot raktároznak 
el. 5. T h e г о p h у t a, egyévesek, 
csak a magvak telelnek át, vagy ősz
szel csíráznak s tavasszal virágzanak, 
vagy tavasszal csíráznak s nyáron vi
rágzanak. Legtökéletesebb alkalmaz
kodás a legszélsőségesebb viszonyok
hoz (sivatagok, sóstalajok). Magjuk
ban kevés a tápanyag, ezért lehetőleg 
táplálékban gazdag talajon nőnek, pl. 
a gyomok (1. Nitrophyta). Ide tartoz
nak a paraziták is. Az életformák el
oszlása (százalékos aránya) valamely 
terület flórájában annak biológiai 
spektruma (1. ott). S R.

Életközösség, 1. Biocönózis
Élettér. 1. Biotop.
Elfajulási reakció. Egészséges ideg 

galvános árammal szemben ingerléke
nyebb, mint váltóárammal szemben. 
Az egyenáram negatív sarka hatáso
sabban ingerli az ideget, mint a pozi
tív. Ha az ideg elpusztul, az izom is 
degenerál. Ilyenkor az izom: 1. idege 
felől nem ingerelhető; 2. ingerlékeny
sége farádos árammal szemben foko
zott, galvánossal csökkent; 3. a pozi
tív pólus kisebb áramerősségre hoz 
létre rángást, mint a negatív; 4. ön
kénytelen fibrilláris rángások váltha
tók ki; 5. az izomösszehúzódás renyhe 
(féregszerű). T. H.

Elfajzás többféle jelenségre alkal
mazott kifejezés. így: I. a vegetatív 
szaporítású növények viselkedését ér
tik ivaros szaporítás alkalmával. Míg 
a vegetatív szaporítással még a hetero- 
zigóta (1. ott) növény is megtartja 
genotípusát (1. ott), tehát a szülők
kel azonos utódokat hoz létre, addig 
magról szaporítva kisebb-nagvobb mér
tékű m e n d e l e z é s  (1. ott) követ
kezik be az anyatő heterozigótasága 
miatt, ami idegenmegporzó növények
nél általános. Az elfajzást csakis 
a homozigótaságra való törekvéssel, 
vagyis öntermékenyítéssel, vagy belte
nyésztéssel lehet csökkenteni. — II. 
E.-nak nevezik a fajtajelleg fogyást 
mutató megváltozását elöregedés miatt 
(aggkori degeneratio), ami akkor kö
vetkezik be, ha valamely fajtát huza
mos ideig, esetleg egy évszázadnál is 
régebb idő óta tenyésztenek ivartalan 
szaporítással. Mivel a vegetatív sza
porítású nemzedékek tulajdonképen 
egyetlen egyént képviselnek, ezt az el
öregedést az egyéni elöregedéssel he
lyezik párhuzamba. Az E. okául azt 
is szokás felhozni, hogy a vegetatív 
szaporítás, mint ilyen, természetelle
nes és emiatt (vagyis az ivaros sza
porodás hiánya miatt) történik az 
alkati E. (konstitútionalis degerenatio).

Az E. névvel illetett igen sokféle ál
lítólagos okra visszavezetett jelenségek 
vagy ökológiai leromlások (1. Lerom
lás), tehát a tenyészetre alkalmatlan 
környezethatásokra lépnek fel (modi
fikációk), vagy pedig patológiai jelen
ségek, esetleg e kettő együttes szerep
lése miatt következnek be. Sz. Z.

Elhajlás drót mentén Röntgen-su
gárnál. Vékony drótszálat vagy rést 
téve alumínium Ка-sugarait tartal
mazó nyaláb útjába, szép elhajlási és 
sugárszövődési képeket kaptak légüres 
spektrográfban. Űgvszintén egyetlen 
sugárfelfogó lemez széle mentén is.

Cs. E.
Elhajlás (Röntgen-sugaraké),1. Laue- 

jelenség.
Elhelyezési klimatológia, az éghaj

lattannak az a gyakorlatilag rendkívül
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fontos része, amely lakóházak, gyógy
intézetek, gyárak, tűzveszélyes üze
mek, repülőterek stb. legalkalmasabb 
helyi klímában (1. ott) való elhelye
zéséről gondoskodik. A. L.

Elimináció, 1. Kromozómaaberráció.
Elinvar. 12% krómot, kis mennyi

ségű mangánt és wolfrámot tartalma
zó acél. Az a fontos tulajdonsága van, 
hogy rugalmassági modulusa a hő
mérséklet tág változásakor majdnem 
állandó marad. Ezért finom zsebórák 
rúgóit, torziós ingák felfüggesztését 
és hangvillákat készítenek belőle. Az 
invar (1. ott), bár tágulása alig van, 
erre a célra nem felel meg, mert 
+  20° és +  60° közt rugalmassági 
modulusa gyorsan nő, azután csökken.

M. J.
Ellenállás, dielektromos. Ezt a kö-

l
vetkező módon definiáljuk: fí =  —
l a szigetelő hossza, q keresztmetszete, 
e dielektromos állandója. A kifejezés 
hasonló a vezető ellenállásának kife
jezéséhez, csak az elektromos vezető- 
képesség helyébe a dielektromos ál
landó lépett. M. J.

Ellenállás-hőmérő. A fémek elektro
mos ellenállása a hőmérséklet növelé
sével nagyobb lesz. Ezt a sajátságot 
használják fel az E.-kben hőmérsékle
tek, különösen magas, a higany forr- 
pontja (357 C°) fölötti hőmérsékle
tek mérésére. Elvben bármely vékony 
fémdrót alkalmas E., a gyakorlatban 
mégis leginkább platinadrótból készí
tik, mert levegőn a platina nem vál
tozik, igen tisztán előállítható, na
gyon magas az olvadáspontja (tehát 
magas hőfokig lehet vele mérni) és 
ellenállása (egész alacsony hőmérsék
leteket nem tekintve) szigorúan négy
zetesen változik a hőmérséklettel. Ez
által elegendő 3 hőfokon meghatá
rozni (hitelesíteni) az ellenálláshoz 
tartozó hőmérsékletet, hogy bármely 
más hőfokon a mért ellenállásából a 
hőmérséklet pontosan kiszámítható le
gyen. — Általánosan használt alakja 
csilláin-, vagy porcellánkeresztre csa
vart vékony platinadrót, melyet üveg

vagy kvarc védőcsőbe helyeznek. — 
Az ellenállás mérésére az összes el
lenállásmérő módszerek alkalmasak, 
többnyire Wheatstone-hídban mérik. 
— Készítenek többnyire az E.-höz oly 
mérőműszert, melynek skálája közvet
lenül fokokban van hitelesítve és így 
rajta mindjárt hőmérsékleti adatok 
olvashatók le. Az E. hosszú vezeté
ken át is összeköthető a mérőműszer
rel, miáltal lehetővé teszi, hogy távoli 
helyiségben elhelyezett eszköz, készü
lék stb. hőmérsékletét megfigyeljük és 
szabályozzuk. E. M.

Ellenállás hőmérsékleti együttha
tója. A vezeték elektromos ellenállása 
a hőmérséklettel változik. Ha Ro az 
ellenállás 0°-on, akkor az ellenállás 
ű°-on: f í = B o ( l  + « t ) .  a az E., 
azt jelenti, hogy az ellenállás az ere
deti értéknek hányadrészével válto
zik, ha a hőmérséklet l°-kal nő. Fé
mek ellenállása a hőmérséklet emel
kedésekor nő, ezeknél a pozitív. Szén 
és folyadékok ellenállása a hőmérsék
let növekedésekor fogy, ezeknél a ne
gatív. Mivel a maga is függ a hőmér
séklettől, ezért bizonyos hőmérsékle
ten, rendesen 18°-on adják meg érté
két, vagy pedig 0° és 30° között a 
középértéket adják meg. 18°-on ez
redrészekben az ezüstnél +  4‘0, réz
nél +  4-0, aranynál +  40, alumí
niumnál +  30, cinknél +  3’7. M. J.

Ellenállás, mágneses. Az elektro
mos áramra vonatkozó Ohm-törvény
hez hasonló törvényt a mágnesekre is 
felállíthatunk. H a külső mágnesező 
tér erőssége, vagyis az erővonalak szá-

ma levegőben (helyesebben léghíjas tér
ben), l a vasdarab hossza, akkor Hl- 
szorzatot definiáljuk, mint a vas két 
vége közt levő m a g n e t  o m o t o -  
r o s  e r ő t .  В a vasban keletkező 
mágneses indukció (1. ott), q a vas 
keresztmetszete, akkor Bq a vas egész 
keresztmetszetén áthaladó erővonalak



száma, vagyis az erőfluxus. A m á g 
n e s e s  e l l e n á l l á s  a magneto- 
motoros erőnek és az erőfluxusnak vi
szonya. (Az elektromos ellenállás az 
elektromotoros erőnek és az áramerős
ségnek viszonya.) A mágneses ellen
állás arányos a vas hosszával, for
dítva arányos a keresztmetszettel és a

/
permeabilitással (1. o tt): R = 7-^. Ha

több részből álló mágneskörünk van, 
akkor az egész kör ellenállása egyenlő 
a részek ellenállásának összegével

M. J.
Ellenállásmanométer, 1. Manometer, 

fémszálas.
Ellenállás változása mágneses tér

ben. Ha fém vezetéket mágneses tér
be helyezünk, ellenállása nő. Legna
gyobb ez a hatás bizmutnál, ferro- 
mágneses anyagoknál közepes, a többi 
fémnél csak gyenge. A jelenség igen 
bonyolult, mert függ az áram és a 
mágneses erőtér kölcsönös irányától 
és a hőmérséklettől. Ha ez a két irány 
egymásra merőleges, akkor a jelen
séget l o n g i t u d i n á l i s  K e r r -  
h a t á s  nak is nevezik, mert a fe
szültségesés változását vagy úgy fog
hatjuk fel, hogy az ellenállás válto
zott, vagy úgy, hogy a mágneses tér 
ellentett elektromotoros erőt kelt. — 
A gyakorlatban ennek annyiban van 
jelentősége, hogy a mágneses tér 
erősségét az ellenállás változásából 
meg lehet határozni. Lapos bizmut- 
tekercset úgy helyeznek el, hogy az 
erővonalak merőlegesek a tekercsre. 
Növekedő térerősségnél az ellenállás 
eleinte gyorsabban nő, körülbelül
1 0 . 0 0 0  gausstól felfelé majdnem egyen
letesen. 0 °-on vegyük az ellenállást 
mágneses tér nélkül 1 -nek, 6000 g-nál 
1-32, 10.000 g-nál 1*59, 37.500 g-nál
4. 18°-os szobahőmérsékleten 0 g-nál 
1, 6000 g-nál 1-24. 10.000 g-nál 1-48,
20.000 g-nál 2-09, 40.000 g-nál 3'37. 
Látjuk, hogy már ez a kis hőmérsék
letváltozás is lényeges. Az ellenállás 
37.500 g-nál 0°-on 4-szeres, —79°-on
6 -szoros, —115°-on 10-szeres, —180°- 
on 230-szoros lesz. Ellenben 240°-on

7000 gaussnál az ellenállás csak 1%- 
kal nő. Tehát csökkenő hőmérsékle
ten a hatás igen gyorsan erősödik.

M. J.
Elliptikus és körös (cirkuláris) po- 

lározás. A síkban polározott fény rez
gései egyszerű harmonikus rezgések. 
Ha a rezgések a sugárra merőleges sík
ban ellipszist írnak le, melynek közép
pontja a sugárban van, akkor az ilyen 
fénysugarat e l l i p t i k u s á n  p o l á -  
r 0  z 0  1 1  nak nevezzük. Ilyen fény ak
kor keletkezik, ha két, síkban poláros 
fénysugarat teszünk össze, melyeknek 
rezgése egymásra merőleges és köz
tük 0 és 90° közé eső fáziskülönbség 
van. Ha a két, egymásra merőlege
sen polározott fénysugár amplitúdója 
egyenlő és fáziskülönbségük éppen 
90°, akkor az eredő k ö r b e n  p o 
l á r o z o t t  fény. A rezgések kört ír
nak le a sugárra merőleges síkban. — 
Van jobbra és balra cirkulárisán po
lározott fény aszerint, hogy a fény 
terjedésének irányában nézve, a rez
gést végző éterrészecske a kört az 
óramutató járásának irányában vagy 
ellenkezően írja le. — Fordítva a 
körben poláros fényt felbonthatjuk 
két síkban polározott sugárra, melyek 
egymásra merőlegesen vannak polá- 
rozva és köztük 90° fáziskülönbség 
van. M. J.

Elnyelés az a jelenség, hogy szilárd 
testek és folyadékok gázokat vesznek 
fel, melyek a test belsejében egyen
letesen oszlanak el. Így a platina 
nagymennyiségű hidrogént tud elnyelni. 
Még nagyobb a hidrogén E.-e pallá
diumban. Palladiumdrót saját térfoga
tának majdnem ezerszeresét tudja hid
rogénből elnyelni. — A folyadékokban 
elnyelt gáz mennyisége függ a gáz nyo
másától és a folyadék hőmérsékletétől. 
Az elnyelt gáz tömege a nyomással 
arányos. Ezt más szóval úgy is mond
hatjuk, hogy bármely nyomáson az 
elnyelt gáz térfogata ugyanaz. A fo
lyadék E.-i e g y ü t t h a t ó j a  gázra 
nézve azt mutatja, hogy 1  cm3 folya
dék hány cm3 normális állapotú (0 °-os 
és 760 mm nyomású) gázt tud el-
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nyelni. Ez az együttható a hőmérsék
lettől függ. Így a víz E.-i együtt
hatója széndioxiddal szemben 0 °-on 
Г80, 10°-on F18, 20°-on 090. 15°-on 
a víz E.-i együtthatója Oa-vel szem
ben 0 03415, (702-vel szemben F0020, 
Яг-vei szemben H01883. M. J.

Elnyelés, fényé, 1. Lambert-törvény.
Elnyelési együttható, 1. Lxmbert- 

törvény az elnyelésre.
Elnyelési színképek. Ha a Röntgen

sugárzást előbb egy testen szűrjük át 
és azután fényképezzük le a színképét, 
kapjuk az úgy nevezett elnyelési szín
képet. Azt gondolhatnánk, hogy a 
fényképen az elnyelő test jellemző szín
képvonalainak megfelelően világos, 
átlátszó vonalakat kapunk ott, hova 
az elnyelés miatt nem esett sugár. Ez 
azonban csak ritkán van így; rend
szerint azt látjuk, hogy a fényképföl
vételen a hosszabb hullámú oldalról 
a keményebb sugártartomány felé ha
ladva, a lemez feketedése fokozó
dik, de egyszerre csak — mintha el
vágták volna a fekete réteget — a 
lemez hirtelen átlátszóvá válik s csak 
lassanként kezd ismét sötétedni a rö- 
videbb hullámú oldal felé. Ha a szín
kép kisebb terjedelmű, akkor csak 
egy ilyen elnyelési határt észlelünk, 
de sokszor kettő, három vagy még 
több is van. Ezenkívül határozott el
nyelési vonalak is előfordulnak, külö
nösen a színkép lágyabb tartományá
ban.

А К - E. - ben egyetlen elnyelési ha
tár észlelhető, melynek hullámhossza 
valamivel rövidebb, mint а К - soro
zat legkeményebb vonaláé. Az L - s o 
rozatban három elnyelési határ ész
lelhető a három gerjesztési határnak 
megfelelően. E határvonalak hullám 
hossza valamivel kisebb, mint az egyes 
csoportok legkeményebb vonaláé. Nagy 
kísérleti nehézségbe ütközött az M el
nyelési határok észlelése, mert e suga
rak lágyak. Mégis nagyrészt sikerült 
megtalálni az öt elnyelési határt.

A Bohr-atórn alapján a Röntgen- 
sugár elnyeléséről a következő képet 
alkothatjuk. Egy atom csak akkor

nyelhet el valamilyen fí-sugárzást, 
ha rezgésszáma olyan, hogy a h>> 
energiamennyiség, amely föltevésünk 
szerint a sugárzásban tovarepül, ki 
tud emelni egy elektront valamelyik 
burokból az atom kerületére. Ennél ki
sebb energiájú h>’ sugárkvantumokkal 
nem tud mit kezdeni az atom. Ezért 
pl. а К elnyelési határénál hosszabb 
hullámú, tehát a kisebb rezgésszámú 
sugárkvantumokat nem nyeli el az 
atom, mihelyt azonban ezeknek az ener
giája akkora, hogy elégséges a А-bu
rokból egy atom kiemelésére, hirtelen 
erős sugárelnyelés következik be. Ha
sonlóan áll a dolog a többi elnyelési 
határok környezetében is. Cs. E.

Elnyelés levegőben, 1. Légköri el
nyelés.

Eloszlási törvény, 1. Nernst elosz
lási törvény.

Előerősítés. A mikrofonnál felvett 
hangáramokat azonnal erősíteni kell, 
hogy' a továbbvezetés alkalmával hozzá 
adódó zavarok a hangáramokhoz ké
pest eltörpüljenek. Az ebből a célból 
alkalmazott erősítés az E. V. M.

Előfeszültség, az elektroncső rácsá
nak adott állandó feszültség. Az erő
sítendő váltakozó feszültség erre adó
dik rá. A ráesel őfeszül tséget száraz- 
teleppel, anódpótlóval vagy a fűtőáram 
útjába kapcsolt ellenállás feszültség- 
esésével hozhatjuk létre. Rendszerint 
negatív értékű, nagy befolyása van a 
készülék működésére és beállítása po- 
tencióméterrel történik. V. M.

Előrengés, 1. Földrengés.
Elősegítő faktor, 1. Fokozatos örök

lés.
Élősködés (parazitizmus), két vagy 

több élő szervezetnek olyan együttélé
se, melyben az egyik, az élősködő 
(parazita) táplálkozásfiziológiai szem
pontból teljesen , függ a másiktól, a 
gazdaállattól vagy gazdanövénytől, 
ennek csak kárára van, minden ellen
szolgáltatás nélkül. Ámde, különösen 
az alsóbbrendűek között sokszor na
gyon nehéz eldönteni, hogy- két szer
vezet együttélése igazi élősködés-e. Az 
élősködők következő típusait külön



büntetik meg: 1 . Á l l a t i  é l ő s k ö 
d ő k  (zooparaziták), melyek állatok 
testén vagy testében élősködnek. — 
a) Külső élősködők (epizoák, ekto- 
paraziták), állatokon. — b) Belső 
élősködők (entozoák, entoparaziták). 
állatokban. — 2. N ö v é n y i  é l ő s 
k ö d ő k  (fitoparaziták), melyek nö
vényeken vagy ezek testében élősköd- 
nek. — a) Epifitikus paraziták, külső 
élősködők a növényeken. — b) Ento- 
fiták, belső élősködők a növények 
testében vagy a sejtek között, vagy a 
sejtekben.

Ezeken a típusokon kívül vannak 
á l l a n d ó  és i d ő s z a k o s  élőskö
dők. Előbbiek egész életükön keresz
tül élősködő életmódot folytatnak. 
Az utóbbiak kétfélék lehetnek: 1. X e
no z i t á k ,  melyek csak fiatal koruk
ban élnek élősködő módon. 2. N o s z 
t ó  z i t  á k, melyek csak idősebb, ivar
érett korukban élősködnek. — Az 
igazi, szervezetük követelte élősködő
ket h o l o p a r a z i t á k  nak is neve
zik.

Az élősködő élőlényeket még a kö
vetkező módon is megkülönböztetik: 
1. A u t o x e n i k u s  vagy a u t o -  
o e c i к u s élősködők, ha ugyanabban 
a gazdában fejlődnek ki. 2 . Me t a x e -  
n i к u s vagy h e t e r o e c i k u s  élős
ködők, melyek fejlődésük folyamata 
alatt gazdát változtatnak. — Ha va
lamely szervezet csak véletlenül válik 
parazitává, akkor p l a n o z i t á  nak 
nevezzük. V. L.

Előtér, a geológiában az orogénnel 
érintkező merev földkéregrészlet, mely 
az orogén (1. ott) felgyürődésekor a 
támaszték szerepét tölti be. Az orogén 
geoszinklinális (1. o.) összenyomódása
kor a geoszinklinálisnak tektonikai ha
tásokkal szemben engedékeny, tektoni
kai értelemben képlékeny üledék-sora 
az előtér merev tömegére gyűrődik fel. 
így pl. a spanyolországi Béti Kordil- 
lerák gyűrődése az Ibériai-félsziget ősi 
hegységtönkje, az ú. n. Mezeta felé irá
nyul, mint előtér felé, a Pireneusok a 
francia Centrális Plató felé gyűrődtek, 
Az Alpok és az Észak—Északnyugati

Kárpátok előtere pedig a föld ókora 
végén felgyűrődött ősi Variszkusi-hegy- 
ség tömege, melynek később feldarabo- 
lódott rögeiként ma a Centrális Plató, 
a Vogézek, a Schwarzwald és a Szude- 
ták állanak előttünk, az alpi orogén 
észak felé határos területein. A Keleti 
Kárpátok E.-ét az Orosz Tábla, az 
Atlasz hegységét pedig az Afrikai pajzs 
alkotta. A lánchegységek irányát az E. 
és a közbenső hegység (1. ott) tömegei 
együttesen szabják meg. H. F.

Előtét ellenállás. Ha egy áramkör 
két kapcsa közt fennálló feszültséget 
árammérő eszközzel akarjuk mérni és 
a mérendő feszültség mellett több áram 
haladna a műszeren át, mint a műszer 
mérési határa, úgy az áramerősséget 
egy E.-sal csökkenthetjük a szükséges 
mértékre. E.-sal tehát egy áramkör ára
mának erősségét tetszés szerint tudjuk 
szabályozni. Fontos alkalmazást nyer 
egyenáramú árammérők készítésében, 
ahol a kis ellenállású, érzékeny mérő
műszert ilyen E. hozzákapcsolásával 
alkalmazhatjuk nagyobb feszültségek 
mérésére. A feszültség kiszámításakor 
természetesen most már a műszer ellen
állásán kívül az E.-t is tekintetbe kell 
venni. Pl.: a mérendő kapocsfeszültség 
100 Volt, a mérő műszer ellenállása 
50 Ohm és mérési határa 2mA, úgy 
a műszer közvetlenül kapcsolva csak 
V =  i . r  =  0-002 X 50 =  0-1 Voltig 
(Ohm törvénye) tud mérni. 100 Volt 
mérésekor a fennmaradó 99'9 Voltot 
egy E.-ban kell megsemmisíteni, amely 
2 mA áramfogyasztás mellett 49.950 
Ohm nagyságú kell hogy legyen. Több
nyire a mérő műszereket a gyár maga 
már ellátja megfelelő E.-sorozattal.

F. M.
Első fajú elektródok a saját ionjai

nak az oldatába merülő megfordítható 
elektródok (pl. Cu/Cu+ + , AglAg+, 
СЦС1-). E. G. T.

Első főtétel. A termodinamika E.- 
nek az a tapasztalati megismerés szol
gál alapul, amely szerint munkát (ener
giát) a semmiből előállítani lehetetlen. 
Ezzel a felismeréssel az emberiség év
százados ábrándja dőlt porba, t. i.
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egy olyan periodikusan működő gépe
zet megszerkesztésének lehetősége, mely 
munkát a semmiből teremtene. Ilyen 
gépezet, az ú. n. elsőfajú perpetuum 
mobile feltalálása, kilátástalan. •— A té 
tel másik fogalmazásban az energia 
megmaradásának elvében nyer kifeje
zést. Amint energiát nem lehet terem
teni, úgy megsemmisíteni sem lehet 
azt; minden rendszer adott állapotá
hoz adott energiamennyiség tartozik. 
Ha tehát a rendszer egy adott álla
potból egy másikba megy át, akkor a 
bekövetkező energiaváltozás független 
az úttól és az időtől, melyen a válto
zás végbement, vagyis az energia csu
pán az állapot függvénye. — Energia- 
változás általában véve akkor jön lét
re, ha a rendszer hőt (Q) vesz fel (ad 
le) és munkát (A) fogad be (végez), ha 
t. i. minden más energiát, ami nem hő, 
munkának számítunk. Az energia dif
ferenciális változása eszerint 

dU == dQ -f- dA,
ami nem egyéb, mint E. analitikai for- 
mulázása. Mivel U állapotfüggvény, 
egy adott állapotváltozásban felvett 
hő és befogadott munka összege sem 
függ az úttól, melyen a változás végbe
ment. Ellenben Q és A  egyenkint az 
úttól nagymértékben függhetnek, vál
tozhatnak, de csak egymás rovására, 
mert kell, hogy összegük konstans le
gyen. A hő és munka tehát ekvivalen
sek, amit az energia ekvivalenciája el
vének is szokás nevezni.

Az E.-t elsőnek Meyer Viktor mon
dotta ki; szabatosan igazolta Joule a 
mechanikai hőekvivalens (1. ott) gon
dos meghatározásával. L. B.

líltolódási áram. E fogalom Max- 
welltől származik és lényegében a Fa- 
raday-féle elektromos tér elgondolásán 
alapul. Előnye, hogy bizonyos szem
pontból megkönnyíti az elektromos 
jelenségek matematikai tárgyalását. 
Ugyanis segítségével a dielektrikumo
kat (szigetelőket) tartalmazó áram
körök tárgyalása visszavezethető ki
zárólag vezető darabokból álló áram
körök tárgyalására. Legyen az áram
körben valahol egy kondenzátor be

iktatva (dielektrikuma lehet akár szi
lárd, akár folyékony, akár gáznemű), 
az áramkör vezető darabjain folyik 
egy bizonyos nagyságú áram, mely fel
tölti a kondenzátort, ezáltal a konden
zátor lemezei közt elektromos tér ke
letkezik. Ez az elektromos tér a di
elektrikumban áramot, az ú. n. E. ot 
létesíti, melynek erőssége ugyanakkora, 
mint a vezetési áramé, és mely mind
addig tart, amíg a kondenzátorlapok
ra töltést vezetünk, vagyis amíg válto
zik az elektromos tér nagysága. Az E. 
iránya ellenkezőre változik, ha feltöl
tésből kisütésbe megyünk á t és vi
szont. — Így tehát zárt áramkörökről 
beszélhetünk akkor is, ha áramkörünk 
szigetelőket is tartalmaz, csak ez eset
ben tekintetbe kell vennünk a szigetelő
ben fellépő E.-ot is.

Az E. ugyanúgy, mint a vezetési 
áram, maga körül mágneses teret léte
sít, e tér ismét eltolódási áramot in
dít, ezáltal — ha a tér periodikusan 
váltakozó irányú — létrejönnek az 
elektromágneses rézgósek, vagyis a rá
dió-, hő-, fény- stb. sugarak. F. M.

Eltolódási szabály (toddy-féle) azt 
mondja ki, hogy ha valamely radio
aktív elem a sugárzás közben bomlik 
el, akkor a bomlás útján keletkező új 
elem a periódusos rendszernek kettővel 
alacsonyabb rendszámú helyére kerül, 
míg a yS-sugárzás közben keletkező 
bomlásterméket az anyaelemtől jobbra 
eső (egy egységgel magasabb rend
számú) hely illeti meg. (L. a tábláza
tot, 176 1.) Ez a szabály összhangban 
van azzal a ténnyel, hogy az a-részecs- 
kével két pozitív töltés hagyja el az 
atommagot (1. Alfa-sugár és Atóm- 
szerkezet), míg a y?-részecske kilövelése 
az atommag negatív töltését csökkenti 
egy egységgel; ez pedig ugyanaz, mint
ha az atommag töltése egy egységgel 
növekedett volna. Másrészt az elemek
nek a periódusos rendszerben elfoglalt 
helyét éppen az atommag töltése hatá
rozza meg (1. Periódusos rendszer). I. L.

Eltolódási törvény a színképeken, 1. 
Szikraszínképek.

Elució, 1. Enzim.
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Eluviális talajszint, 1. Talajprofil.
Elválási energia szilárd elektroli

toknál az a munka, mely szükséges 
ahhoz, hogy egy ion a kristályrácsban 
elfoglalt helyéről eltávozzon s ezáltal 
az áram vezetése részére alkalmassá 
váljon. A szilárd elektrolitok fajlagos 
vezetőképessége (*) az elválási munká-

E
~RT

nak (E) függvénye: /. — Ae 
hol A az anyagra jellemző állandó. 
fí a gázállandó, 1 az abszolút hőmér
séklet. E. G. T.

Ernán, 1. Emanációk.
Emanáció névvel jelöljük bizonyos 

radioaktív anyagoknak gázalakú, szin
tén radioaktív bomlástermékeit, ame
lyek éppen a gázalakú halmazállapo
tuknál fogva könnyen eltávoznak (ema- 
nálódnak) az anyaelemüket tartalmazó 
radioaktív készítményből (1. Emanáló- 
képesség). Három ilyen gázalakú radio
aktív terméket ismerünk: a rádium-, 
a thórium- és az aktinium-E.-t. (Kö
zös vegvjelük Em.) Kémiai szempont
ból mind a három azonos tulajdonsá
gokkal bír, amelyek a nemes gázokra 
emlékeztetnek (1. Periódusos rendszer).

A rádium-E. (más néven r a d o n ,  
régebbi elnevezés szerint n i t o n )  a rá
diumból keletkezik egy alfarészecske 
(hélium-atommag) kilövelése közben, a

következő egyenlet szerint: Ra—He = 
Em. Mint gázalakú anyag, könnyen el
választható a rádiumtól, pl. úgy, hogy 
rádium oldatán levegőt vezetünk át; 
a levegőáram az E.-t magával ragadja. 
Egy gramm rádiumból ilyen módon 
00000065 gramm E.-t lehet elkülöní
teni, vagyis ekkora mennyiségű E. van 
egy gramm rádiummal egyensúlyban 
(1. Radioaktív egyensúly). Ezt az egy 
gramm rádiummal egyensúlyban levő
E.-mennyiséget egy c u r i e  nek nevez
zük. Kisebb E.-egységek: a m i 1 l i 
eu r i e =  0-001, a m i k r o c u r i e  
=  0-000001 curie. Kicsiny E.-mennyi
ségek mérésénél (amilyenek pl. a forrás
vizekben fordulnak elő) használatos 
még a M a c h e - e g у s é g, az egy 
liter vízben oldott E. mennyiségének a 
kifejezésére. Egy Ma c h e  az az E.- 
mennyiség, amely az а-sugarak teljes 
kihasználása mellett az elektroszkóp- 
ban egy ezred elektrosztatikus egység
nyi ionáramot létesít. Egy mi c r o -  
c u r i e  =  2-75 Mache-egvség. A for
rásvizek E.-tartalmát legújabban (az 
1922. évi freibergi kongresszus óta) 
e m a n-egységekben is szokás megadni. 
Egy eman =  0*0001 mikrocurie (vagyis 
egy curie =  tízezermillió eman: egy 
curie =  1010 eman).

A rádium-E.-nak igen kiterjedt tu
dományos és gyakorlati alkalmazása
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van, mert nem túlgvorsan bomlik (fe
lezési ideje 3*83 nap). Tehát ha el is 
választjuk a rádiumtól, néhány napig 
ugyanúgy lehet alkalmazni, mint ma
gát a rádiumot, annál is inkább, mert 
a rádiumkészítmények áthatoló sugár
zása is az E. bomlástermékeiből (az 
ú. n. aktív lerakódástól) származik.

Az aktinium- és a thorium-E. (más 
néven: aktinon, illetőleg thoron), a rá
dium-izotóp aktinium X-nek, illetőleg 
az (ugyancsak rádium - izotóp) tho
rium X-nek a közvetlen bomlásterméke. 
Mind a kettő igen rövidéletű, tehát 
önmagukban (az anyaelemüktől elvá
lasztva) nincs különösebb gyakorlati 
jelentőségük. I. L.

Emanáció-elektroszkóp, 1. Elektro- 
szkóp.

Emanálóképesség a radioaktív ké
szítményeknek az a tulajdonsága, hogy 
a bennük keletkező radioaktív nemes 
gázokat (az emanációkat) könnyen ki
engedik magukból. Ha pl. rádium ol
datából ammóniumkarbonát vagy am- 
móniumszulfát jelenlétében nagyfelületű 
vashidroxidot (ferrihidroxidot) csapunk 
ki, ez magával ragadja az oldatból a 
rádiumot is. Ez utóbbi benne marad a 
nagyfelületű vashidroxidban, ellenben 
a belőle keletkező rádiumemanáció el
távozik. Ezen a módon a rádiumból ál
landóan és kényelmesen el lehet válasz
tani emanációt, ami gyakorlati szem
pontból azért jelentős, mert az emaná
ciót sok esetben ugyanúgy lehet alkal
mazni, mint a drága rádiumot. I. L.

Emánium, 1. Aktinium.
Emersiherbosa, mocsári vegetáció, 

síklápok. Higrofil jellegű rétek, azaz 
többé-kevésbbé zárt gyep növényszö
vetkezetek, uralkodnak a helofiták (1. 
Életformák) vagy higrofil sások és 
füvek, a víz vagy vízzel átitatott ta 
laj fölé emelkednek (1. Higrofita). A 
mocsári növényszövetkezetek (Terrifi- 
cientiherbosa) a feltöltés (1. ott) fo
lyamatának stádiumaiként jelennek 
meg, rendesen szabályos zónádéban 
(1. ott), a talajszint (vízszint) hínár, 
a gyepszintben higro- és xerohelofiták, 
egy domináns, a kísérők többé-kevésbbé 

Természettudományi Lexikon.

mindig ugyanazok. A mocsári vagy 
savanyú rétek (Humidiherbosa) tala
ját csak tavasszal borítja víz, a ha
sonló összetételű s egymásba átmenő 
asszociációk mozaikszerű komplexek
ben (1. ott) helyezkednek el, uralkod
nak a hemikriptofiták (1. Életformák), 
talajuk húmuszos (mocsárrétek) vagy 
tőzeges (rétlápok), semleges vagy bá- 
zikus, meszes, sok tápanyaggal. A sík
lápok az mfraaquatikus (1. Láp), eu- 
trof (1. ott), bazifil (1. ott) lápok, á t
meneti lápok révén kapcsolódnak a tő- 
zegmohalápokhoz (1. Sphagniherbosa). 
Fejlődésmenetük minálunk síkon láp
erdőhöz, magas hegységben Sphagne- 
tumhoz vezet. Eloszlásukat, kialaku
lásukat a talajvíz szintjének magas
sága határozza meg, edafikus jellegű 
növényszövetkezetek. — Magyarország. 
Phragmition, nádasok, magasnövésű, 
sűrű, egyenletes mocsári növényszövet
kezetek, Phragmitetum: a domináns 
faj, lehet nád, gyékény (Typha), káka 
(Schoenoplectus), Glyceria aquatica, 
Phalaris arundinacea, Oenanthe aqua
tica stb. Mélyebb vízben inkább Schoe
noplectus zóna, kifelé Magnocaricion. 
Hegyvidéki a Glycerieto-Sparganietum. 
— Magnocaricion, magas sások vegetá
ciója, zsombékosok, az alföldi Carice- 
tum Hudsonii már megfogyatkozott, 
helyette zsombékolnak C. paniculata, 
paradoxa, sőt C. acutiformis stb., 
legelterjedtebb a C. acutiformis-ripa- 
riae (-gracilis), hegyvidéken még a C. 
inflatae-vesicariae stb. Sziki tavak men
tén Bulboschoenus maritimus, laposo
kon Heleocharis palustris, a Balaton 
és Fertő partjain Juncus maritimus 
assz. — Iszapos parton a Juncetum 
effusi átmenet a Nanocyperion, törpe
káka növényszövetkezetekhez, különö 
sen ártereken, így a Cyperus flaves- 
cens-fuscus, Heleocharis acicularis, stb. 
assz.-k. — Előbbiek inkább álló- vagy 
lassan folyó vizek partján alakulnak 
ki, míg a Cardaminion amarae (C- 
Moution) assz. csoport tagjai a for
ráslápokon, így erdőkben Cardamine 
amara, síkon Equisetum palustre, 
limosum, Catabrosa, magas hegy-
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vidéken Cratoneureto-C ardaminetam 
Opizii növényszövetkezetek. — Par- 
vocaricion, törpe sások vegetációja, 
egyenletes sásrétek, mohaszinttel, in
kább hegyvidéki, a Sphagnetumokba. 
átmenő assz.-k, mint Caricetnm Goo- 
denowii és a Trichophoretumok, az ide 
sorozott Carex Davalliana, Juncus 
subnodulosus és Schoenus nigricans 
növény szövetkezetek a síksági Moli- 
nion coeruleae, tőzeges rétek csoport
jába tartoznak s a Sesleria uligi- 
nosa-rétekkel váltakoznak, kultúrhatá- 
sok a Molinia uralkodásának kedvez
nek, amely az előbbiek termelte tőze
get mállasztja (az egyes assz.-k in
kább csak a domináns fajban külön
böznek, azonos szukcessziósorozat tag
jai). — Agrostidion albae, mocsár
rétek Agrostidetum albae uralkodó fa
jai még Carex distans és Deschampsia 
caespitosa, gyakoribbak még a Poa 
trivialis ésAlopecurus pratensis assz.-k, 
Beckmannion eruciformis a sziki lapo
sok nedves rétjei, ezekben az Agrostis 
alba mellett Glyceria fluitans, Alope- 
curus geniculatus vagy Beckmannia 
uralkodnak, a két utolsó csoport á t
megy a szárazabb Sempervirentiher- 
bosa (1. ott) assz.-iba. S. R.

Emésztés. A táplálék oldhatóvá té
tele s egyszersmind a fajidegen mér
gező fehérjék közömbös aminosavakká 
való bontása. Az emésztőnedvek vég
zik. Ezek: 1. N y á l .  Sikamlóssá 
teszi a falatot s ezzel elősegíti a nye
lést. Fermentumai a ptialin, mely ke
ményítőt bont cukorrá és a diasztáz, 
amely a malátacukrot hasítja szőlő
cukorrá. 2 . G y o m  or  ne dv .  0 1 % 
sósavat tartalmaz. Fermentumai: pep
sin, mely fehérjéket bont, Üpáz, mely 
zsírokat hasít zsírsavra és glicerinre 
és oltó, mely megalvasztja a tej ka
zeinjét. 3 P a n k r e a s t n e d v .  Fer
mentumai: a) tripszin, mely inaktív 
protripszin formájában termelődik s 
melyet az enterokináz aktivál. A trip
szin nem egységes fermentum, hanem 
keverék, melynek részfermentjei közül 
a carboxypolypeptidase és aminopoly- 
peptidase a legfontosabbak, b) Ami

láz, mely komplex szénhidrátokat
bont disaccharidákra (ce’lulosét nem 
tudja megtámadni), c) feteapsin, vagy 
pankreaszlipáz, mely zsírokat bont 
zsírsavra és glycerinre. — 4. Epe.  
Részben a máj által kiküszöbölt anya
gokat szállítja a bélbe. Az epesavak 
szerepét 1. Zsírfelszívódás. Fontos fer- 
mentumot nem tartalmaz. 5. В é 1 - 
nedv .  Befejezi a fehérjeemésztést az 
erepsin nevű fermentum segítségével, 
ennek legfontosabb részfermentuma a 
dipeptidáz. Invertálja a disacchari- 
dákat, monosaccharidákká, invertáz 
nevű fermentuma segítségével. — Az 
E. végeredményében arra vezet, hogy 
tápanyagaink kristalloid (kismoleku 
lájú) és vízben oldható anyagokká 
válnak. T. H.

Emisszió a hevített fémek elektron
kibocsátása (1. Izzókatód). V. M.

Emissziós áram. Az elektroncső iz
zószálából kilépő elektronok által al
kotott áram neve E. (Jele: ie.) Az E. 
nagysága a hideg elektródok (anód és 
rács) feszültségétől függ. — Ha a hi
deg elektródok mindegyike negatív fe
szültségű, akkor a negatív elektronok 
közül csak a legnagyobb sebességűek 
bírnak ezekre rárepülni, tehát az E. 
igen kicsiny. Még negatívabb feszült
ségű elektródoknál az E. mértani sor 
(exponenciális függvény) szerint csök
kenik. Ez az ú. n. feltöltődési áram 
törvénye. — Ha a hideg elektródok kö
zül legalább az egyik pozitív feszült
ségű, akkor az elektronoknak az elek
tródokra való rááramlását a tértöltés 
jelensége korlátozza. A kívülebb levő 
elektronok taszítják az utánuk jövő
ket, a pozitív elektród vonzó hatása 
nem érvényesülhet teljesen, mert az 
izzószál közelében a tér töltve van ne
gatív elektronokkal. Az E. nagyjában 
követi a Schottky-törvényt:

ie =  К (e„ +  Dea)'U 
eg a rácsfeszültséget, ea az anódfeszült- 
séget, D az áthatást jelenti (1. Át
hatás), К egy állandó. Az E. a záró
jelben levő feszültségösszeg 3/2-ik hat
ványával arányos. — Ha a hideg elek-



tródok valamelyike igen magas pozitív
feszültségre tesz szert, akkor az E. nö
vekedése megszűnik és létrejön a telí
tési áram. — Az említett károm tör
vény érvényességi területei fokozatosan 
mennek át egymásba (1. Karakterisz
tika). Az E. szétoszlik anód- és rács
áramra, tehát ezek összegével azonos. 
Az E.-nek a két elektród közötti meg
oszlására nézve mértékadó, hogy addig, 
amíg az egyik elektród lényegesen po
zitívabb, mint a másik, az E. túlnyomó 
része ezen keresztül folyik le. Ha a két 
elektród feszültsége egyformává lesz, 
akkor hirtelen egyformává lesz a két 
elektród árama is. Ugyanez érvényes 
az esetleg jelenlevő többi elektród ára
mára nézve is.

Az anódáram alkotja az E. túlnyomó 
részét, mert a rács feszültsége rendes 
körülmények között mélyen az anód 
feszültsége alatt marad. Éppen ezért 
az anódáramra nézve az említett há
rom törvény érvényesnek vehető. Az 
anódáram milliamper (ezred amper) 
nagyságrendű. — A rácsáram negatív 
feszültségeknél a feltöltődési áram tör
vénye szerint változik. Nagyságrendje 
mikroamper (milliomod amper). Na
gyobb mértékben negatív rácsfeszült
ségnél iránya megfordul a nyomokban 
mindig jelenlévő pozitív gázionok kö
vetkeztében. V. M.

Emulgálás, i. Emulziók.
Emulgator, 1. Emulziók.
Emulzin, 1. Enzim.
Emulzió. Az oly durva diszperz- 

rendszereket, melyekben mind a disz
perzrész, mind a diszperziós közeg fo
lyadék, E.-nak nevezzük. Minden egy
mással nem elegyedő folyadékpár (A  és
B) kétféle E.-t alkothat: A van emul- 
gálva B-ben ée В van emulgálva A- 
ban (pl. olaj és víz vizes olajemulziót 
és olajos vízemulziót alkothat). — E. 
előállítását e m u l g á l á s n a k  nevez
zük. Az emulgálás általában mechani
kai energia felhasználásával (keverés, 
rázás, centrifugális erő felhasználásá
val stb.) történhet. Állandó E. rend
szerint csak megfelelő anyagok, ú. n. 
e m u l g á t o r o k  jelenlétében nyer

hetők. Emulgátorok gyanánt a leg
különbözőbb anyagok alkalmazhatók, 
pl. alkalihidroxidok, szappanok, gela- 
tina, albumin, fehérjebomlástermékek, 
szaponin, gumianyagok, finom szusz
penziók, mint kaolin-, agyag-, kalcium
karbonát-, szén-, betonitszuszpenziók 
stb. Az emulgátorok állandósító ha
tása többféle okra vezethető vissza. 
Elektrolitok és általában a molekulá
ris diszperzanyagok hatása egyrészt 
a részecskék (cseppek) elektromos fel
töltésén, másrészt a felületi feszültség 
csökkentésén alapszik. A kolloidok és 
a szuszpenziók emulgáló hatásukat pe
dig főleg azzal fejtik ki, hogy az emui
gáit cseppek felületén védőhártyát ké
peznek, mely megakadályozza a csep
pek koagulálását és agglutinálását, 
azaz egymással való tömörülését.

B. A.
Emulzió, fotográfus. Ez a fény iránt 

érzékeny réteg a fényképlemezen. Ügy 
készül, hogy alkálihalogén só zselatí- 
nos oldatát ezüstnitrát oldatával ke
verik. Ekkor igen apró kristályokból 
álló ezüstklorid vagy bromid keletke
zik. Ezt több órán át meleg helyen 
hagyják, így a kristályok növeked
nek vagy egyesülnek. Gyári néven 
ez a folyamat az „érés“. A kristályok 
növekedése a fizikai érés. Azonkívül 
az ezüstbromid kémiai tulajdonságai 
is megváltoznak. Ez a kémiai érés. 
Valószínű, hogy az ezüstbromidnak 
igen kis része ezüstszulfiddá alakul. 
Az ezüstszulfid szerepét nem ismer
jük. Azt tudjuk, hogy ha az ezüst
szulfid kolloidális oldatában ezüstbro
mid oldata van és ezt megvilágítjuk, 
akkor a szulfidrészeken ezüst rakódik 
le. Lehet, hogy a rejtett kép kelet
kezésénél is ilyen folyamat megy vég
be (1. Rejtett kép). — Az E. kis 
ezüstbromidszernekből áll. A nagyon 
kis magok mikroszkópban kerekala- 
kúak, a nagy magok háromszögala- 
kúak úgy, hogy a csúcsok le vannak 
törve, a közbeeső nagyságok hatszö
gesek. A nagyon érzékeny E.-ban a 
szemek 5—10 mikron méretűek és kü
lönböző nagyságúak. A kevéssé órzé-
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kény E.-ban a kristályok csak 1—2 
mikron méretűek és egyenlő nagyok.

M. J.
Emulzoid. Az olyan kolloidoldatokat, 

melyeknek részecskéi folyékony halmaz- 
állapotúak, E.-oknak nevezzük. E.-ok 
létrejöhetnek mind folyadékok, mind 
szilárd halmazállapotú testek folyadé
kokban való diszpergálása folytán. Az 
utóbbi esetben a diszpergálandó test
nek nagymértékben liofilnek kell len
nie, vagyis a diszperziós közeget nagy
mértékben meg kell kötnie. A szilárd 
testekből származó E.-ok tehát liofil 
kolloidoldatok (pl. a frissen készült 
aluminiumhidroxid-sol) (1. Liofil). A 
folyékony halmazállapotú testekből 
képződő E.-ok azonban lehetnek lio- 
fobok is (pl. víz-olaj emulzoid). B. A.

Endemizmus, endemikus (bennszü
lött) faj. Kizárólag valamely területen 
honos fajok annak E.-ai, így Magyar- 
országnak (Horvátország nélkül) mint
egy 280 (9’1 %) endemikus virágos nö
vényfaja van. Rendesen kisebb areájú 
fajokat tekintjük E.-oknak, amelyek 
természetes földrajzi (és növényföld
rajzi) egységek (szigetek, hegyrend
szerek, izolált síkságok) flóráját jel
lemzik. Pl. Ausztrália . flórájának 
mintegy 85%-a, Űj-Zéland flórájának 
70%-a endemikus. Magyarországon az 
Északi-Kárpátok 3‘1%, Erdély 7'5%, 
az Alföld 2’3% (sziki és homokpusz
tai fajok) E.-t mutat fel, míg az á t
meneti jellegű Dunántúlnak alig van 
E.-a. Szubendemikus az olyan faj, 
amely a szomszédos területeken is 
szórványosan előfordul, pl. az Északi 
Kárpátok oly bennszülöttje, amely 
még a Szudetákban, vagy az Ös-Mát- 
rán is nő. Kevesebb a rokonságától 
messze elkülönült, ősi (harmadkori) 
reliktum-E. — inkább magashegységi 
fajok, pl. az erdélyi Syringa Josikaea 
(rokona a Himaláján) — legtöbb a 
változékony tőalakból újabban (poszt- 
glaciálisan) kihasadt lokális E. Szá
mos változékony növénynemzetségnek 
különböző flóraterületeken (Gentiana, 
Melampyrum) vagy más-más alzaton 
(Rhododendron) egymást kizáró és

helyettesítő (vikariáns, 1. ott) ende
mikus alakjai, fajai vannak. — Ende
mikus állatfaj hazánkban pl. a Mar
tha hungarica nevű csiga. S. R.

Endofita, ökológiai csoport, állati 
és növényi szervezetek szöveteiben ön
álló, nem élősködő növények (endo- 
xilo- és endozoofita), továbbá kőzet 
belsejébe hatoló s azt mállasztó en- 
dolitofita (dolomit- és mészeziklák- 
ban, különösen algák). S. R.

Endogeoszfer elemek, 1. Geokémia.
Endokrin-mirigyek, 1. Belső szekré

ciós mirigyek.
Endoterm reakció, 1. Reakcióhő.
Éneklő ívlámpa. Duddel mutatta ki 

először, hogy ívlámpával rezgéseket le
het kelteni. Kísérlete É. néven isme
retes. Egyenáramú forrásból ívlámpát

táplálunk. Az ívfénnyel párhuzamosan 
önindukciós tekercset (L) és konden
zátort (C) kapcsolunk, fgy az ívfényt 
zárt oszcillátorba foglaltuk. Ha az ív
fény hosszát kellően megválasztjuk és 
az áramerősség elég kicsi, akkor az ív
fény éneklő hangot ad. Ugyanis a sű
rítő váltakozó feltöltése és kisülése foly
tán elektromos rezgések keletkeznek, 
ez a váltakozó áram az ívfényben az 
egyenáram fölé helyezkedik. Az áram
erősség váltakozása folytán a Joule hő 
változik. Ennek megfelelően az ívfény
ben levő gáz kiterjed és ősszehúzódik. 
A gáznak ez a térfogatváltozása a kör
nyezetben mint hanghullám terjed el. 
Az önindukció és kapacitás változása
kor az elektromos rezgésszám és vele 
együtt a hang magassága változik. M. J.

Energiakvantum (foton). Először 
Planck vezette be a róla elnevezett su
gárzási formula bevezetésekor azt a 
feltevést, hogy egy v -frekvenciájú elek
tromágneses sugárzás energiája csak h v



(h a Planck-állandó) egészszámú sok
szorosainak az értékét veheti fel. A régi 
elméletben még kétséges volt, hogy váj
jon ez a kvantum csak a kibocsátás 
pillanatában létezik s aztán szétfolyik 
a térben, vagy állandóan megmarad 
(1. Tűsugárzás). A kvantummechanika 
az utóbbi felfogás javára döntött. A 
színképvonalak elméletébe Bohr vezette 
be ezt az ú. n. frekvenciafeltételt olyan 
formában, hogy ha az atom egy ma
gasabb £ 2  energiaállapotból egy ala
csonyabb E i állapotba megy át, úgy 
energiáját olyan r -frekvenciával sugá
rozza ki, melyet az E2 —E 1 =  h v össze
függés határoz meg. A f o t o n t  leg
először az infravörös és optikai régiók
ban fedezték fel, de természetesen min
den elektromágneses sugárzásra vonat
kozik, így érvényes a Röntgen- és 
y-sugárzásra is, ahol az energiakvan- 
tumok azonban sokkal nagyobbak, 
mert V igen nagy. És érvényesnek kell 
lennie a rádiótechnikában használt 
elektromágneses sugárzásokra is, csak 
ott viszont a kvantumok v kicsiny
sége miatt igen kicsinyek, másrészt 
a használt energiák igen nagyok, úgy
hogy ebben az esetben a kvantum- 
elmélet és a klasszikus elmélet között, 
mely szerint a kibocsátás folytonos, 
nem lehet különbséget tenni. Egy 
fotonokkal kapcsolatos igen fontos 
összefüggést Einstein vezetett be a fizi
kába (1. Einstein-egyenlet).

N. T. és G. P.
Energia megmaradásának elve, 1. 

Első főtétel.
Energia tétlensége, 1. Relativitás el

mélete.
Enthalpia (Gibbs hőfüggvény, hő

tartalom) alatt a belső energiának a 
nyomás és térfogat szorzatával meg 
nagvobbított értékét értik, I =  U 
+  PV. Az E. termodinamikai állapot- 
jelző, vagyis a rendszer állapotával 
egyértelműen meg van határozva. Az 
E. változása állandó nyomáson mért 
reakcióhővel egyenlő (1. Reakcióhő).

L.B.
Energida, a szervezet legkisebb 

élettani egysége: a sejtmag, az ural

ma alá tartozó citoplazmatömeggel. 
Az E. nem fedi a sejt fogalmát, mert 
a sejt fogalmához hozzátartozik a 
sejtfallal elhatárolt tér fogalma is. A 
sejt vagy egyetlen, vagy több E. 
együttese, aszerint, hogy a sejtben 
egyetlen vagy több sejtmag van 
(monoenergidás, polienergidás sejt). 
A sejt mint alaktani alapegység, az 
E. pedig mint élettani alapegység 
szerepel a szervezetek felépítésében.

Sz Z.
Entelechia. A vitalista biológia 

(Driesch) szerint az élő szervezetnek 
célszerű törekvése egy bizonyos alak 
elérésére. Az E. valójában elzárkózik 
a fejlődés kauzális magyarázatától.

G.E.
Enterokináz, 1. Enzim.
Entofiták, 1. Élősködés.
Entoparaziták, 1. Élősködés.
Entozoák, 1. Élősködés.
Entrópia. Be lehet bizonyítani, hogy 

ha valamely rendszer az A állapotból 
a В-állapotba megy át, akkor — re
verzibilis változás esetében — a 

в
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kifejezés értéke független az úttól, 
amelyen a változás végbement, hanem 
csupán a kezdeti és végső állapottól 
függ. Az integrál értékét Clausius sze
rint az A- és R-állapot között bekö
vetkező E.-változásnak (SA—SB) ne
vezzük. Mivel az első főtétel értelmé
ben dQ =  dU +  PdV, az Elválto
zást a rendszerhez r e v e r z i b i l i 
s e n  hozzáfolyt melegnek és az ab
szolút hőmérsékletnek a hányadosa ha-

d Q \ ,_
tározza (dS =  ) meg. Az E. ál

lapotfüggvény, tehát független a vál
tozás módjának természetétől. Mi
vel a valóságos folyamatok mindig 
irreverzibilisen mennek végbe, ezért 
PdVirr < PdVrev —, tehát dS >  dQirr

T ‘
Következőleg, ha a változáshoz minden 
más vele kapcsolt változást hozzáve
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szünk, vagyis rendszerünket zárt rend
szerré egészítjük ki, az E.-változás 
zérus (reverzibilis folyamat), vagy 
pozitív (irreverzibilis folyamat).

Az E.-t a kinétikai elmélet alapján 
is lehet definiálni. Az a körülmény, 
hogy az önként bekövetkező folyama
tokban az E. mindig no, arra utal, 
hogy a rendszer mindig a legvaló
színűbb állapotot igyekszik felvenni. 
Boltzmann szerint az E. a szóbanforgó 
állapot termodinamikai valószínűségé
vel (w) á következőképen függ össze: 
iS — Jc log n w +  const, ahol к a 
Boltzmann.-álleLvdó (1. Második fő
tétel). L. B.

Entrópiatétel, 1. Második főtétel.
Enzim (fermentum, erjesztő. A gö

rög évEú|Lir) =  enzümé =  kovász szó
ból ered; fermentum latinul élesztő, 
erjesztő, kovász) olyan szerves katali
záló vegyület (1. ezt), amely élő 
lényekben fordul elő. Az E.-ek hatá
sától számos élettani vegyfolyamat 
gyorsan folyik le, amelyek E. nélkül 
csak végtelen lassúsággal mennének 
végbe. Ezeket a kémiai folyamatokat 
mesterségesen többnyire csak olyan 
erőszakos módszerekkel (pl. magas 
hőmérséklet, erős savak, lúgok stb.) 
valósíthatjuk meg, amelyek az élő
lényt tönkretennék. Pl. ha keményítőt 
cukorrá akarunk átváltoztatni, akkor 
sósavval főzzük; a szájban ellenben 
pillanatok alatt változik át a kenyér
ben levő keményítő cukorrá a ptialin, 
vagy diasztáz nevű enzim hatására. 
Vagy a pepszin a gyomorban a táp
lálékkal bevett fehérjéket bontja ki
sebb molekulájú vegyületekkó (pepti- 
dekké), holott ezt a hatást mestersé
gesen szintén csak savval főzve ér
hetjük el.

Az E.-ek létezéséről mindeddig csak 
h a t á s u k  ból szerezhetünk tudomást; 
tiszta E.-et még senki sem tudott elő
állítani. Már ebben is velejében külön
böznek az E.-ek a szervetlen katalizá- 
lóktól, amelyek mindnyájan jól ismert 
elemek, vagy vegyületek. De külön
böznek még abban is, hogy hatásuk 
többé-kevésbbé különleges, vagyis a 
vegyületek csak egv-egy csoportjának,

néha csak egyetlen vegyületnek a re
akcióját gyorsítják, míg a szervet’en 
katalizálok rendszerint sokféle vegyü
let átalakulását segítik. Ennek meg
értéséhez állapítsuk meg, hogy vala
mely E. jelenlétét annak a vegyület
nek (szubsztrátum) az átalakulásáról 
ismerjük fel, sőt ezzel mérjük, amely
nek a reakcióját gyorsítja; ennél
fogva az E.-et rendszerint szubsztrá- 
tumáról nevezik el olymódon, hogy 
ennek nevét az ,,-áz“ képzővel toldják 
meg. Ehhez képest a következő össze
foglaló csoportokba osztjuk:

I. H i d r o l á z o k ,  valamely vegyü
let hidrolitos bomlását gyorsítják: 1. 
E s z  t e r á z o k  valamely észtért hidro- 
lizálnak; ide tartoznak a zsírnemű 
anyagokat bontó lipázok a hasnyál
mirigy váladékában, a gyomorban, 
májban, bélben, a vérben, állati és 
növényi sejtszövetekben, főleg olajos 
magvakban. — 2. K a r b o h i d r á -  
z o k  szénhidrátokat hidrolizálnak; a) 
p о 1 i á z о k, polisaccharidokat bonta
nak alsóbbrendű vegyületekké, pl. az 
amiláz (diasztáz a hasnyálmirigy vá
ladékában. a vérben, a bőrben, mag
vakban, kivált csirázókban [maláta], 
levelekben, penészekben, baktériumok
ban stb., ptialin a száj nyálában) a 
keményítőt, a deksztrináz (csírázó 
magvakban, penészekben) deksztrint, 
a cellulóz (növények növényi élőskö
dőiben) cellulózt hidrolizál; — Ъ) 
h e k s z o z i d á z o k ,  összetett cukro
kat és glukozidákat hidrolizálnak. pl. 
a malátacukrot a máltáz. a nádcukrot 
a saccharáz, vagy invertáz (mind
nyája a bélben, azután növényekben, 
élesztőben, penészekben, baktériumok
ban), a tejcukrot a láktáz (bélben, 
kriptogámokban, mandulában) stb. — 
3. P r o t e á z o k  fehérjéket (proteino
kat) bontanak el rendszerint pepti- 
dekké, pl. a pepszin a gyomorban, a 
tripszin a hasnyálmirigy váladékában. 
Proteázok növényekben is előfordul
nak, kivált húsevőkben. — 4. P e p 
t i d  á z о к peptideket bontanak ami- 
nosavakká, pl. a vékonybélben előfor
duló erepszin, továbbá általában nö
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vényekben. — 5. T r o m b á z  a vér
megalvadását idézi elő akkor, ha a 
vér a véredényből kilép. Szubsztrá- 
tuma a szol állapotban levő, fehérje- 
nemű tibrinogén, amely megalvadás 
közben fibrinná változik. A trombáz 
létezése körül sok vita folyik; létezése 
ma sem biztos (proenzime a vérben és 
a sejtszövetekben).

II. N u k l e á z o k  a fehérjék' leg
bonyolultabb vegyületeinek, a nukleo- 
proteidoknak nukleinsav nevű hasa
dási termékeit fokozatosan egyszerűbb 
vegyületekre bontják, végső eredmény
ben foszforsavra, cukorra és bázisos 
vegyületekre (purinok, pirimidinok). 
(Általában a sejtszövetekben, bélben, 
azután különösen élesztőben.)

III. A m i d á z o k  többnyire fehér
jék bomlásából származó, egyszerűbb 
nitrogéntartalmú vegyületekben a n it
rogén és a szénatom kapcsolódását 
szüntetik meg, rendszerint ammónia 
létesiilése közben. Legismertebb közü
lük az u r e á z, amely karbsmidból 
végül széndioxidot és ammóniát léte
sít (általában sejtszövetekben, ureáz 
különösen magvakban és talajbaktériu
mokban).

IV. L é 1 e к z é s i E.-ek az erjedési 
E -ekkel együtt Palladin elmélete sze
rint fontos szerepük van a növények 
lélekzésében. Egészen hasonló a szere
pük az állatok ú. n. sejtlélekzésében, 
amelyben a cukor lebontását végzik. 
Ezenkívül részük van sötétszínű ve- 
gyületek (pigmentumok) létesülésében 
is. (Általában sejtszövetekben, élesz
tőben, gombákban, a vérben.) — 1. 
O x i d o r e d u k á z o k  a vizet szét
bontva, jelenlevő más vegyületek egyik 
részét oxidálják, másik részét redu
kálják. — 2. O x i d á z o k  vegyületek 
oxidálását szabad oxigénnel idézik elő. 
Lehet, hogy az előzőkkel azonosak. — 
3. P e r o x i d á z o k  peroxidokból oxi
gént hasítanak le és ezzel valamely 
vegyületet oxidálnak.

V. E r j e d é s i  E.-ek, z i m á z o k .  
Többféle E. tartozik ide, amelyek a 
szerves erjedésnek láncszerűen egymás
után következő reakcióit egyenként

különlegesen gyorsítják (kivált az 
élesztőben stb.), pl. a Neuberg-féle kar- 
boxiláz, amely az erjedés egyik foko
zatában a cukorból létesülő kozmás 
szőlősavat széndioxiddá és acetalde- 
hiddá bontja: CH3.CO.COOH =  
CIh . CHO +  СО*. Tulajdonképen ezt 
a csoportot a lélekzési E.-ekhez is le
het sorolni, mert a lélekzés és erjedés 
rokon és részben egymásbakapcsolódó 
folyamatok, kivált a növényekben. 
Ezért Neuberg és Oppenheimer a két 
csoportot a d e z m o l á z o k  csoport
jában egyesíti.

VI. K a t a l á z .  Valószínűleg egyet
len különleges E., amely hidrogénper- 
oxidból közönséges (molekulás) oxigént 
szabadít fel, talán szerves peroxidok
ból is. Minden állati és növényi sejt
ben, kivált azonban a vérben nagy 
mennyiségben fordul elő.

Ebből a csoportosításból kitűnik, 
mennyire különlegesen hatnak az egyes 
E.-csoportok, még inkább egyes E.-ek. 
E különlegesség azonban E.-enként na
gyon eltérő fokú lehet, pl. az eszterá- 
zok legtöbbje bármely észtért, vagy 
zsírt hidrolizál, míg a karbohidrázok 
és az erjedési E.-ek csoportjában, ame
lyet különben legjobban is tanulmá
nyoztak, ismerjük eddig a legkülönle
gesebb hatású E.-eket. Ez természetes, 
mert kivált a cukrokat nagy változa
tosságuk mellett szerkezetükre és gyö
keik térbeli elrendezkedésére nézve (kon
figuráció) aránylag legjobban ismer
jük, míg pl. a fehérjék és polipeptid- 
jeik szerkezete és konfigurációja oly 
bonyolult, hogy arról, a szerves vegy
tan annyi kitűnő kutatójának mun
kálkodása után is, aránylag még nem 
tudunk eleget a proteázok különleges
ségének kellő felismerésére. — Külö
nösen a cukrok erjeszthet őségé alkal
mas a különlegesség tanulmányozására 
Csakis egyszerű cukrok (monosaccha- 
ridok) bomlanak el erjedési E.-éktől, 
de azok közül is csak olyanok, ame
lyekben a szénatomok száma a 3 nak 
egészszámú sokszorosa, tehát 3 as, 
6 os és 9 es cukrok. De ezek közül i- 
csak aránylag kevés az elbontható.



Finomabb különlegességre mutat, hogy 
az elereszthető monosaccharidok kö
zül rendszerint csak azt a térbeli el- 
rendeződésűt bontja a zimáz-E.-cso- 
port, amely a természetben előfordul 
(pl. a jobbra csavaró szőlőcukrot 
(d glukóz), ellenben nem a balra csa
varót (1-glukóz). Ennélfogva pl. vala
mely élesztőfajta jól erjeszt, tehát jól 
szaporodik d-glukóz oldatában, ellen
ben nem él meg e cukor tükörképű 
változata, az 1-glukóz oldatában. Sőt 
az E- különlegessége annyira mehet, 
hogy valamely vegvületet (pl. gluko- 
zidát, vagy disaccharidot) csak akkor 
támadhat meg, ha egy bizonyos atom
csoportjának a konfigurációja erre al

kalmas. Ha ellenben ellenkező elren- 
deződésű, akkor az E. már nem bont
hatja el (pl. az a- ée /Lglukozidok 
élesen különböző E.-ei). Ezek az ész
lelések vezették Fincher Emilt arra 
a híressé vált hasonlatra, amelyben 
az E.-et kulcshoz, a szubsztrátumot 
zárhoz hasonlította. Az E.-eket így 
különleges hatásuk fokához képest 
tolvajkulcshoz, közönséges, sőt ú. n. 
Wertheim-kulcshoz hasonlíthatjuk.

Ennek a különlegességnek egyik fel
tűnő példája a cukorgyári melasszban 
előforduló trisaccharidnak, a raffinóz- 
nak a hidrolízise különböző E.-ek ál
tal, amint az alábbi képletek mutat
ják:

и  2.
Raffinóz =  fruktóz „glukóz „  galaktóz. 
Savtól >- fruktóz -f glukóz -f galaktóz. 
Invertáztól ■ ► fruktóz +  mehbióz,
Emulzintól >- nádcukor +  galaktóz.

Ebből következik, hogy invertáz 
csak az 1. számú kapcsolódást, emul- 
zin csak a 2. számút bonthatja fel a 
víz elemeinek belépése által. — Leg
újabb vizsgálatok azt mutatják, hogy 
a konfiguráción kívül az elbomló mo
lekula hosszától is függ, vájjon vala
mely E. bonthatja-e. fgy a magyar 
Zechmeister kutatásaiból kitűnt, hogy 
a cellulóznak egyébként egészen azo
nos „építőkö“-vekből felépített, de 
különböző atómlánchosszúságú lebon
tási termékeit más-más E. boutja to
vább.

Az E.-eknek ez az éles különleges
sége hozzájárult ahhoz, hogy ha
tásuk mechanizmusát megértsük és 
ugyanerre \ezetett egészen más tulaj
donságuk is, a kolloidális (1. ezt) szer
kezet, aminek következménye, hogy 
felhevítés megolvasztja (koagulálja) 
őket, amikor hatásuk is megszűnik. 
Minthogy azonban másrészről azoknak 
a vegyi folyamatoknak a sebessége, 
amelyeket az E. ek gyorsítanak, a hő 
emelésétől növekszik, ennélfogva, ha 
lassanként felhevítjük az E. és szub- 
sztrátuma keverékét, egyre gyorsul a 
reakció, amíg bizonyos hőfokon (hő
optimum) túl újból csökkenni kezd

és tovább hevítve végül egészen meg
szűnik (elölési hőmérséklet). Pl. a 
zöld pené?z (Penicillum glaucum) in- 
vertázának hőoptimumát a következő 
görbe jelzi:

E n z im
hatás

A legtöbb E. hőoptimuma 38—40° 
körül van, ellenben pl. a katalázé csak 
mintegy 10°-on. Azonban ez a hő
optimum az újabb vizsgálatok szerint 
nem szigorúan jellemző valamely E.-re, 
hanem többé-kevésbbé aszerint módo
sul, hogy milyen más vegyülethez ta
padt („adszorbcálódott“). A kolloi
dális szerkezet ugvanis éppen a mi
cellák nagy felületi vonzásánál fogva
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azt eredményezi, hogy az E. minden
féle más testtel, főként más kolloidá- 
lis vegytiletekkel összetapad. Az ilyen 
vegyület rendszerint jel'emző aszerint, 
hogy milyen élő szervezetből (állat, 
növény, vagy ezeknek valamely szer
ve) származik az E. és ezért E.- 
h o r d o z ó  nak nevezhetjük. Mint
hogy ennek a hordozónak tömege jó
val nagyobb, mint magáé az E.-é, 
ennek a hőokozta megalvadása, vagy 
akár eloszlottsági fokának (diszper- 
zitási fokának) megváltozása az E. 
megalvadásának diszperzitási foka meg
változásának látszik.

Az E.-ek kolloidális szerkezetüknél 
fogva mindenféle más testet, vegyü- 
letet, vagy elektrolitok ionjait is ma
gukhoz vonzzák és felületükön mint
egy összesürítik, amitől vagy elek
tromos töltést kapnak, vagy meglevő 
elektromos töltésük megváltozik. Ez 
azután további diszperzitási fokukat, 
tehát micelláik nagyságát is megvál
toztatja. Különösen erősen hatnak rá
juk a savak (hidrogénionok), lúgok (hid- 
roxiliónok), gyakran sók ionjai is.

Ilyen módon mindezek az ionok többé- 
kevésbbé megváltoztatják az E. hatá
sát. Rendszerint valamely ion kisebb 
koncentrációban fokozza, nagyobb kon
centrációban csökkenti az E. hatását 
és így ennek is van optimuma. Leg
fontosabb a hidrogénion-koncentráció 
hatása, amelynek szerepe az utóbbi 
20 óv kutatásai szerint az összes 
élettani folyamatokban jelentős. Rö
vid kifejezésére a Vh fogalmát hasz
náljuk (1. ott), amely a hidrogénionok 
koncentrációját jelző szám negatív lo
garitmusa. Számbeli értékének a kö
vetkező jelentősége van: ha a p# =  7 
akkor az oldat semleges, ha а p# ki
sebb, mint 7, akkor az oldat sa
vanyú, ha a pH nagyobb, mint 7, ak
kor az oldat lúgos. A p#-t kifejező 
számnak (minthogy a logaritmus ka
rakterisztikája) egy egységnyi válto
zása a folyadék kémhatásának 10-sze
res változását fejezi ki, pl. az 5 pH -s 
folyadék 10 szerte savanyúbb a 6 
pásnál.

Enzim Származás P//-optimum

• Hasnyálmirigy.......................... 8
Lipáz l Vérszerum.................................. 8

Ricinusmag .............................. 5
Emberi n y á l.............................. 6‘7

I Hasnyálmirigy.......................... 6‘8
Diasztáz l Maláta ...................................... 4'9

Burgonya .................................. 7-0
\ Burgonyalevél .......................... 6'75

Élesztő ...................................... 4-2—5'2
Invertáz < Zöld penész ..............................

Rozshajtások ..........................
4’5
4-5

i Bél (emberi)............................... 6—8
Máltáz Élesztő ...................................... 7
Proteáz
Pepszin

Élesztő ...................................... 67—85 
15—1*6

Oltó 6’2
Tripszin Hasnyálmirigy .......................... 8 2 - 8 7
Erepszin (peptidáz) B é l............................................. 7‘8
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Minden E. tehát bizonyos Р я 'п 
fejti ki hatását legerősebben, vagyis 
az E. gyorsította reakció ezen a p # 'n 
megy végbe leggyorsabban. Néhány E 
pH optimuma a következő:

A táblázatból kitűnik, hogy ugyan
annak az E.-nek p^-optimuma vál
tozhatok aszerint, hogy milyen élő
lényből, sőt ennek milyen szervéből 
származik. De még ugyanazon szár
mazású E. pH optimuma is némileg 
változhatok, ha különböző idegen ve- 
gyületeket (pl. szervetlen sókat, szer
ves vegyületeket) adunk a folyadékba. 
Ez ismét a „hordozó“-vegyület disz- 
perzitási foka változásának a követ
kezménye. Ennélfogva a p# optimum 
sem élesen jellemző állandója vala
mely E.-nek, bárha itt az ingadozá
sok jóval csekélyebbek, mint a hő
optimumé. Épp ezért valamely E. 
hatásának mérésekor mind e tényező
ket (hőmérséklet, pH, származás, ide
gen vegyületek jelenléte stb.) — 
amennyire lehet, — pontosan meg kell 
jelölni, hogy a kísérletek megismétlé
sekor e föltételeket lehetőleg újból 
megvalósíthassuk.

Savakon és lúgokon kívül különö
sen sók is érzékenyen szabályozzák 
az E.-ek hatását, sőt van E. (pl. a 
diasztáz), amely sók nélkül csak egé
szen gyengén hat. Nehéz fémek sói 
(kéneső, ezüst, réz stb) ellenben több
nyire már egészen kis töménységben 
gátolják, vagy teljesen megszüntetik 
az E. hatását („méreg“). A hatást 
fokozó tényezőket а к t  i v á 1 ó knak, 
a gátlókat p a r a l i z á l ó  knak szok
ták nevezni, noha az eddigiekből ki
tűnik, hogy ez a hatás a koncentrá
ciótól függően rendszerint csak vi
szonylagos.

Vannak azonban jellegzetes (speci
fikus) aktiválok és paralizálok is, 
amelyek többnyire szerves vegyületek. 
Ilyen specifikus aktiváló a tripszin 
e n t e r o k i n á  z-a, melyet szintén a 
hasnyálmirigy választ ki és amely 
nélkül a tripszin a fehérjebontásnak 
csak bizonyos felső szakát végezheti

el, ezt is csak gyengén. — A speci
fikus paralizálok között legfontosabb 
valamely E. szubsztrátuma és ennek 
az E. létesítette hasadási termékei. 
Pl. az invertáz hatását gátolja a nád
cukor és ennek hidrolitos bomlási ter
mékei (szőlő- és gyümölcscukor, össze
foglaló néven „invertcukor“), még pe
dig annál nagyobb fokban, minél több 
van belőlük jelen.

Az E.-eknek éppúgy, mint bármely 
kolloidáüs testnek, elektromos tulaj
donságaik is vannak. Az elektromos 
töltés részint a micelláknak a szol- 
vatáló szer molekuláihoz való súrló
dásából, részint az E. kémiai szerke
zetéből (pl. ha sav), részint más ve
gyületek, vagy ionok adszorbeálásából 
ered. Ennélfogva az E.-ek mutatják 
a kataforézis (1. ott), a kisózás stb. 
jelenségeit. Mindazonáltal mai ismere
teink szerint még kétséges, vájjon 
mindé jelenségek valóban magának az 
E.-nek, vagy pedig hordozójának, 
vagy talán a kettő vegyületének jelen
ségei e.

A z E. m e n n y i s é g i  m e g 
h a t á r o z á s a  Az E.-ek szerepé
nek tanulmányozásában hatásuk mé
rése nélkülözhetetlen. Minthogy az 
E.-et tisztán előállítani — egyetlen 
kivétellel (Euler egy ízben oxidáló E. 
gyanánt néhány szerves oxisav kál- 
ciumsóját ismerte fel) — eddig még 
nem sikerült, az E. hatását szubsztrá
tuma mennyiségi változásával mérjük.

E meghatározások voltaképen csak 
szorosan és szűkén határolt kísérleti 
feltételek mellett adhatnak megbíz
ható és még ekkor is csak konvencio
nális eredményeket.

K í s é r l e t e k  E. - e k  e l ő á l l í 
t á s á r a .  Az E.-ek tiszta előállí
tása nagy érzékenységüknél fogva 
óriási nehézségekbe ütközik. Korábbi 
kísérletekben, a múlt század második 
felében, vízzel vagy glicerinnel von
ták ki az illető állati vagy növényi 
szervet és az oldatot alkohollal ke
verték vagy kisózták. így több-keve
sebb E. et tartalmazó csapadékot 
kaptak, amelyet alkohollal és éterrel
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víztelenítve, légritkított térben közön
séges hőmérsékleten kiszárították. Ezek 
a készítmények többnyire fehérjék 
szennyezett keverékeiből álltak, az E. 
mennyisége csak elenyészően csekély 
volt bennük s ezért terjedt el az a 
nézet, hogy az E.-ek fehérjenemü ve- 
gyületek. Jóval tisztább készítménye
ket kaphatunk a Willstätter és Euler 
kidolgozta modern módszerekkel, ame
lyek az E.-ek kémiai, elektromos és 
kolloidális tulajdonságait használják 
fel, azonban minden E.-fajnál különle
gesen. Az illető szervet (pl. hasnyál
mirigy, gyomor, levelek, magvak) vagy 
közvetlenül, vagy előzetes óvatos szá
rítás után valamely oldószerrel (víz, 
glicerin) kivonják és most valamely 
kolloidális adszorbenssel, pl. alumi- 
niumhidroxiddal, kaolinnal stb, keve
rik. Ilyenkor az E. többnyire elektro
kémiai tulajdonságainál fogva vagy a 
kolloidhoz csapódva kiválik, vagy ol
datban marad s így a kísérő, szeny- 
nyező vegyületek egvrészétől már 
megszabadult. Ha az E. az oldatban 
maradt, valamely más, lehetőleg el
lenkező elektromos töltésű adszorbeá- 
lóval csapjuk le. A kolloidális csa
padékot azután valamely meghatáro
zott hidrogénion-koncentrációjú oldat
tal (pl. alkálifoszfát) kioldjuk (e 1 u - 
c i ó) és az adszorbeálást, valamint 
az eluciót többször megismételjük, 
gyakran más adszorbensekkel vagy 
eluálókkal. Ilyenkor megtörténhetik, 
hogy az E. szennyezettebb állapotban, 
tehát a tisztítási eljárás elején ellen
kező elektrokémiai tulajdonságot mu
tat, mint tisztább állapotban. így 
utóbb éppen ahhoz az adszorbeálóhoz 
kapcsolódhatik, amelyik mellett előbb 
oldatban maradt. Ez a k i v á l o 
g a t ó  a d s z o r b e á l á s  és e l u -  
c i ó lassanként mindenképen eltávo
lítja a szennyező vegyületek legna
gyobb részét, úgyhogy végül az E.- 
készítmény a fontosabb kísérő vegyü
letek (zsír, szénhidrát, fehérje) egyi
kének a reakcióit sem mutatja. Azon
ban bizonyos kísérő vegviiletektől tel 
jesen megszabadítani eddig egyetlen

E -et sem sikerült, mert további tisz
tításkor teljesen elveszti jellegzetes 
E.-es hatását. — A tisztítás előzetes 
műveletei között gyakran szerepel az 
a u t  о 1 í z i s (pl. élesztő feldolgozá
sában). A kiindulási anyagot többé- 
kevésbbé felhígítva bizonyos hidro- 
génion-koneentráción állni hagyják, 
pmikor a szerv saját E.-ei a kísérő 
végyületek (főként a fehérjék) na
gyobb részét lebontják, ami által a 
keresett E. szabaddá, oldhatóvá válik 
és könnyen adszorbeálható a kiválo
gató eljárással. Az eljárás javára szól 
még az is, hogy közben a többi E 
gvakran elbomlik s így keresett 
E.-ünkből ú. n. fiziológiai-tiszta E.- 
készítményt kapunk. Ezek a legújabb 
eljárások azonban csak akkor vezet
nek eredményre, ha minden E.-re és 
minden nyersanyagra nézve különle
gesen és nagy kísérleti tehetséggel al
kalmazzák. Egészen tiszta E.-et elő
állítani és kémiai szerkezetét megálla
pítani azonban máig sem sikerült és 
éppen az előállítási kísérletek tanul
ságai nyomán lehet, hogy nem is si
kerülhet.

A z E . - h a t á s  e l mé l e t e .  Az 
E.-et eddig a katalizálok csoportjába 
soroltuk. Az ideális katalizáló fogal
ma azonban az E.-ekre nézve nem áll
hat fenn tökéletesen, mert hatásuk 
közben többé-kevésbbé megváltoznak. 
Valószínű, hogy ez csak nagy érzé
kenységüknek és különböző mellék
hatásoknak a következménye. Több
nyire szigorúan különleges hatásuk
ból, kolloidális szerkezetükből és ha
tásuk fizikai-kémiai tanulmányozásá
ból azt kell következtetnünk, hogy 
valamely E. molekulájának éppúgy 
részaránytalan (aszimmetriás) a szer
kezete, mint pl. valamely cukoré, 
vagy fehérjéé. Ennélfogva az E. csak 
azért hathat szubsztrátumára, mert 
ezzel kolloidális adszorbeálás folytán, 
de konfigurációik különleges egybekap
csolódásánál fogva („kulcs“) össze
tapad, pl a szőlő- és gyümölcscukor 
gyökeiből álló nádcukorba beleakad 
az invertáz-E. Másrészről ugyanez a
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kolloidáüs E. vízmolekulákat is ad- 
szorbeál és így a víz a nádcukorhoz 
oly közel férkőzik, hogy mind a kettő 
részekre bomolva, most e részek kö
zül egy-kettő egyesül egymással, mi
nélfogva a szőlő- és gyümölcscukor 
szabad molekulái létesülnek. Azonban 
az E. maga nagy érzékenységénél, te
hát erős, jellegzetesen kiválogató 
vonzó képességénél fogva szabadon 
nem állhat meg, hanem az élő szerve
zetben bizonyos, nem-hatékony vegvü 
letekbe, a hordozókba kapaszkodik. 
WillstStter, továbbá Fodor A. szerint 
ezt így képzelhetjük:

HoZ^zy . a .
(Но =  hordozó, zy . a . =  zymoaktív 
anyag.) E szerkezetnél fogva tulaj - 
donképen helyesebb e n z i m r e n d 
s z e r  ről beszélni. Ebben a valószínű
leg m e l l é k  v e g y é r t é k e k  révén 
fennálló vegyületben az E. jellegzete
sen hatásos része szabadon van, tehát 
E.-es hatását kifejtheti. Ezért ha 
szubsztrátumával (Sz) érintkezik, ebbe 
belekapaszkodik és elhagyja hordozó
ját:
HoZZzy .a .A- Sz =  Но + SzZ^zy . a .
A sejtben levő természetes hordozót 
más, mesterséges hordozók is felvált
hatják, amint ez a korszerű E.-tisztí- 
tási eljárásokban pl. kaolinnal (Ka) 
stb. történik:

Но Z^zy . a .+ Ka =  Но + K a(Zzy .a .

A sejtben előforduló természetes hor
dozók E-rendszere többnyire jobban 
megvédi az E. hatásos gyökét, mint 
a mesterségesek, ezért a tisztítási el
járás során rendszerint fokozódik az 
E. érzékenysége.

Enzimek szerepe az élő szervezet
ben. Az E.-ek élettani szerepét mai 
ismereteink alapján főként a lebontó 
(disszimilálási) folyamatokban nagy
jában ismerjük, a felépítőkben (asszi- 
milálási, szintézises) még alig vala
mit tudunk róluk. Ez onnan van, 
hogy a lebontó - E. - es folyamatokat 
egyenként a szervezeten kívül is több

kevesebb tökéletességgel végrehajthat
juk, sőt legtöbbjét tisztán kémiai 
módszerekkel is utánozhatjuk. Felépítő 
E.-es folyamatokat azonban csak na
gyon kis számmal sikerült a szerveze
ten kívül végrehajtani, ezek is rend
szerint alárendelt jelentőségűek.

Az E.-es folyamatok a növényi és 
állati sejtben velejében ugyanazok, 
vagy legalább is hasonlók. Mégis el
különítve vázoljuk, mert a zöld nö
vényben az asszimilálási folyamatok 
tengnek túl, hiszen éppen ez teszi le
hetővé, hogy a mikroszervezetek túl
nyomó száma és az állatok közvetle
nül, vagy közvetve a zöld növényeken 
élősködjenek.

Ahhoz, hogy az E. ek élettani sze
repét láthassuk, egészen röviden bár, 
de mégis átfogóan át ke’l tekintenünk 
a növények és állatok élettani folya
matait. A legegyszerűbb szerves anya
got, amelyből az összes élőlények 
többi szerves anyaga tovább felépül 
és amellvel az állat, valamint a leg
több mikroszervezet (heterotróf élő
lények) táplálkozik, a zöld, klorofillos 
növények és néhány talajbaktérium 
(autotróf élőlények) készítik a szén
dioxidból és vízből. Ehhez a szinté 
zishez a zöld növény a klorofill köz
vetítésével a napfény energiáját, az 
autotróf baktériumok néhány elem és 
vegyület (pl. kén, kéndioxid, vasoxid 
stb.) oxidálási energiáját használják 
fel. A zöld növény ilyenkor több köz
beeső, eddig csak feltételezett vegyü- 
leten át, fokozatosan, egyszerű cuk
rokat létesít, amelyek azután az ösz- 
szes többi növényi vegyület (neveze
tesen a többi szénhidrát, zsír, fehérje 
stb.) felépítésére szolgálnak. Ezekben 
a felépítő folyamatokban, amelyek az 
egész szerves világ létezését lehetővé 
teszik, alig ismerünk olyat, ame’yben 
E. szerepel (pl. a klorofilláz a kloro
fill létesülésének végső fokozatát teszi 
lehetővé). Csupán sejtjük, vagy leg
alább is következtetünk arra, hogy e 
felépítő reakciókban is éppúgy szere
pelhetnek E.-ek, mint a lebontókban. 

A szintétizált egyszerűbb vagy bo
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nyolultabb vegyületeket a növény vagy 
arra használja, hogy a disszimilálás- 
ban elhasznált vegyületeit pótolja, ne
tán tartalékot gyűjtsön, vagy arra, 
hogy oxidálva energiát termeljen (lé- 
lekzés). Itt azután már mindenütt 
E.-ek szereplését látjuk. A zöld asszi
miláló sejt az anyagvándorlás folya
matában hidrolizáló E.-ek segítségével 
bontja le a nagymolekulájú vegyüle
teket (a zsírokat lipázok, a keményí
tőt diasztáz, az összetett cukrokat 
hexozidázok, a fehérjéket proteázok 
stb.). A nagymolekulájú vegyületeknek 
így létesült „építőkö“-vei már olya
nok, amelyek a sejtfalakon átszivá
rogva (diffúzió) a legtávolabbi szer
vekig (szárrészek, virág, termés, gyö
kér) elvándorolhatnak.

A disszimilálási folyamatok részére 
a növényeknek nincsenek elkülönített 
szerveik, i t t  csupán ú. n. sejtlélekzés 
van. Ebben túlnyomóan szénhidrátok, 
kisebb mennyiségben zsírok és fehérjék 
oxidálódnak számtalan fokozaton át, 
amíg végül széndioxid, víz és ammó
nia létesül. Az előző kettőt a növény 
a levelek szájnyílásain üríti ki éjjel, 
nappal azonban részben vagy egészben 
újból asszimilálásra használja őket. A 
disszimilálásban létesült ammóniát a 
növény rögtön újabb szintézisre (fe
hérje, aszparagin) használja fel, tehát 
nem üríti ki. Mindezek a disszimilá
lási folyamatok egymásbakapcsolódó, 
fokozatos reakciókban mennek végbe. 
A zsírt, szénhidrátokat, fehérjéket leg
először hidrolizáló E.-ek (lipáz, poliá- 
zok és hexozidázok, proteázok, pepti- 
dázok, nukleázok) bontják le az építő • 
kövekig (zsírsavak és glicerin, egy
szerű cukrok, aminosavak, a nuklein- 
savakból foszforsav is). Ezek közül 
az aminosavak, valószínűleg dezami- 
náló E.-éktől, ammóniát veszítenek, 
az így létesült nitrogéntől mentes ve
gyületeket és a cukrokat, zsírsavakat, 
glicerint stb. most a lélekzési E. ek 
támadják meg, nevezetesen a lélekzés 
első szakában az erjedési E.-ek és 
3 szénatomú vegyületeket létesítenek, 
az erjedés közbeeső vegyületeit. Ezek

tovább aszerint bomlanak, hogy sza
bad oxigén és oxidázok jelen vannak-e 
(aerob lélekzés), vagy nem (anaerob, 
vagy intramolekulás lélekzés). Az 
aerob lélekzésben kromogénok, amelye
ket csersavakból stb. glukozidázok lé 
tesítenek, oxidázok közvetítésével lé 
lekzési színes vegyületekké (pigmen
tum) válnak, amelyek oxigénjüket az 
erjedés előbb említett közbeeső vegyü- 
leteinek átadják, amikor széndioxid és 
víz létesül. A lélekzési színes vegyü- 
letek így dezoxidálódva ismét kromo- 
génokká válnak, amelyek szerepüket 
újból kezdik, tehát úgy viselkednek, 
mint az állatok vérében a hémoglobin 
(Palladin elmélete). Az anaerob lélek
zésben ellenben az erjedési E.-ek to
vább folytatják működésüket és ekkor 
savak (a különböző savanyú erjedé
sekben), vagy alkohol és széndioxid 
(az alkoholos erjedésben) létesülnek.

A növény anyagcseréjének másik 
faja a csírázásban megy végbe és egé
szen hasonló az állati emésztéshez és 
az ezt követő asszimiláláshoz. A csi
rának fejlődéséhez kész tápláló anya
gokra van szüksége, amelyek az endo- 
szpermiumban mintegy nyers állapot
ban vannak felraktározva (zsírok, szén
hidrátok, fehérjék, nukleoproteidok). 
Így a csira azonban nem táplálkozha- 
tik velük, mert nagy molekuláik nem 
szivároghatnak át sejtfalain, de ezen
kívül szerkezetük egészen más is, mint 
a csira sajátos vegyületeié. Ezért E.-ék
kel előbb építőköveikre bontja őket, 
amelyek sejtfalain átdiffundálva, sejt
jeiben vagy a csira sajátos vegyüle 
teivé épülnek fel, akár csak az előbb 
említett anyagvándorlás folyamatában, 
vagy pedig lélekzésre használódnak fel.

Az állati anyagcsere egészen hason
lóan asszimiláló és disszimiláló folya
matokból áll, azonban az állat szer
vetlen anyagokból nem bír szerveseket 
felépíteni, hanem a növény termelte 
szerves vegyületeken élősködik. Ezeket, 
vagy az állati eredetű táplálóanyagok 
vegyületeit az emésztésben építőkö
veikre bontja, mindvégig E.-es reak
ciókban. A száj nyálának ptialinja a



190

keményítőt bontja el a malátacukorig 
(disaccharid). A gyomorban a pepszin 
a fehérjéket magasabbrendű peptidekké 
alakítja át és ezeket, valamint a még 
megmaradt teljes fehérjéket tovább a 
bélben a tripszin, majd csupán a pep- 
tideket az erepszin aminosavakká hid- 
rolizálja. Közben a gyomorban a li- 
páz és amiláz is működik, amelyeket 
a vékonybélbe különösen nagy meny- 
nyiségben a hasnyálmirigy választ ki. 
A bélben ezenkívül különböző hexozi- 
dázok összetett cukrokat is lebonta
nak. Így a bélben az összes nem-jel
legzetes építőkövek rendelkezésre áll
nak és ezek a bél falán átszivárogva 
a vérkeringés és limfa által a sejt
szövetekbe jutnak, ahol kétféle sors 
vár rájuk: A sejtek vagy felépítik be
lőlük sajátos vegyületeiket (asszimilá- 
lás), hogy az elhasználtakat pótolják, 
netán tartaléktáplálóanyagokként rak
tározzák. Vagy pedig energiatermelés 
céljából a felvett vegyületeket fokoza
tosan oxidálva (disszimilálás), végül a 
lélekzés végső termékeiként széndioxid 
és víz ürül ki. A disszimilálásban 
azonban ezenkívül a sejtnek kész ve- 
gyületei is elbomlanak egészen hasonló 
módon. A fehérjék ilyenkor megint le- 
bontódva különböző fokozatokban am
móniát is veszítenek, amelyet az állati 
szervezet nem használ fel újból fehér
jék szintézisére, hanem mint mérget 
kiüríti (húgysav vagy karbamid gya
nánt). Ugyané kétféle vegyület létesül 
számos fokozaton át a legfontosabb 
fehérjevegykletekből, a nukleoproteidok- 
ból. A fehérjemolekula megmaradt ré
szei hasonlóan, mint a zsírok és szén
hidrátok fokozatos reakciókban, gyak
ran savakon át (tejsav) végül szintén 
széndioxid és víz gyanánt ürülnek ki.

Az élőlények egyes csoportjai léte
sítette folyamatok közül csupán a 
r o t h a d á s t  és k o r h a d á s t  emel
jük itt ki, mint amelyek az állati és 
növényi élet kölcsönös viszonyának 
fenntartásában nagyjelentőségűek. Mind 
a két folyamatot baktériumok végzik; 
a rothadást az anaéróbos lélekzés, a 
korhadást az aéróbos jellemzi. Mind

a kettőben az E.-ek tömegének a ha
tásai kapcsolódnak egymásba.

Ha az E.-ek előbb vázolt különböző 
szerepeit részletesen akamók tárgyalni, 
e vázlatos leírás helyett az egész élet
tant kellene leírni, ami legjobban bi
zonyítja az E.-ek óriási élettani fon
tosságát.

Enzimek létesülése. Minthogy még 
nem tudjuk, hogy az E. ek milyen ve- 
gyületek, létesülésükről is inkább csak 
élettani megfigyelések vannak. Így 
már régóta sok adat van arról, hogy 
sok E.-nek egyes sejtszövetekben bi
zonyos, még hatástalan el őfokozatai 
(proenzim) fordulnak elő, amelyek 
csak utóbb változnak á t hatásos 
E.-ekké. Az aktiváló és paralizáló 
vegyületek tanulmányozása azonban 
egyre valószínűbbé teszi, hogy a szer
vezetnek bő alkalma van, hogy e sza
bályozókkal az E. működését a szük
séghez képest kiváltsa, vagy megszün
tesse. Így megfigyelték (Burger), hogy 
a nyugvó burgonya hidrogénionkon
centrációja, tehát savanyúsága a csi- 
rázási időszak közeledtével a diasztáz 
^.-optimuma felé tolódik el, ami által 
egyre erősebbé válik a keményítőt oldó 
hatás.

Enzimek szerepe a gyakorlati élet
ben. Az E.-ek erős és különleges ha
tását a gyakorlati élet számtalan 
ágában használják fel, sőt egyes ilyen 
iparágakat a legrégibb idő óta űznek. 
— Cukros nyersanyagok s z e s z e s  
e r j e d é s é  ben az élesztő zimáz-cso- 
portbeli E.-einek hatását használják 
ki. A szeszgyártásban és sörgyártás
ban a nyersanyagok keményítőjét a 
maláta (csírázott árpa) diasztáza ala
kítja át malátacukorrá, amelyet az
után az élesztő máltáza előbb szőlő
cukorrá hidrolizál s ezt zimáza a 
fennemlített módon elerjeszti. De a 
maláta többi E.-e (lipáz, proteázok 
stb ) is oldhatóvá teszi a maláta zsír
ját, fehérjéjét, amellyel azután az 
élesztő táplálkozik. — Az élvezeti 
italok közül külföldön, kivált az 
Egyesült Államokban a szesztilalom 
korában, az almamust, „cider“ ked
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veit ital, amelyet hővel sterilezetten 
hoztak forgalomba. Azonban az áru 
külsején, kivált egyes évjáratokban, so
kat rontott az, hogy raktározás köz
ben gyakran megzavarosodott, „meg
tört“ a must. Kiderítették (Kertész), 
hogy ez a megtörés pektines vegyüle- 
tek kiválásának a következménye. A 
zöld penészből (Penicillium glaucum 
L.) készült pektináz-készítménnyel, 
amely a pektinanyagokat előzetesen 
kicsapta, sikerült ezt a megtörést tel
jesen kiküszöbölni. Az eljárást szaba
dalom védi és általánosan használják. 
— Az ősidők óta ismert e c e t  e s é 
dé s ben a különböző ecetbaktériumok 
oxidáló E.-ei az alkoholt ecetsavvá 
oxidálják, a különböző savanyú erje
désekben (tej-, vaj-, valerianasav stb.) 
mindenütt a mikroszervezetek E.-ei 
okozta oxidáló reakciók szerepelnek 
(aludttej, kovász, kovászos uborka, 
savanyított káposzta és takarmányok 
stb.). — Ugyancsak a legrégebben is
mert műveletek közé tartozik a k e 
n y é r  k é s z í t é s e .  I t t  a kovászban 
E.-es reakciókkal létesült tejsav meg
óvja az élesztőt más mikroszervezetek 
túltengésétől. Az élesztő hozzákeveré
sét követő „kelesztés“ közben legelő
ször a liszt diasztáza autolízis á tál 
kis mennyiségben felszabadul és a liszt 
keményítőjének kis részéből dextrine - 
két és malátacukrot létesít. Ennek fo
kozása végett modern üzemekben 
diasztáz-készítményt és malátakivona
tot kevernek a tésztához, amelyben a 
kelesztés alatt a liszt proteázai is le
bontják a fehérjék egy részét és így 
könnyen oldható nitrogénes tápláló- 
anyagokat juttatnak az élesztőnek. 
Ez pedig máltázával a malátacukorból 
szőlőcukrot létesít, amelyet azután a 
zimáz-csoport E.-ei alkohollá és szén
dioxiddá erjesztenek, ami által a 
tészta „megkel“. — A legrégibb tej - 
készítmények közé tartozik a s a j t ,  
amelynek készítése elejétől kezdve 
csupa E.-es reakción alapszik. A tejet 
a borjú gyomrában nagymennyiségben 
előforduló oltó (chymosin) E.-mel ke
verik, mire a tej kazeinogénje lassan

ként lebontódva, részben kazeinként 
válik ki. Ezt a „sajtanyag“-ot azután 
„érlelik“, ami közben számtalan bak
térium proteolitos E.-ei lassanként le
bontják a kazeint peptidekké és ami- 
nosavakká. — A húst, különösen a 
vadhúst érlelni szokták, hogy lágyabb 
és könnyebben emészthető legyen. Az 
„érlelés“-t itt proteolitos E.-ek létesí
tette autolízis okozza. — A c u k o r 
i p a r  ban a töltött „bonbon“-ok töl
telékébe, kivált Amerikában, invertáz- 
készítményt is tesznek, amely az ott 
levő nádcukrot lassan invertcukorrá 
hidrolizálva, a száj nyálában köny- 
nyebben oldódik és kellemes ízlelési 
hatást létesít. — A b ú z a l i s z t  
minőségének legfontosabb fokmérője a 
fehérjékből álló sikér minősége. Ezt a 
minőséget erősen rontja az ú . n. búza
poloskának az élő búzaszemen ejtett 
szúrása. Kitűnt, hogy az ártalom a 
poloska nyálának proteázától szárma
zik a kenyér kelesztése közben. Ha 
ezért a proteáz elölése végett kevés 
formaiint adnak a tésztához, a sikér 
minősége változatlanul jó marad. Ez 
az eljárás lisztünknek főként külkeres
kedelmi forgalmában jelentős.—Proteá- 
zoknak különben még a b ő r g y á r 
t á s  ban és a kender k i k é s z í t é s é -  
ben is fontos a szerepük. A bőr gyár
tásának legelső részlete, hogy az állati 
bőr külső, könnyen rothadó hámját 
rothasztják. Ezt a műveletet régebben 
kutya ürülékével segítették elő, éppen 
proteáztartalma miatt, minélfogva ezt 
a megszáradt ürüléket külön foglalko
zási ágként gyűjtötték. Modern üze
mekben e helyett poralakú proteáz- 
készítményeket használnak. — A ken
der kikészítésének legelső szaka a ken
déi „áztatása“, amikor részint auto- 
lízissel, részint baktériumok E.-eivel 
oldhatóvá teszik azokat a vegyülete 
két, amelyek a kendernövényben a ros
ton (cellulóz) kívül előfordulnak, így 
kivált zsírokat, fehérjéket és könnyeb
ben elbomló szénhidrátokat. — A 
z s í r o k  g y á r i  f e l d o l g o z á s á 
nak egyik fontos módja az ú. n. zsír
bontás, amellyel szabad zsírsavakat
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(„stearin“) és glicerint gyártanak. Ezt 
savakkal főzve, vagy újabb időben 
a ricinusmag erős lipázával végzik, 
ami azért gazdaságosabb, mert a tü 
zelőanyag és a drága főzési készülé
kek használatát teszi fölöslegessé. — 
Néhány f e s t é k ,  pl. a természetes 
indigó gyártásában is E.-eket hasz
nálnak fel. Az indigó a növényben 
színtelen glukozida gyanánt van je
len. A növényi részt frissen össze
zúzzák, állni hagyják és végül a pé
pet vesszőkkel csapkodják. Az előze
tes állás közben a növény glukozi- 
dáza hidrolizálja a glukozidát, az így 
szabaddá vált színtelen indigót pedig 
a csapkodás közben belekerült levegő 
egy oxidáz közvetítésével a tulajdon- 
képeni festékké alakítja át. — A gyö
nyörű japán lakkmunkák a lakkfában 
jelenlevő színtelen vegvület oxidázos 
(„lákkáz“) átalakításának köszönik v i
lághírüket. — Az E.-eket az e l e m z ő  
к é m i á ban is felhasználják, éppen 
egyes E. ek szigorú jellegzetessége 
miatt, mégpedig részint bizonyos ve- 
gyületek felkeresésére, részint mennyi
ségi meghatározására, fgv Bourquelot 
Emil különösen a nádcukrot, valamint 
egész sor glukozidát keresett fel és ha
tározott meg számtalan növényben. — 
A t a F a j  . e l e mz é s é  ben legújabban 
olyan eljárást használnak a talaj 
hasznosítható nitrogénvegyületeinek 
mennyiségi meghatározására, amelyben 
a vizsgált talajon nőtt kéthetes rozs- 
növénvkék invertáztartalmát határoz
zák meg. Kiderült ugyanis, hogy az 
invertáztartalom a növények táplálá
sával, különösen a nitrogénes táplálás
sal bizonyos arányban van. — A 
g y ó g y s z e r e k  között egész sor 
olyan ú. n. organopreparátum van, 
amely hatását E.-eknek köszöni. Ezek 
között legismertebbek a pepszin- és 
ti ipszin készítmények, sőt idesorolhat
juk az inzulint is, amely valószínűleg 
a cukorátalakítás első része E.-ének 
az akti váló ja.

Az E.-ek e sokoldalú felhasználásá
ból, amelyből itt példaképen csak a 
legfontosabbakat említhettük, követ

kezik, hogy az E.-ek néhányát gyári
lag készítik, kivált az Egyesült Álla
mokban vannak külön ezzel foglalkozó 
gyárak (invertáz, pektináz, pepszin-, 
tripszin-, zimáz-, diasztáz-készítmé- 
nyek). D. G.

Enyv. Főleg alifás aminosavakból 
álló fehérjeszerű test (proteinoid). 
Jellemző rá, hogy meleg vízben jól 
oldódik, lehűléskor pedig kocsonyává 
(gél) alakul. Fehérje mellett kimutat
ható Klug szerint az alapon, hogy 
pikrinsavas enyv melegben oldódik, 
míg a pikrinsavas fehérje oldhatatlan. 
Meghatározása pikrinsav és Brücke
reagens (ЯАОз-Ьап oldott higany) 
segítségével (Farkas, 1933) szerint 
történik. Az enyv elég a szervezetben 
grammonként 4 kalóriát adva. Mivel 
nem tartalmaz ciklikus aminósavakat, 
a fehérjeszükségletnek csak kb. 1/з-а 
pótolható enyvvel. T. H.

Eötvös-effektus, amely szerint a 
földön mozgó testek súlya megválto
zik. A kelet felé mozgó test sebessége
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ugyanis hozzá adódik a föld forgási 
sebességéhez, ennek megfelelően a 
centrifugális erő megnövekszik, s így 
a test súlya csökken. A nyugat felé 
mozgónál a sebesség levonódik, s 
végeredményben a test nehezebb lesz. 
Budapesten egy 100 kg-os ember má- 
sodpercenkint 1 m sebességgel kelet 
felé sétálva, 2 grammal könnyebb, 
mintha az utat visszafelé, nyugatra 
haladva teszi meg. — Báró Eötvös 
Lorándot ez irányú kutatásaira a 
Potsdami Porosz Geodéziai Intézetnek 
az Óceánokon végzett nehézségméré
sei vezették, amelyek arra alkalmas 
berendezéssel (1. Nehézséggyorsulás- 
mérések) mozgó hajón történtek. Az 
eredmények feldolgozásánál ugyanis a 
hajó haladási irányát és sebességét 
nem vették figyelembe és csak Eöt
vös figyelmeztetésére vették utólag 
számításba. — Eötvös alkalmas kí
sérleti berendezést eszelt ki, amellyel 
e hatást a laboratóriumban kimutat
hatta és pontosan lemérhette. Ennek 
főrésze a képen bemutatott érzékeny 
mérleg a karjaira erősített nagy sú
lyokkal. A mérleg egyenletes forgatá
sakor a nyugat feló mozgó kar nehe
zebb, a kelet felé mozgó pedig könv- 
nyebb lesz, s a mérleg kibillen, de e 
nagyon kis hatás közvetlenül nem 
mutatható ki. Ha azonban a mérleget 
oly sebességgel forgatjuk, hogy kerin
gési ideje a mérlegrúd teljes lengési 
idejével egyenlő legyen, akkor e kis 
impulzusok mindig oly időközökben 
ismétlődnek, hogy a mérlegrudat egy
re nagyobb s végül egy tekintélyes 
végkilengésbe hozzák. E multipliká- 
lási eljárás hasonló ahhoz, amikor a 
nyugvó hintát mozgásba hozzuk. A 
maximális amplitúdóból a hatás ki
számítható, Eötvös azonban célsze
rűbb módon elektromágneses kom
penzációval mérte le. A megfigyelések 
a szokásos tükörleolvasással történ
tek, a mérleg tetejére erősített kis 
tükör révén. P. D.

E ö tv ö s  e g y sé g . A torziós ingaméré
sekben használatos 1.10 8 CGS erő
egység, amelyet báró Eötvös Lorávd 

Természettudományi Lexikon. /

érdemeinek elismeréséül, a németek 
kezdeményezésére, internaeionálisan 
1 Eötvösnek neveztek el és E-vel je
lölnek. Értéke tehát kb. a gramm sú
lyának billiomod része. P. D.

Eötvös-féle gravitációs kompenzá
tor. Lényegében egy hosszú, vékony 
dróton lógó torziós inga, amelynek 
érzékenysége a közelében elhelyezett

У"

ólomtömegekkel fokozható. A képen 
látható vízszintes csőben lógó torziós 
rúd végein körülbelül 30 g-os réz
golyókkal van megterhelve, amelyek 
közelében a henger-quadránsalakú kom
penzáló ólomtömegek forgathatólag 
vannak elhelyezve. A quadránsok a 
vertikális állásban, amikor is azok a 
rúd felett, illetve alatt vannak, ha
tástalanok. Megdöntött helyzetükben 
azonban, ha a torziós rúd valamely 
külső vonzó hatásra egyensúlyi helyze
téből kitér, akkor a kompenzáló töme-

^  13
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gek vonzása is hat a rúdon levő réz
súlyokra és a kitérést megnöveli. A 
quadránsok hajlításával az eszköz ér
zékenysége elméletileg tetszés szerint, 
a végtelenségig fokozható. Gyakorla
tilag azonban határt szab az, hogy 
egyúttal a külső zavaró hatások be
folyása is növekszik s a biztos észle
lést meghiúsítja. Az észlelés tükör
leolvasással, illetve fotografikus úton 
történik. — Jelentéktelen kis gravitá
ciós hatásokat mérhetünk le vele. Igv 
a melléje helyezett kis tömegek, egy né
hány literes edényből kiszivattyúzott 
levegő hatását, egy, a közelében ülő 
ember tömegét határozhatjuk meg. A 
Tudományos Akadémia pincéjében fel
állított eszközével Eötvös az áradó 
Duna szintváltozásait centiméteres 
pontossággal lemérhette, tisztán a 
víztömeg vonzó erejében beálló válto
zások alapján. Ily módon az apály és 
dagály jelenségének fotográfiái fel
jegyzésére is előnyösen felhasználhat
juk. . P. D.

Eötvös-féle gravitációs multipliká- 
tor. Lényegében egy hosszú dróton 
lógó, érzékeny torziós inga, amely 
alatt koncentrikus tengely körül for
gatható fémsín fekszik. Ennek végei 
felé, beállíthatólag, a két vonzó tö
meg van felerősítve. A fémrudat jobb
ra kiforgatva, a torziós rúd megfele
lően kitér, balra forgatva pedig a ki
térés ellentett lesz. Kis hatások ese
tén a két egyensúlyi helyzet különb
sége is csekély. Ha azonban a fém
sínt a torziós inga lengésidejével 
egyenlő időközökben forgatjuk át, e 
kis hatások összeadódnak, multipliká- 
lódnak. s tekintélyes végkilengést 
eredményeznek. Ha az erőváltakozás 
periódusa a rúd lengésidejétől eltér, 
akkor a végkilengés is megváltozik 
és pedig igen érzékeny módon. A fém
sín kényelmes átfordítására Eötvös 
elektromágneses multiplikátort szer
kesztett. Egy ingaóra, amelyben a 
kontaktusok közötti időtartamot tet
szés szerint változtathatjuk, indítja 
meg a kívánt időközökben a forga
tást. Magát a torziós ingát légzáró

fémburával fedte le és az észlelés 
íotografikusan történt. — Egyrészt 
kis gravitációs hatásokat, másrészt a 
torziós rúd lengésidejében beálló kis 
változásokat mérhetjük le vele. Így 
a gázok súrlódásának mérésében elő
nyösen felhasználhatjuk és Eötvös 
különösen a nyomástól való függést 
tanulmányozta. Többek közt kimu
tatta, hogy egyes gázok minimális 
jelenléte nagy mértékben csökkenti a 
súrlódást, akár az olaj a tengelyekét.

P. D.
Eötvös-féle mágneses tranzlatome- 

ter. A horizontális gravitációs vario- 
métertől abban különbözik, hogy az 
alsó súly acélmágnes s e mágnes fel
függesztő drótjának torziója is szere
pel, továbbá az eszköz nem a felső 
torziós drót, hanem a mágnes torziós 
drótja körül forgatható. Inhomogén 
mágneses térben a forgató erőn kívül 
egyirányú eltolást létesítő, úgyneve
zett tranzlatorikus erő is fellép; ezt 
az erőt lehet Eötvös eszközével le
mérni s ebből az eszköz közelében el
helyezett anyagok mágnesezesére kö
vetkeztetni. Az eszköz nagy érzékeny
sége lehetővé teszi igen gyenge mág- 
nesezésű anyagok mágnességének ki
mutatását. R. J.

Eötvös-inga, 1. Torziós inga.
Eötvös-törvény. A kapillaritás, a fo

lyadékok felületi feszültségére vonat
kozó alapvető összefüggés, melyet Eöt
vös Loránd új reflexiós módszerével 
végzett kísérleti vizsgálatai alapján ál
lapított meg. Ha ai és a2 a felületi fe
szültségeket, vi és й  a molekulatér
fogatokat, ti. és ti pedig a megfelelő 
hőmérsékleteket jelenti, akkor

«i iq2/» — a, vjl*
~  ~ t 2— t t =  k’

ahol к egy állandó. E szerint, a k ü 
l ö n b ö z ő  f o l y a d é k o k  m o l e 
k u l á r i s  f e l ü l e t i  e n e r g i á j a  
a h ő m é r s é k l e t t e l  a r á n y o 
s a n  és  e g y e n l e t e s e n  v á l t ó -  
z i k, függetlenül azok minőségétől. 
Eötvös törvényét még egy más alak
ban is formulázta. Ha T0 -val jelöljük
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azt az abszolút hőmérsékletet, amely
nél a . iPU =  О, tehát a felületi fe
szültség zérus, s amely a kritikus hő
mérséklettel közel összeesik, akkor 
avs / 3  =  k (T 0- T ) ' =  0-227 (T0 -  T) 
vagyis a folyadékok molekuláris felületi 
energiája arányos, közel a kritikus hő
mérséklettől lefelé számított hőmérsék
letekkel. E törvény lényegében hasonló 
a Boyle-Mariotte és Gay-Lussac-gáz- 
törvénvekhez; segélyével a folyadékok 
molekulasúlyát határozhatjuk meg. Ké
sőbb Pékár Dezső érvényességét a fo- 
lyadékelegyekre és oldatokra is kiter
jesztette. P. D.

Az E. fontos módszert szolgáltat a 
homogén folyadékok molekulasúlyának 
meghatározására a felületi feszültség 
kísérleti meghatározása révén u. i. a 
fenti egyenletből a moltérfogat kiszá
mítható, amely a sűrűséggel szorozva, 
a molekulasúlyt adja. Gyakran tapasz
taljuk, hogy az E.-ból nyert molekula- 
súly nagyobb annál, mint amelyhez 
más úton, pl. gőzsűrűségmérésből ju
tunk. Ez azt jelenti, hogy a gőz- és 
folyadékhalmazállapotban a molekula
állapot nem azonos, hanem a folya
dékmolekulák polimerizált állapotban 
vannak jelen. A kétféle molekulasúly 
közötti eltérésből a polimerizáció fo
kát is meg lehet állapítani (1. Mole
kulasúly meghatározása). L.B.

Epe. A májsejtektől termelt vá
ladék, mely részben excrétum, amenv- 
nviben anyagforgalmi végtermékeket 
tartalmaz, részben secrétum, mint
hogy az emésztésben fontos szerepe 
van. összetételét illetőleg meg kell 
különböztetni a friss E.-t az epe
hólyagban összegyűlt E.-től (hólyag
epe). Legfőbb különbség, hogy a hó
lyagban lévő E. a vízfelszívódás kö
vetkeztében koncentráltabb, mint a 
friss E. Az E. specifikus alkotórészei: 
az epesavak és az epefestékek, azon
kívül tartalmaz cholesterint, lecitint 
és más organikus anyagokat. T. H.

Epefesték. A friss emberi epe sár
gásbarna színét az epefestékektől 
kapja, melyek alkálikhoz kötődnek. 
Kétféle van: a vörös b i l i  r u b i n

és a zöld b i 1 i V e r d i n. A biliru
bin (CííHseNiOe) é3 a biliverdin 
(Cs2HseNiOs) a szétesett vérsejtekből 
kiszabadult vasmentes haomoglobin- 
ból (1. ott) származik. Ugyanis a 
haemoglobin hasadásakor protoporfi- 
rin keletkezik, amelynek a négy pir- 
rolból álló gyűrűs vegyületének szét
szakadása útján keletkezett láncos 
vegyülete a bilirubin. Szemben a régi 
felfogással (1886), Marni- és Magath- 
nak (1925—26) sikerült kísérleti úton 
májkiirtással is bebizonyítani, hogy 
az epefestéket nem kizárólag a máj
sejtek képezik, hanem az egész reti- 
culoendothelialis rendszer. A bélben 
az epefesték redukálódik hidrobiliru- 
binná (szterkobilirubin), ahonnan fel
szívódva, a vér útján a vesétől ki
választva, a vizeletbe mint urobilirubi- 
nogen jelenik meg. A vizeletben epe
festékek kimutatására használják a 
Rosin-próbát: néhány csepp jódtink- 
túrát kell adni a vizsgálandó vizelet
hez, ha bilirubint tartalmaz, piros el
színeződés és a csepp körül zöld gyűrű 
észlelhető. T. H.

Epekövek, az epehólyagban és az 
epeutakban található kövek, melyeket 
keletkezésük, színük s kémiai összeté
telük szerint többféleképen szoktak 
osztályozni. A legelfogadottabbak 
közé tartozik a Nannyn—Aschoff-fel- 
fogás, mely a keletkezésük szerint 
osztályozza. Az első csoportba tartoz
nak azok a kövek, melyek úgy jönnek 
létre, hogy valamilyen oknál fogva 
(táplálkozás, öröklés) az epe kémiai 
összetétele megváltozik. Annak az 
anyagnak, amelyből a kő keletkezik, 
az oldási viszonyai megromlanak és 
ezért kiválik. Így jönnek létre a 
cholesterin és festékkövek, melyeket 
a keletkezésük miatt d y s c r a s i á s  
k ö v e k  nek nevezzük. Ezekkel szem
ben állanak az ú. n. p a n g á s o s  
k ö v e k ,  melyek keletkezésében az 
epe gátolt lefolyása a kiváltó ok. A 
lassabban folyó homoklerakódáshoz 
hasonló ez a folyamat, A harmadik 
csoportba tartoznak azok, melyek, 
minthogy a gyulladást követő mész-

13*
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lerakódás következtében jönnek létre, 
g y u l l a d á s o s  k ö v e k  nek nevez
zük. Ezek főleg СаС0з-Ы\, foszfátból 
és más organikus anyagokból állanak. 
Azonkívül vannak k o m b i n á l t  
k ö v e k ,  melyek az előbbi csoportok 
összetételéből származnak. T. H.

Epesavak. Két fontos epesavat is
merünk, a taurocholsavat és a glyko- 
kollsavat, amelyek az epében nátrium
hoz kötődnek. Lényeges különbség 
köztük az, hogy a taurocholsavban 
kén van. Lúgokkal főzve, vízfelvétel 
mellett hasadnak: a glvkokollsav 
(CaeHísNOe) glykokollra és cholsavra, 
a taurocholsav pedig (CíeHtsNSOy) 
taurinra (aminoaethylsulfonsav-

CH2(NH2)-C H 2- S 0 20H
és cholsavra (С 24Я 40О 5), mely utóbbi 
cholesterinszármazék. Kimutatásuk a 
Pettenhofer - reakcióval történik, ami
kor az egész vizsgálandó anyaghoz 
10%-os nádcukoroldatot adunk és 
koncentrált H2SO*-t rétegzünk alá, 
mire piros gyűrű keletkezik. T. H.

Ephemerophyta, 1. Adventív növé
nyek.

Epibionták azok az élőlények, me
lyek más szervezetek testének felületén 
élnek, akár mint paraziták, akár szin- 
biózisban, akár lakóhelyüknek vagy fu- 
varoztatásra használva azokat. A nö
vényeken élnek az e p i f i t  á k, az 
állatokon az e p i z о á к. V. L.

Epicentrum, 1. Földrengéstan.
Epidiaszkóp olyan vetítő készülék, 

amelyet mint diaszkópot (1. ott) és 
mint episzkópot (1. ott) egyaránt le
het használni. M. J.

Epifita, ökológiai csoport, fák tör
zsén és ágain megtelepedő (esetleg 
élősködő), fennlakó növények, különö
sen a trópusokon. S. R.

Epifitikus paraziták, 1. Élősködés.
Epigenesis. A szó jelentése utóla

gos fejlődés. Az E. tanának megala
pítója Wolff C. F. volt, aki a speku
láción felépült preformáció (1. ott) ta
nának helyességét kétségbe vonva, az
zal szemben a szintén nagyrészt elmé
leti megfontolásokon alapuló E. ta 

nát állította szembe. E szerint a csíra
sejtekben a jövendő élőlényből semmi 
olyasmi nincsen előreképezve, amit az 
ember érzékeivel megállapítani ne 
tudna. A csírasejtek a szülők csira- 
mirigyei által elválasztott organizá- 
latlan anyagok, amelyekből a jövendő 
élőlény változatos szervei és tulajdon
ságai fokozatos fejlődés folyamán utó
lag válnak ki és organizálódnak. Wolff 
e tanát a kísérleti fejlődéstani és fej
lődésmechanikai kutatások ha nem is 
a fenti éles fogalmazásban, de mégis 
igazolták. Minthogy azonban a pre
formáció tanának belső tartalma az 
idők folyamán többször megváltozott 
s újabban a kromoszóma-elmélet révén 
az örökléstan sarkalatos axiómájává 
lett, a vita a preformáció és E. tana 
között nem záródott le, hanem az 
egymástól lényegileg nem, de módsze
reikben különböző örökléstan és fejlő
désmechanika vitájává szélesedett. A 
fejlődésmechanikai vizsgálatok szerint 
a fejlődés folyamán valójában va
lami új képződik, olyan valami, ami 
előzőleg nem volt benne a petében. Az 
egyszerűbb szerkezetből fokozatosan 
haladó fejlődés kikülönülés, organizá
ció révén jön létre az új lény bonyo
lult szervezete. Az E. tana mindamel
lett nem állítja, hogy a megterméke
nyített pete teljesen híján lenne a 
fejlődést irányító faktoroknak. A fej
lődés fajlagos természete az örökítő 
kincsben meg van szabva, a kivitel 
azonban részleteiben teljesen rugal
mas, a változó viszonyokhoz alkal
mazkodó módon megy végbe. így ért
hető meg csak, hogy bizonyos körül
mények között a négy sejtté oszlott 
tengeri sünpete minden egyes sejtjé
ből, azok mesterséges szétválasztása 
után négy egész és arányos, csak ki
sebb lény fejlődik, ahelyett, hogy ne
gyedlények fejlődnének. Ugyanaz az 
eset, amidőn a fejlődés legelején két 
gőtepetét egyetlen individuummá sike
rült összeolvasztani. Ha a fejlődés 
minden egyes mozzanata előre meg 
volna határozva, érthetetlenek lenné
nek az említett kísérleti eredmények
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s még inkább a regeneráció, mely 
néha a szervezet nagy és lényeges te
rületének újrafejlesztésére, visszaszer
zésére képes. A regenerált szerv aligha 
lehet a csírasejtben előre meghatá
rozva. Annyi bizonyos, hogy úgy az 
örökléstan kromoszóma-elmélete (pré- 
formáció), mint a fejlődésmechanikai 
nézet (epigenesis) mellett felhozott 
érvek rendkívül súlyosak és külön- 
külön szemlélve ez elméletek kérdés
komplexumát, mindkettőt helytálló
nak fogjuk találni. Minthogy azonban 
ugyanazon kérdésben homlokegyenest 
ellenkeznek egymással, igaz csak az 
egyik lehet. Elképzelhető, hogy vala
milyen közvetítő magyarázattal mind
két elmélet a jövőben közös nevezőre 
hozható. Kísérletet ilyen irányban már 
ismerünk, megoldása azonban még nem 
kielégítő. D. E. és K. A.

Epilinmion a tavaknak az a felső 
rétege, mely az ú. n. szökőréteg 
(metalimnion) felett helyezkedik el a 
nyári nyugalmi állapot idején. A 
szökőrétegben ugyanis a víz hőmér
séklete ugrásszerűen tekintélyes mér
tékben megcsökken. A metalimnion 
alatt fekvő víztömeg a hipolimnion. 
Az epilimnion-ban élő planktonszerve
zetek (1. ott) az ú. n. epilimnikus 
vagy epilimnofil élőlények. Hasonlóan 
vannak hipolimnikus élőlények is.

V.L.
Epirogenetikus időszakok, 1. Kéreg

mozgások.
Epirogenetikus mozgások, epiroge-

nezis, 1. Kéregmozgások.
Episzkóp vetítő eszköz visszavert 

fénnyel. Akkor használjuk, ha például 
képet vagy nyomtatványt, általában 
sötét testet akarunk vetíteni. A fény
forrás a vetítendő rajzot közvetlenül 
megvilágítja, anélkül, hogy kondenzor- 
lencse a fényt összegyüjtené. A meg
világított tárgyról az objektív az er
nyőn valós és nagyított képet ad. Ha 
a vetítendő lap vízszintes helyzetű és 
az ernyő függőleges, akkor az objek
tív előtt síktükör vagy teljesen vissza
verő hasáb van, amely a ráeső fényt 
vízszintes irányba tereli. M. J•

Episztázia, 1. Heterosztázia.
Epizoák, 1. Élősködés.
Ércmikroszkóp, ércek vizsgálatára 

átalakított mikroszkóp-típus, melynek 
főalkatrésze az o p a k - i l l u m i n á -  
t о r. Utóbbi egy mesterséges, erős 
fényforrás fényét az É. asztalára he
lyezett érc-csiszolatra vetíti, ahonnan 
a fény visszaverődve, az É. tubusán 
keresztül a megfigyelő szemébe jut. 
Az opak-illuminátor teszi tehát lehe
tővé át nem látszó anyagoknak mik
roszkóp alatt r á e s ő  (és nem áteső) 
f é n y  ben való vizsgálatát. Az opak- 
illuminátort a mikroszkóp tubusának 
elülső részére szerelik, a tárgylencse 
fölé. Alkatrészei: 1. előre néző (a tu
busra merőleges helyzetű) rövid cső, 
mely a mesterséges fényforrás (pél
dául elektromos p o n t l á m p a  vagy 
t ö r p e - í v l á m p a )  fényét a mik
roszkópba bevezeti, benne a fény
nyaláb méretének szabályozására nyí
lásszűkítő ; 2. ferde helyzetű üveg
lemez, illetve üvegprizma és félgömb, 
melyek arra szolgálnak, hogy a fényt, 
a vizsgálandó felületre irányítsák, 
egyúttal a felületről visszaverődő 
fényt megfelelően átbocsássák, hogy 
az a tuhus lencserendszerén keresztül 
a megfigyelő szemébe jusson és ott 
a vizsgált felület megnagyított éles 
képe képződjék. Az É. egyébként 
rendes felszerelésű, úgynevezett á s 
v á n y t a n i  m i k r o s z k ó p ,  amely 
tehát két nikollal is el van látva. — 
A vizsgálathoz az ércből elsősorban 
alkalmas c s i s z o l a t o t  kell készí
teni, teljesen síma, tükröző felülettel. 
Ezt a tükröző felülettel bíró ércdara
bot plastilinnal tárgylemezre ragaszt
juk kis kéziprés segítségével, mely a 
csiszolatot úgy igazítja el, hogy tük
röző felülete pontosan vízszintes le
gyen. A kész preparátum az É. for
gatható asztalára helyezhető. A kép 
élesre állítása, a rendes mikroszkóp
tól eltérőleg, nem a tubus, hanem a 
fel- és lemozgatható tárgyasztal be
állításával történik. A tubust azért 
nem mozgathatjuk, mert az opak- 
illuminátor csövének a fényforrás su
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gárnyalábja által megszabott magas
ságban kell állnia, vagyis az opak- 
illuminátort a sugárnyaláb alkalmas 
felfogására előre be kell állítani. Na
gyobb nagyítás alkalmazásakor a vizs
gált érc-felületre erősen fénytörő ola
jat cseppentünk s a tárgylencsét a 
cseppbe mélyesztjük.

Az É.-ot, az alkalmazandó fénynya- 
láb-irányítókat és színszűrőket, to
vábbá a mesterséges fényforrást ren
desen ugyanarra az állványra rögzí
tik. így az egész berendezés köny- 
nyebben kezelhető. — Az É.-i vizsgá
latok nemcsak az érc-elegyrészek mi
nőségét hivatottak tisztázni, hanem 
azok bizonyos fizikai sajátságait és 
jellegzetes fizikai állandóit is. Az ér
cek színének pontos meghatározására 
az O s t w a l d - s z í n s k á l a  szolgál. 
Az egyes ásványi elegyrészek fény
visszaverődési képessége igen jellemző 
sajátság. Ezért mérik a reflektált, a 
visszavert fény intenzitását az érc
mikroszkóphoz szerelhető fotométer 
segítségével. Minden esetben vizsgál
ják az érc viselkedését polarizált fény
nyel szemben. — Állandóan hasz
nált segédeszköze végül az É.-nak 
a m iк г о f о t о g r a f á 1ó k é s z ü 
l ék.

Az É.-ia jelentősége abban van, 
hogy tisztázza az ércek egymásmel
letti előfordulását, gyakran nagyon 
bonyolult, finom összenövéseit. En
nek felfedése nem csupán az ércek 
képződése, kikristályosodása, törvé
nyeinek tisztázása végett tudományos 
szempontból fontos, hanem a bányá
szat érdekeinek szolgálatában gyakor
latilag is nagyjelentőségű. — Szá
mos érc összetételéről régebben csak 
a kémiai elemzés adatai nyújtottak 
felvilágosítást. Gyakori tapasztalat 
volt, hogy egyes ércek vegyi össze
tétele változott, képlettel sem volt 
egyértelműleg kifejezhető. Az É.-os- 
vizsgálat azután kimutatta, hogy az 
ilyen ércek nem voltak homogénok, 
hanem több ásványelegyrész benső 
összenövéséből állottak. Külön az 
egyes elegyrészek vegyi összetétele

egyértelműnek, kémiai képlettel ki- 
fejezhetőnek bizonyult. R. R.

Erdő, erdőtípusok. A fás vegetáció- 
típus (1. ott) képviselői az erdők. 
Klimatikus növényszövetkezetek, rit
kábban edafikus (pl. galériaerdők), 
elterjedésüknek a hő- és víz hiánya 
szab határt (1. Fahatár). Erdeink 
ma különleges kultúra alatt állanak, 
legtöbbször kevés fajból álló faállo
mányok, őserdő Európában kevés, ke- 
vertebb faállománnyal. Vegetációjuk 
összetételét az erdőművelési üzemmó
dok erősen befolyásolják. Több szint
jük van, az asszociációk elnevezése az 
uralkodó fafajról történik, de a talaj 
jóságát kifejező aljnövényzet (gyep
szint) alapján Cajander és Moroszov 
iskolái e r d ő t í p u s  okát írtak le, 
ezek egy asszociáción belül fáciesek- 
nek (1. ott), illetve szociációknak (1. 
ott) tekinthetők. Közép-Európában az 
erdőtípusok négy csoportba tartoz
nak: 1. C a l l u n a - f ő t í p u s  (igen 
savanyú), sovány nyershumuszos (ho
mok-) talajon, szegényes acidifil alj
növényzet, nálunk kevés nyugaton; 
2. M y r t i l l u s - f ő t í p u s  (sava
nyú) tápsókban gazdagabb talajon, 
acidifil és bazifil növényzet keveredé
sével (hegységeinkben, különösen nyu
gaton gyakori, kelet felé ritkul); 3. 
O x a l i s - f ő t í p u s  (semleges vagy 
kissé bázikus), sókban gazdag, telí
tett humuszos talajon, változatos 
bazi(neutro)fil aljnövényzet, számos 
altípussal, főként lomberdők; 4. F e s 
t u c a  - S e s 1 e r i а -f ő t í p u s (bázi
kus), sókban gazdag, kevés humuszos 
talajon, különösen sziklán vagy homo
kon (alföldi homoki tölgyesek!), gaz
dag basifil aljnövényzet. Az erdőtípu
sok tehát a talajképző klimatikus té
nyezők kifejezői. Lucosaink az 1—3., 
bükköseink a 2—3., tölgyeseink a
2—4. csoport típusaihoz tartoznak. 
Maguk a gyepszintet képező növény
szövetkezetek (szintek, mint synusiu- 
mok, 1. ott) önállóan ritkábban lépnek 
fel, pl. a Myrtilletum. Ezekhez járul
nak még a magaskórós vagy tőzegmo-
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hás növényszövetkezetekkel korrelá
cióban lépő erdők. Pl.

assz. subassz. (geogr. varians) 
Fagetum silvaticae carpaticum 
facies (erdőtípus=szociáció (főtípus) 
caricosum albae(Carex alba-Fac. Oxalis.) 
(1. Pluvii-, Lauri-, Duri-, Aesti-, 
Hierni-, Aciculilignosa). 8. R.

Erdő éghajlati hatása. Б égi írók 
az E.-t határozottan túlbecsülték, kü
lönösen csapadékképző hatást tulaj
donítottak az erdőnek. Ma elfogadott
nak tekinthetjük azt, hogy az E. csak 
a közvetlen környékre mutatható ki 
és ez a kedvező hatás a hőmérsékleti 
szélsőségek csökkentésében jelentke
zik. Legnagyobb mértékben magában 
az erdőben — azonban az erdőtől 
való távolodással a hatás megszűnik. 
Az erdő talajának nagyon fontos víz
tároló tulajdonsága mellett, az erdő 
párolgása következtében, az erdő fe
lett és közvetlen környékén a levegő 
párában kissé gazdagabb, ennek azon
ban tévesen tulajdonítanak csapadék
növelő hatást. Az erdő környékén is 
növeli úgy a harmat gyakoriságát, 
mint mennyiségét. Legfőbb hatása a 
szél megtörésében van és nemcsak 
nagyobb erdők, ligetek, erdőpászták, 
hanem egyszerű fasorok is kedveznek 
a szél megtörése szempontjából. Mi
nél nagyobb tömegű és magasabb az 
erdő, annál nagyobb a szelet megtörő 
hatása, ami az erdő magasságának 
többszörösére terjed ki. A növény- 
takaró általában csökkénti az éghaj
lati szélsőségeket és a takaró na
gyobbodásával — minél magasabb — 
a hatás is nagyobbodik. Amerikai 
vizsgálatok az erdő csapadéknövelő 
hatását illetőleg kimutatták, hogy az 
maximálisan 4%-ra tehető, ez az 
Alföldön — 600 mm-es évi csapadéka 
mellett — mintegy 24 mm-t tenne ki. 
Ez az összeg azonban olyan kicsiny, 
hogy még az észlelési hibák határán 
belül esik. (Eckardt W. R., Das 
Klimaproblem, Vieweg, Braunschweig, 
1909.) R. A.

Erdő-s®tyep átmeneti klímajellegű 
(1. ott) területen erdők és puszták

(sztyepek és lápok) váltakoznak egy
mással, mert a vegetációtípusok ki
alakulása edafikus tényezőktől (külö
nösen talajvíz) függ, pl. orosz sztye
pek (1. ott) északi zónája, Alföld egy
kori képe (1. Puszta). S.R .

Erepsin. A vékonybél által termelt 
fehérjebontó enzim, mely befejezi a 
fehérjék bontását. T. H.

E-réteg, 1. Ionoszféra.
Ergograf (erőmérő). Az emberen 

az izom fáradását Mosso-féle E.-fal 
mérik (1890). Lényege az, hogy a kö
zépső ujj hajlítható izmait működtet
jük (behajlíttatjuk, majd feszíttetjük), 
miközben a kéz rögzítve van. Az izom
működés irónnal lerajzolható, lassan 
forgó kormozott hengerre (kymogra- 
phion) és így megkapható az izom fá
radási görbéje. T. H.

Ergosterin. Gombákban, számos ál
lati és növényi termékekben előfor
duló szterinek egyik félesége az E. 
(C^HnO). Ez a D-vitamin hatástalan 
előalakja (provitamin), mely sugár
zás révén D-vitaminná alakul át. A 
beteg állatok besugároztatása is (nap
fénnyel, kvarclámpával) valószínűleg 
azáltal eredményes, hogy a fény a bőr
ben foglalt provitaminokat aktiválja. 
Ilyen módon sugároztatott E. a rachi
tis osteomalacia, tetania gyógyszere. 
Az emberi szervezetben a cholesterin- 
nel együtt fordul elő s ettől digitonin 
hozzáadásával elválasztható. T. H.

Ericifruticeta, fenyér, ,,Heide“. Eri- 
koid (tülevél - alakra összegöngyölő- 
dött) levelű, cserjék és félcserjék nö
vényszövetkezetei, nagyrészt örökzöl
dek, kevés vesszős termetű vagy kis 
babérlevelű fajtól kísérve. Mérsékelt 
hűvös, nedves, kiegyenlített (óceáni) 
klíma, aránylag hűvös nyár, enyhe 
tél. Kilúgzott, savanyú, táplálékban 
igen szegény talaj (podzol, gyakori 
ortsteinképződéssel, nyers humusszal). 
Főkép a hangafélék (Ericales) alkot
ják, ezek xeromorf (1. ott) külsejűek, 
de valójában erősen párologtató, sok 
vizet elhasználó, azaz mezo-higrofita 
növények, ugyanis a sovány talajból 
sok vizet kell felvenniük, hogy azzal



200

együtt elég táplálékhoz jussanak. Az 
erikoidlevél védelem az erős szelekkel 
szemben (anemomortia). — Klima
tikus jellegűek a fenyérek az Atlanti- 
óceán mellékén, ilyen az éezaknémet- 
országi Heide, főkép Calluna vulgaris 
assz., sok zuzmóval, mohával, boró
kával; továbbá Erica tetralix (nedves 
talajon), Empetrum, Myrica és vesz- 
szős termetűek (Genista, Sarothamus, 
Ulex); hasonlóak Nagy - Britannia
(több Hrica-faj), Hollandia, Dél-Svéd- 
ország fényáréi, a „Landes“ Délnyu- 
gat-Franeiaországban. A makaronéziai 
szigeteken már magas (5 m) cserjés 
az Erica arborea assz. A sarkvidéki 
és alpesi fahatáron (I. ott) túl is Eri- 
dfruííeeta-cserjések alakulnak ki (ha
sonló klíma), így az Alpokban s a 
Keleti-Kárpátokban külön övét képez
nek, Rhododendron, áfonya (Vacci
nium), azalea (Loiseleuria). Egyébként 
szárazabb klímában a fenyérszövetke- 
zetek az erdők aljnövényzeteként lép
nek fel (lokális hűvös-nedves klíma!), 
(Calluna-típusú erdők). Fenyérterü- 
leteken sok a tőzegmohaláp, az át
menet fokozatos; kiszárításuk, de er- 
dőírtás, legeltetés is növelik a fenyé- 
reket. Gazdagflórájú fenyérek vannak 
a Fokföldön (nedvesebb hegyi tájon, 
400 faj Ericacea, Blaeria ericoides), 
Chilében stb. Magyarország: Rhodo- 
reto-Vaccinion myrtilli assz. csoport 
(havasi törpecserjések), Keleti-Kárpá
tokban klimaxöv (1. ott), itt Rhodo
dendron Kotschyi és Bruckenthalia 
spiculifolia assz., míg a Vaccinium 
myrtilus-vitis idaea assz. az egész 
Kárpátokban önállóan ritka (Yac- 
cinium-erdőtípus). A Callunetum is 
inkább erdei aljnövényzetként (külö
nösen erdei-fenyőerdők) lép fel, Nyu- 
gat-Magyarországon (Vas m.) igazi 
fenyérek vannak. A havasi törpecser
jések kísérő növényzete a törpefenyő 
e az alpesi gyepek (különösen Cari- 
cion currulae) fajaiból tevődik össze. 
Szociológiai alapon ebbe a csoportba 
tartoznak a törpeboróka (Juniperus 
nana) és a Calamagrostis villosa assz.-k 
Í6, bár megjelenésük a tűlevelű cserjé

sek. ill. magasfüvű gyepek formáció
jába sorozza őket. — Loiseleurieto- 
Vaccinion uliginosi assz.-csoport (ha
vasi kúszócserjések) őskőzet havasok 
tetőin, a kúszó Loiseleuria rácsként 
borítja a talajt, a Caricion curvulae 
szövetkezeteivel együtt klímaxasszociá- 
ció (Lois ele úriét um), az Empetro-Vac- 
cinietum átmenet az előbbihez. S. R.

Érintkezési ellenállás. É. az áram
kör minden olyan pontján fellép, ahol 
két. vezető egymáshoz kapcsolódik (te
lep mérőműszerrel stb.). Általában 
pólussarukkal (1. ott) vagy forrasztás
sal gondoskodnak, hogy az így kelet
kező E.-ok kicsinyek legyenek és így, 
kivéve, ha igen kis ellenállások méré
séről van szó, az áramkör többi ré
szének ellenállása mellett, ezek el
hanyagolhatók. —- Az É.-t felhasznál
hatjuk egyenirányítás (1. ott) céljaira 
is. Ha ugyanis egy fémcsúcs egy lappal 
érintkezik, úgy az érintkezési hely 
ellenállása az egyik irányban haladó 
árammal szemben lényegesen nagyobb 
lesz, mint a másik irányban haladó
val, úgyhogy gyakorlatilag csak az 
egyik irányban haladó áramot engedi 
át; a ráadott váltóáramot egyenirá- 
nyítja. Ilyen alapon működő egyen
irányító például a detektor (1. ott). 
— Szénporszemcsék É.-a a mikrofo
nokban nver gvakorlati alkalmazást.

F. M.
Érinthető Röntgen-lámpa. 1. Fém-

R öntgen-lámpa.
Eröfluxus, 1. Ellenállás, mágneses.
Erős elektrolitok anomáliái. Az elek

trolitok klasszikus elmélete értelmében 
a disszociáció útján keletkezett iónok 
minden tekintetben úgy viselkednek, 
mintha semleges molekulák volnának, 
s töltésük csak a külső elektromos erő
tér hatására bekövetkező vándorlásuk
ban jut kifejezésre. Ez a feltevés azon
ban csak a gyenge elektrolitokra érvé
nyes, melyeknek oldatában a kismér
tékű disszociáció következtében az 
ionok koncentrációja töményebb olda
tokban is kicsi, s így az ionok tölté
sének elektrosztatikus kölcsönhatása 
elhanyagolható. Erős elektrolitok ese
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tén ellenben az elektrosztatikus köl
csönhatás számottevő befolyással van 
az oldatok sajátságaira, melyek eltér
nek az elméletileg, az elektrosztatikus 
hatás tekintetbe vétele nélkül számí
tott értékektől. Ez eltérések az erős 
elektrolitok anomáliái. Ez anomáliák 
elsősorban abban mutatkoznak, hogy 
az ekvivalens vezetőképességből szá
mított disszociáció-fok (1. Elektrolitos 
disszociáció) eltér a fagyáspontcsök
kenésből számítottól. Továbbá az erős 
elektrolitoknak az Ostwald-higítási tör
vény alapján számított disszociáció
állandója nem független a hígítástól, 
ami arra mutat, hogy a vezetőképes
ség változásában a tömeghatás törvé
nye értelmében végbemenő disszociá
ción kívül olyan jelenségeknek is ré
szük van, melyekre nem alkalmazható 
a tömeghatás törvénye. Az E. az ionok 
között fellépő elektrosztatikus köl
csönhatások figyelembevételével a De
bye—Hückel-elmélettel magyarázhatók 
(1. Erős elektrolitok elmélete). E. G. T.

Erős elektrolitok elmélete. Az elek
trolitok klasszikus elmélete (1. Elek
trolitos disszociáció) csak gyenge elek
trolitokra érvényes, erős elektrolitok 
oldataiban az ionok között fellépő elek
trosztatikus erők következtében lénye
gesen bonyolultabbak a viszonyok. — 
Az erős elektrolitoknak Debye- és Hü- 
ckel-elmélete, melyet aztán Falkenha- 
gen, Onsager és mások továbbfejlesz
tettek, abból indul ki, hogy az ionok 
között a Coulomb-törvény értelmében 
fellépő elektrosztatikus erők az ionok
nak a hőmozgás által az oldatban 
létrehozott egyenletes eloszlását meg
változtatják. Az egyenlő töltésű ionok
nak egymásra gyakorolt taszító hatása 
és az ellentétes töltésű ionoknak köl
csönös vonzása következtében a pozi
tív ionok közvetlen környezetében több 
negatív ion van, mint az az egyenletes 
eloszlásnak megfelelno és megfordítva. 
Az ionokat az oldatban tehát egy 
olyan i 0 n f e 1 h ő veszi körül, mely
ben az ellentétes előjelű ionok túlsúly
ban vannak. Az erős elektrolitok sa
játságait lényegében ennek az iönfel-

hőnek a szerkezete és külső hatások
kal szemben való magatartása szabja 
meg.

Az ionfelhő következménye az, hogy 
az erős elektrolitok oldatának az oz- 
mózisnyomása (p) kisebb, mint az 
ugyanolyan koncentrációjú semleges 
molekulákat tartalmazó oldaté:

p e le k tr . —  fo p sem l.,

hol f0 az ozmotikus^ koeffiyigpfci 
Ugyanis a félig áteresztő fal közvet
len közelében lévő ion körül az ion
felhő csak az oldat felé eső oldalon 
alakulhat ki, minek következtében az 
ionfelhő a kiszemelt ionra az oldat 
belseje felé irányuló erőt gyakorol. 
Ennek következtében az ionok kisebb 
erővel ütköznek a féligáteresztő fal
nak, mintha nem volna körülöttük 
ionfelhő: az ozmózisnyomás csökken. 
Az ozmotikus koefficiens értéke a De
bye—Hückel-elmélet szerint abban az 
esetben, ha az elektrolit teljesen disz- 
szociálva van,

l - f o  =
e3 V  тГ/v“  /  na za +  nk zky / s

=  3(DkT)4. ^ za +  zk )

■ V ( z a + Zk) CO

hol e az elektromosság elemi kvan
tuma, N  a Loschmidt-ezám, D a di- 
elektromos állandó, к a Boltzmann- 
állandó, T az abszolút hőmérséklet, 
c0 az elektrolit összkoncentrációja,. na 
és az anion és kation vegyértéke, 
za és z k pedig az egy molekulából 
keletkező anionok és kationok száma. 
Két egyvegyértékű ion esetére 0 C°-on 
1 — f0\— 0*372 4~c0-  adódik. Ha a
disszociáció nem teljes, akkor az oz
motikus koefficiens fenti értéke olyan 
arányban lesz kisebb, amilyen arány
ban a disszociáció-fok eltér az egy
ségtől.

Az ionfelhő jelenléte következtében 
az ionok aktivitása is megváltozik, s 
az aktivitási koefficiens f a (1. ott) ér-
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teke a Debye—Hückel-elmélet szerint: 
log fai — 

ez ni \ / /4 n N
=  ~~ 2.2,303 (DkT) 8/2 |/ TŐÖO =

1,285.10й n - 1 / 7  
(DT)4 г

hol Г — 2: ni Ci =  az oldat
úgynevezett összes ionális koncentrá
cióját íi'j pedig az i-dik ion vegyérté
két jelenti. Jellemző, hogy az egyes 
ionok aktivitási koefficiensének az ér
téke egyenlő mértékben függ az oldat
ban jelenlévő összes ionoktól, s a ki
választott ion koncentrációjának sem
miféle specifikus hatása nincs. Például 
a káliumionok aktivitási koefficiense 
O’Ol normális ANOe-oldatban nem vál
tozik akkor sem, ha a káliumiónok 
egyrészét nátrium- vagy ezüstionokkal 
helyettesítjük. Ez különben könnyen 
megérthető, ha meggondoljuk, hogy az 
ionok aktivitásának a csökkenését a 
Debye—Hückel-elmélet szerint kizáró
lag az ionok elektrosztatikus kölcsön
hatása hozza létre, ez pedig csak az 
ionok töltésétől függ, de független azok 
anyagi minőségétől, legalább is, ha az 
iónokat egymástól távol álló pont
szerű töltéseknek képzeljük. Az akti
vitási koefficiens értéke vizes oldatok 
esetén 25 C°-on:

log fai =  -  0,358 п\ V  7

Az elektrolitoldatok termodinamikai 
sajátságain kívül az ionfelhő termé
szetszerűleg a vezetőképességet is be
folyásolja. Az ekvivalens vezetőképes
ség M ) erős elektrolitok oldatában 
nemcsak a disszociáció-fok (a) csök
kenése következtében csökken a kon
centráció növekedtével (1. Elektrolitos 
disszociáció), hanem azért is, mert az 
ionok mozgékonysága (u, v) csökken:

Л = a f  A (u-}-v) = a fA Лх

hol f A  a vezetőképességi koefficiens,
mely a mozgékonyságoknak az elek
trosztatikus kölcsönhatások következ

tében beálló változását veszi tekin
tetbe. Sőt az erős elektrolitok legtöbb- 
nyire már 0*1—OOl norm, oldatban 
gyakorlatilag teljesen disszociáltnak 
tekinthetők, s az ekvivalens vezető- 
képesség változása ennél hígabb olda
tokban kizárólag a mozgékonyságok 
változására vezethető vissza. Az ionok 
mozgékonyságának a csökkenését 
Debye és Hückel szerint lényegében 
kétféle hatás okozza.

Az elektródok közötti potenciál- 
különbség által létesített elektromos 
erőtér hatására az iónokat körülvevő 
ionfelhő ellentétes irányban mozdul el, 
mint a kiválasztott ion. E „k a t  a - 
f o r e t i k u s  e f f e k t u s “ következ
tében az ion vándorlási sebessége csök
ken, mert miközben maga előre ván
dorol, az ellentétes irányba vándorló 
ionfelhő által magával ragadott oldó
szer visszafelé húzza.

A mozgékonyságot csökkentő máso
dik hatás abban áll, hogy az ion ván
dorlása következtében az íonfelhő el
torzul, mert az ión elmozdul a gömb
alakú ionfelhő közepéből. Ennek kö
vetkeztében az ionfelhőnek mindunta
lan újra kell alakulnia. Mivel ez újra- 
alakulás nem történik végtelen gyor
san, hanem, bár rövid, de mégis véges 
időt vesz igénybe (relaxációs idő, körül- 

10~10
b e lü l------- másodperc), azért a mozgó

co
ion körül az íonfelhő olyan értelem
ben torzul el, hogy az ión mögött az 
lonfelhőben több ellentétes előjelű töl
tés halmozódik fel, mint előtte. E „re
laxációs effektus“ következtében tehát 
az eltorzult iónfelhő az iónra mozgá
sával ellentétes irányú vonzást gyako
rol, s ezáltal vándorlási sebességét csök
kenti. — A Debye — Hückel - elmélet 
szerint az ekvivalens vezetőképesség
nek a koncentrációval való változását, 
teljes disszociációt feltételezve, a kö
vetkező egyenlet fejezi ki, ha a két ion 
egyenlő vegyértékű (n):

Л =  Лъ —  
í  58,0. n* 5,78.105 ,

(DT/ / . +  (DT)*Un~
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illetőleg vizes oldatban 25 G°-on két 
egyvegyértékű iónra disszociáló elek
trolit esetén
Л =  Л*, — (0,227 A ^  - f  59,8) \/со

Ez egyenletekben az első tag a k a t a -  
f o r e t i k u s  e f f e k t u s n a k ,  a má
sodik tag pedig a r e l a x á c i ó s  ef 
f e k t u s  nak felel meg. Amennyiben 
az elektrolit nem volna teljesen disszo- 
ciálva, úgy A értékének a kiszámítá
sánál a disszociáció-fokot (vagyis az 
iónok számának a csökkenését) is te
kintetbe kell venni.

A Debye—Hückel - egyenletek csak 
igen híg (0*01 normálnál hígabb) ol
datokban érvényesek, mert a levezeté
süknél használt egyszerű feltételek 
(pontszerű iontöltés stb.) csak ilyen 
körülmények között felelnek meg kö
zelítőleg a valóságnak. A kísérleti ered
mények ilyen híg oldatok esetén álta
lában megfelelnek az elmélet követel
ményeinek, töményebb oldatokban azon
ban eltérések mutatkoznak.

A Debye—Hückel-elmélet első meg
közelítésben helyesen írja le az erős 
elektrolitek termodinamikai viselkedé
sét és vezetőképességét, s ilymódon 
megmagyarázza azok „anomáliáit“. 
Ezenfelül azonban az elmélet magában 
foglalja a vezetőképességnek magas
feszültség és magasfrekvencia hatására 
bekövetkező változását is (1. Feszült- 
ségi effektus és Frekvencia-effektus), 
mely jelenségeket az elektrolitok klasz- 
szikus elmélete semmiképen nem tudja 
megmagyarázni. E. G. T.

Erősítés. Az elektroncső rácsára 
kapcsolt váltakozó feszültség az anód 
feszültségének hasonló ingadozását von
ja maga után. E.-nek nevezik azt a 
számot, amely megmondja, hogy az 
anódon létrejövő feszültség - változás 
hányszorosa a rácson alkalmazott fe
szültség-változásnak. Az E. nagysága

1 _ Гд

D Га -f" Ri
D jelenti az áthatást, Ri az elektron
cső belső ellenállását és ra a külső 
anódkörbe kapcsolt ellenállást. Ennek

a törvénynek generátortörvény a neve, 
mert az elektroncső úgy viselkedik, 
mint egy olyan generátor, amelynek 

1
elektromotoros ereje ~jy  belső ellen

állása Ri és amely ra külső ellenállá
son dolgozik. Az anódon létrejövő fe
szültségváltozás csak kapocsfeszült
sége ennek az elképzelt generátornak. 
Az igen nagy külső ellenállásnál el-

1
érhető lehető legnagyobb E. - j y —-

Á r a m -  E.-nek nevezik az anódáram 
és rácsáram amplitúdóinak hányado
sát. — T e l j e s í t m é n y  - E.-nek ne
vezik az anódkör és rácskör telje
sítményváltozásainak hányadosát. Az 
elektroncső relészerűen működik, tehát 
az anódkörben keletkező teljesítmény
változás sokszorta nagyobb lehet, mint 
a rácskörben felvett teljesítmény.

Az erősítés alkalmával annyira ne
gatív előfeszültséget szoktak adni az 
elektroncső rácsának, hogy a rácsfe
szültség minden pillanatban negatív 
maradjon. Ellenkező esetben lényege
sebb rácsáram folyik és a rácson létre
jövő kapocsfeszültség sokkal kisebb 
lesz, mint a rácskörben szereplő elek
tromotoros erő, ami az erősítés rová
sára megy. (Kivétel: 1. В-típusú erő
sítő.) Azonkívül a torzítások elkerü
lése céljából a karakterisztika egye
nes részén kell maradni. (Kivétel: 1. 
push-pull erősítő.)

Az erősítendő váltóáramnak a rácsra 
való ráadása történhetik direkt rákap
csolással, transzformátorral vagy kon
denzátoron keresztül. A feszültségfor
rás két végét mindenkor a rácsra és 
a katódra kell kapcsolni. Az erősített 
váltóáram levétele az anódkörben 
végbemehet: ellenállással (ellenállá
sos E.), fojtótekerccsel (fojtótekercses 
E.), hangolt rezgőkörrel (zárókörös 
E.), vagy transzformátorral (transz- 
formátoros E.). Az erősített feszültsé
get az anód és a katód, illetve az 
anódtelep pozitív sarka és az anód 
között nyerjük. — A nagyfrekvencia 
E.-e transzformátoros vagy zárókörös
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szokott lenni. Lényeges feltétele, hogy 
szelektív legyen, tehát lehetőleg csak 
szűk frekvenciasávot erősítsen. — A 
kisfr.ekvencia E.-e esetleg ellenállásos 
megoldással, de legtöbbször vasmagos 
transzformátorral történik. Lényeges 
feltétele, hogy minél egyenletesebb le
gyen (ne legyen szelektív) és a leg
különbözőbb rezgésszámú hangáramo
kat egyformán erősítse. V. M.

Erősítő ernyő. A R öntgen-fénykép- 
fölvételkor a megvilágítási időt 1/ю— 
Vis részére csökkenti. Többnyire kal- 
ciumwolframáttal bevont papír- vagy 
celluloidlemez, amelyet úgy kell a 
filmre vagy, a fényképlemezre tenni, 
hogy a fluoreszkáló réteg a fényérzé
keny rétegre essék és jól hozzásímul- 
jon. Kettős rétegű film esetében jó 
mindkét oldalra egv-egy E.-t tenni. 
Röntgen-sugárzás beesésekor az E. 
ibolyás színben világít és a film 
fényérzékeny rétegére közvetlen kö
zelből élénk hatást fejt ki, minek kö
vetkeztében jóval rövidebb megvilá
gítási időre van szükség, mint enél- 
kül. Az esetleges utólagos megvilágí
tás miatt sorozatos fölvétel-készítés
kor több E.-t kell használni. Cs. E.

Erózióbázis, a folyók, gleccserek 
eróziós munkaképességének alsó ha
tárfelszíne. Valamilyen vízfolyás csak 
torkolatának szintmagasságáig tud 
eróziós munkát kifejteni. A Tisza E.-a 
a Duna szintje, a Dunáé a Fekete
tenger. Ebből következik, hogyha az 
E. szintváltozást szenved — süllyed 
vagy emelkedik —, a folyó eróziója 
is növekedik vagy megszűnik. Ha az 
E. megsüllyed, akkor a folyó vízterü
letéhez tartozó vízfolyások esése meg
növekedik és ezzel megnő a vízfolyás 
munkaképessége is; ha ellenben meg
emelkedik, a folyó esése és vele mun
kaképessége is csökken, a folyó nem 
tud hordaléka elszállításáról gondos
kodni, a hordalék lerakódik, feltöltő- 
dés, a folyó szakaszjellegeinek (1. Víz
folyások szakaszjellegei) változása áll 
be.' K. A.

Esőcseppek töltése. Ennek megha- 
határozásánál az egyes cseppek elkü

lönítéséről gondoskodni kell. A csep
pek hengeres nyíláson hatolnak át. 
.Alatta forgó korongon szintén nyílás 
van. A forgás sebességét úgy lehet 
szabályozni, hogy addig, amíg az 
egyik csepp le nem adta töltését, új 
csepp nem juthat be. A töltést a fel
fogóval összekötött elektrométer jelzi. 
A cseppek ugyanabban a felhőben 
pozitívak és negatívak, de a pozi
tívak legtöbbnyire túlnyomóak, ezért 
a csapadék töltése pozitív (1. Csapa
dékok elektromossága). A közepes 
töltés 2000 megfigyelés középértéké
ben, elektrosztatikai egységben, ziva
taros esőnél, pozitív cseppeken 0’69, 
negatívokon 0*73; nem zivataros eső
nél 0-64, illetve 0‘67. A legnagyobb 
megfigyelt töltés zivataros esőnél 
2*44, illetve 3*74; nem zivataros eső
nél 1*95, illetve 2*41. M. J.

Északi fény. A sark körüli vidéke
ken látható fénytünemény, amely a 
légkör igen magas rétegeiben leját
szódó elektromos folyamatok ered
ménye, illetve jelzője. Az újabb foto
grammetriai metódusok felhasználásá
val különösen a norvégektől (Stor
nier) végzett mérések szerint magas
sága 70—300 km között van, sőt már 
magasabban levő részeket is észlel
tek. Keletkezésüknél (Birkeland és 
Stornier szerint) a Napból jövő elek
tronfolyamnak a föld mágneses erőte
rében való viselkedése játszik főszere
pet. Birkeland kísérlettel is igazolta 
elméletét. Az É. spektrumának fő jel
lemzője a z ö l d  v o n a l ,  amelynek 
hullámhossza 5557 Á s amely Mc Leu- 
nan szerint oxigéntől származik. így 
az É. spektrumának vizsgálata azt a 
fontos következtetést engedi meg a lég
kör igen magas, 2—300 km-ben levő 
részeinek összetételére vonatkozólag, 
hogy ott még oxigén is van, nemcsak 
k ö n n y ű  gázok. Ugyancsak az É. 
spektrumának vizsgálatából Vegard 
érdekes következtetéseket vont le a 
légkör magasabb rétegeinek hőmérsék
letére is (1. Légkör szerkezete, Terella- 
kísérletek). T. G.

Eszteráz, 1. Enzim.
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Eszterek, alkoholok és savak víz
kilépéssel létesített vegyületei. A sa
vak lehetnek ásványi savak is: sa- 
létromos savas etileszter vagy etilnit- 
r i t : С 2Я 5—0 —N — O; salétromsavas 
etileszter vagy etilnitrát: C2H5—0 — 
NO2. Ilyen eszter a tévesen nitroglice- 
rinnek is nevezett salétromsavas gli- 
cerineszter (glicerin-trinitrát: CH2 ■ 0 . 
NO2-C H  . 0 . NO2—CH2.0  .NO2) és a 
cellulóz-nitrát (helytelen neve nitro- 
cellulóz). Kénsavas eszter pl. a dime- 
tilszulfát: (CH3)2SO,. Szerves savak 
eszterei pl. az ecetsavas etileszter: 
CH3. COOC2H-, vagy a benzoésavas 
metileszter: CuHr,. COOCIh. — Az 
E. sav vagy alkáli hatásra vízfelvétel
lel savra és alkoholra bomlanak. A 
művelet neve s z a p p a n o s í t á s .  
Szerkezetileg az eszterek közé tartoz
nak a zsírok, olajok és viaszok. Több- 
nviro igen kellemes szagú vegyületek.

Cs. Z.
Etalon állandó mértékminta. Ilyen 

a méter-etalon, vagy kg-etalon, melye
ket a mértékintézet őriz. M. J.

Éterek neutrális tulajdonságúoxigén- 
tartalmú vegyületek, melyekben az oxi
gén két szénatom közt foglal helyet: 
dietiléter CH3 . CH2- O — CH2 . CH3. — 
Képesek bizonyos vegyületeket, első
sorban szervetlen savakat megkötni az
által, hogy az oxigén négy vegyérté
kű lesz, ezáltal o x ó n i u m v e g y ü -  
l e t e k  keletkeznek. Cs. Z.

Étetési idomok, 1. Oldási jelensé
gek ásványokon.

Ettinghausen-hatás. Állítsuk elő a 
Hall-hatást (1. ott). Ettinghausen ész

revette, hogy a P és Q pontok közt 
a potenciálkülönbséggel együtt hőmér
sékleti különbség is áll elő. Ha az elek
tromos áramot most is AB irányban

bocsátjuk át és a tér erőssége H irá
nyú, akkor P-ben felmelegedés, 0-ban 
lehűlés áll elő. Ügy foghatjuk fel a je
lenséget, mintha a mágneses térben hő- 
áramlás keletkeznék olyan irányban, 
amely merőleges az áram és az erővonal 
irányára, tehát rajzunkban PQ xagy 
QP irányban, aszerint, hogy a hatás 
pozitív vagy negatív. — A P  és 
Q pontok között a kis hőmérsékleti 
különbséget úgy lehet kimutatni, ha 
mindkét helyre egy-egy hőelektromös 
elemet helyezünk. M. J.

Eukolloidok. Az olyan kolloidrend
szereket, melyek részecskéit alkotó ato
mok fővegyértékkel kapcsolódnák egy
máshoz, E.-nak nevezzük. Az E. ré
szecskéit tehát kémiai értelemben vett 
molekuláknak lehet tekinteni. Az E. 
kolloidállapota szoros Összefüggésben 
van a kémiai szerkezettel, ezért az E. 
természetes kolloidanyagok. Ilyen anya
gok a fehérjék, a cellulózé, a kaucsuk 
stb. B. A.

Eukromozóma, 1. Kromozómák.
Euroxibiotikus szervezetek, 1. Oxi

génszükséglet.
Eury-, mint szóelőtti képző, a hoz

zátett szóval olyan szervezeteket je
lent, amelyek a természeti viszonyok 
nagyfokú megváltozását képesek elvi
selni. Ellentétes képzője a s t e n o -  
(1. ott). Pl. e u г у h a 1 i n-szervezetek 
azok, melyek a víznek különféle, sótar
talmát elviselik. E u r y o x i b i o n t a -  
szervezetek azok, melyek a környezet 
oxigéntartalmának nagyfokú változá
sait, az e u r y p h o t i k u s  szerveze
tek a lakóhely nagyfokú világosságbeli 
változásait, az e u r y  t h e r  m-szerve- 
zetek a nagyfokú hőmérsékletvált ozá
sokat károsodás nélkül elbírják stb. 
Velük szemben pl. a stenohalin-, steno- 
xibionta-, etenophotikus-, stenotherm- 
szervezetek a megjelölt természeti vi
szonyok semmi vagy igen csekély vál
tozásait képesek eltűrni. V. L.

Euryoecikus fajok nagy alkalmazko
dási képességű s így különböző élet- 
feltételek között, ill. különböző asszo
ciációkban egyaránt tenyésző fajok (1. 
Ubikvistákésökológiaiyalencia.) S. И.
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Eurytopikus szervezetek azok az élő
lények, melyek nemcsak egy-, hanem 
sokféle élettérben (1. ott) fordulnak 
elő. Pl. egyes alsóbbrendű rákok meg
találhatók a nagy tavakban, tócsák
ban, apró gödrök vizeiben, patakok 
csendes folyású helyein stb. (1. Steno- 
topikus szervezetek). V. L.

Eusztatikus vizek, 1. Asztatikus.
Eutektikum. Ha valamely oldatot 

vagy megolvasztott fémelegyet lehű
tünk, akkor kezdetben rendszerint csak 
az egyik komponens válik ki szilárd 
alakban. Egyidejűleg a másik kompo
nens a folyadékfázisban koncentráló
dik, tehát a fagyáspont csökken; össze
tett rendszerek nem állandó hőmérsék
leten fagynak, hanem kisebb-nagyobb 
hőmérséklet-intervallumban, melyről — 
mint az összetétel függvényéről — az 
olvadási görbe tájékoztat (1. még Fá
zisdiagramm). Bizonyos hőmérsékleten 
azután az oldat a visszamaradt kom
ponensre nézve is telítetté válik. Ezen 
a hőmérsékleten tehát nemcsak egy 
komponens fagy ki, hanem mindkettő; 
a kifagyott kristálykeverék összetétele 
az oldat összetételével megegyezik, te
hát kifagyáskor az oldat összetételé
nek és ezzel a fagyáshőmérsékletnek 
további változása megszűnik. Ezt a 
rendszerre jellemző összetételű keveré
ket E.-nak, a hozzá tartozó hőmérsék
letet eutektikus pontnak nevezik. — 
Az eutektikus koncentrációt kísérleti
leg a termikus analízis segítségével ál
lapítják meg. L. B.

Eutróf vizek (tavak, mocsarak) jel
lemvonásai: sok táplálék, nagymennyi
ségű plankton, gazdag vegetáció, a víz 
rendesen zavaros, zöldes, kémhatása 
semleges vagy gyengén lúgos; ilyenek 
a síksági tavak. Vegetációjukat 1. Sub- 
mersiherbosa, Zonáció. E. lápok táp
lálékanyagban gazdag tőzegen =  sík
lápok (rétlápok), talajuk meszes, táp
anyagban gazdag, vízzel átitatott, 
rosszul szellőzött, reakciója semleges' 
vagy inkább bázikus, vegetációjuk 1. 
Emersiherbosa. S. fi.

E-vitamin (antisterilizációs vitamin). 
Éterben, acetonban, benzolban oldódó

anyag. Savaknak, lúgoknak ellenáll, 
thermostabilis. Sárga, zérus-fokon meg
merevedő olaj, jódszáma 220 és 150 C°- 
nál 0-1 mm-es Яр-nyomásnál desztil
lálható. Képlete Evans és Burr szerint 
C18H32O. Igen tiszta készítményében 
spektroszkóp segítségével xanthophyll 
mutatható ki s lehetséges, hogy az E. 
a xanthophyll egyik származéka. A 
vegytiszta E. oxigén hatására tönkre
megy s ez mutatkozik különösen nagy 
mértékben akkor, ha nehéz fémek sói 
is jelenvannak. E.-ban leggazdagabb 
szerv a placenta (méhlepény), amely
ben ugyancsak sok xanthophyll talál
ható. Az E. a szövettenyészetek növe
kedését elősegíti. Infantilis egereknek 
szájon át adagolva a nemi szervek nö
vekedését serkenti. A normális szerve
zet fel tudja halmozni s ezt a tarta
lékot különösen terhesség alkalmával 
veszi nagyobb mértékben igénybe. Leg
több E. van a földi dió és a búzacsira 
olajában. Találunk még az árpában, 
rozsban, zabban, állati zsírokban, csu
kamájolajban. T. H.

Évszak, meteorológiai. Osillagászati, 
meteorológiai és polgári É.-okat külön
böztetünk meg. A csillagászati É. vál
tozását az ekliptika ferdesége okozza, 
a tavaszi napéjegyenlőségtől (márc. 21.) 
számítjuk a tavasz kezdetét, a nyár 
kezdete (jún. 22.) a nyári napfor
dulótól számít, az őszé (szept. 23.) az 
őszi napéjegyenlőséggel kezdődik és vé
gül a tél kezdete (dec. 22.) a téli nap
fordulókor van. A mindennapi érte
lemben a tél hónapjai a december— 
február, a tavaszé a március—május, 
a nyáré a június—augusztus és végül 
az őszé a szeptember—november hó
napok, tehát mindegyiknek kezdete 
nálunk mintegy három héttel meg
előzi az illető évszak csillagászati kez
detét,

A meteorológiai É.-ok megállapítá
sához hazánkban a mérsékelt égöv alatt 
a hőmérséklet évi menetében a hőmér
séklet felszálló ágában bizonyos közép
hőmérsékletek elérését, illetve a leszálló 
ágában bizonyos hőmérsékletek elha
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gyását vehetjük határértékül. Jogos a 
panasz, hogy hazánkban nincsen meg 
a kellő ideig tartó átmenet a leghide
gebb É.-tól a legmelegebb felé. Buda

pest 60 évi hőmérsékleti megfigyelései 
nek napi középértékei alapján az év
szakok határidejét Réthly a követke
zőkben állapította meg:

Tél :
télelő a napiközép -f- 4° és 0° között van nov. 16—dec. 21. 36’ nap
tél „ „ a 0° alatt van dec. 22—febr. 16. 57 „
utótél“,, „ a 0° és -j- 4° között febr. 17—márc. 6. 18 „

a tél tartama: 111 nap
Tavasz :

tavaszelő
tavasz
tavaszutó

Nyár :
nyárelő : a 
nyár „ 
nyárutó „

a napiközép 4—8° között márc. 7—25 19 nap
„ „ 8—13° „ márc. 26—ápr. 23. 29 „
„ „ 13—17° „ ápr. 24—máj. 20. 27 „

a tavasz”tartam a: 75 nap

napiközép 17—20° között máj. 21—jún. 21. 32 nap
„ 20° felett jún. 22—aug. 30, 70 „
„ 17—20° között aug. 31—szept. 12. 13 „

a nyár tartama : 115 nap
ősz:

őszelő a napiközép 
ősz „ „
őszutó „ „

13-17°
8-13°
4 -8 °

között szept. 13—okt. 7. 25 nap
„ okt. 8—nov. 1. 25 „
„ nov. 2—nov. 15- 14 „

az ősz tartama : 64 nap

A hőmérsékleti felosztás szerint a 
nyár és a tél aránytalanul hosszabb, 
mint a tavasz és az ősz.

Hasonló szempontok, illetve hőmér
sékleti határértékek betartása mellett 
Becs tele 13 nappal hosszabb, viszont 
nyara 18 nappal rövidebb, a nyár de
reka pedig csak 18 napig tart, a buda
pesti 70 nappal szemben. R. A.

Exklave, 1. Area.
Exkluzív megtermékenyítés, 1. Sze

lektív megtermékenyítés.
Exogastrula. Fogalmának megisme

réséhez egy kevés embriológiai beve
zetésre van szükségünk, hogy először 
magának a gastrulának a lényegét 
megérthessük. Részleteket mellőzve, 
csak az itt figyelembe jövő kétéltűek 
fejlődésének kezdeti folyamatát ismer
tetjük. A megtermékenyített pete osz
tódásnak indul s rövidesen 2, 4, 8, 
16, 32, 64 stb. nagyjából egyenlő 
nagyságú leánysejtre (blastomerára) 
oszlik. Az osztódás folyamán a leány

sejtek alkotta sejtcsomó közepén üreg 
képződik és kialakul az ú. n. hólyag
csira (blastula). Ennek fala aztán 
egy ponton a hólyag belsejébe gyú
ródik, úgy amiként egy gumilabda fa
lát egy oldalon teljesen benyomjuk. 
A betűrődés folyamata (gastruláció) 
révén a hólyagcsirából kettősfalú bél
csira, gastrula áll elő. A gastrula kül
ső falából (ektoderma) a fejlődés to
vábbi folyamán az epidermis, ideg- 
rendszer, érzékszervek és járulékainak 
egy része fejlődik, míg a belső fala 
(entoderma) a belet szolgáltatja. A 
többi szervek mindkét falból származó 
középső lemezből (mesoderma) fej
lődnek. — Ha már most az Urode- 
lák petéinek burkait, meg a szikhár
tyáját is eltávolítjuk és a fejlődő pe
tét a blastula-stádiumig megfelelően 
hígított Ringer-oldatba helyezzük, ak
kor ezen kezelések fizikai-kémiai ha
tásának együttes eredményeképen a 
blastula az esetek 17%-ában nem be,
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hanem kifelé gynrődik. megnyúlik s 
végül a gastrula külső (ektoderma) 
és belső (entoderma) fala elválik egy
mástól. A kifelé tűrődött entomeso- 
derma-részlet az ú. n. E. Az E. hí
gított Ringer-oldatban egy darabig 
még tovább fejlődik, külsőleg embrio- 
alakot ölt, szövetei differenciálódnak. 
Az ektoderma kikapcsolása miatt a 
hám, idegrendszer, érzékszervek és azok 
járulékai a fejlődésből teljesen kiesnek. 
A hiányzó köztakarót az inverz bél 
pótolja, amelyen a bél egyes jellemző 
szakaszait fel lehet ismerni. A bélen 
belül chorda, harántcsíkolt izomköte- 
gek, kevés, porc, sima izom, hasnyál
mirigy, máj, ős- és elővese, csiramiri
gyek stb. fejlődnek ki a normálistól 
természetszerűleg eltérő elrendezésben.

A mesterséges úton előállított ideg
mentes szervezet vizsgálatának ered
ményeiből különösen a következő pon
tok érdekesek tudományos szempont
ból: 1. A bélhámsejtek polaritása in
verz helyzetüknek megfelelően alakul 
ki, ami azt bizonyítja, hogy a hám 
polaritását nem öröklött faktorok, ha
nem a hámnak a külvilággal és szer
vezettel szemben elfoglalt helyzete 
szabja meg. — 2. Az idegmentes bél, 
és ha kifejlődött, akkor a szív is, spon
tán mozgásokat végeztek. A bél peri- 
staltikus mozgása az egyes bélszaka
szokra jellemző ritmusú volt. A bél 
peristaltikus mozgása és a szív moz
gása ezek szerint izomeredetű. A ké
sőbb belenövő idegek a mozgást csak 
befolyásolják, szabályozzák, de nem 
áZok indítják meg. — 3. Ezzel szem
ben az idegmentes, de különben rendes 
szerkezetű harántcsíkolt ízomzat min
dennemű ingerekkel szemben érzéketlen 
és összehúzódásra képtelen. D. E.. K. A.

Exogeoszfer elemek, 1. Geokémia.
Exoterm reakció, 1. Reakcióhő.
Expanziós áramlások. A kompresz- 

sziós áramlások (1. ott) fordítottjai
nak tekinthetők az áramlás lefolyása 
szempontjából. F. K.

Explantáció, szöveteknek, szervrész
leteknek, szerveknek a szervezeten kí
vül olyan közegbe való átültetése,

amelyben azok életben maradnak, eset
leg tovább fejlődnek és szaporodnak is. 
A közeg a legkülönbözőbb szerves és 
szervetlen anyagokból állhat. így fel
használható e célra a vérplazma, vér
szérum, embriokivonat, lympha, szövet
nedv, különböző szervetlen sók ki
egyensúlyozott és megfelelő ozmósis- 
nyomású oldata, ascitesfolyadék, mag
zatvíz, szemcsarnokvíz stb. A külön- 
köző közegekben az explantált szöve
tek különbözőképen viselkednek. Az 
olyan közegben, amelyben az összes 
sejttápanyagok jelen vannak, a szö
veti sejtek osztódnak s így valóban 
szaporodnak. Ilyen esetben szövet
tenyésztésről (1. ott) beszélünk. Ha az 
explantált szövet sejtjeinek szaporodá
sához szükséges anyagok a közegben 
nincsenek jelen, akkor a sejtek osztó
dása csak addig tart, amíg a sejtek 
a szervezetből magukkal hozott táp
anyagkészleteiket fel nem használták. 
Ez hosszabb-rövidebb idő múltán be
következik s ekkor a sejtek osztódása 
megáll, a sejtek maguk azonban még 
azután igen hosszú ideig életben ma
radhatnak. Ilyen esetben az explantált 
szövetek t ú l é l é s é r ő l  beszélhetünk. 
Az E. segítségével bizonyos szövete
ket, prezumptív szervtelepeket a leg
különbözőbb fejlődési stádiumban a 
szervezet egészéből a környező szerv
szomszédság hatásai alól kiragadva, 
attól függetlenül nevelhetünk fel s a 
nyert változásokból az eredeti szom
szédsági viszonyokra és hatásokra, va
lamint az explantált szövet vagy szerv
telep önálló teljesítőképességére követ
keztethetünk. Bár az E. eredetileg 
fejlődésmechanikai kutatómódszer, fej
lődésmechanikai jelentősége mégis csak 
újabban kezd erőteljesebben kibonta
kozni. — A szövettenyésztés, mint az 
E. egyik alakja, eredetileg szintén fej
lődéstechnikai kutatómódszer. Mint
hogy azonban a sejt- és szövetfizio
lógia, valamint a daganatkutatás te
rén önálló problémakörre tett szert, 
virágzó önálló tudományággá fejlődött 
(1. Transzplantáció és Szövettenyész
tés). D. E. és K. A.
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Exponenciális elektroncső. A rács
és az izzókatód alakjának, egymáshoz 
való helyzetének megválasztásával el
érhető, hogy a karakterisztika alsó vége 
nagyjában az exponenciális függvény 
szerint változzék. Az ilyen ú. n. E.-nél 
a rács előfeszültségének beállítása sze
rint a legkülönbözőbb erősítést kapjuk, 
mert a meredekség és az áthatás az 
egészen kis értékektől a legnagyobbakig 
fokozatosan emelkedik, illetve csökken. 
Nevezik változtatható erősítésű elek
troncsőnek is. F. M.

Expozíció, kitettség, a legfontosabb 
relieffaktor (1. ott), amely a lokális 
fény-, hő- és szélklímát határozza meg. 
Déii fekvésű lejtők melegebbek, napo
sabbak, szárazabbak, inkább xerofil, 
északiak hűvösebbek, nedvesebbek, in
kább higrofil vegetációval, ezért előb
biek rendesen művelés alatt állanak, 
utóbbiakat még erdők fedik. Különb
ségek a párologtatásban, a növényi élet 
ritmusában (néhány napos előny ä déli 
oldalon) stb., a növényfajok és szö
vetkezetek elterjedésében, a vegetáció
övek (klimaxformációk) és a fahatár 
kialakulásában (néha több száz m 
előny a déli oldalon) vannak. S. R.

Expresszivitás az örökléstanban a 
mutáció hajlama arra, hogy különböző 
erősséggel lépjen fel az .utódokban. Sz. Z.

Extinkció, 1. Csillagok sugárzásmé
rése.

Extraáram, 1. önindukció.
Extragalaktikák, a Tejút-rendsze- 

ren kívül fekvő csillagrendszerek. Leg
nagyobb sűrűséggel a galaktikai pólu
sok közelében lépnek fel, míg a Tejút 
síkjában a Tejút-rendszeren belül fekvő 
sötét tömegek (1. Intersztelláris töme
gek) abszorpciója következtében csak 
nagyon keveset találni. A mai eszkö
zökkel fotografálhatók száma mintegy 
kétmillióra rúg. Legnagyobb részük 
gyenge és kicsi objektum. Szabad szem
mel csak a legközelebb fekvő, ú. n. 
Andromeda-köd látható (ha a még ké- 
tee kozmológiai helyzetű Magellán-fel- 
hőktől eltekintünk), mint negyedrendű 
halvány folt.

Hubble az E.-at a következőkép osz- 
Természettudományi Lexikon.

tályozta: I. S z a b á l y o s  E. Fel
tűnő mag körül rotációs szimmetriát 
mutatnak. Az E. 97%-a ide sorolható. 
Alosztályaik: a) e l l i p s z i s e s  E .: 
belső struktúra nyomait nem mutat
ják, csupán felületi fényességük csök
ken fokozatosan a szélek felé; b) s p i 
r á l i s o k  : ellipszisalakú magból spi
rális alakú ágak nyúlnak ki. Nagy vál
tozatosságot mutatnak feloldottság- 
ban. II. S z a b á l y t a l a n  E. A Ma- 
gellan-felhőkhöz (1. ott) hasonló ob
jektumok.

A legnagyobb műszerek is csak a leg
közelebbi E. külső, ritkább részeit bont
ják fel csillagokra. Ezek között igen 
sok változó csillagot fedeztek fel, ame
lyek túlnyomórészt hosszú periódusú 
<5 Cephei-változók. Az ezekre érvényes 
periódusfényességreláció alapján sike
rült az E. távolságának első reális ala
pokon nyugvó meghatározása. Az An
dromeda-köd távolságára kapott érték
270.000 parsec =  870.000 fényév. Fel
tűnően sok az E.-ban megjelenő nó- 
vák száma. Csak az Andromeda-köd- 
ben 100-nál több nóvát fedeztek fel 
eddig. A legelsőt 1885-ben; ennek lá t
szó fényessége maximumban elérte a 
7‘2 magnitúdót, ami a <5 Cephei-csilla- 
gokból kapott távolsággal számítva, 
—15 abszolút magnitúdónak felel meg. 
A többi nova fényessége viszont alig 
érte el a 16 magnitúdót. Közelítő tá
volságmeghatározásra a nóvák is fel- 
használhatók. Ha sem változót, sem 
nóvát nem találnak valamely E.-ban, 
a legfényesebb csillagok látszó fényes
sége használható a távolság kritériu
mául. A fel nem bontható E.-nál a 
totális magnitúdóból és a látszó á t
mérőből lehet durván következtetni a 
távolságra. Ilymódon jutottak 100 mil
lió fényévet meghaladó távolságokig.

Az E. méreteinek megállapításánál 
nehézséget okoz, hogy' a látszó átmérő 
az expozícióval nő, éppúgy, mint a 
csillaghalmazoknál. Így a legjobban is
mert Andromeda-köd látszó átmérőjé
re is egy új kómamentes, fényerős 
Schmidt - tükörrel készült felvételből 
az eddig elfogadottnak közel kétszc-
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rese. adódik. Lundmark szerint az An- 
dromeda-köd valódi átmérője megha
ladja a 200.000 fényévet.

Az E. spektruma folytonos alapon 
elhelyezkedő számos sötét vonalból áll. 
Néha fényes vonalak is fellépnek, de 
ezek csak az E.-ban található néhány 
fényes foltra szorítkoznak, amelyek 
valószínűleg diffúz gázködök. Az E. 
radiális sebességének mérését Slipher 
kezdte meg 1914-ben. Az Andromeda- 
ködre +  300 km/sec.-os sebességet ka
pott. Több E.-nál sikerült kimutatni, 
hogy kis tengelyük körül rotálnak. 
Pease mérései szerint az Andromeda- 
ködben 150"-re a centrumtól a forgási 
sebesség 72 km/sec., NGC 4595-nél 
120"-ra a centrumtól 330 km/sec. Az
E.-nál észlelt nagy radiális sebességek 
kis diszperzió alkalmazását teszi lehe
tővé. A Mount Wilson-csillagdán egye
nesen az E. radiális sebességének tanul
mányozására szerkesztettek egy spek
troszkópot, mely 3888 és 5015 Ä  kö
zött mindössze 2‘67 mm hosszú spek
trumot ad. A radiális sebesség A 100 
km/sec valószínű hibával határozható 
meg. A radiális sebességekre, kevés ki
vétellel, nagy pozitív értékeket kaptak. 
A sebesség értéke a távolság függvé
nye, és pedig növekvő távolsággal li
neárisan nő. Az összefüggés annyira 
szabályosnak látszik, hogy ma már a 
radiális sebesség távolságkritériumul 
használható. Az eddig kapott legna
gyobb rád. sebesség +  24.000 km/sec, 
két, az Ikrek csillagképben fekvő E.- 
nál.

Ha a színképnek ezt az óriási, vörös 
felé való eltolódását Doppler-effektus
nak vesszük, akkor az E.-nak egymás
tól óriási, a távolsággal növekvő se
bességgel kell távolodniok egymástól. 
Ennek az effektusnak teoretikus ma
gyarázatát de Sitter, Lemaitre és Ed
dington adta. Ha az Einstein-féle gra
vitációs egyenletekben az ú. n. „kozmo
lógiai tag“-ot tekintetbe vesszük, azaz 
a G ' ~  lg  alakban írjuk őket,av  u p I' J ’

akkor a tömegek közt ható gravitá
ciós erőkhöz még egy kozmikus repul- 
zió járul, mely a testeket egymástól

távolítani igyekszik, és amely arányo« 
a távolsággal. Az ú. n. „Einstein-féle 
világ“-ban, mely a gravitációs egyen
letek egy speciális megoldásaként adó
dik, a világegyetemben az anyagsűrű
ség olyan, hogy a kozmikus repulzió 
és a gravitáció egymással egyensúly
ban vannak. Csakhogy az Einstein-féle 
világ instabil. Az anyagsűrűségben be
álló legkisebb változás következtében 
expandálni vagy kontrahálni kezd. A 
valóságos világban a kozmikus repul
zió felülmúlja az egymástól nagy tá 
volságban levő E. közt fennálló gravi
tációs erőt és így ezeknek egymástól 
távolodniok kell a távolsággal növekvő 
sebességgel.

Vogt szerint a spirális E.-ban a spi
rális ágakban levő tömegeknek a mag 
körül való mozgásánál is tekintetbe 
kell vennünk a kozmikus repulziót. A 
gravitáció és a repulzió közös hatása 
alatt a magból kikerülő tömegeknek 
spirális alakú pályát kell leírniok. Ez
zel a spirálisok alakját is sikerült meg
magyarázni ugyanazon okkal, mint a 
radiális sebesség-távolságrelációt.

Igen gyakori objektumok az ú. n. 
i k e r k ö d ö k .  Ez alatt két olyan
E.-t értünk, melyeknek egymástól való 
távolságuk kisebb, mint a nagyobbik 
átmérője. Landmark a kb. 15. rendű 
csillagokat tartalmazó Franklin Adam6- 
felvételeken 150 ikerködöt talált.

Nagyobbrendű E.-csoportosulások, az 
ú. n. s z u p e r g a l a k t i k á k ,  szá
mos E. halmaza. A legismertebb a 
Сото—Virgo szupergalaktika, amely 
közel 3000 E.-t tartalmaz. Baade a 
252 cm-es Mount-Wilson-reflektoron az 
ég egy helyén 30' átmérőjű körzetben 
600 E.-t talált. A ma ismert szuper- 
galaktikák száma közel 100. Bernhei- 
mer a Persus és Veganus csillagképek
ben egy még magasabbrendű csillagá
szati rendszert talált, amely 19 kisebb- 
nagyobb szupergalaktikából áll.

Shapley az összes E.-t magában fog
laló rendszert m e t o g a l a k t i k á -  
nak nevezi. A metogalaktikának eddig 
felismert két tulajdonsága érdemel em
lítést: 1. Az E.-nak egyenlőtlen elosz-
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láea a térben. 2. Még semmi jele nincs 
annak a ma leírt távolságokig, hogy 
az E. száma csökkenne. Az E. szín
képében észlelt nagy vörös felé való el
tolódás sem mutat szükségszerűen az 
universum végességére. D. L.

Ezüstklorid-elektród, szilárd ezüst- 
kloriddal bevont ezüstelektród, mely 
mint másodfajú megfordítható klór
elektród szerepel (1. Másodfajú elek
tród). E. G. T.

Fácies az asszociáció alatti egység; 
valamely assz.-nak F.-ei egymástól 
kvantitatív jellemvonásokban (egyes 
fajok más és más abundancia-dominan- 
cia (1. ott) értékeket mutatnak, vagy 
egy különben alárendeltebb faj lokáli
san uralkodik) különböznek. Pl. a kár
páti bükkösben (Fagetum silvaticae 
carpaticum) — néha egyetlen állomány
ban is — helyenként, a lokális talaj- 
és mikrcklimatikus viszonyoknak meg
felelően, más és más faj lesz uralko
dóvá az aljnövényzetben (1. Erdőtípu
sok), így Oxalis, Asperula, Mercurialis, 
Luzula, Carex pilosa, C. alba, Urtica, 
Impatiens, Allium ursinum etc. fáciese- 
ket különböztetünk meg (1. Szociáció).

S. F,.
Fácies, a geológiában valamely kép

ződmény kőzettani és őslénytani bélye
geinek összessége. A geológiai képződ
mény F.-e elárulja a környezetet, mely
ben a képződmény keletkezett és a fizi
kai viszonyokat, melyek a kőzet kelet
kezésekor uralkodtak. Így beszélhetünk 
szárazföldi vagy kontinentális, tengeri 
vagy marin, tavi vagy Iakusztrikus, 
folyami vagy fluviatilis F.-ről, stb. A 
tengeri üledékek között is megkülön
böztethetünk különböző F.-eket, asze
rint, hogy az üledék milyen tenger
mélységben ülepedett le. A különböző 
tengermélységekben leülepedett üledé
keknek különböző a kőzettani és ős
lénytani képe is. A képződmény F.-ét 
meghatározó mélységviszonyokat b a -  
t i m e t r i k u s  v i s z o n y o k  nak ne

vezik. A batimetrikus viszonyok kü
lönbözősége szerint meg lehet külön
böztetni parti vagy 1 i t о r á 1 i s F.-t, 
ami az apály-dagály övben leülepedett 
üledékek F.-ét jelenti; sekély tengeri 
vagy n e r i t i к u s F.-t, azaz a 200 
méter tengermélységig terjedő mélység
ben leülepedett üledékek F.-ét; továbbá 
b a t  i á 1 i s F.-t, mely a 200—1000 m 
között leülepedett üledékek F.-ét je
lenti. Az ennél is mélyebb tengerben le
ülepedett üledékek a b i s s z i k u s  F.- 
ben fejlődik ki. Az egykorú és egyenlő
F.-ben kifejlődött üledékeket i zo-  
p i к u s F.-ben kifejlődött üledékek
nek, az egykorú, de különböző F.-ben 
kifejlődött üledékeket h e t e r o p i -  
k u s F.-ben kifejlődött üledékeknek 
nevezik H. F.

Fading. A néhány száz kilométer
nél távolabbi rádióállomások vétele igen 
gyakran periódikusan gyengül, sőt egé
szen meg is szűnik. Ezt a F. elneve
zésű jelenséget az okozza, hogy a fe
lületi és térbeli hullám interferál (1. 
Rövidhullámok). Zavaró, 40% feletti 
hangerőváltozások keletkeznek már 
akkor is, ha a térbeli hullám térereje 
nagyobb a felületi hullám térerejének 
Ve-ánál. A jelenség kisebb olyan an
tennatípusoknál, melyek főkép csak az 
egyik hullámot, pl. a felületit sugároz
zák ki. Ilyen a lakihegyi leadóállomás 
félhullámhosszban rezgő antennája is.

V. M.
Fading-automata, 1. Fading-szabá- 

lyozás.
Fading-szabályozás. Fading alkal

mával, vagy távoli állomásnál a fel
vevőkészülék erősítését megfelelő be
állítással fokozni kell. Exponenciális 
elektroncsövekkel végzett nagyfrekven
ciaerősítésnél ezek rácsának előfesziilt- 
ségét kell egy potenciométerrel a pozi
tívabb irányba eltolni. Mivel az ál
landó utánállítás kényelmetlen, ezért 
önműködő berendezéseket szerkesztet
tek a folytonos beállítás elvégzésére. 
Különösen a binódák alkalmasak erre. 
A binóda segédanódjától (1. Binóda), 
a О-pontról vehetjük le a nagyfrekven
ciát erősítő elektroncsövek élőfeszült

14*
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ségét. Minél nagyobbá válik az érkező 
rezgés amplitúdója, annál negatívabbá 
válik középértékben a C-pont feszült
sége, ami viszont az erősítés gyengülé
sét vonja maga után. Ilyen módon a 
binóda rácsára mindig egyforma erős
ségű váltakozó feszültség érkezik. V. M

Fagocita (phagocyta =  falósejt): 
magasabbrendű (soksejtű) állati lények 
minden olyan sejtjei, melyek környeze
tükből apróbb alakelemeket magukba 
kebelezni képesek; az immunitástanban 
és szorosabb értelemben véve azok a 
sejtek, amelyek a szervezet élő sejtjei 
közé jutott fertőző csirákat magukba 
veszik és ezáltal a fertőzött szervezet 
védekezését szolgálják. A F. esetleg 
már előzőleg elhalt csirákat kebelez 
magába, de kétségtelenül még élőket 
is tud felfalni, melyek azután benne 
pusztulnak el; az is lehetséges azon
ban, hogy az elnyelt mikrobák teszik 
tönkre a F.-t. — F.-k lehetnek leg
különbözőbb sejtféleségek, úgymint 
helyhezkötött szöveti sejtek (fix F.-k), 
vagy pedig mozgók (mobil F.-k), utób
biak legfontosabbjai a fehérvérsejtek, 
nemcsak mivel az élnyelt csirákkal a 
vér- és nyirokerek útján távoli helyek
re is eljuthatnak és megtelepedhetnek, 
hanem a szövetekben is vándorolni tud
nak. A F.-k élő csirák felfalása után 
még sokáig élhetnek, sőt tetemesen 
megnagyobbodhatnak (ú. n. óriássej
tekké), a csirák pedig megszaporodhat
nak bennük P. H.

Fagocitózis (phagocytosis = sejt faló
tevékenysége): az a folyamat, amidőn 
a sejtek (fagociták) magukba vesznek 
apró lényeket (mikrobákat) és azokat 
esetleg megemésztik és ezáltal szolgál
ják a szervezet védekezését fertőzéses 
betegségekkel szemben. A F. nemcsak 
az élő szervezetben, hanem túlélő sej
tek részéről kémlőcsőben is végbemegy, 
nevezetesen fehérvérsejtekben; ha utób
biakat és baktériumokat kellő hígítás
ban összekevernek, csakhamar bekövet- 
kezhetik F. Hogy bekövetkezik-e és 
minő mértékben, az a sejtek és a bak
tériumok fajiságától függ. Vannak 
anyagok, melyek a F.-ra előmozdító

kig hatnak (1. Opsonin, Bakteriotro- 
pin), vagy ellenkezőleg: gátlón. Né
mely fertőző betegség elleni immunitás 
a szervezet sejtjeinek fokozott F.-án 
alapszik. P. H.

Fagy ellen való védekezés. A nö
vényzetben gyakran nagy károkat 
okozó későtavaszi és koraőszi fagyok 
ellen több védekezési eljárás ismere
tes. 1. Megelőző földmunkák: a le
folyástalan talajmélyedéseknek, a fagy
zugoknak árkolással, simítással való 
megszüntetése, hogy a területről a hi
deg levegő akadály nélkül lefolyhas- 
sék, viszont a terület felső részén gá
tak, akadályok létesítése, hogy a ma
gasabban fekvő területek hideg leve
gője a megvédendő területre ne jus
son. 2. A hideg levegő eltávozását 
gyorsító, elősegítő tüzek gyújtása a 
lejtős terület alsó részén (leszívatás). 
3. A terület levegőjének erre a célra 
készült kis kályhákkal vagy lassú 
szabad tüzekkel való melegítése. 4. A 
levegő tisztaságának megszüntetése 
füstgerjesztéssel. 5. A levegő nedves
ségének és harmatpontjának emelése 
nedves anyagok égetésével, permete
zéssel, öntözéssel. 6. A talaj elárasz
tása vízzel. 7. A növényzet betaka- 
rása földel vagy papírburokkal. A vá
lasztást a fenti eljárások közül a vé
dendő terület sajátosságai és a ren
delkezésre álló eszközök döntik el. 
Az eljárás költségei miatt csak akkor 
érdemes védekeznünk, ha a Meteoro
lógiai Intézet előrejelzése fagy veszélyt 
helyez kilátásba vagy a helyi időjárási 
megfigyelésekből erre következtethe
tünk. B. N.

Fagy-előrejelzés. A mezőgazdaság
nak súlyos károkat okozó későtavaszi 
és koraőszi fagyok sarki eredetű, hi
deg légtömegek beáramlása után, szél
csendes, derült időben éjszakai hő
kisugárzás útján jönnek létre. Előre
jelzésük a beáramlott légtömeg hő- 
mérsékleti és nedvességi állapotának 
ismeretét kívánja meg. A tiszta, szá
raz levegő átengedi a hősugarakat, 
ezért éjjel az ideérkezett, amúgyis 
hideg levegő, főleg a talaj közvetlen
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közelében igen erősen lehűlhet. Az éj
szakai, kisugárzás útján történő lehű
lés alsó határa a levegő harmat
pontja (1. ott), tehát a F.-hez a har
matpont ismerete a legfontosabb. Ha 
a harmatpont a 0 C° alatt van, fenn
áll a fagyveszély. Egyéb mérlegelendő 
körülmények az égbolt borultsága 
(fagy kifejlődésére a borultság gátló- 
lag hat), a légáramlás ereje (szél
csend kedvez a lehűlésnek) és a helyi 
viszonyok, amelyek egyes területek 
fagyérzékenységét előidézhetik. Vesze
delmes a kiszáradt láptalaj és vesze
delmesek a lefolyástalan talajmélye
dések, gödrök, mert ezekben össze
gyűlik a hideg levegő. Az éjszakai
F.-ét a Meteorológiai Intézet készíti 
el és rádión is hírüladja az ország 
lakosságának. B. N.

Fagyáspontcsökkenés és forráspont
emelkedés. Az oldatok jellemző tu
lajdonsága, hogy az oldat felett ural
kodó tenzió (az oldószer tenziója) min
dig kisebb, mint a tiszta oldószer gőz
nyomása. Ez a sajátság a termodina
mika második főtételének következmé
nye, ha ugyanis az oldat feletti gőz
nyomás a tiszta oldószer gőznyomá
sánál nagyobb volna, akkor az oldó
szernek az oldatból való izoterm re
verzibilis ledesztillálásával majd ozmo
tikus úton az oldatba való visszavite
lével másodfajú perpetuum mobilét le
hetne konstruálni. — A tenziócsökke- 
nés azt eredményezi, hogy az oldat 
fagyáspontja alacsonyabb, forráspontja 
pedig magasabb, mint a tiszta oldó
szeré. Ismeretes, hogy a tiszta oldó
szer fagyáspontja azon a hőmérsékle
ten van, amelyen a tenziógörbe met
szi a szublimációgörbét (ábra, S). Az 
oldat tenziógörbéje azonban alacso
nyabb (szakadozott vonal), amiből kö
vetkezik, hogy ez a szublimációsgör- 
bét csak egy alacsonyabb hőmérsékle
ten fogja metszeni: a fagyáspont le
száll. A forráspontemelkedés teljesen 
hasonló módon bizonyítható. Ezek a 
meggondolások csak akkor érvényesek, 
ha az oldat olyan híg, hogy fagyás- 
kor és forráskor csak a tiszta oldószer

fagy ki, illetve párolog el. — A F. 
koncentrációval arányos (Raoult-tör- 
vény). Nevezetes, hogy a F. egyazon 
oldószerre azonos moláris koncentrá
ciójú oldatokban az oldott anyag mi
nőségétől nem függ. Az a F., amely 
az 1000 g oldószerenként 1 Mól oldott 
anyagot tartalmazó oldatban áll elő: 
a molekula-F. E mennyiség az előb
biek alapján az oldott anyag minősé
gétől független, értéke Van t ’Hoff sze
rint az oldószer olvadáspontjával (for
ráspontjával) és olvadáshőjével (pá

rolgáshőjével) a következőképen függ 
össze:

R  7 ’

1000 q0
R Tt = д Tfv

1000 qp

R az univerzális gázállandót, Top az 
(abszolút) olvadáspontot, q0 a (molá
ris) olvadáshőt, TfP a forráspontot, 
qp a párolgáshőt jelenti. A víz mo
lekula - fagyáspontcsökkenése 1’858°, 
forráspontemelkedése 052°.

A F. gyakorlati jelentősége, hogy 
az oldott anyag molekulasúlyának meg
határozására szolgáltat módszereket 
(1. Molekulasúly meghatározása). L. B.

Fajhő. Valamely anyag F.-jén azt 
a melegmennyiséget értjük, amely az 
illető test 1 g-jának hőmérsékletét 
1 C°-kal emeli; a melegmennyiség egy
sége a kalória, az a melegmennyiség, 
amely 1 g víznek 14-5 C°-ról 15-5 
C°-ra való felemelegítóséhez szüksé-



ges. — A testekhez hozzávezetett me
leg azok belső energiájának növelésére 
szolgál, innen a F. analitikai definí

ciója: Cv — Az index azt a

körülményt juttatja kifejezésre, hogy 
a belső energiában csupán a termikus 
energia van figyelembe véve, ellenben 
nem szerepel benne az az energia, mely- 
lyel a test térfogatánál fogva rendel
kezik; a felvett hő tehát csak akkor 
fordítódik teljesen a belső energia nö
velésére, ha a melegítés állandó tér
fogaton történt. Az előbbi definíció 
éppen ezt az állandó térfogathoz tar
tozó F.-t adja {Cv). A F. kísérleti 
meghatározásakor azonban legtöbbször 
nem a térfogat, hanem a nyomás ál
landó. Ilyenkor valamivel több hő 
szükséges az egy fok hőmérsékletnöve
kedés elérésére, mert a közölt hő egy 
része arra fordítódik, hogy a hőkitá
gulással járó térfogati munkát vé
gezze, az állandó nyomáson mért F. 
(Cp) tehát Gv-nél általában nagyobb; 
a kétféle F.-t termodinamikai összefüg
gések kapcsolják össze. Az állandó 
nyomáson vett F. ugyanolyan viszony
ban van az enthalpiával, mint Cv U-
val, vagyis

A különböző testek F.-jét a kinéti- 
kai elmélet alapján ki lehet számítani. 
A kinétikai energia értéke ezen elmé
let alapján ugyanis szabadsági fokon
ként (1. Aequipartició törvénye) és 

R
molonkintg" T (R az univerzális gáz

állandó, T abszolút hőmérséklet), ami
ből a molnyi mennyiségre vonatkoz
ta to tt fajhő, vagyis a molekulahő sza- 

R
badsági fokonkint ^  kalória. Egyato

mos gázok, amelyek csak transzlációs 
mozgást végeznek, három szabadsági 
fokkal bírnak, molekulahőjük (atóm- 

3
hőjük) tehát 2~R cal. Kétatomos gá

zoknál az előbbi szabadsági fokokhoz 
a rotáció következtében két, három- 
atómosaknál három további szabad-

5

sági fok járul, molekulahőik tehát k~R, 
6 4 

illetve ту R kalória. Egyszerű, szilárd

testekben a kinétikus energiához, amely 
három (rezgési) szabadsági fokkal fe
jezhető ki, a potenciális energia járul, 
melynek értéke az előbbivel megegye
zik, vagyis az összes szabadsági fokok 
száma hat, ennek megfelelően az atóm- 
hő a Dulong—Petit-törvénynek meg
felelően 6 kalória.

A F. vázolt klasszikus elmélete 
azonban, különösen alacsony hőmér
sékleteken, nem alkalmazható (v. ö. 
Dulong—Petit-törvény, gázelfajulás); 
a szilárd testek F.-je a hőmérséklettel 
általában véve változik és alacsony 
hőmérsékleten zérus felé közeledik, jól
lehet az elmélet szerint a hőmérsék
lettel nem, illetve ugrásszerűen (sza
badsági fokok számának megválto
zása) kellene változnia. A nehézségeket 
a kvantumelmélet oszlatta el, amely 
szerint az egy szabadsági fokra eső 
energiamennyiség,

kT
e — 1

ahol h a Planck-állandó, N a Loschmid- 
szám, к a Boltzmann-állandó és v a 
rezgő atom frekvenciája. Ez a kifeje
zés magas hőmérsékleten a klasszikus 
kifejezésbe megy át, igen alacsony hő
mérsékleten viszont az energia zérus 
nak adódik. A molekulahő az előbbi 
egyenletben a definíció értelmében (sza
badsági fokonként) a következő:

amely kifejezés a tapasztalással teljes 
összhangban van. L. B.
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Fahatár kialakul a sarkvidéken (ark- 
tikus F.), ahol a hő, fény és a fagyott 
talaj (vízhiány), továbbá a magas 
hegységben (alpesi F.), ahol hő és víz
hiány és a kontinentális, meleg, száraz 
klímájú pusztai területeken, ahol fő
kép a vízhiány indokolják. Mérsékelten 
meleg klímában átlag 500 mm évi csa
padék szükséges a fatenyészethez, ked
vező eloszlásban, hűvös klímában ke
vesebb. A F. alatt találjuk a zárt ál
lományok, azaz az erdő határát. Fák, 
de különösen erdő kialakulását helyi 
tényezők is megakadályozhatják, így 
szél (tengerpartok, szigetek, hegytetők), 
víz (folyóártereken a tavaszi jégzajlás), 
relief-faktorok, különösen a lejtők me
redeksége, amely a termőtalaj felhal
mozódását megakadályozza (ha kb. 
40°-nál meredekebb), edafikus fakto
rok, különösen káros sók (pl. sziksó) 
jelenléte a talajban. Viszont pusztai 
klímában is tenyészhet fás vegetáció, 
ha a talajvíz kellő nedvességet ad.

S.R .
Fajidegen fehérje, 1. Biológiai vér

reakció.
Fajkeletkezés, 1. Mutáció.
Fajkeresztezés. Az örökléstan rend

szerint ugyanahhoz a Linné-fajhoz tar
tozó, tehát a fajnál kisebb rendszer
tani egységek közötti keresztezést hasz
nálja fel arra, hogy az átöröklés me
netét tanulmányozza. A mendelizmus 
(1. ott) maga is a fajták, varietások 
közötti keresztezésekből levont szabá
lyokon alapul. A fajok, vagyis nagyobb 
rendszertani kategóriák közötti keresz
tezés konstans-intermeditär hibridet hoz 
létre. A részletesebb kutatás kiderítette 
azonban, hogy lényegileg nincs különb
ség a fajon belüli és a faj közötti ke
resztezés között, amint a rendszertani 
kategóriák részére sem lehet általános 
érvényű definíciót adni. Legfeljebb kö
zelebbi és távolabbi rokonságú egyéne
ket lehet megkülönböztetni és ezt a 
megállapítást kiterjeszteni a magasabb 
rendszertani kategóriákra is. Valószínű, 
hogy minél távolabbi rokonságú a két 
egyén, amelyek kereszteződnek, annál 
k»veeebb bennük az egymásnak meg

felelő gén. A nem harmonizáló généi 
mennyiségének növekedése csökkenti a 
keresztezés sikerének lehetőségét, a hib
rid felnevelésének, kifejlődésének a le
hetőségét, a felnövekedett hibrid ter
mékenységét, mert a kromozómák kon
jugációja elé nehézségek hárulnak. A F. 
esetében néha nem észlelhető az uni- 
formitás szabálya (1. ott), mégpedig 
azért, mert a szülők rendszerint nem 
homozigóták. Mivel azonban a faj sa
játságait, a faji jellegeket illetőleg a 
fajok rendszerint homozigóták, a fa
jokra is érvényes az első generáció uni- 
formitása. Észlelhető tehát a F. ese
tében is az első generációban inter
mediär hibrid, a patroklin vagy me- 
troklin dominancia vagy neomorfia. Az 
intermediär esetben a kevert és a mo
zaiktípus gyakori. A második generá
cióban rendszerint igen nagy szétválasz
tás tapasztalható, rendszerint annyi
féle a fenotípus, ahány egyén keletke
zik. Egészen új alakok is jöhetnek lét
re, még pedig vagy recesszív gén érvé
nyesülése révén, amely az első ivadék
ban nem nyilatkozott meg, vagy pedig 
oly eltérő jellegek lépnek fel, amelyek 
különleges faktorkombinációk eredmé
nyei, de ezek az első ivadékban episzta- 
tikusan voltak elfedve. Hogy a faj
keresztezés révén új faj keletkezzék, 
szükséges, hogy az új alak ne legyen 
meddő, továbbá, hogy győzze a küz
delmet létéért. A termékenység a ko- 
pulációra képes kromozómáktól függ, 
amely eset a genom megkétszerező
désekor a legvalószínűbb. Ily hibri
dek esetleg néhány tulajdonságban 
mendelezhetnek, de gyakorlatilag kon
stans intermediär fajoknak tekinthe
tők, amint a kétivarú. de maga
megtermékenyülő növények esetében elő
fordul. Konstans fajhibrid keletkezhe 
tik akkor is, ha a második ivadék men- 
delezésekor oly egyének keletkeznek, 
amelyek túlnyomóan homozigóták. A 
homozigótaság ezen egyének maga
megtermékenyítésével állandóan foko
zódik. Az állatországban ez a faj- 
keletkezésmód nincs meg, de a növény
országban már számos konstans intői-
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medier hibrid-faj ismeretes. Lotsy azo
kat a növénytársaságokat, amelyekben 
keresztezéssel új konstans-hibrid fajok 
jönnek létre, e z i n g a m e o n  nak ne
vezi, Turesson pedig c o e n o s p e -  
c i e s nek. Ez azonban ritka eset, mert 
rendesen sok keverékalak jön létre és 
a szülők tisztán továbbtenyésznek, de 
a hibridek kipusztulnak. Plate szerint 
keresztezésre csak egymással rokon fa
jok képesek, amelyek még tulajdonké
pen nem is kész külön fajok, hanem 
csak útban vannak az elválás felé: 
k e z d ő  f a j o k  (speciolae), amelyek 
valóban hozhatnak létre keresztezéssel 
új fajokat, de a k é s z  f a j o k  (spe
cies) nem. Sz. Z.

Fajlagos felület. A testek vagy test
rendszerek egységnyi tömegének vagy 
egységnyi térfogatának felületét F.-nek 
nevezzük. B. A.

Fajlagos térfogat. Az egységnyi 
tömeg térfogatát F. - nak nevezzük. 
Rendesen az 1 g tömeg térfogata 
cm3-ben. Ha a sűrűséget g/cm3 egy
ségekben fejezzük ki, akkor a F. a 
sűrűség fordított értéke cm3/g egysé
gekben. M. J.

Fajlagos vezetőképesség, a fajla
gos ellenállás reciprok értéke, vagyis 
az 1 cm hosszú és 1 cm2 keresztmet
szetű vezető vezetőképessége. Szilárd 
testek F.-ének (*) a meghatározására 
a Wheatstone-híddal (1. ott) megmé
rik az illető szilárd testből készült 
1 cm hosszúságú q cm2 keresztmet
szetű hasáb (drót) r ellenállását, ezek- 

1
bői X — —  Folyadékok fajlagos ve

zetőképességének meghatározásánál úgy 
járnak el, hogy a folyadékot elektró
dokkal ellátott, úgynevezett vezető- 
kópességi edénybe öntik s ebben mérik 
meg a folyadék ellenállását (r), mely- 

C
bői a F. kiszámítható * ~ — hol C r ,
a V e z e t ő к é p e s s é g i  e d é n y  
k a p a c i t á s a ,  mely jellemző az 
edényre (alakjára és méreteire), de füg
getlen a benne lévő oldattól. A kapa
citás meghatározására ismert vezető-

képességű folyadékok ellenállását ha
tározzuk meg az edényben. Erre a célra 
Kohlrausch nagy gonddal meghatá
rozta néhány oldat ellenállását ismert 
méretű hengeralakú edényekben s eb
ből a szilárd vezetőknél alkalmazott 
módszer szerint kiszámította ez olda
tok F.-ét. E. G. T.

Faktor, 1. Gének.
Faktorcsere, 1. Redukciós osztódás.
Faktorkapcsolódás, 1. Kromozóma- 

elmélet.
Faktorkicserélödés, 1. Kromozóma- 

elmélet.
Farad, az elektromos kapacitásnak 

gyakorlati egysége. Nevét Michael Fa
raday angol fizikus tiszteletére kapta. 
Annak a kondenzátornak van 1 Farad 
kapacitása, melyet 1 Coulombnyi elek
tromos töltés 1 Voltra tölt fel. — 
Miután a Farad igen nagy egység, 
a gyakorlatban a m i k r o f a r a d o t  
használják (FF), ami milliomodrésze 
1 Faradnak és a m i l l i m i k r o -  
f a r a d ot (PPF), ami a Farad billio- 
modrészével egyenlő.

1 f íF '=  10~e F,
1 m F  =  10“ 12 F.

Egy 9 kilométer sugarú gömb kapa
citása egyenlő egy mikrofaraddal. A 
m i l l i m i k r o f a r a d  közel egyenlő 
az elektrosztatikus mértékrendszer ka
pacitás egységével, a cmei szt-ü\.

1 cmei =  1*11 . 10 —12 Farad =
1-11 PPF. ' F. M

Faraday (vagy Faradav-szám). Az 
elektrolízis törvényei felfedezőjének 
tiszteletére az 1 grammegvenérték ion 
leválasztására szükséges 96.500 cou- 
lombot. Faradaynuk vagy Faraday-féle 
számnak (rövidítve F) nevezik (1. Fa
raday törvénye). E. G. T.

Faraday-féle sötét tér. A ködfény- 
kisülésekben (Geissler-csövekben) a 
negatív ködfényt és a pozitív fényt 
egy sötét térrész választja el egy
mástól (1. Geissler-cső). Ezt nevezik
F.-nek. F. M.

Faraday-hatás, 1. Magnetorotáció.
Faraday törvénye értelmében az 

elektrolitos vezetőkön keresztül ha
ladó elektromos áram «Hal az elek-
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trodokon semlegesített ionoknak (azaz 
az elektrolízis termékeinek) a meny- 
nyisége arányos a keresztül haladt 
elektromos mennyiséggel, és a levá
lasztott ionok kémiai egyenértéksúlyá- 
val. Ha tehát valamely elektroliton 
állandó intenzitású áram halad ke
resztül, úgy az elektrolízis termékei
nek a mennyisége arányos az elek
trolízis időtartalmával. 1 amperes 
áram 1 mp alatt (azaz 1 coulomb) 
leválaszt a katódon ezüstsóoldatból 
1*118 mg ezüstöt, cupri-sóoldatból 
03294 mg rezet, kénsav- vagy NdíSOi- 
oldatból 0-1161 norm, cm3 hidrogént, 
illetőleg a katódon és anódon együtt
véve 0’1742 norm, cm3 durranógázt. 
Ha ugyanaz az áram különböző elek
trolitokon egyenlő ideig halad keresz
tül, akkor az ezekből leválasztott 
ionok mennyisége úgy aránylik egy
máshoz, mint kémiai egyenértéksú- 
lyaik. Bármely ion 1 gramm-egyen- 
órtéksúlynyi mennyiségének a levá
lasztására 96.500 coulomb szükséges. 
Ez elektromos mennyiséget, melynek 
hasonló a jelentősége, mint az elemek 
egyenértéksúlyának, F a r a d a y  nak 
nevezik és F-el jelölik. Az elektrolí
zis termékeinek a mennyisége szem
pontjából közömbös, hogy azok köz
vetlenül keletkeztek-e az elektródokon 
semlegesített ionokból (mint például 
a katódon kiváló ezüst vagy réz az 
ezüst-, illetve rézionokból), vagy pedig 
az elektródokon semlegesített iónok 
az oldószerrel vagy az elektród anya
gával másodlagos reakcióba lépnek, 
s az elektrolízis észlelhető termékei e 
másodlagos reakció útján keletkez
nek-e (mint például a A7a2SOí-oldat 
elektrolízise esetében a katódon ki
válóit nátrium a vízből hidrogént, az 
anódon kiválott szulfátgyök pedig oxi
gént fejleszt).

F.-ből következik, hogyha külön
böző vegyértékű alakban előforduló 
iónt kívánunk elektrolitosan leválasz
tani, úgy a legalacsonyabb vegyértékű 
módosulat leválasztásához kell a leg
kevesebb elektromos mennyiség. Így 
például 1 F 9 upri sóoldatból 32-93 g,

cupro-sóoldatból 65-86 g rezet, mer- 
kuri-sóoldatból 100-3 g, merkuro-só- 
oldatból 200-6 g higanyt választ le. 
— F. egyike a legszigorúbban igazolt 
kémiai törvényeknek, mely egyaránt 
érvényes elektrolit-oldatokra, megol
vasztott és szilárd elektrolitokra. Az 
utóbbi esetekben éppen F.-nek a szi
gorú érvényessége tekinthető annak 
kritériumául, Fogy tisztán elektrolito
san vezet-e a kérdéses test, vagy pedig 
elektron-vezetés (fémes vezetés) is 
van-e jelen. — F.-n alapulnak az 
elektromos mennyiség mérésére szol
gáló coulométerek (voltaméterek, 1. 
ott). E. G. T.

Fáradság a működés következtében 
létrejött ingerlékenység csökkenése. 
Ezt az ingerlékenységesökkenést a 
szellemi és a testi munka egyaránt 
létre hozhatja. A kifáradást nem me
chanikai, hanem kémiai hatás okozza. 
Ilyenkor ugyanis nem távolodnak el 
kellő gyorsasággal az anyagforgalmi 
termékek és felszaporodásuk bizonyos 
idegvégződéseket izgat. T. II.

Fázis valamely fizikai-kémiai rend
szer olyan része, amely a többitől ha
tárfelülettel van elválasztva. E ha
tárfelületen való ütménél; a sajátsá
gok (pl. sűrűség, fajhő stb.) ugrás
szerű megváltozását vonja maga után. 
Két fázisból áll pl. a víz-vízgőz vagy 
víz-jégből álló rendszer. — Nem szük
séges, hogy a fázisok összefüggő egé
szet alkossanak. Darált jégből és víz
ből álló rendszer kétfázisú, jóllehet 
nagyszámú jégdarab van jelen, me
lyek egymással esetleg nem is érint
keznek ; a lényeg az, hogy a jégda
rabok anyagi és fizikai-kémiai saját
sága teljesen egyezik. L. B.

Fázisdiagramul. A F. valamely egy
szerű vagy összetett rendszer fázisai
nak egyensúlyát tünteti fel, ha egy 
vagy több állapotjelzőt változtatunk. 
Egyszerű rendszerek fázisdiagramm- 
jának ábrázolási módját illetőleg 1. 
Hármaspont. Binär-rendszerek eseté
ben a követett grafikus eljárás abban 
áll, hogy abszcisszának az összetételi,



218

ordinátának pedig valamelyik állapot
jelzőt, a metallográfiában rendszerint 
a hőmérsékletet választjuk. Ternär- 
rendszerek síkbeli ábrázolása nem le
hetséges, hanem térbeli diagrammo
kat, modelleket kell használnunk.

L. B.
Fáziseltolódás. Ha a vezetékben 

csak egy váltóáram van, akkor ennek 
erőssége: I =  Io sin int (1. Körfrek
vencia). Az áram változásának ez a 
kifejezése azt jelenti, hogy a t  =  о 
időpontban a fázisszög 0. Ha még egy 
váltóáram halad a vezetékben, mely
nek frekvenciája ugyanaz, akkor ennek 
fázisa a í  =  o kezdő időpontban álta
lában nem 0, hanem qp. Ennek az áram
nak időbeli lefolyását a következő 
egyenlet fejezi k i:

7’ =  I ’o sin (wt +  qp),
qp a F. a két áram közt. A második 
áram qr fázisszöggel az első áram 
előtt siet. M. J.

Fázishullám. A hullámmechanika 
szerint minden mozgó elemi részhez 
egy hullámmozgást rendelhetünk. Ezek
ből a hullámmozgásokból konstruálha
tunk egy hullámcsomót, mely megadja 
a részecske valószínű helyét a tér egy 
kis részében (megjegyzendő azonban, 
hogy nem sikerül úgy, amint ezt a 
kvantummechanika felfedezésekor gon
dolták, egy olyan hullámcsomót kon
struálni, mely időben nem folyik szét 
a térben, azért nem is lehet minden 
részecskéhez egy megmaradó hullám
csomót rendelni). Mint tudjuk, egy 
hullámcsoport általában más sebes
séggel terjed a térben, mint a hozzá
rendelt hullámok. Az előbbi sebessé
get csoportsebességnek, az utóbbit fá
zissebességnek nevezzük. Jelen pél
dánkban a csoportsebesség felel meg a 
részecske sebességének a klasszikus me
chanikában, a fázissebeségnek nincsen 
ilyen szemléletes értelme. Ezek a hoz
zárendelt hullámok a f á z i s h u l l á 
mok.  — Az atommag körül keringő 
elektronnál csoportsebességről már nem 
beszélhetünk, mert a hullámmechanika 
szerint egy Bohr-pálya mentén annak

valószínűsége, hogy az elektront vala
hol megtaláljuk, körülbelül egyenlete
sen van elosztva (1. Kvantummecha
nika). N. T. és G. P.

Fázisszabály (Gibbs-féle). A Gibbs- 
fázisszabály heterogén rendszerek egyen
súlyára vonatkozik. Heterogén rend
szerek állapota a hőmérséklettel, nyo
mással és az összetétellel jellemez
hető. Az egyensúly feltétele, hogy a 
nyomás és a hőmérséklet valamennyi 
fázisban megegyezzék, továbbá, hogy 
a rendszert felépítő független kompo
nensek valamennyi fázisban előfordul
janak. Független komponenseknek azo
kat hívjuk, amelyek a fázis egyéb 
komponenseiből nem származtathatók 
le. — A fázisszabály szerint az egyen
súlyban levő fázisok (P) maximális 
száma és a független komponensek (n) 
száma között a következő összefüggés 
áll fenn Pmax =  n +  2. A maximá
lisan lehetséges fázisok és a tényleges 
fázisok számának különbségét szabad
ságnak nevezik, F =  Pmax — P-

A fázisszabály értelmében meg le
het adni, hogy a heterogén rendszer 
állapotában miféle változások előidé
zése áll módunkban. Ha például a 
komponensek száma egy, mondjuk víz, 
akkor a maximális fázisszám három. 
Ilyenkor a rendszer nonvariáns, va
gyis, ha azt akarjuk, hogy mind a há
rom fázis egymással egyensúlyban lé
tezzék, akkor az csak a hőmérséklet 
és nyomás egy bizonyos határozott ér
tékénél lehetséges (v. ö. Hármaspont). 
Ha csak két fázis van jelen, akkor 
már van a rendszernek egy szabad
sága, vagyis vagy a nyomást, vagy 
a hőmérsékletet önkényesen választhat
juk meg (bizonyos határok között). 
Egy fázis jelenlétében már nemcsak a 
nyomást, hanem a hőmérsékletet is 
megadhatjuk, a rendszer két szabad
sággal rendelkezik. A szabadságok 
száma szerint non-, uni-, di-, poli- 
variáns rendszerekről beszélünk.

A F. különösen a többkomponenses 
rendszerek egyensúlyának vizsgálatá
ban használható sikerrel. L. B.

Föderáció, 1. AeszociációcsoporT.
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Fedőréteg-elmélet a fémek passzi
vitását összefüggő, oldhatatlan fedő
réteg képződésére vezeti vissza (1. Pasz- 
szivitás).

Fehérjék. A F. a protoplazma al
kotórészei és termékei. Az egész test
ben kb. 20% van. Pontos kémiai 
szerkezetük nem ismeretes, szintúgy a 
molekulasúlyuk is ismeretlen. A F.- 
ben van 53% szén, 23% oxigén, 7% 
hidrogén, 16% nitrogén, 1% kén-és 
egyesekben foszfor is található. Emész- 
tőfermentumok hatására vagy híg sa
vakkal való főzéskor lényegében ami- 
nosavakra esnek szét. Három főcso
portba osztják: a proteinek, proteidek 
és proteinoidok. А p г о t e i nek vagy 
v a l ó d i  F., melyeknek főképviselői 
az a 1 b u m i n ok és g 1 о b u 1 i n ok. 
Minthogy ezekből a többi fehérje le
származtatható, g e n u i n  vagy n a- 
t í V fehérjéknek is nevezik. Megta
lálhatók a szervezet nedveiben, így a 
vérnedvben is (szérum albumin, szé
rum globulin), tejben (lactalbumin, 
lactglobulin), tojásban (ovalbumin, 
ovoglobulin), izomban (myoalbumin, 
myoglobulin). Legjellemzőbb tulajdon
ságuk, hogy főzésre alvadék alak
jában (koagulum) kiválnak. Az al
bumin és globulin egymástól külön
választható frakcionált alvasztással, 
(minthogy a globulin 50 C°-nál, az 
albumin 70 C°-nál alvad meg), az
után oldással, dialízissel, kisózással, 
kristályosítással stb., stb. А p г о t e i- 
d e к közé azok a fehérjeszerű testek 
tartoznak, amelyekben a fehérje mo
lekulán kívül még egy jellemző atom
csoport, ú. n. proszthezises csoport 
van. Ez lehet festőanyag (kromopro- 
teidek), nukleinsav (nukleoproteidek) 
és lehet szénhidrát (glikoproteidek). 
A k r o m o p r o t e i d e k  főképviselő
je a hemoglobin (1. ott). A nuk-  
l e o p r e i d á k ,  mint a nevük is mu
tatja, a sejtmagnak (nukleus) jellem
ző fehérjeanyagai, de majdnem min
den emberi szövetben fellelhetők. Sav- 
jellegű anyagok, melyek főleg a nagy- 
és sokmagvú szövetekből (a mirigy- 
szövetekből, például lép, nyirokcsomók,

csecsemőmirigy stb.) állíthatók elő. 
Jellemző alkotórészük más fehérjével 
szemben a foszfor (a nukleoproteidák- 
ban 1%, a nukleinben 3%, a nuklein- 
savban 8%). Fontos tartalmuk miatt 
soroljuk ide a paranukleoproteidákat, 
amilyen pl. a tejben levő kazein, holott 
a nukleoproteidákra jellemző atomcso
port, a purin, nem fordul elő ebben. 
A g l i k o p r o t e i d á k  alkotják a 
proteidák harmadik csoportját, melyek 
olyan fehérjeszerü testek, melyekből 
savval való főzéskor szénhidrátszerű 
redukáló testek hasadnak le. Legna
gyobb részük foszformentes, mint ami
lyen a nyálban levő mucin, mások fosz- 
fortartalmúak. Jellemző reájuk, hogy 
a А-tartalmuk alacsonyabb (12%), 
mint a többi fehérjékben (16%). Vé
gül a p r o t e i n o i d e k  az állati 
szervezet azon anyagai, melyek a F.-kel 
rokonságban vannak, minthogy hidro
lízis útján amino-savakra bonthatók, 
de a F.-től lényeges tulajdonságokban 
eltérnek, így egyes amino-savak hiá
nyoznak belőlük, főzésre nem csapód
nak ki. A F. oxidációs termékeinek 
tekinthetők. Ide tartozik a kötőszövet 
és csontok fontos alkotórésze a kolla
gén, a rugalmas rostok alkotója az 
elastin, a retikulin, a bőr szarurétegei
ben és -képződményeiben található ke
ratin. Ez utóbbira kénben való gaz
dagsága 3—5% S) jellemző. T.H.

Fehérjeminimum. Az a legkisebb 
fehérjemennyiség, mellyel nitrogénegyen
súly érhető el. (N-egyensúly az az ál
lapot, amikor a felszívódott fehérje 
mennyisége egyenlő az elégett és ki
ürült fehérje mennyiségével.) Értéke 
testsúlykg-ként és naponként 1 g, rö- 
videbb időre ennél kevesebb is ele
gendő. T. H.

Fehérjevizelés, 1. Albuminuria.
Fehér test, 1. Visszaverő képesség.
Fehértörpék, 1. Csillagok fejlődése.
Fehérvérűség. 1. Leukaemia.
Fejátültetés rovaroknál és rovar

lárváknál. Tudományos szempontok 
nem indokolják eléggé, hogy e kérdés
sel e helyen behatóbban foglalkozzunk, 
mert azon szerzők eredményeit, akik
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rovarok és rovarlárvák fejének átülte
tését állítólag sikerrel végezték (Fink
ler, Przibram, Plavilstehikov) — bár 
tapasztalataikról több előkelő folyó
iratban igen határozott formában szá
moltak be — az ellenőrző kísérletezők 
rendkívül lesújtó kritikában részesítet
ték és nagymértékben valószínűtlennek, 
sőt enyhén szólva: tudományos téve
désnek minősítették. Minthogy azon
ban annakidején a nagyközönség a na
pilapokból sikeres rovarfejátültetések- 
ről értesült, a kérdés ismertetését nem 
mellőzhetjük. — A bécsi biológiai ku
tatóintézetben Finkler a világháborút 
követő években Przibram Hans intéze
tében kísérleteket végzett, melyek so
rán csibor, csíkbogár, két hátonúszó 
poloskafaj, botsáska és lisztkukacokon 
autó-, homo- és heteroplasztikusan (1. 
Transzplantáció) fejtranszplantációkat 
végzett. A kísérleti módszer ismerteté
sét it t mellőzzük, csak azt említjük 
meg, hogy a kísérletek egy részében 
néhány hét múltán az összeillesztett 
fej és tor, illetőleg a lisztkukacoknál 
a kettéválasztott és aztán ismét egy
másba illesztett elülső és hátsó test
iéi összenőttek, az előbél, idegrendszer 
stb. összeköttetése helyreállt, az álla
tok lassan koordinált mozgásokat kezd
tek végezni és körülbelül két hónap 
múltán úgy mozogtak, mint a normá
lis állatok. A két testrész a funkció
képes összeforradáson túl még külön
leges hatást is gyakorolt egymásra. 
Így különböző színű lisztkukacvarietá- 
кок testfeleinek összenövesztése után az 
állat egész teste az elülső testfél színe
zetét vette fel. Hímnemű bogár feje nős
tény testtel növesztve össze, azt ered
ményezte; hogy ezen a hím nemi ösz
tön megnyilvánulása jelentkezett, míg 
a hímtestű, de nőstényfejű chimaerák 
nemi szempontból közömbösen visel
kedtek.

Plavilstshikov e gondolatmenetet 
még tovább fűzi. Szerinte a fentemlí- 
te tt jelenségeken kívül a heteroplasz
tikusan összenövesztett állatok a fejet 
szolgáltató fél táplálkozásmódját és az 
ezzel járó szokásokat veszik fel. A cse

rebogárfejű ganajtúró fára mászik és 
faleveleket legel, míg a ganajtúrófejű 
cserebogár a trágyába ássa be magát 
és abból táplálkozik. Az ellenőrző kí
sérleteket végző kutatók megállapítot
ták, hogy megfelelő elővigyázatos ke
zelés mellett a széttagolt állatok feje
3—5 napig, a tor és potroh 2—3 hé
tig életnyilvánulásokat mutathat, azon 
túl azonban a leggondosabb kezelés 
mellett sem lehet őket életben tartani. 
Összenövések egyáltalában nem jönnek 
létre. Az egyébként ép állat kisebb seb
zéseket ugyan helyrehoz, de az ideg- 
rendszer és előbél nagyobb mértékű seb
zését nem éli túl. Az ellenőrző kísérle
tek alapján az egész kérdés súlyos tu
dományos tévedésnek minősül. Az em
lített kutatók tévedése arra vezethető 
vissza, hogy a túlélés jelenségét nem 
vették kellő módon figyelembe kísérleti 
eredményeik magyarázatánál.

D. E. és K. A.
Fejhallgató. 1. Hangszóró.
Fejhullám akkor áll elő, ha a hul

lámokat keltő testnek (például lö
vedéknek) nagyobb sebessége van, 
mint a hang terjedésének. A test 
kezdő helyzete legyen 0 (rajz) és

mozgásának irányát a nyíl mutatja. 
Egyenlő idők alatt a test 1., 2., 3., 4. 
pontokban ér. A 0, 1 . , . . .  pontokból 
induló hullámokat a gömbök mutatják 
abban az időpontban, mikor a test
4. pontba jut. Mivel az egymás 
után következő hullámok egyre ké
sőbb kezdenek fejlődni, azért a göm
bök sugara ugyanabban az időpont
ban egyre csökken. A 0 pontból in
duló hullám már 0/1-sugarú gömbig 
jutott, az 1. pontból induló hullám-
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felület sugara 1B, a következőké 2C, 
3D stb. Ha a test sebessége nagyobb, 
mint a hangé, akkor ezek a gömbök 
egymást átmetszik (ábra). Az eredő 
hullámfelületet úgy kapjuk, hogy a 
gömböket burkoljuk (Huyghens elve). 
A mi esetünkben a burkoló felület 
kúp, melynek csúcspontja 4. pontban 
van. Ezt a kúpalakú hullámot fejhul
lámnak nevezzük. A F. a testtel 
együtt terjed a térben. Lövedékeknél 
valóban megfigyelték ezt a hullámot 
és le is fotografálták. M. J.

Fejlődésfiziológia, 1. Fejlődésmeeha- 
nika.

Fejlődésmechanika (oknyomozó fej
lődéstan, fejlődésfiziológia). A kísér
leti biológiának azon ága, amely a 
fejlődő szervezetben lezajló változá
sok ok- és okozati összefüggéseit ku
tatja. A F. szó e tudomány megala
pozójától, Roux Vilmos német anató
mustól származó „Entwicklungsmecha
nik“ megjelölés szolgai fordítása. Ez 
a megjelölés nem szerencsés, mert 
könnyen félreértésre szolgáltat okot. 
A F.-nak ugyanis a mechanikához, 
annak fizikai értelmezésében, semmi 
köze sincsen. Roux, aki e fogalmat 
alkotta, a mechanikát Kant fogalma
zásában értette (mechanikus folya
mat =  szigorú törvényszerűséggel le
zajló folyamat) s azt akarta vele je
lezni, hogy a fejlődés szigorúan alá 
van vetve az okság elvének. Minthogy 
a fejlődésben fiziológiai folyamatok 
nagy szerepet játszanak, szokták ezt 
a tudományágat fejlődésfiziológiának 
nevezni. Szerintünk legkifejezőbb ma
gyar megjelölés az o k n y o m o z ó  
f e j l ő d é s t a n  lenne. — Az oknyo
mozó fejlődéstan kutatási területe há
rom nagyobb körre bontható. Vizs
gálja: 1. Az egyed fejlődésének tör
vényszerűségeit a megtermékenyített 
peteállapottól a természetes halál be
álltáig. (Elsődleges vagy primér fejlő
dés). 2. Az elvesztett szervek újra- 
képzésének (regenerációnak), az ú. n. 
másodlagos vagy szekundér fejlődés
nek a törvényeit. 3. A szervezet ké
miai korrelációját, a hormonkészülék

hatásait. — Az oknyomozó fejlődés
tan módszere az analízis, kutatási 
eszköze pedig a kísérlet, amelynek 
segítségével a kutató a fejlődésre ható 
külső (a környezetből jövő) és belső 
(a fejlődő lényben levő) tényezők kö
zül egynek vagy többnek hatását fel
függeszti (szubsztrakciós eljárás), vagy 
rendes körülmények között jelen nem 
levő tényezők hatását megindítja (ad- 
diciós eljárás) és a beállott változá
sokból következtet a lezajló folyamat 
okaira és lényegére. Kutatja ezenkí
vül a külső és belső fejlődési ténye
zőknek az örökítő kincshez való vi
szonyát. Az oknyomozó fejlődéstani 
kutatások egyik előfeltétele a ren
des fejlődés tüzetes ismerete. Lexi
konunkban a legfontosabb fejlődés
mechanikai címszavak, melyekből e 
tudományágról nagy vonásokban fo
galmat nyerhetünk, a következők: 
Blastema, Determináció, Epigenezis, 
Indukció, Integráció, Kinematika, Kor
reláció, Lokalizáció, Mozaik-pete, Or- 
ganizátor, öndifferenciálódás, Prefor- 
máció, Realizáció, Regeneráció, Re
guláció, Regulációs pete, Transzplan
táció. D. E. és K. A.

Feketedés. A fotográfus-lemez, ha 
fény esik rá, a beeső fény mennyisége 
szerint különböző mértékben megfeke
tedik. Ha lo a beeső, I az átmenő 
fény erőssége, akkor az о p a c i  t á s :  
О =  loll. На I  =  lo, akkor nincs 
feketedés, ekkor 0 =  1. A F. definí
ciója: F =  log 0. (10-es alapú log.) 
Ennek a meghatározásnak előnye, 
hogyha nincs feketedés, akkor F =  o. 
Továbbá, ha több lemezt egymásra 
helyezünk, akkor a rendszer F.-e 
egyenlő az egyes lemezek F.-ének 
összegével. На I  =  1/ю /о, akkor F =  1; 
ha 1 =  1/ioo Io, akkor F — 2 stb. — 
A F. görbéjét úgy kapjuk, ha a víz
szintes tengelyre a megvilágítás ide
jének log-át mérjük fel, a függőleges 
tengelyre pedig a F.-t (ábra). Ez a 
görbe azt mutatja, hogyan változik 
a feketedés az időben. Ezt a menetet 
g r a d á c i ó n a k  nevezik. A  görbe alsó 
könyöke (AB) a szubexponálásnak fe
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lel meg, A pont meghatározza a „kü
szöböt“, vagyis azt a legkisebb fény
mennyiséget, amely iránt a lemez ér
zékeny. A görbe egyenes része (BC) 
a helyes exponálásnak felel meg. Hosz- 
szabbítsuk meg ezt az egyenes részt.

A kapott у szög tangensét a görbe 
g a m m á j á n a k  nevezik. Az egyenes 
által a görbén lemetszett rész az 
i n e r c i a - é r t é k .  A küszöb he
lyett ezt az értéket lehet használni.
— A görbének CD része a túlexpo- 
nálásnak felel meg. A görbe először 
maximumig emelkedik, majd csökken.
— A görbe alakja az e l ő h í v á s  
i d e j é t ő l  függ, lehet kevésbbó vagy 
nagyobb mértékben meredek, tehát 
gammája változó. Mennél meredekebb 
a görbe megegyező viszonyok közt, 
annál érzékenyebb a lemez. Ugyan
annál a lemeznél a gamma nő, ha az 
előhívás idejét fokozzuk. De az elő
hívó anyagától a görbe nem függ, 
hacsak az előhívó fátyol és foltok 
nélkül hívja elő a lemezt. Ehhez pedig 
megbízható anyagon kívül az kell, 
hogy az előhívó összetételében egyen
letes legyen és az előhívás lassan tör
ténjék (1. Szenzitometria). M. J.

Fekete hőmérséklet. E.-en valamely 
sugárzó test azon hőmérsékletét ért
jük, melyre melegítve a fekete testet 
(1. ott), annak fényessége a kérdéses 
sugárzó fényességével megegyezik. A
F. így mértéke a fényességnek, mely 
azonban függ a hullámhossztól. Vala

mely test tényleges hőmérséklete 
mindig magasabb, mint a F.-é. T. K.

Fekete sugárzás, 1. Fekete test és 
Abszolút fekete test.

Fekete test. F.-nek oly testet neve
zünk, mely a ráeső fényt egyáltalá
ban nem veri vissza és nem engedi 
át, hanem az egész ráeső energiát el
nyeli. Gyakorlatilag megvalósítható 
egy gömbalakú, belül befeketített falú 
edénnyel, melybe a fény kis nyíláson 
át tud csak behatolni és benne sok
szoros visszaverődós és abszorpció ré
vén teljesen elnyeletik. — Ilyen F.-et 
fekete sugárzónak is szokás nevezni, 
mert a nyíláson át kibocsátott sugár
zás csakis a F. hőmérsékletétől függ. 
A fekete sugárzó felhasználható a su
gárzási törvények (Wien-féle, Ste
fan—Boltzmann stb., 1. ott) ellenőrzé
sére, pyrométerek hitelesítésére és 
sugárzási normáliák készítésére (1. 
Abszolút fekete test). . T. K.

Félárnyékkészülék a polariméter (1. 
ott) egyik fajtája. A polározó beren
dezés a látóteret két részre osztja. 
Mindegyik félben síkban poláros fény 
van, de ezeknek rezgésiránya (n  ésra) 
nem párhuzamos, hanem szöget zár 
be. Az a szög, amely a két irány közé 
esik, a félárnyék. Az analizátort úgy 
állítjuk be, hogy a látótér két fele 
egyenlő fényű. Ez a kiinduló pont. 
Most közbehelyezzük a polarizátor és 
analizátor közé az aktív réteget. Az 
analizátort (Nicol-hasáb) elforgatjuk

úgy, hogy a két fél ismét egyenlő 
fényű legyen. Az elfordulás szöge 
egyenlő azzal a szöggel, amellyel az 
aktív réteg a polározás síkját elfor
gatta. Az eszköz akkor érzékenyebb, 
ha a két rezgésirány kis szöget zár be. 
De ekkor a fényerősség gyenge. A
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fényforrás erősségének megfelelően a 
félárnyék nagyságát úgy válaszjuk 
meg, hogy szemünk megerőltetés nél
kül tudja a beállítást végezni. M. J.

Fél-elem az olyan, megfelelő alakú 
edényben elhelyezett elektród, mely
ből másik hasonló elektróddal szem
be kapcsolva, galvánelemet lehet össze
állítani. E. G. T.

Felezési idő, 1. Radioaktív bomlás.
Felezőréteg, 1. Elnyelés (Röntgen- 

sugaraké).
Felhajtó erő, 1. Dinamikus felhajtó 

erő és Felszíni dinamikus felhajtó 
erő.

Felhang, 1. Hangelemzés.
Felhöalakok. A felhők a légkörbe 

jutó vízpárák megsűrüsödése folytán 
keletkeznek. Minthogy egy bizonyos 
térfogatban elhelyezkedhető legnagyobb 
vízgőz - mennyiség a hőmérséklettel 
együtt növekszik vagy fogy, a telített
ségi állapot túlhaladása s így a ki
csapódás is mindig a levegő lehűlése 
folytán következik be. Ez a lehűlés 
néha hidegebb levegővel való kevere
dés vagy hidegebb felszínnel (föld- vagy 
vízfelület) való érintkezés útján jön 
létre: így keletkeznek a ködök, ame
lyek szintén felhőnek számítandók. Az 
esetek legtöbbjében azonban a kicsapó
dást a levegőtömegek felemelkedése 
közben előálló, úgynevezett a d i a b a 
t i k u s  (1. ott) lehűlés okozza. Ennek 
a felemelkedésnek különböző okai le
hetnek: hegység, mely a légáramlásnak 
útját állja s azt felszállásra kénysze
ríti; hideg levegőtömeg, melyre az 
utána jövő meleg, mint lejtőre, felsik-

lik. Ezek az emelkedések többé-kevésbbé 
lapos szögben, horizontálisan, nagy 
kiterjedésben történnek s réteges (stra
tus) felhőzetet hoznak létre. Ugyan
csak keletkezhetik réteges felhő egy 
inverziós réteg alján, kisugárzási le
hűlés folytán (1. Inverzió). A talaj 
erős felmelegedése folytán vagy azál
tal hogy hideg levegőtömeg az előtte 
levő melegebb alá betör, erősen függé
lyes irányú légmozgás keletkezik, mely 
főleg vertikális irányban kiterjedt fel
hők (cumulus) képződését okozza. A 
kicsapódás a hőmérséklet szerint víz- 
cseppek, hó, dara vagy jégkristályok 
alakjában történik; fontos, sőt nélkü
lözhetetlen szerepet játszanak e folya
matban a levegőben. Kisebb-nagyobb 
mennyiségben mindig jelenlevő konden
zációs magvak.

A felhők osztályozásánál — ami a 
változatos formák folytán nem köny- 
nyű — alaki, keletkezési, szerkezeti 
szempontokat egyaránt figyelembe vesz
nek. Négy főcsoportot szoktak meg
különböztetni: az első háromba osz
tályozzák azokat a felhőket — ma
gasságuk szerint —, amelyeknél a víz
szintes irányú kiterjedés mellett a füg
gélyes elhanyagolható; a negyedik fő
csoportba tartoznak a vertikális fel
építésű felhők, amelyeknek egyes ré
szei lényegesen különböző magasság
ban vannak, tehát amelyek magasság 
szerint nem osztályozhatók. Az első 
három csoporton belül a felhők elő
fordulhatnak egyes darabok, vagy ki
terjedt összefüggő réteg, vagy a kettő 
kombinációja alakjában. Így a követ
kező felosztást kapjuk:

1. Cirrus (Ci) ..............  egyes darabok vagy szálak;
2. Cirrostratus (Cist) . . síma vagy szálas, de nagykiterjedésü 

réteg;
3. Cirrocumulus (Cicu) réteg, mely azonban apró, finom, cu- 

mulusszerű részeket, nem ritkán 
hullámsorokat mutat (bárányfel
hők);

II. Középma- ( 4. Altostratus (Ast) ..  nagykiterjedésű réteg;
gas felhők, <! 5. Altocumulus (Acu).. egyes darabok vagy réteg, mely azon- 
2 — 6 km (. ban többé-kevésbbé szabályos ré

szekre oszlik, sokszor hullámsorok
kal;

I. Magas fel
hők, jég
tűkből álla
nak, fény
lő fehérek, 
6 —11 km
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III. Alacsony í 6. Stratus (St) ..........  sima, egyenletes réteg (magas köd);
felhők, 2 l 7. Stratocumulus (Stcu) egyes darabok vagy réteg, amely azon- 
km alatt ( ban (sokszor szabályos) részekre

oszlik, néha hullámsorokkal;
8. Cumulus (C u ) ..........  gomoly, egyes darabok, melyek többé-

kevésbbó magasra nyúlnak, hatal
mas tornyokat alkothatnak;

9. Cumulonimbus (Cuni) zivatarfelhő, hatalmas felhőtorony,

10. Nimbostratus (Ni)

Az egyes csoportokon belül a külön
leges fajtáknak és elnevezéseknek ter
mészetesen se szeri, se száma. T. G.

Felhők elektromossága. A levegő
ben levő feszültségesés (1. ott) gyak
ran hirtelen megváltozik, esetleg ellen
kezőre fordul, ha az észlelés helye fö
lött esőfelhő vonul el. A zavart a fel
hők elektromos töltése okozza. A csa
padék elektromosságából (1. ott) kö
vetkeztetni lehet a felhők töltésére. 
1 em3 esővíz töltésének közepes értéke 
1 elektrosztatikai egység. Az esőfelhő 
víztartalma m3-enként legfeljebb 5 cm3. 
Így 1 m3 felhőtérfogatra 5 elektroszta
tikai egység töltés jut. Ha a felhő su
gara 1 km, akkor összes töltése 6 cou
lomb. Ha a felhő 3000 m magasan van, 
akkor a Föld felületének közelében
10.000 volt/méter feszültségesést idéz 
elő. Néhány ezer volt/méter feszült
ségesést zivatarok idején valóban gyak
ran figyeltek meg. Tehát a felhőtöltés 
előbbi becslése elég jó közelítés. For
dítva, ha a léghajózás számára a fel
hők töltését akarják ismerni, ezt a 
légköri feszültségesés nagyságából be
csülik meg (1. Zivatarok elektromos
sága).

írjabban a k ö d c s e p p e k  t ö l 
t és - é t  is sikerült meghatározni. Ez 
legtöbbnyire pozitív, nagysága esep-

melynek teteje már cirrusszerű el
változásokat mutat s üllőszerűen 
szétterjed. Alapja néhány száz mé
teren lehet, csúcsa ugyanekkor 10 km 
fölé emelkedhetik (jégesőfelhő);

. .  vastag (néha több km-re felnyúló), 
sötét felhőréteg, amely alatt több
nyire szürkés-feketés foszlányok úsz
nak s amelyből rendesen tartós csa
padék hull. I t t  a vízszintes ki
terjedés mellett függélyes méret is 
számottevő.

penként néhány száz elemi töltéstől 
ezeren felülig mehet. M. J.

Felhőképződés, 1. Felhőalakok.
Felhőrendszer. A háború alatt és 

után Franciaországban keletkezett me
teorológus-iskola (legkiválóbb képvise
lője Ph. Wehrlé) alkotta meg a F. 
(systeme mageux) fogalmat. Alapgon
dolatuk abból indult ki, hogy az idő
járásváltozások. illetve az azokat elő
idéző légköri fizikai folyamatok a fel
hőzet kinézésén, az abban beálló vál
tozásokon nyomon követhetők: bizo
nyos folyamatoknak bizonyos egészen 
meghatározott „égállapot“-ok felelnek 
meg és ennek alapján az égállapot 
megfigyeléséből s a F.-ek törvényeinek 
tapasztalatok alapján való ismeretéből 
a fejlődés jövő menetére is lehet kö
vetkeztetni. Előfutárja volt ez az el
mélet a Bjerknes-iskola (1. ott) ciklon
sémáján és az időjárási front (1. ott) 
fogalmán felépülő modern időjárás
elemzésnek. T. G.

Féligáteresztő hártyák. Féligáteresz
tő (semipermeábilis) hártyák az olyan 
hártyák, falak, rétegek stb., melyeken 
a diszperziósközeg (oldószer) áthatol
hat, a diszperzrész (oldott anyag) 
nem. Ilyen hártyákat szolgáltatnak 
egyes kolloiddiszperz csapadékok, mint 
például kupriferrocianid, berlinikék,
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ferri-, kupri-, ólomszilikát, ceersavas 
réz, továbbá a megfelelő módon elké
szített kollódium-, cellofánhártyák stb. 
A F.-nak az oldott anyaggal szemben 
tanúsított áthatlansága részben me
chanikai szűrőhatáson, részben az ol
dott anyag adszorbeálásán alapszik. 
Ez utóbbi oknál fogva a F. hatásfoka 
specifikus, vagyis az oldott anyag és 
az oldószer minőségétől függ (1. Hár
tyák, Ozmózis, Dialízis). B. A.

Félivaruság, 1. Álkétivaruság.
Fellazulás foka, a szilárd elektroli

tok fajlagos vezetőképességének a vi
szonya a megolvasztott állapotban 
észlelhető vezetőképességhez. Minél 
kisebb a szilárd állapotban a vezető- 
képesség, annál kisebb az ionok ván
dorlási sebessége, vagyis annál szi
lárdabban ülnek az ionok a kristály 
rácspontjaiban. Minél nagyobb a ve
zetőképesség, vagyis az ionok mozgé
konysága, annál lazább a kapcsolat a 
kristályrács ionjai között. Mivel az 
olvadékban az ionok gyakorlatilag 
teljesen szabadon mozognak, azért a 
fenti hányodos a F.-nak mértékéül 
tekinthető. E. G. T.

Féloldalas hibrid ritkán fordul elő, 
amikor a test egyik felén az anya, 
másik felén az apa sajátsága érvé
nyesül. Pl. a lógófülü és a merevfülű 
nyúl keresztezéséből származó utód 
egyik füle lógó, a másik merev. Va
lószínű, hogy ez, az első generáció 
intermediér vagy domináns eseteiből 
(1. Uniformitas) eltérő típus másod
lagosan fellépő helyi mutáció ered
ménye, amely visszaüt az elődre, Sz. Z.

Felsikló felület olyan határfelület 
a levegőben, amely mentén melegebb 
levegőtömegek alattuk fekvő hidegebb
re felkúsznak. A felsiklás igen lapos- 
szögű lejtőn megy végbe: a lejtő haj- 
lása rendesen 1/ioo-nél jóval kisebb (L 
Időjárási front). T. tí.

Felszíni dinamikus felhajtóerő. A 
cseppfolyós folyadékok felszínén ha
ladó testekre (pl. víz felszínén haladó 
hajókra) dinamikus felhajtóerő hat, 
ha a test bizonyos alakú (mint pl. az 
úgynevezett siklóhajók fenékfelületei), 

Természettudományi Lexikon.

de a testekre általában (így normá
lis alakú hajókra,) is, ha azok hely
zete az áramláshoz képest megfelelő. 
—- A F. úgy áll elő, hogy a folyadék 
áramlási sebességei a test (felület) 
alatt csökkennek, miáltal az energia- 
egyenlet értelmében a nyomások a felü
let alatt nőnek, míg a felület másik 
oldalán az állandó atmoszférikus nyo
más uralkodik A túlnyomások foly
tán előálló nyomáskülönbség eredmé
nyezi a F.-t, megjegyezvén, hogy en
nek reakciójaként a folyadékkal el
lentett irányú, lefelé ható impulzusok 
közöltéinek. — Mivel a P.-nél a 
test (felület) másik oldalán nincs fo
lyadék (pl. a hajó belsejében), a cir
kuláció fogalma itt nem alkalmazható 
a F. magyarázatához. F. K.

Felszívódás. A tápanyagok beju
tása a bélből a szervezet belsejébe. 
Készben a bélbolyhok szívóhatása (bo- 
holypumpa), részben a bélhám leg
külső rétegének (kutikula) két olda
lán levő nyomáskülönbség következ
tében jön létre. A bélfal mint diffú
ziós hártya viselkedik, vagyis mint 
olyan szűrő, mely átengedi a vizet 
és az oldott részek közül a kis mére- 
tüeket (krystalloidok), míg a nagyobb 
részek (kolloidok) nem tudnak átha
tolni. A felszívódásban szerepel még 
az ozmózisnyomás, amelyet a vér fe
hérjéi hoznak létre. A gyümölcs és tej
cukor felszívódás közben még a bél
falban szőlőcukorrá alakul á t (asszi
miláció). T. H.

Felszívóerő. Vízzel nem telített sejt
ben a vízfelvételt létrehozó, koncent
rációkülönbség által meghatározott 
nyomáskülönbség. Elméleti vagy tel
jes F. a sejtnedv ozmotikus értékével 
és a sejtnedv F.-vel egyenlő értékű. 
Abszolút értékét a sejtnedv moláris 
koncentrációja határozza meg és a 
sejtben a sejttartalomnak a sejtfalra 
ható nyomását eredményezi. A sejt 
tényleges vagy hatékony F.-je a sejt
tartalom F.-jének és a falinyomásnak 
a különbsége, mert a sejtfalra ható 
nyomás a felszívással szemben ellen
állást fejt ki. Határplazmolízis eeeté-

15
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ben sejtfalnyomás nem léven, -a sejt 
tényleges F.-je a sejttartalom ozmo
tikus értékével megegyező. Ebben az 
esetben a sejt F.-je a maximális érté
két éri el és a nem diffundáló plazmo- 
lizáló folyadék (nádcukoroldat) ozmo
tikus értékével megegyezik, ennélfogva 
a határplazmolízis kiváltásával exakt 
módon lemérhető. Heterogén elemekből 
felépített szerveken csak az úgynevezett 
átlagos vagy közepes F. állapítható 
meg annak az oldatnak az ozmotikus 
értékéből, amelyben az illető szerv tér
fogat- és súlyállandóságot mutat, vagy
is sem. vízfelvétel, sem vízleadás nem 
mutatható ki. A magvakon mért F., 
mely alatt az a nádcukoroldat-kon- 
centráció értendő, melyben a magvak 
még 50%-os csírázást mutatnak, vol- 
taképen a nádcukoroldatban mért csí
ráz őképességet és a csírázás határ
koncentrációját adja meg, ennélfogva 
a valódi F.-vel nem azonosítható.

M . L .

Feltételes labilitás. A hőmérséklet 
felfelé legtöbbször kevesebbet, m int 1 
fokot csökken minden 100 m emelke
désre. A meteorológia egyik alaptétele 
szerint ilyen hőmérsékleteloszlás ese
tén az a légtömeg, amely valami ok
ból (például szél vagy felmelegítés 
miatt) egy magasabb rétegbe emelte
tik, magától visszatér eredeti helyére 
(szilárd egyensúly). Ámde, ha emelke
dés közben felhőképződés indul meg 
benne, akkor a felszabaduló cseppfo- 
lyósodási hő már sokkal csekélyebb 
függőleges hőcsökkenés esetén is arra 
vezethet, hogy a légtömeg magától to
vább emelkedik, ami a felhőképződést 
és a felszállási sebességet ismét tovább 
fokozza és záporeső, jégeső, zivatar ke
letkezésére ad alkalmat, A F. azt 
akarja kifejezni, hogy az illető lég
tömeg szilárd egyensúlyban van mind
addig, amíg a feihőképződés benne meg 
nem indul; e feltétel teljesültekor azon
ban „labilis“ (ingatag) egyensúlyba ke
rül. E jelenségnek nagy szerepe van a 
hevesebb csapadék (nyári záporok) ke
letkezésében. A. L.

Feltételes reflex. Pavloff ismertette

1906-ban. A kísérletes lélektanban és 
az élettanban is nagy jelentőségük 
van. így nevezzük azokat a reflexe
ket, melyek megszokás révén létrejön
nek bizonyos érzékszervi behatás (vagy 
képzettársítás) után. Hyen pl. ha a 
süitszaionna szagára összefut a nyál 
a szánkban. Az agykéreg tarkótáji 
részének kiirtása ezen reflexek meg
szűnésével jár. T. U.

Feltöltés oly szukcesszió (1. ott), 
amely álló vagy lassan folyó vízből in
dul ki, centripetális irányú és mezőül 
erdővel, láperdővel vagy tőzegláppal zá
rul (utóbbiak állandó, de nem klimax- 
formációk); a belvizek áramlása üle
déket rak le, amelynek felhalmozódása 
teszi lehetővé a partmenti zónák (1. 
Zonáció) behatolását. Sémája: hínár 
(Potamion), nádas (Phragmition), 
zsombékos (Magnocaricion), mocsárrét 
(Agrostidion v. Molimon), láperdő 
(Alnion), tölgyes vagy bükkös. Ezzel 
szemben a ligetképződés folyóvizek 
mentén, centrifugális irányú szukcesz- 
szióval halad s ligettel (galériaerdő
vel) — Sulidon — zárul. S. R.

Felületi fényesség. Az a fényerős
ség, amelyet egy kiterjedt fényforrás
nak 1 cm2-nyi felülete létesít a felü
letre merőleges irányban. A F. egysége 
1 gyertya/cm2, vagy 1 Hefner - egy- 
ség/em2, annak a fényforrásnak felü
leti fényessége, melynek 1 cm2 felülete 
erre merőleges irányban 1 gyertya, il
letőleg 1 Hefner-egység erősségű. — A 
petróieumlámpa F.-e átlag 1 Hefner- 
egység/cm2, a gázizzófényé 5—6, a 
szénszálas lámpáké kereken 50, a fe
szített fémszálú (cikk-cakkos szálú) 
léghíjas izzólámpáké körülbelül 150, 
a gáztöltésű fémszálas izzólámpáké a 
terhelés szerint 350 és 1600 közt van, 
ívfény kráterében tiszta szénpálcáknál
18.000, a Napé a zenitben 100.000—
150.000, a Holdé a zenitben 0‘8—1*2 
Hefner-egység/cm2. — A F.-et újabban 
v i l á g í t ó  s ű r ű s é g n e k  is neve
zik. 1 Hefner-egység/cm2 felületi fé
nyesség-egységet 1 s t  i 1 b nek Í6 ne
vezik (jele sb). — Az utóbbi időben 
Amerikában a F. egysége 1 l á m -
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b é r t .  Ha diffúz fényű fényforrás 
minden cm2 területe 1 gyertyalúmen 
fényáramot létesít, akkor F.-e 1 lam- 
bert. Ilyen fényforrás a visszaverő ér
des lap, például gipszernyő. M. J.

Felületi feszültség. Valamennyi fo
lyadéknak megvan az a törekvése, 
hogy felületét csökkenteni igyekszik, 
ezért, ha mód van rá (eső cseppek), 
gömbalakot vesz fel, mint legkisebb 
felületet. Azt a munkát, amelyet vé
geznünk kell (nyerünk), ha a felü
letet 1 cm2-rel növeljük (csökkent
jük), F.-nek nevezzük. A F.-t lehet 
úgy is definiálni, mint azt az erőt, 
amely a felület 1 cm-nyi hosszában 
hatva, azt csökkenteni igyekszik; a 
két meghatározás azonban ugyanarra 
a dimenzióra, t. i. erő/centiméterre 
vezet. Szilárd testeknek is van F.-ük, 
ezeknek a viszkozitása azonban olyan 
nagy, hogy a F. nem érvényesülhet. 
— A F. létrejötte a kinetikai elmé
lettel értelmezhető, ha meggondoljuk, 
hogy míg a folyadék belsejében egy 
molekulára a szomszédos molekulák 
vonzóhatása minden irányban egyfor
mán hat, addig a felületen ez a 
vonzóhatás egyoldalú, mert csak a 
belső molekuláktól származik (a gáz- 
tér molekuláinak hatása elhanyagol
ható) ; ez egy, a folyadék belseje 
felé irányuló erőkomponenst eredmé
nyez. — A F. mérése többféleképen 
történhetik. Elterjedt a sztalagonomé- 
teres módszer, amelynek az a lényege, 
hogy egy vékony kapillárisból cse
pegő folyadékcsepp súlya a F.-gel 
arányos. A csepp maximális súlyát az 
elszakadás pillanatában éri el; ha 
különböző folyadékokat lassan cse
pegni hagyunk, az azonos súlymennyi
séghez tartozó cseppszámok viszonya 
a F.-ek viszonyával egyenlő, tehát a 
módszer közvetlenül a relatív F.-et 
szolgáltatja. L. B.

Felületi feszültség törvénye, 1. Eöt- 
vös-törvény.

Felületi hártyák. Oldatok felületén 
a Gibbs—Thomson-féle adszorpcióé elv
nek megfelelően a kapillaraktiv oldott 
anyag egy része felhalmozódik, ad

szorpciót szenved és réteget, hártyát 
képez. A molekuláris-diszperz oldatok 
felületén molekuláris hártyák, a kol
loidoldatok felületén kolloidhártyák 
képződnek. Egyes durva diszperzrend
szerek (szuszpenziók) felületén is kép
ződhetnek hártyák. A F. másodlagos 
hatások (oxidálás, koagulálás) követ
keztében irreverzibilis átalakulást szen
vedhetnek, vagyis nem oldhatók fel is
mét. Különösen a kolloidhártyákon ta 
pasztalható e jelenség (például fehérje-, 
peptonhártyák stb.) (1. Hártyák).!!.A.

Felületi hullámok. Két fázis (folya
dék és légnemű, vagy folyadék és fo
lyadék) határfelületén hullámok akkor 
keletkeznek, ha valami megzavarja az 
ott uralkodó nyomás eloszlási egyen
súlyát. A felület mentén működő erők, 
úgymint a felületi feszültség és a ne
hézség, igyekszik a zavar ellenében 
hatva visszaállítani az eredeti nyomás
eloszlást; ezzel szemben a tehetetlen
ségi erők a zavart akarják fenntartani. 
Ezen egymás ellen működő erők ered
ményeként rezgések, hullámok kelet
keznek. F. M.

Felületi potenciál valamely elek
tromosan vezető fázis belseje és felü
lete közötti potenciálkülönbség. F. ak
kor is felléphet, ha a fázis egészben 
véve elektromosan semleges s onnan 
származik, hogy a fázis felületén po
zitív és negatív töltések (ionok vagy 
dipólok) úgy helyezkednek el, hogy 
elektrosztatikus kettős réteg (1. ott) 
alakul ki. (L. még Galvani-potenciál 
és Voltapotenciál.) E. G. T.

Fémek elektronelmélete. Régi fel
tevés, hogy a fémekben az elektromos 
vezetést a fém belsejében a rácsionok 
között mozgó elektronok okozzák. Te
hát más szóval a vezetés úgy történik, 
hogy a fém belsejében csaknem szabad 
elektronok vannak jelen. Ezt az elmé
letet a klasszikus mechanika alapján 
kidolgozta Lorentz H. A. 1905-ben. De 
ennek az elméletnek igen sok következ
ménye ellentmondásban volt a tapasz
talattal, melyek közül talán a legfon
tosabb az, hogy a klasszikus mecha
nika szerint minden szabadsági fokra,

15*
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az energia egyenletes eloszlásának elve 
szerint 1I‘2 RT  energiának kell jutni 
(ahol R a gázállandó és Г az abszolút 
hőmérséklet). Tehát a fém belsejében 
levő elektrongáznál ez 3U RT  lenne, 
mivel elektronok a tér három dimenzió
jának irányában mozoghatnak. Ezért 
minden fémnél a fajhőhöz egy 3h  R 
nagyságú tagnak kellene járulnia. En
nek azonban nyomát sem találták. Az 
új Fermi—Dirac-statisztikát (1. ott) 
Sommerfeld alkalmazta legelőször a fé
mek elektronelméletére, s ezt az ellent
mondást és még sok mást, hiánytalanul 
sikerült megmagyaráznia. Ezen statisz
tika szerint t. i. ugyanazon impulzus
hoz (impulzus =  tömeg X sebesség) 
tartozó cellában legfeljebb 2 elektron 
lehet. Ennek folytán, ha az elektron- 
gázt lehűtjük, egy bizonyos hőfokon 
azon cellák, melyekhez kis energia tar
tozik, már mind megtelnek, mivel a le
hűlés abban áll, hogy az elektronok a 
kinetikus energiájukat leadják és ezért 
impulzusuk kisebb lesz. Ha már most 
az összes kisebb energiájú cella betelt, 
akkor további lehűléssel már nem tu
dunk energiát elvonni, mert még több 
elektron már nem lehet az alsó cellák
ban. Ezt a jelenséget nevezzük a g á 
z o k  e l f a j u l á s á n a k .  Más szóval 
ez azt jelenti, hogy ekkor a fajhő el
tűnik. Ez magyarázza meg, hogy mért 
nem találták az előbb említett 3/a R- 
tagot fémek fajhőjénél, mert ezeknél az 
elektrongáz már normális hőmérsékle
ten teljesen elfajult. Sommerfeld után 
még sokam foglalkoztak ezzel a kérdés
sel és több kisebb tökéletesítést vezet
tek be. így pl. már nem tekintették az 
elektronokat teljesen szabadnak, hanem 
egy a fémionoktól származó periódu
sos erőtérben levőknek. A szuperveze
tés jelenségét azonban ez az új elmélet 
sem tudta megmagyarázni.

N. T. és G. P.
Fémek kristályos szerkezete. A fé

mek mikroszkóp alatt látható kristály
szemcsékből állanak. A Debye—Scher- 
rer-fölvétel arról tanúskodik, hogy egy 
ilyen szemcse belsejében az atomok már 
valamilyen térrács szellemében vannak

elrendezve, mert vékony fémlemezről 
vagy drótról, melyet előzetesen jól ösz- 
sze-vissza kalapáltunk, hogy a fémszem
csék is össze-vissza legyenek benne, ép
pen olyan fölvételt kapunk, mint por
rátört kristályról (pl. kősóról). Ugyan
ilyen fölvételt kapunk akkor is, ha 
finom reszelővei finom fémport készí
tünk és ebből ragasztóanyaggal kis 
rudacskát gyúrunk és erről készítjük 
a fölvételt (a kép finomabb, egész 
apró szemcséjű aluminiumporral ké
szült; a használt pálcika fél mm. vas-

A lum inium -por D ebye-képe.

tag és néhány mm hosszú volt). A gyű
rűkből meghatározhatjuk a fémkris- 
tálykák pontos szerkezetét is. A ta
pasztalat azt mutatja, hogy a fémek 
nagyon kedvelik a határpontos kocka
rácsot, de a középpontosat sem vetik 
meg, sőt még a hatszöges rendszerben 
is kristályosodnak. Határpontos kocka- 
rácsúak pl. Ag (4*08), Al (4*04) stb., 
középpontosak pl. Mo (3*14), Fé{a) 
(2*85), W ( . . . )  stb., hatszögesek pl. 
Be (2*28), Cd (2*96) stb. A gyűrűk 
vastagságából a szemcsék nagyságára 
is következtethetni lehet. Ilyen módon 
sikerült meghatározni fémkolloidszem- 
csék nagyságát is.
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Mihelyt a fémet megmunkálják, bizo
nyos irányban hengerelik vagy drótot 
húznak belőle stb., akkor a Debye— 
Scherrer-gyűrűk nem lesznek folytonos 
körök, hanem csak körívek, kördarabok 
vagy kisebb-nagyobb foltok maradnak 
meg belőlük. Ennek az az oka, hogy 
a megmunkálás közben a fémszemcsék 
nagy összevisszaságában rend támad: 
a szemcsék valamilyen módon elrende
ződnek ; pl. hengerelés közben a kocka
rácsban a kockák határlapja gyakran

H engerelt ezüstlem ez D ebye-képe.

a hengerelés irányával párhuzamosan 
helyezkedik el, dróthúzás közben pedig 
sokszor a kockák átlója helyezkedik 
el párhuzamosan a húzás irányával. 
Ennek a fémvizsgálatban annyiban van 
szerepe, hogy a Debye—Scherrer-gyü- 
rííkből viszont következtetést lehet 
vonni a fém belső alkatára, szemcséi
nek elhelyezkedésére.

Ha a megmunkált fémet tartósan 
melegítjük, eleinte növekszenek a kris- 
tályszemcsék és törekednek a rendezet
len állapot felé; majd később teljesen 
fölbomlik a rend és a szemcsékből na
gyobb kristályok képződnek, amelyek 
a képen többnyire szétszórt fekete fol

tokat okoznak. Ez az újrakristályoso- 
dás, mellyel együtt jár a fém szilárd
ságának csökkenése. Cs. E.

Fémes vezetés. A jól vezető fémek
ben az elektromos áramot — mai fel
fogásunk szerint — az elektronok ván
dorlásukkal vezetik. Ellentétben az ato
mokban rendszerint kötött elektronok
hoz, a fémekben szabad elektronok van
nak. E szabadság azt jelenti, hogy nin
csenek egy helyhez kötve (elektromos 
erők által), hanem kb. oly szabadon 
mozoghatnak a vezetőn belül, mint a 
gázban a gázatómok, illetőleg gáz- 
molekúlák. A vezetési áram az elektro
nok irányított vándorlásából áll. Meg
jegyzendő azonban, hogy a F. itt vá
zolt képe nem tekintendő még lezárt
nak; több oly kísérleti eredményt is
merünk, mely a szabad elektronképpel 
nem egyeztethető jól össze. A F. újabb 
elméleti eredményeiről 1.: Fémek elek
tronelmélete. — A fémes vezetők ve
zetőképessége alatt elektromos ellen
állásuk reciprok értékét értjük. A faj
lagos vezetőképesség az illető anyag 
térfogategységének, 1 cm3-nek vezető- 
képessége. F. M.

Fémes visszaverődés. Ha a fény fé
men verődik vissza, akkor néhány kü
lönleges jelenség keletkezik. Ha síkban 
polározott fény verődik vissza, akkor 
megegyező beesésszögnél a visszavert 
fény amplitúdója attól függ, hogy a 
polározás síkja összeesik-e a beesés sík
jával, vagy merőleges rá. Van olyan 
beesésszög, melynél az Am/Ap viszony 
minimum. (Am jelenti a visszavert fény 
amplitúdóját, ha a beesés síkjára merő
legesen polározott fény esik a fémlap
ra, Ap pedig a visszavert fény ampli
túdója, ha a beeső fény a beesés sík
jával párhuzamosan van polározva.) 
Ezt a beesésszöget f ő b e e s é s s z ö g -  
nek nevezzük. Ez a D-vonal fényére 
nézve aranynál 72\3°, réznél 71*6°, hi
ganynál 79-6°. — Ha két fénysugár 
ugyanabban az irányban verődik vissza, 
de az egyik a beesés síkjával párhuza
mosan, a másik rá merőlegesen van po
lározva. akkor az utóbbi az előbbihez 
képest elmarad, a kettő között fázis
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különbség van. A főbeesésszögnél a fá-
71

ziskülönbség 2 • — Ha a beeső fény

polározássíkja szöget zár be a beesés 
síkjával, akkor a visszavert fény álta
lában elliptikusán polározott (1. ott). 
Ugyanis a beeső fényt felbonthatjuk 
két összetevőre, melyek közül az egyik 
a beesés síkjával párhuzamosan van 
polározva, a másik rá merőlegesen. Ez 
a két összetevő fáziskülönbséggel verő
dik vissza, ezért a visszaverődés után 
eredőül elliptikusán polározott fényt 
kapunk. — Ejtsünk a fémlapra a fő- 
beesésszög alatt olyan síkban poláro
zott fényt, melynek po^rozássíkja a 
beesés síkjával 45° ot zár be. Ha ezt 
ismét az előbbi módon felbontjuk, a két 
összetevő amplitúdója egvenlő. De a 
visszavert fényben a két amplitúdó 
(Am és Ap) az előbbiek szerint külön

ít
böző, azonkívül köztük ^ fáziskülönb

ség van. Ezt a fáziskülönbséget szün
tessük mee Babinet kompenzátorral. 
Ezután a két visszavert összetevő ere
dője síkban polározott fény. de polá- 
rozásának síkja a beesés síkjával szö
get zár be. Ez a szög a f ő a z i m u t .  
Nagvsága a D-vonalra nézve aranynál 
4l'6°, réznél Зв’Я0, higanynál 35-7°. — 
Merőleges beesésnél a visszavert és be
eső fény erősségének viszonyát v i s z- 
s z a v e r ő k é p e s s é g  nek nevezzük. 
Nagvsága ismét a D-vonalra nézve: 
aranynál 085, réznél 073, higanynál 
(V78. A fémek nagy visszaverőképes- 
sége okozza azt, hogy felületüknek f é- 
m es f é n y e  van. M. J.

Fém hőm érő. A hőmérséklet méré
sére többnyire az anyagok hőokozta 
kiterjedését szokás felhasználni. Is
merve egy anyag hőkiterjedési együtt
hatóját az észlelt hossznövekedésből 
következtethetünk a hőfokra. Észlel- 
hetővé a hőtágulást úgy szokták tenni, 
hogy két fémet, melyek közül az egyik 
jobban, a másik kevésbbé terjed ki, 
hosszoldalukkal összeforrasztanak. A 
hőmérséklet változásakor a két fém 
különbözőképen terjedvén ki, az össze

forrasztott fémszalag meggörbül. Ha 
egyik végüket rögzítjük, úgy szabad 
végük a görbület mértékében elmozdul, 
ezen elmozdulás kellő áttétellel egy 
skála előtt mozgó mutatóra, vagy író
berendezéssel ellátva szaladó papírsza
lagra vihető át (thermograph). Az ilyen 
hőmérőket bimetall-hőmérőknek is szo
kás nevezni. Használat előtt a F. ada
tait normál hőmérővel való összeha
sonlítás útján hitelesíteni kell. F. M.

F em in izálás, 1. Heterologizálás.
F ém -R öntgen lám pa. Eleinte a Rönt

gen-csövek falát teljesen üvegből készí
tették. Újabban, különösen a sugárzási 
tér környezete, fémből készül. Ennek 
oka, hogy a nagy terheléssel együtt
járó melegedést el tudja viselni, ezen
kívül a fém védelmet nyújt a nem kí
vánt irányban kijutni szándékozó su-

S iegbahn-lám pa.

garak ellen is, amelyek a lámpa hasz
nálójára esetleg ártalmasak lennének. 
Szétszedhető fémlámpákat laborató
riumi használatra különösen Siegbahn 
upszalai professzor készített, de na
gyon el vannak terjedve a Philips- 
gyártmányúak is. Az egész lámpa ter
mészetesen nem lehet fémből, mert ak
kor az áram a fémfalon menne végig, 
hanem a fémalkatrészekhez üveg- vagy 
porcellánhengerek csatlakoznak, jól zá
ró csiszolatokkal. E lámpákat haszná
lat közben állandóan a légszivattyúval 
tartják összekötetésben. Az orvosi gya
korlatban különösen a M e t a l i x  és 
M u 11 i X nevű lámpát használják. Az 
előbinek a dereka krómacélból készül,
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melyet az üveghengerekkel összehegesz- 
tenek. Az acélt kívülről még ólom, az 
üveghengereket pedig jól szigetelő anyag
ból készült sugárvédő burok takarja. 
A Multix-lámpa belsejében a sugárzási 
teret körülzáró, fémhenger hozzásimul

M etalix-lám pa.

az üveg belső falához és az üvegen á t
futó platinadrótokkal össze van kötve 
a külső fémhengerekkel is. Mindkét 
lámpából csak a sugárzónyíláson ke
resztül tud kijutni a Röntgen-sugár
zás (Sugárvédő lámpák.)

A sugárvédelem és a nagy terhelés 
kérdése együttes megoldást talált a 
R о t a 1 i X - lámpában. Ennek anti- 
katódja wolframból készült forgó 
csonkakúp, melynek forgása közben 
mindig más és más részét bombázzák 
az elektronok, tehát a találat helyén 
még erős áram esetén sem melegszik 
fel túlságosan. Újabban a sugárvédő 
lámpákat'még fészülteégbiztossá is tet

ték: a lámpát igen jó és vastag szige
telőréteggel vették körül, amelyet kívül 
a földdel összekötött fémburok takar 
(megérinthető lámpák). Ezeket haszná
lat közben a beteg testéhez hozzá le
het érinteni, vagy kezünkkel is meg
foghatjuk, bár esetleg 20,0 kilovolttal 
vannak megterhelve. (Ilyen a Siemens- 
féle T u d ó  nevű lámpa.) Cs. E.

Fémszálas elektrométer. Egynemű 
elektromossággal töltött testek taszít
ják, különnemű elektromossággal töl
tö tt testek vonzzák egymást. E jelen
séget használjuk fel az elektroszkóp- 
ban és elektrométerekben feszültségek 
eléktrosztatikus mérésére.

A F.-ben többnyire egy igen vékony 
fémmel bevont kvarcszál vagy wolla- 
ston-drót van, igen jól szigeteltem és 
többnyire rúgósan, két ellentétesen fel- 
töltött segédelektróda közt elhelyezve. 
Az elektrométerszál nyugalomban a két 
elektróda közt, középen helyezkedik el, 
amint azonban pozitív vagy negatív 
töltést kap, a fellépő elektrosztatikus 
vonzás, illetőleg taszítás folytán a töl
tésével ellenkező előjelű segédelektróda 
felé fog elhajolni. Az elhajlás — melyet 
töbnyire az eszközre szerelt leolvasó
mikroszkóppal figyelnek meg — mér
téke az elektrométerszálra adott feszült
ségnek. Az elektrométerszálat feszítő 
rúgó szabályozásával változtathatjuk 
az elektrométer érzékenységét. — Elek- 
trométerrel csak feszültségkülönbsége
ket tudunk mérni (egy telep két pó
lusa közt, vagy egy feltöltött test és 
a föld közt). Ezért méréskor a méren
dő feszültség egyik pólusát az elektro- 
méterszálhoz, a másikat (többnyire föl
delve) a segédelektródák feszültségét 
szolgáltató telep közepéhez kötjük. Az 
elektroinétert, hogy influáló elektromos 
hatásoktól megvédjük, földelt fémház
ba szokás elhelyezni. — A F. egyik 
alakja a kétszálas elektrométer, mely
nek két, nyugalmi állapotban össze
simuló szála van. Mindkét szálat a mé
rendő feszültség ugyanazon pólusához 
kötjük, míg a mérendő feszültség má
sik pólusát a házhoz kell kötnünk, így 
a két szálegynemű töltések taszítása
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alapján széthajlik. A leolvasó mikro
szkóp látóterében mindkét szál egy
szerre látható és így egymástól való 
távolságukból a ráadott feszültség 
megállapítható. Mindenesetre érzéket
lenebb eszköz mind segédelektródás 
egyszálas elektrométer. F. M.

F en ék test (B odenkörper), 1. Oldé- 
konyság.

F en ológ ia  (phaenologia), a növé
nyek fejlődési stádiumai (virágzás, 
lombosodás, termésérlelés, -aratás, 
lombszíneződés) időbeli bekövetkezé
sének összehasonlító vizsgálata kü
lönböző területeken, hivatva van azok 
(vagy a különböző termőhelyek) hő
klímáját jellemezni. A F. a növény 
fejlődésének periodicitásán, ritmusán 
alapszik, megnyilvánul a növényszö
vetkezetek életében is (1. Aszpektu- 
sok, Hőmérséklet). S. R.

F enolok  aromás maghoz kapcsolt 
hidroxiltartalmú, savanyú kémhatású 
vegyületek. A hidroxil-csoportok szá
ma szerint megkülönböztetünk egy- 
és többértékű F.-at. Legjellegzetesebb 
tagjuk a benzofenol vagy karbolsav, 
röviden fenolnak is nevezik. C J h . OH. 
A F. és származékaik a kátrányban 
(úgy a kőszén-, mint a fakátrányok
ban) fordulnak elő. Lúgokban oldód
nak, dezinficiensek. Kétértékű F. a 
pirokatechin, rezorcin és hidrochinon, 
háromértékűek a pirogallol, floroglu- 
cin. A F.-hoz tartoznak még a nafta- 
lin oxigénszármazékai is (naftálok) és 
a többgyűrűs rendszerek oxiszármazé- 
kai, pl. az oxianthrachinonok (aliza
rin). Cs. Z.

F enotípus (phaenotypus), az egyén 
tulajdonságának külső megjelenése, fi
gyelem nélkül arra, hogy az öröklődő-e 
vagy sem. Az egyén látható, leírható, 
mérhető tulajdonságaiból alakuló F. 
részben a genotípustól függő, részben 
pedig a külső hatások eredménye. 
Egymástól teljesen eltérő genotípusú 
egyének azonos F.-úak (izofén, izo- 
reagens egyedek) lehetnek, teljesen 
függetlenül a külső hatásoktól. így 
pl. dihibridek esetében (1. ott) a II. 
generációban minden olyan egyed azo

nos F.-ú lesz, amely a két domináns 
gént tartalmazza, bármilyen legyen is 
■ a másik két gén. Betűkkel jelezve, 
AABB, AABb, AaBB, AaBb hetero
gén, de izofén lesz, mert a fenotípust 
a két domináns gén, A  és В adja meg.
-— Ezzel szemben a gyakorlatban, kü
lönböző körülmények között, az azo
nos genotípusú (izogén) egyedek is 
eltérők lehetnek, mert a külső hatá
sok szerint modifikálnak (1. modifi
káció), aminek irányát és határait 
azonban mégis a genotípus szabja 
meg. Pl. a növények termete válto
zik a táplálás, vízellátás, fényviszo
nyok stb. mértéke szerint, de óriásra 
csak az a növény növekedhetik, 
amelynek erre genotipikusan megvan 
a képessége. Sz. Z.

Fényakkum ulátor olyan berendezés, 
melyben fotókémiai reakció közvetíté
sével fényenergia elektromos energiává 
alakítható át. Ilyen F. szerkesztésére 
felhasználható a merkurisóknak ferro- 
sók által való fotokémiai redukció
ja. Az ellenkező folyamat: Fe+++ +  
Hg+ =  Fe++ +  Hg++ a sötétben 
magától megy végbe, tehát alkalmas 
berendezésben munkatermelésre használ
ható. Ha fotokémiai reakció folytán 
keletkezett ferri- és merkurosóból gal
vánelemet állítunk össze, olymódon, 
hogy valamely indifferens elektrolit- 
oldatba merülő két platinaelektród kö
zül az egyiket merkuroklóriddal, a má
sikat ferrikloriddal vesszük körül, ak
kor az elem a fényenergiát elektromos 
energia alakjában adja vissza. Az elem 
működése közben keletkezett ferro- és 
merkurisót összekeverve, ezeket fény 
hatására ismét ferri- és merkurosóvá 
alakíthatjuk s a F. újra töltve van. 
A F.-nak gyakorlati alkalmazása nin
csen. E. G. T.

Fényáram . Azt a fénymennyiséget, 
amelyet a fényforrás kisugároz, fény
áramnak nevezzük. Egysége a l u m e n  
(szokott jele lm). Ez az a fényáram, 
amelyet 1 Hefner-egy-ség erősségű fény
forrás kelt, ha minden irányban egyen
lően sugároz, olyan 1 m2 területen, 
amely a fényforrástól 1 m-re van és
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a fénysugarakra merőleges. Legyen lám
pánk fényerőssége például 25 Hefner- 
egység. Vegyük körül képzeletben 1 m 
6ugarú gömbbel. Ennek felülete 4 n m2 
(я  a Ludolph-szám, 3*14159). A fény
áram, amely az egész térbe hatol, 
4 n. 25 — 314*2 lumen. Tehát a fény
erősség 4 л -szerese a fényáram. Mivel 
azonban a fényerősséget nemzetközi 
gyertyában is szokták mérni, azért a 
fényáramban H e f n e r l u m e n t  és 
g y e r t y a l u m e n t  különböztetünk 
meg. — Sokszor a fényáramot nem az 
egész térben fejezik ki, hanem csak 
bizonyos területen. Például 25 gyer- 
tyás fényforrás 3 m2 területen 3*25 =  
75 gyertyalumen fényáramot kelt. I tt 
a 3 m2 területet az 1 m sugarú göm
bön kell mérni (1. Lumenméter).

Fényelektromos hatás, 1. Fényelek
tromos jelenségek.

Fényelektromos jelenségek. A fény
elektromos hatáson (fotoeffektuson) a 
fénynek mindazon hatásait értjük, me
lyek elektromos áramok keletkezésé
vel (elektronok kibocsátásával), vagy 
áramerősségváltozással járnak. Ez áll
hat akár egy elektromotoros erő indí
tásában, akár a szigetelő ellenállásá
nak megváltozásában, akár fotoelek- 
tronok kiváltásában. — Ha a foto- 
elektronok a megvilágított felületen 
váltódnak ki és onnan vákuumba, vagy 
gázba lépnek át, külső, ha azonban az 
elektronok abban az anyagban, mely
ben kiváltódtak, vándorolnak tovább, 
belső fényelektromos hatásról beszé
lünk, mely többnyire mint fényelektro- 
rnosság okozta vezetőképesség váltó zás 
mutatkozik. — Az elektronoknak, hogy 
a fémből kiléphessenek, bizonyos mun
kát, az úgynevezett kilépési munkát 
(1. ott) kell elvégezniök. Ha tehát a 
megvilágító fényben a foton (1. ott) 
energiája kisebb, mint az elektron ki
lépési munkája, egy elektron sem lép
het ki. Így minden anyagra meghatá
rozható egy legnagyobb hullámhosszú 
fénysugár (határhullámhossz), melynél 
hosszabb hullámú fény már nem tud 
elektront kiváltani. A kilépési munka 
annál kisebb lévén, minél elektropozi-

tívabb a fém, az elektropozitív alká- 
liákból már vörös fény hatására is ki
lépnek elektronok, a földalkáliákból 
csak sárga és zöld (vagy ennél rövi- 
debb) fény hatására, a cinkből ibolya
fényre, a többi fémből és anyagból 
csak ultraibolya- és Eöntgen-fény be
hatására. — Ha egy foton energiája 
nagyobb, mint a határhullámhossznak 
megfelelő érték, az elektron nemcsak 
kilépni tud a fémből, hanem bizonyos, 
az energiafelesleg által meghatározott 
sebességgel tovább is tud haladni. — 
A fény által kiváltott elektronok szá
ma monokromatikus megvilágítás ese
tében arányos a fény erősségével és 
egyazon fényerősség mellett számuk 
növekszik a megvilágító fény hullám
hosszának csökkenésével (normális fény
elektromos hatás). Bizonyos esetekben 
(elsősorban alkáliáknál és földalká- 
liáknál tapasztalták), állandó fény- 
intenzitás mellett, a kiváltott elektro
nok száma egy meghatározott hullám
hosszérték mellett maximális, ilyen 
esetben szelektív fényelektromos hatás
ról beszélünk. — A fényelektromos je
lenség (1. Hallwachs- és Righi-r-Hall- 
wachs-hatást is) volt az első észlelet, 
melyben az eddig hullámszerűnek el
képzelt fény korpuszkuláris, fotoni sa
játságai mutatkoztak. F. M.

Fényelem, 1. Záróréteges fotocella.
Fényelhajlás (diffrakció). A geo

metriai optikában a fény egyenes vo
nalú terjedését vesszük fel. Pe ez 
csak közelítően helyes, a fényelhajlás 
éppen eltérés az egyenes vonalú ter
jedéstől. Állítsunk a fény útjába igen 
keskeny egyenes rést, a résen át
haladó fény útjába pedig ernyőt (fe
hér papírlapot). Az egyenes terjedés 
szerint az ernyőn a rés képét kellene 
látnunk. Valóban, ha a fény egyszerű, 
középen világos sáv van, mindkét ol
dal felé pedig sötét és világos sávok 
sorozatát láthatjuk. A magyarázat
nál Huyghens elvéből indulunk ki. 
Eszerint a hullámfelület minden pont
jából elemi hullámok indulnak. Az 
eredő hullámfelületet pedig úgy kap
juk, ha az elemi hullámfelülete-
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kot burkoljuk. -— A mi esetünkben a 
résre bullám esik. Ebből a hullám
felületből nemcsak egyenes irányban 
indulnak fénysugarak, hanem minden 
irányban. Ha azt a nyalábot vesszük, 

'amely az egyenes terjedés irányá
val qn-szöget zár be, akkor a nyaláb 
két szélső sugara közt az útkülönbség

d sin qp, d a rés szélessége. Az er
nyőn ,(E) ezen a helyen sötét vagy 
világos ■ sáv keletkezik aszerint, hogy 
az útkülönbség a fény félhullámhosz- 
szának páros vagy páratlan többszö
röse. Vörös fényben a sávok széle
sebbek, mint ibolyában. A vörös fény 
hullámhossza ugyanis nagyobb, mint

CX

az ibolyáé és így vörösben a középtől 
messzebb kell oldalt menni, míg az 
útkülönbség >a hullámhosszat eléri. 
Tudniillik mennél ferdébben halad a 
nyaláb, annál nagyobb az útkülönb- 
ség a két szélső sugár között. — Fe
hér fényben az ernyőn középen fehér 
sáV van, oldalt 'a folytonos színképek 
sorozatát látjuk. A közép felé esik az

ibolya. — Mint látjuk, a F. tulajdon
képen interferencia-jelenség. — A je
lenség előállítására egyetlen rés he
lyett célszerűbb o p t i k a i  r á c s o t  
használni. Ez úgy készül, hogy üveg
lemezt nagyon sűrűn, párhuzamosan 
karcolnak. A karcolás helyén az üveg 
átlátszatlan, a sértetlen helyeken át
látszó. Tehát az optikai rács a rések 
sorozata. A technika mai állásánál 
mindén milliméterre 1000 karcolást 
tudnak csinálni. Két rés távolsága a 
r á c s á l l a n d ó .  Két szomszédos rés
ről az ernyőre menő sugarak út- 
kiilönbsége ősin qp, a a rácsállandó. 
Az ernyőn világos vagy sötét sáv ke
letkezik aszerint, hogy ez az út
különbség a félhullámhossznak páros 
vagy páratlan többszöröse. Kisebb 
.rácsállandó esetében a sávok mesz- 
szebb jutnak egymástól, a rács fel
bontó képessége nagyobb. Színkép
elemzésnél, ha nagy felbontást aka
runk, a színképet nem prizmával, ha
nem ráccsal állítjuk elő. M. J.

Fény elnyelés. Ha sugárzás hatol át 
anyagon, akkor erőssége gyengül, a 
sugárzás energiájának egy része a 
testben másféle energiává alakul át. 
Ez a F. Csak olyan sugárzás idézhet 
elő bármilyen hatást (kémiai, fluo
reszkálás, foszforeszkálás stb.), ame
lyet az anyag elnyel. — Az elnyelés
ben kétféle folyamatot kell megkü
lönböztetni. Az elnyelt energia egy 
része a molekulákat és atomokat ma
gasabb energiaállapotba viszi át, eset
leg ionozza. A gerjesztett molekulák 
és atomok, mikor eredeti állapotuk
ba visszatérnek, fényt bocsátanak ki 
(fluoreszkálás, foszforeszkálás). A má
sik folyamat az, hogy a sugárzás a 
molekulákon szétszóródik. Ez is gyen
gíti a kilépő sugárzás erősségét. — 
Minden elnyelés az elnyelő test fel- 
melegedésével jár (1, Lambert-féle 
törvény). M. J.

F én yelosz lá s görbéje. A gyakorlat
iban használt lámpák különböző irány
ban nem egyforma erősséggel sugá
roznak. A F. azt mutatja,; mekkora a 
lámpa fényerőssége eg y es irányok-
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ban. 1. ábránk a feszített szálú lámpa 
görbéje. Ebben a lámpában a szál 
hengeres felületen fel-alá megy. Raj
zunkból kiolvashatjuk, hogy a fény
erősség a tengelyre merőleges irány
ban legnagyobb (példánkban több, 
mint 100 c). A baloldali számok azt 
mutatják, hogy egy-egy kör hány 
nemzetközi gyertyát (c) jelent. 70° 
alatt a fényerősség 98 c, 60° alatt 
pedig már csak 90 c, 52° alatt 82 c, 
30° alatt 55 c. 2. ábránk a csavart-

szálú lámpa fényeloszlási görbéje. 0°- 
tól 150°-ig kevés a változás, csak 90°- 
tól lefelé 80 c helyett 88 c. — Ezek a 
görbék a lámpa szerelésére nézve fon
tosak. Amíg feszítettszálú lámpákat ké
szítettek, célszerű volt a lámpát víz
szintesen állítani és föléje ernyőt ál
lítani. Ekkor a legtöbb fény lefelé 
esik. Ma az ilyen ernyő már nem cél
szerű. A csavart szálú lámpák fonala 
köralakú, ezek éppen a tengely irá
nyában vetik a legtöbb fényt, tehát a 
célszerű elhelyezés az, hogy a lámpa 
tengelye függőleges. M. J.

F enyér, 1. Ericifruticeta.
F én yerősség . Minden fényforrás meg

határozott erősséggel sugározza a 
fényt. Ennek mérésére a E.-nek kü

lönböző egységeit használják. Ezek
kel szemben az a közös kívánságunk, 
hogy akármikor elő tudjuk őket állí
tani és használat közben állandóak 
maradjanak. A legrégibb egység a 
gyertya. 1 a n g o l  g y e r t y a  (jele 
c, az angol candlo kezdőbetűje) tiszta 
cetvelőolajból készül, meghatározott 
nagyságban és súlyban, pontosan meg
szabott eljárással. Akkor lesz F.-e 
egység, ha lángja 45 mm magas. Ek
kor fogyasztása 120 grain (7-78 g)

óránként. Ez az egység éppen nem 
tökéletes, mert nehéz állandóan tar
tani. — A F. másik egysége a I l e f -  
n e r - l á m p a .  Tiszta amilacetát ég 
benne. Tartálya Vio liter, ebből 25 
milliméter hosszú fémcső nyúlik ki, 
mely a kanócot vezeti. A lángot úgy 
kell beállítani, hogy 40 mm magas 
legyen. Ha a láng csak 1 mm-rel ma
gasabb, a F. 3%-kal nő. Egyébként 
a F. a levegő szénsavtartalmától, 
nedvességétől és nyomásától is függ, 
ezért jól szellőzött teremben kell hasz
nálni. A H e f n e r - e g y s é g  760 
milliméter nyomásra és köbméter le
vegőnként 8-8 1 páratartalomra vo
natkozik. Ezt az egységet t% pon
tossággal lehet megvalósítani. —
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1 angol gyertya =  1*14 Hefner-egy- 
ség. A n e m z e t k ö z i  vagy n o r 
m á l i s  g y e r t y a  1-11 Hefner-egy- 
ség. Ezt nem gyertyaalakban valósít
ják meg, hanem izzólámpák fényerős
ségét fejezik ki ilyen egységben. Eze
ket a normális lámpákat csak akkor 
használják, ha új mérőlámpák F.-ét 
akarják meghatározni (1. Közepes F.).

M. J.
F én yerősség  m érése, 1. Fotometria.
F ényességrend , 1. Csillagsugárzás.
F én yév , 1. Csillagok távolságmeg

határozása.
Fénygörbülés, (összefüggését a re

lativitás elméletével 1. Relativitás el
mélete.) A gravitáció elmélete szerint 
a fényterjedós olyan geodetikus vo
nalak mentén történik, melyek a ha
társebességhez tartoznak. Vonzó tö
megektől távol ezek a vonalak egye
nes irányú egyenletes terjedést jel
lemeznek, nagy tömegek közelében 
azonban görbülő pályát kívánnak, 
melynek homorú oldala a gravitációs 
tömeg felé mutat. Így például a Nap 
közelében a fénysugaraknak görbül
niük kell. A kísérleti ellenőrzés kö
vetkezőkép történik. A csillagászok 
megállapítják, hogy egy várható nap- 
fogyatkozáskor a Nap melyik csillag
képben fog állni. Erről a csillaghal
mazról hónapokkal előbb, mikor a 
Nap még távol van tőle, gondos fény- 
képfelvételeket készítenek. A csilla
gokról leérkező fénysugarak ekkor 
még egyenes vonalak. A Nap elsöté- 
tedése a fogyatkozás alkalmával le
hetővé teszi, hogy a csillagképről ak
kor is felvételt készítsünk, mikor a 
Nap a halmazban áll. A csillagokról 
jövő fény most a Nap közelében el
haladva görbül, konvergensebbé vá
lik (mintha gyenge gyűjtőlencsén 
ment volna át) és ennélfogva a csil
lagkép az eredetihez képest szétterült 
alakot mutat.

Az elmélet azt kívánja, hogy a Nap 
széle mentén elhaladó fénysugár irány- 
változása, a görbülés folytán 1'75" 
legyen. A hatás kétségtelenül fennáll. 
A z első mérések jó számbeli meg

egyezést is adtak. Az 1929-ben tör
tént mérés, Freundlich vezetése alatt, 
azonban 2'2" értéket szolgáltatott, 
ami 25% eltérést jelent. Döntés csak 
újabb mérésektől várható. A nap
jainkban Losop szigetén, kitűnő lég
köri viszonyok között lefolyt méré
sek, előzetes jelentések alapján, meg
erősítik az elméleti értéket. N. K.

F ényinterferencia. F.-jelenségről be
szélünk akkor, midőn két fénysugár 
találkozásakor az eredő fényintenzi
tás nem a két összetevő intenzitásá
nak összegével egyenlő, hanem annál 
vagy nagyobb, vagy kisebb. Esetleg 
nulla is lehet: ekkor a két fénysugár 
interferenciájának eredménye sötét
ség. Ahhoz, hogy két fénysugár inter- 
ferálhasson, szükséges, hogy a fázis- 
különbségük állandó legyen, amit rö
viden úgy mondunk, hogy a sugarak 
koherensek legyenek. Az eredő fény- 
intenzitás a két fénysugár fázis- 
különbségétől függ. Ha a fáziskülönb
ség nulla, úgy maximális, ha pedig 
180° ( л ), úgy minimális intenzitást 
kapunk. (E minimális intenzitás nulla 
akkor lesz, vagyis teljesen akkor olt
ják ki egymást, ha a két sugár inten
zitása egyenlő.) — A fényforrás két 
különböző pontjából származó suga
rakkal nem észleltünk interferenciát. 
Ugyanis a két rezgési központban a 
fényrezgések fázisa másodpercenként 
igen sokszor teljesen rendszertelenül 
és egymástól függetlenül megválto
zik, ezért a találkozó fénysugarak 
közt a másodperc egy kicsiny tört
része alatt is sokféle fáziskülönbség 
s így minimális és maximális közt 
sokféle intenzitás jön létre, úgyhogy 
szemünk ezeknek középértékét, vagyis 
a két összetevő intenzitás összegét 
észleli. Ha interferenciát akarunk 
látni, úgy a fényforrás egyazon pont
jából származó, de különböző utakon 
vezetett sugarakat hozunk össze. Ezek 
koherensek, mert a rezgési központ 
fázisugrásait mindkét sugár követi. 
Az eredő intenzitásra mérvadó fázis- 
különbséget a két sugár hullámhosz- 
szakban mért útkülönbsége szabja
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meg. Ha az útkülönbség nulla, vagy 
a félhullámhossz páros számú több
szöröse, a fáziskülönbség nulla, ha az 
útkülönbség a félhullámhosz páratlan 
számú többszöröse, 180° lesz. — Az 
interferencia-jelenségek a fény hul
lámtermészetével magyarázhatók, a 
korpuszkuláris, fotoni természettel 
nem.

A F.-t lehet Fresnel-biprizmával és 
kettős tükörrel (1. ott), Newton-szín- 
gyűrűs készülékkel, vékony rétegeken 
bekövetkező reflexió okozta színező
désen, optikai rácsokkal (1. ott) stb. 
észlelni. F. M.

F én y m echanikai egyenértéke. Ez 
azt a másodpercenkénti energiát je- 
letni, melyet a fényforrás akkor su
gároz ki, ha 1 lumen fényáramot kelt. 
Az eddigi, egymástól meglehetősen 
eltérő eredmények középértéke 000151 
watt/lumen, vagyis 1 lumen fény
áramnál másodpercenként a kisugár
zott energia (>00151 joule (mert 
1 watt =  1 joule/sec). Ez a szám
érték olyan fényforrásra vonatkozik, 
mely 555 m^ hullámhosszú fényt su
gároz ki. Szemünk az ilyen fény iránt 
a legérzékenyebb (1. Szem érzékeny
sége). Az előbbi számérték fordí
tottja 662 lunien/watt, vagyis ha a 
fényforrás 662 lumen fónyáramot 
kelt, akkor a belőle kiáramló energia 
másodpercenként 1 joule. M. J.

F ény, m int ökológia i tényező, helyi 
hatású, úgy az egyes növény, mint a 
szövetkezetek életét (fényért való 
küzdelem, különösen sokszintű vege
tációban, pl. erdő) befolyásolja. Rela
tív fényigény =
a termőhelyen rendelkezésre álló fény 

a teljes napfény
(L.) heliofitáknál 1 (1. ott), ezeknek 
mindig teljes napfényre van szüksé
gük, szkiofitáknál (1. ott) kisebb. 
Ugyanazon faj fényigénye változik a 
klíma, az évszakok, a magassági ré
giók stb. szerint, pl. sarki hideg klí
mában vagy télen, vagy a havasi tá
jokon nagyobb, mint mérsékelt klímá
ban, illetve nyáron, vagy a síkon. A 
fénymennyiség ugyanazon tájon maga

változik a nap folyamán, az expozí
ció (1. ott) szerint, a növénytakaró
szerint (beárnyékolás). A növények 
asszimilációjához a sárga-vörös fény
re van szüksége. Fényhiány halált 
okoz, megszűnik az asszimiláció. A 
növény részéről asszimilált és kilélek- 
zett СО 2-mennyiség bizonyos fény- 
intenzitásnál (kompenzációs pont) 
egyenlő, ennél nagyobb fény szüksé
ges, mert a növénynek az éjszakai 
lélekzéshez és a növekedéshez fe
les C0 2 -mennyiségre van szüksége. 
Heliofitáknál a fényintenzitással nő a 
C'0 2 -asszimiláció, szkiofitáknál csak 
meghatározott pontig, azontúl állandó 
marad, utóbbiak kevés fényben arány
lag többet asszimilálnak, míg lélekzé- 
sük kisebb (alkalmazkodás), kompen
zációs pont 1/iou alatt (Oxalis Viw) 
— ennél kevéssel több a fénymini
mum —, míg a heliofitáké 1/юо felett. 
Erdőkben nálunk átlag 1/»o, az alj
növényzet asszimilációját a tavaszi és 
őszi fénytöbblet, a napközben ráeső 
fényfoltok s az erdőtalaj levegőjének 
nagy CCb-tartalma teszik lehetővé.

A fény alakító és irányító hatása 
a fototropizmusban és fotonasztiában 
nyilvánul meg. Jelentős hatása van a 
klímajellegre különösen a sarki (fény
hiány) és a havasi (fény- és ezzel 
kapcsolatban hőmérséklettöbblet) tá
jakon. A növényzet elterjedésének ha
tárt szab barlangokban, sziklahasadé
kokban, talajban (1. Endofiták), ten
gerek, tavak vizében (vegetáció 25— 
40 m.-ig, legtovább hatolnak a vörös 
és barna, aztán a zöld, legkevésbé 
a kék algák). S. R.

Fénynyom ás, 1. Sugárnyomás.
Fénypolározás. A turmalin hatszö

ges oszlopokban kristályosodik. A 
tengellyel párhuzamosan kivágott két 
lemezt helyezzük egymásra. Ha a 
tengelyek párhuzamosak, akkor a fény 
a lemezeken áthatol. Forgassuk el az 
egyik kristályt, akkor a fény egyre 
gyengül, míg a tengelyek merőlege
sek. Ilyenkor fény nem hatol át. A 
hullámelmélet a jelenséget következő 
módon magyarázza. A természetes
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fényben mindenféle irányú rezgés 
megvan, amely a sugárra merőleges. 
Az első turmalinlemez csak olyan rez
gést enged át, amely tengelyével pár
huzamos. Ebben a fényben a hullám 
egy síkba esik. Az ilyen fényt s í k 
b a n  p o l á r o z o t t  nak nevezzük. 
Tehát az első turmalinlemez a termé
szetes fényt síkban polárossá ala
kítja. Ez a lemez a polarizátor. A 
második lemez átengedi ezt a fényt, 
ha tengelye párhuzamos a rezgés irá
nyával, vagyis ha a két tengely pár
huzamos. Ha a második lemezt elfor
gatjuk, akkor a rezgésnek már csak 
egyik összetevője mehet át rajta, az, 
amely a második lemez tengelyével 
párhuzamos. A tengelyek merőleges 
állásánál a második lemez a polá
rozott fényből semmit sem enged 
át (1. Fénypolározás visszaverődéssel, 
Nicol-féle hasáb és Polározó ké
szülék). M. J.

F énypolározás v isszaverődéssel. Ejt
sünk természetes fényt üveglapra, ak
kor a visszavert fény részben síkban 
polározott. Ezt úgy kell érteni, hogy 
a visszavert fényben az a rezgés túl
nyomó, amely a tükör síkjával párhu
zamos. Az elektromágneses fényelmélet 
szerint az elektromos rezgés a fény 
beesés-síkjára merőleges, a mágneses 
rezgés pedig a beesés síkjában van. 
Van egy beesésszög, melynél tiszta 
polározott fényt kapunk. E z a p o l á -  
r o z á s  s z ö g e .  Erre vonatkozik 
Brewster törvénye: A polározás szö
ge az a beesésszög, melynél a vissza
vert sugár és a tört sugár egymásra 
merőlegesek, tgp =  n, ha p a poláro
zás szöge és n a visszaverő anyag 
(üveg) törésmutatója. Ha n =  1'5, 
akkor p =  ,56°18'. M.J.

F ényseb esség . A fény a fényforrás
ból kiindulva, minden irányban egye
nes vonalban terjed fényhullámok alak
jában. Egy bizonyos út megtételére 
időre van szüksége, beszélhetünk te
hát a fény terjedési sebességéről, 
vagyis a fénysugár által 1 másodperc 
alatt megtett út hosszáról. A fény 
hullámhossza igen különböző (kilo

méter hosszú Hertz-rádióhullámoktól 
egész 10~u cm hosszú kozmikus 
ultra-y-sugarakig), azonban valameny- 
nyinek terjedési sebessége légüres 
térben 300.000 kilométer másodper
cenként (vagy pontosabban 2,998'FO10 
cm/sec). A Napból jövő fénysugár 
így 8% perc alatt éri el földünket, 
vagyis a Nap a valóságban 8% perc
cel hamarabb jelenik meg a horizon
ton, mint ahogy azt mi észrevesszük. 
— A fény terjedési sebessége a rela
tivitáselmélet tanítása szerint a ha
társebesség szerepét tölti be ; ennél 
nagyobb sebességgel anyagi részecske 
nem mozoghat. F. M.

Fényszóró. A F. oly világítási esz
köz, mellyel messzi területet erősen 
lehet megvilágítani. Többnyire egy 
parabolikus tükröző felület gyújtó
pontjában elhelyezett világítótestből 
áll. A fényforrásból kibocsátott fény 
nem oszlik el egyenletesen az egész 
térben, hanem a tükörtől megszabott, 
többnyire keskeny sugárkúpban ha
lad, így a fénylő felület megnöveke
dése a térbeli kiterjedés rovására kö
vetkezik be. Készítenek oly F.-kat, 
melyekben tükör helyett lencséket al
kalmaznak, azonban a tükrösek fel
tétlenül előnyösebbek. — Ha a fény
forrás átmérője d és a tükör átmé
rője D, úgy a fényszóró fényerősítése 
D'1
~^r-al lesz egyenlő, vagyis a tükör

átmérőjének növelésével az erősítés 
négyzetesen nő. A F. hatótávolsága 
alatt azt a kilométerekben mért tá
volságot értjük, melyen elhelyezett 
tárgyakat a F. úgy világítja meg, 
hogy a mellette álló észlelő még pon
tosan felismerheti. — Mint fényfor
rást alkalmazhatunk elektromos ív
fényt, izzólámpákat, gázlángot, ace
tilénlángot stb. A F.-kal eddig elért 
legnagyobb fényerősség 2 m tükör- 
átmérő mellett 2000 millió Hefner- 
gyertya fényerősség volt. — Alkal
mazzák közlekedési eszközökön az 
út megvilágítására, színpadok világí
tására, jelzések leadására, háborúban 
repülők felderítésére stb. F. M.



Fényszóródás, 1. Tyndall-féle jelen
ség és Raman-féle hatás.

F énytörés. Ha a fény átlátszó kö
zegbe hatol, iránya megváltozik. Ez 
a fénytörés. A fény iránya csak ak
kor marad meg, ha merőlegesen esik 
be. A fénytörés törvényei: 1. A be
eső fénysugár, a törő felületre a be
esés pontjában állított merőleges (be
esési merőleges) és a megtört fény
sugár egy síkba esnek. 2. A beesés
szög sinusának és a törésszög sinu
sának viszonya független a beesés 
szögétől. Ezt a viszonyt t ö r é s 
m u t a t ó  nak nevezzük. Értéke függ 
a fénytörő anyagtól és a beeső fény 
hullámhosszától. A törésmutató egy
szersmind egyenlő a léghíjas térben 
és a törő anyagban fellépő fénysebes
ségek viszonyával. Ы. J.

F ényút, más néven o p t i k a i  ú t -  
h o s s z .  Ha a fény l u tat tesz meg 
olyan közegben, melynek törésmuta
tója n, akkor optikai útja az ni szor
zat. Ha a fény egymás után h, h , . . .  
utakat tesz meg olyan közegekben, 
melyeknek törésmutatója fii, n-2, 
akkor egész optikai úthossza n j i +  
H2Í2 "к . . .  M. J.

F erm at téte le . Egy fénysugár tet
szés szerinti számú törés és vissza
verődés után A pontból В-be ér. Ha 
más közegbe lép, akkor a törésmutató 
megváltozik. Képezzük mindegyik út
részre a törésmutatónak (n) és az út
nak (l) szorzatát. Ezt az ni szorzatot 
röviden o p t i k a i  ú t h o s s z  nak 
vagy f é n y ú t  nak neyezzük. F. sze
rint az A és ß  pontok közé eső opti
kai úthosszák összege szélső érték. 
Más szóval, ha a valóságos útról 
szomszédos útra térünk, vagyis az 
említett összeget variáljuk, akkor

S 2  n i  — o.
Ha a közeg inhomogén, tehát a tö
résmutató folytonosan változik, akkor 
az összeg integrálba megy át:

S J n d l =  0 .
Úgy is szokták F.-t kifejezni, hogy 

adott kezdő és végpont között a fény

sugár azt az utat teszi meg, melynek 
oplikai úthossza legrövidebb. De ilyen 
alakban a tétel nem általános érvér 
nyű. M.J.

Ferm entum ok, 1. Enzim.
Ferm i-D irac-statisztika. A Bose- 

Einstein - statisztikánál mondottak a 
Fermi-Dirac-statisztikára mind érvé
nyesek, azzal a megszorítással, hogy 
egy cellában csak 0 vagy 1 részecske 
lehet, illetőleg, ha tekintetbe vesszük, 
hogy az elemi részecskéknek (elektro
noknak és protonoknak) úgynevezett 
spinjük (1. ott) is van, ennek tekin
tetbevételével maximálisan 2, melyek
nek ellentett irányú spinjük van. Ez 
tulajdonképen ugyanazt mondja, mint 
amit az atommag körül keringő elek
tronokra a Pauli-elv. Vagyis a F. 
tulajdonképen Pauli elvének az alkal
mazása egy egész gázra. A klasszikus 

u
statisztikában fellépő ~  Ff  függvény 
helvett

1
"  Ő T *

B e k T + l
függvény lép. A ß-konstanst ugyan
úgy határozzuk meg, mint a Bose-sta- 
tisztikában. A F. a páratlan számú 
elemi részből felépített korpuszkulák 
esetében érvényes. Legnagyobb fontos
sága a fémek elektron-elméletében van.. 
I t t  legelőször Sommerfeld alkalmazta 
a Fermi-statisztikát és igen sok, a 
klasszikus statisztika szerint a tapasz
talattal a legélesebb ellentmondásban 
levő dolgot meg tudott magyarázni (1. 
Gázok elfajulása). N. T. és G. P.

Ferromágnesség. A vas, nikkel és 
kobalt igen nagy mértékben mágnesez
hetek, ezért közös néven ferromágne- 
ses anyagoknak nevezzük őket. Ide 
tartoznak még a H e u s l e r - ö t v é -  
n у e k. Ezek réz, mangán és alu
minium ötvényei különböző keverési 
arányban. Aluminium helyett más 
anyagot is lehet venni, például biz- 
mutot, ellenben a mangánt nem lehet 
helyettesíteni, azért valószínű, hogy a 
F. a mangántól ered. A mágneses tulaj
donságok a keverés arányától függnek.
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55% réz, 30% mangán és 15% alu
minium ötvényének mágnesezési erős
sége (1. Mágneses mennyiségek) olyan, 
mint a vasé. Lehet olyan Heusler-öt- 
vényt is készíteni, mely hiszterézistől 
(1. ott) majdnem egészen mentes. — 
A ferromágneses anyagok nemcsak a 
mágnesezés erősségében különböznek a 
paramágneses anyagoktól (1. ott). A 
szuszceptibilitás (1. Mágneses mennyi
ségek) a paramágneseknél igen nagy 
térerősségig állandó, ellenben ferromág- 
neseknél egészen hasonlóan változik, 
mint a permeabilitás (1. Permeabili- 
tás). A hiszterézis (1. ott) csak ferro
mágneses anyagoknál lép fel. M. J.

Fészekmélység, 1. Földrengés.
Feszültségi effektus (Wien-effektus) 

az elektrolitok vezetőképességének meg
növekedése igen nagy elektromos erő
tér hatására. A F.-t kísérleti alapon 
Wien M. fedezte fel. Magyarázata az 
erős elektrolitok elmélete (1. ott) alap
ján az, hogy az igen erős elektromos 
erőtér az ionokat- az őket környező 
ionfelhőből (1. Erős elektrolitok elmé
lete) egészen kiszakítja. Az erőtér ha
tására ugyanis oly nagy sebességre 
tesznek szert az ionok, hogy a relaxá
ciós idő (1. Erős elektrolitok elmélete) 
véges volta miatt körülöttük mozgá
suk közben ionfelhő nem tud kiala
kulni. Ennek folytán úgy a relaxációs, 
mind a kataforétikus effektus (1. Erős 
elektrolitok elmélete) elesik, s elég 
nagy térerősség esetén az ionok moz
gékonysága már véges higítású oldat
ban is eléri a különben csak végtelen 
higítású oldatban észlelhető határérté
ket. Ha tehát elektrolitoldatok vezető- 
képességét növekvő feszültséggel mér
jük, akkor az kisebb feszültségek ese
tén állandó, nagyobb feszültségeknél 
ellenben nő s igen nagy feszültség mel
lett egy határérték felé közeledik, mely 
megfelel a végtelen higítású oldat ve
zetőképességének. Ohm törvénye tehát 
elektrolitokra nagy feszültségek esetén 
nem érvényes. E. G. T.

Feszültségesés a levegőben. A Föld
nek állandó elektromos töltése van, ez 
pedig a levegőben elektromos teret lé

tesít. Mint minden elektromos térben, 
egyes pontok közt potenciál-különbség 
van. A Föld elektromos erőterében sík 
terep fölött a potenciál-különbség leg
inkább függőleges irányú és így a nívó
felületek (1. ott) vízszintesek. P o t e n 
c i á l - g r a d i e n s  nek nevezzük a fe
szültségkülönbséget két olyan pont kö
zött, mely 1 m-nyire van egymás fölött. 
Nálunk átlagos értéke 100—150 volt/m 
Hegyek, épületek, általában minden ki
emelkedés a gradiens menetét lényege
sen megváltoztatja, ilyen helyek fölött 
sokkal nagyobb. — Ügy mérik, hogy 
1 m-nyire egymás fölött két kollektort 
(1. ott) állítanak fel és közéjük elek- 
trométert kapcsolnak. Arra is vigyázni 
kell, hogy a vezetékek a Föld elektro
mos terét lehetőleg ne zavarják. Mi
vel a potenciál egyes pontokban álta
lában nagyon ingadozó, a megfigyelést 
rövid időközökben hosszabb időn át 
meg kell ismételni. Némely állomáson 
a gradiens menetét fotografikus úton 
regisztrálják. M. J.

Fibrilláris rendszerek, szálakból, fo
nalakból, pálcikákból álló rendszerek. 
Egyetlen szálból álló rendszer (például 
fonáltekercs vagy fonálcsomó) f i b 
r i l l á r i s  d i f f o r m r e n d s z e r .  
Számos egymástól független szál, fo
nál vagy pálcika — beágyazva vala
mely közegbe — f i b r i l l á r i s  d i s z 
p e r z r e n d s z e r t  alkot. Mindkét
féle fibrilláris rendszer lehet durva, 
kolloid vagy molekuláris (1. Difform- 
rendszerek, Diszperzrendszerek). B. A.

Fick-féle törvények, 1. Diffúzió.
Fidelitas, 1. Hűség (a növényszo

ciológiában).
Finom szerkezet alatt manapság a 

színképvonalak multiplicitását — mint 
az elektronpálya és az elektronspin 
kölcsönhatásának eredőjét — értik. 
1916—1926 között, mielőtt az elek
tronspin- és az új kvantumelmélet ki
alakult volna, főleg a hidrogénvonalak 
multiplicitását értették és benne — a 
Sommerfeld-interpretáció alapján — a 
speciális relativitáselmélet egyik fon
tos kísérleti bizonyítékát látták. — 
F i n o m s z e r k e z e t i  á l l a n d ó
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alatt a legelső Bohr-körpályán keringő 
elektron sebességének a fény terjedési 
sebességéhez való viszonyát, mint a 
íinomszerkezet relativitáselméleti ma
gyarázatának legfontosabb adatát ért
jük. — Jele: a, számszerű értéke 1/137. 
— Hi.p e r  f i n o m s z e r k e z e t  alatt 
a multiplettszerkezeten belől az egyes 
komponenseknek csak nagy felbontó- 
képességű spektroszkópokkal észlelhető 
újabb többszörösségét, melynek oka a 
magspin és a belső kvantumszám kö
zötti kapcsolat, értjük (1. Színképek 
osztályozása). Sch. R.

Fischer-féle embriózúzó (szövette
nyésztés), dupla szűrővel ellátott, csa
varra járó, fémből készült présszerke
zet, amelybe az embriók belekerülnek. 
Teljesen szétszedhető. Cs. M.

Fischer-féle „frontális módszer“ 
(szövettenyésztés). A rosszindulatú 
ráksejtek íehérjeoldókópességük foly
tán a táptalajt nagyon hamar el
folyósítják és tönkreteszik a sejtnöve
kedés számára annyira fontos tá
masztó rendszert. Ezt a nehézséget 
Fischer A. egyszerűen és szellemesen 
úgy oldotta meg, hogy egy bármely 
szövetből származó, élő vagy már el
halt steril szövetdarabot helyezett a 
táptalajba a rákszövet mellé s ezzel 
lehetővé tette a sejteknek, hogy abba 
beleburjánozva, természetüknek meg
felelően, akadálytalanul szaporodhassa
nak. Ezzel az eljárással a rák könnyű
szerrel tenyészthet övé vált. Cs. M.

Fitoparaziták, 1. Élősködés.
Fizeau-féle korrepció. (Összefüggé

sét a relativitás elméletével 1. Relativi
tás elmélete.) Fizeau megmérte a fény 
terjedési sebességét gyorsan áramló víz
ben. Ha a fény sebessége nyugvó víz
ben и és a víz áramlási sebessége v, 
akkor a sebességek közönséges össze- 
tevése alapján azt várhatnék, hogy a 
fény sebessége az áramlás irányában 
и +  v lesz. A kísérlet azonban и r t  v

^1 — eredményre vezetett, ahol n

a víznek törésmutatója. A képlet úgy 
értelmezhető, mintha az áramló víz 
csak részben vinné magával a fényt.

Természettudományi Lexikon.

Az eredmény azonban közvetlenül ki
adódik, ha a fény és a víz sebességét 
relativisztikusan tesszük össze. Éppen 
ezért a relativisztikus sebességösszete- 
vés kísérleti igazolását látjuk benne.

N. K.
Fiziológiai hőveszteség az a hő

mennyiség, amelyet az emberi test ve
zetés, sugárzás és párolgás folytán a 
környezetnek lead. Ez a mennyiség 
nemcsak a környezet hőmérsékletétől, 
hanem a páratartalomtól, széltől és a 
sugárzási viszonyoktól is függ. Számí
tani lehet a НШ-képlettel; mérésére 
szolgál a (Hill-) katatermométer, újab
ban pedig a Dorno—Thilenius-szerkesz- 
tette frigoriméter. Ez egy kormozott 
rózgömb, amelynek a hőleadás folytán 
előálló lehűlését elektromos áram el
lensúlyozza s a gömböt állandóan test- 
hőmérsékleten, 36’5°-on tartja. A fel
használt áram mennyisége a hőveszte
ség mértéke (1. Klimogramm). T. G.

Flash-spektrum a Nap kromoszférá
jában (1. ott) észlelhető és nap- 
fogyatkozások alkalmával felvehető 
fellobbanásszerű színkép. Sch. R.

Flóra, a Földön, illetve annak va
lamely területén élő növényfajok ösz- 
szessége. Pl. Magyarország flórája =  
a hazánk területén élő növényfajok 
összessége. A flóraművek rendesen 
csak a virágos és edényes virágtalan 
növényeket tárgyalják, ezekkel dol
gozik elsősorban a növényföldrajz is. 
Történelmi Magyarország flórája mint
egy 3800 edényes növényfajból áll (1. 
Vegetáció). S: R.

Flórabirodalom. A Föld felületén a 
flóra kialakulását főkép a klimatikus 
és paleogeográfiai viszonyok határoz
zák meg. (Más fajok alkotják pl. hű
vös, nedves klímájú sarki tájak és a 
forró, száraz klímájú sivatagok flórá
ját, 1. Klímakarakter). Egységesebb a 
flóra a csak a harmadkorban szétvált 
északi kontinenseken, mint már ré
gebb (júra-kréta) kialakult déli vi
lágrészeké (1. flóratörténet). A Föl
det ma általában hat flórabiroda
lomra osztjuk (Engler—Diels u tán): 
1. H o l a r k t i s  (északi félgömb
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extratrópikus tájai). 2. P a l a e o -  
t r o p i s  (Óvilág trópusai). 3. N e o -  
t r o p i s  (Közép- és Dél-Amerika tró- 
pisú tájai. 4. A u s t r a l i s  (Ausztrá
lia). 5. C a p e n s i s  (Fokföld). 6. 
A n t a r k t i s  (Dél-Amerika déli csú
csa, antarktikus szigetek). Minden 
flórabirodalmat bizonyos növénycsa
ládok és nemzetségek, továbbá nö- 
vényszövetkezetsorozatok jellemeznek. 
A flórabirodalmakat flóraterületekre 
(1. ott), ezeket ismét flóratartomá
nyokra, ezek flóravidékre majd flóra
járásokra oszlanak. S. R.

Flóraelem, valamely terület flórá
jának tagjait származásuk (őshazá
juk), bevándorlásuk útja, iránya, il
letőleg ideje vagy mai elterjedésük 
(area, 1. ott) alapján csoportosíthat
juk. Eszerint beszélünk genetikai 
(származási), bevándorlási, történeti 
és földrajzi F.-ékről. Legbiztosabb az 
azonos elterjedési területet mutató 
fajokat egy-egy csoportba (areatípus, 
flóraelem szűkebb értelemben) fog
lalni. Hazánk flórájában a következő 
F.-ek szerepelnek (százalékértékek a 
történeti Magyarország flórájára vo
natkoztatva) : 1. K o z m o p o l i t a
(1. ott) és a d V e n t í v (1. ott) fajok, 
6’4%. — 2. E u r ó p a i  és k ö z é p 
e u r ó p a i  fajok, az előbbiek egész 
Európában elterjedtek, ilyenek a ho- 
larktikus (az egész holarktikus flóra
birodalomban elterjedt), az eurázsiai 
(euroszibériai) és csak európai ele
mek, utóbbiak a középeurópai flóra
területen otthonosak, illetőleg innen 
terjedtek kelet vagy dél (középeuró- 
pai-mediterrán elemek) felé, de ide 
tartoznak a középeurópai-montán fa
jok is, 30-9 és 8-3%. — 3. K o n t i 
n e n t á l i s  fajok, Európa kelet-dél
keleti kontinentális felében otthono
sak, számuk nyugatra csökken, ide 
tartoznak a kontinentális — s. str. —, 
pontusi, szarmata és cassubiai ele
mek, aszerint, hogy hol van főelter
jedési területük, 8‘2%- A pontusi 
flóraterületen és a keleti mediterrán
ban honosak a pontus-mediterráni 
elemek, 64)%. Legtöbb a kontinentá

lis elem az Alföldön. — 4. M e d i 
t e r r á n  fajok a mediterrán flóra
területen otthonosak s innen terjed
hetnek észak felé (mediterrán-közép- 
európai elemek), 8'4%. Legtöbb az 
Alduna mentén, továbbá az Alföld 
déli részén s az Ősmátrán. — 5. A t
l a n t i  fajok (az igazi, nyugateurópai 
atlanti elemek nálunk hiányzanak, 
kevés atlanti-középeurópai, atlanti- 
szubarktikus és atlanti-mediterrán 
elem, utóbbiak az atlanti és nyugat- 
mediterrán flóratartományokban ho
nosak), 2‘9%, főkép a Dunántúlon. —
6. В о r e á 1 i s fajok, a szubarktikus, 
sőt az arktikus flóraterületekről szár
maznak, minálunk fenyvesekben, er
dőkben leginkább a glaciális flóra 
maradványai (1. lteliktum), 14)%, a 
Kárpátokban. — 7. A l p i n -  fajok, 
havasi elemek, amelyek az Alpokon 
kívül a Kárpátokban (alpin-kárpáti), 
a sarkvidéken (alpin-borealis), i t t  és 
a közép-északázsiai magashegységek
ben (alpin-arktikus-altáji), csak az 
ázsiai magashegységekben (alpin-al- 
táji) stb. fordulnak elő, ritkán az Al
pokon hiányzanak, csak a Pireneu
sokban és a Kárpátokban otthonosak, 
102%, főleg a Kárpátokban, különö
sen északon. — 8. B a l k á n i  fajok, 
keletbalkáni („dáciai-mősiai“ ele
mek), 64)% és nyugatbalkáni (illir 
elemek) 2'6%, előbbiek az Alduna 
mentén és Erdélyben, utóbbiak az Al- 
dunánál és Dunántúlon jellemzők. — 
9. K á r p á t i  és 10. P a n n ó n i á i  
endemizmusok (1. ott), 9*1 %, külö
nösen Erdély flórájában. Míg az 
egyes F.-ek mai elterjedését exakt 
módon megállapíthatjuk, keletkezési 
helyük (bár legtöbbször egybeesik el
terjedésük centrumával), vándorlásuk 
iránya, útja, ideje legtöbbször csak 
elméletileg következtethető. Pl. a pon
tusi elemek Alföldünkre a délorosz 
pusztákról (centrum) nyugat felé, a 
Dunavölgyön (kisrészben a déllengyel 
síkon és a Morvakapun át) vándorol
tak be a glaciális és postglaciális 
sztyepkorszakokban (1. ott), vagy a 
keletbalkáni elemek a tertiärben, a
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Domugled — Retyezát- vonalon észak 
(Bihar) és kelet (Déli-Kárpátok) 
felé, kevés jutott el az Északkeleti 
Kárpátokon át az ösmátráig. S. R- 

Flóraterület, flóravidék. A Föld 
flórabirodalmain (1. ott) belül egysé
ges flórajellegű, flóratörténetű és ren
desen egységes vegetációtípusú (1. 
ott) terület. Pl. Európa hat flóraterü
letre oszlik (beleértve a Földközi- 
tenger vidékét): 1. A r k t i k u s  F. 
(Tundravegetáció.) 2. S z u b a r k t i -  
k u s F. (Tűlevelű erdők vegetációja, 
a fennoskandináviai, orosz és uráli 
flóratartományokkal.) Mindkettő vé
gigvonul az északi sark körül egész 
Holarktison. 3. K ö z é p e u r ó p a i  
F. (Lombos erdők vegetációja, flóra
tartományai : nagybrittániai, pirenéi, 
atlanti, szubatlanti, középeurópai kö
zéphegységi, alpesi, apennini, balti 
szarmata, középoroszországi, kárpáti, 
magyar (pannoniai), illír, keletbal
káni (moesiai), krími és kaukázusi).
4. P o n t u s i  F. (A középázsiai si
vatagi és pusztai [sztyep] flóraterü
let európai része, a délorosz és aralo- 
kaspi flóratartományokkal, az erdős 
sztyepek, sztyepek és félsivatagok 
övével). 5. M e d i t e r r á n  F. (örök
zöld mediterrán vegetáció, flóratarto
mányai : délnyugati, ibériai, liguri- 
tirrheni, északafrikai, középső (ad- 
riai-pontusi) és keleti (előázsiai).
6. M a k a r o n é z i a i  F. (Északnyu
gatafrikai szigetek). Magyarország, a 
quarnerómenti keskeny partisáv ki
vételével, a középeurópai F.-ben tar
tozik (az Alföldet tévesen sorozták a 
pontusi F.-hez). Magyarország flo- 
risztikai felosztása: 1. K á r p á t i  
f l ó r a t a r t o m á n y  (Carpaticum):
a) Északkárpáti flóravidék (Eucarpa- 
ticum) a Kis-Kárpátoktól az Eperjes- 
Tokaj-Hegységig, 13 flórajárással;
b) Erdélyi flóravidék (Transsilvani- 
cum) Északkeleti-, Keleti- és Déli- 
Kárpátok, Bihar, Erdélyi-Medence, 
15 flórajárással; c) Mezőség (Prae- 
rossicum, a pontusi erdős sztyepék- 
kel rokon) kivételével. — 2. K e l e t -  
b a l k á n i  flóratartomány (Moesi-

cum)-ot az aldunamenti hegyvi
dék =  a bánsági flóravidék (Prae- 
moesicum), mely átmeneti jellegű, 
képviseli (2 flórajárás). — 3. M a 
g y a r  flóratartomány (Pannonicum): 
a) Magyar-Aözéphegység, Ös-Mátra 
(Matricum), a Balaton és Bakonytól 
a Tornai-Aarsztig és a Hegyaijáig 
(8 flórajárás); b) Alföld (Aupanno- 
nicum) a Bécsi-Medencétől, a Ais- és 
Nagy-Alföldön át, a Morava síkjáig, 
eredetileg erdős sziyep, ma kuitur- 
pusztasag (7 fiórajaras, a deiibiati 
átmenet, a keleibaiüáni flóraiarto- 
inanyhoz); c) Dunántúli llóravidéK 
(Transdanubicum), a dombvidék a Me
csekivel és r rusttagóravai, átmenet az 
alpesi és illír fioratartomanyhoz (3 
flórajárás). — 4. A l p e s i  noratar- 
tomany keleti flóravideive (Noricum): 
a Magyar-Alpok íiórajárasa. — 5. 
N y u g a t p o n t u s i  vagy i 11 i r fló
ratartomány (ihyricum) a Dráva— 
Száva kuzti kozépnegységek (felavoni- 
cum) 3 és a Horvát-Aipok (Croaticum) 
3 flórajárásával. S. R.

Flóratörténet, vegetációtörténet. A 
Föld növényfajainak és növényszövet
kezeteinek fejlődéstörténete a camb- 
riummai veszi kezdetét, szoros kap
csolatban van a kontinensek kialaku
lásával (kontinensek és pólusok ván
dorlása, 1. Wegener), és a klímaválto
zásokkal. A paleoíitikus vegetáció 
(szilúr, devon, karbon) a harasztok, 
a mezofitikus (kréta, tertiär, quartär) 
a zárvatermők kora. A karbonban ná
lunk tropikus őserdők (nagy organikus 
anyagtermeléssel, 1. Kőszéntelepek), Pe- 
copteris-fácies; — míg az indiai Glos- 
sopteris-fácies mérsékelt klímára utal, 
valószínűleg az egyenlítő Közép-Euró- 
pán ment á t s így ott trópusi klíma 
uralkodott. — Ezt sivatagi jelleg kö
veti (perm-triász), míg a krétában a 
vegetáció ismét trópusi lesz, ekkorra 
esik ш nagy flóraváltozás és a déli kon
tinensek szétválása, ami azok flórájá
nak változatosságát, egymástóli füg
getlenségét indokolja. A harmadkor
ban (az eocénben) összefüggő északi 
kontinenseken megindul a pólusvándor-

16*
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lássál kapcsolatban a klíma rosszab
bodása, a szubtrópusi jellegű arkto- 
tercier flóra a sarkvidékről fokozato
san délre szorul, — továbbá a nagy 
lánchegységek keletkezése és az északi 
kontinensek szétválása. Az oligocén- 
ben ismét sivatagi jelleg (sóképződés). 
A miocénben északon első eljegecesedési 
nyomok. A pliocénben a trópusi fajok 
eltűnnek Közép-Európából, helyüket 
az arktoterciér flóra foglalja el, ame
lyet aztán Európában a jégkorszak 
részben elpusztít, részben átalakít, 
vagy délre szorít, míg az el nem jege- 
cesedett Kelet-Ázsiában vagy Észak- 
Ameríkában (ahol nem állották útju
kat a jég elől dél felé menekülőben 
hegyrendszerek), +  megmaradt. Az 
északi kontinensek flórájának rokon
ságát és hasonlóságát azonos szárma
zásuk s késői szétválásuk (a terciér 
végén) magyarázza. A diluvium (1. 
Glaciális és interglaciális korok és ve
getációjuk) a mai növényvilágot' ala
kította ki. S. R.

Flotáció. Ha valamely szuszpenziót 
habzásra késztetünk, a szuszpendált 
részecskék — amennyiben liofobok, 
vagyis nem nedvesednek — a hab la
melláiban, azaz a folyadék felületén 
gyűlnek össze. A liofil, vagyis a ned- 
vesedő részecskék pedig a folyadék bel
sejében maradnak és leülepednek. Ez
zel az eljárással tehát liofob- és liofil- 
részecskéket el lehet egymástól különí
teni. Az eljárást különösen szulfid- 
ércek dúsítására alkalmazzák. Az érc
részecskék ugyanis liofobok, tehát 
habzó szuszpenziójuk habjában gyü- 
lemlenek össze, a meddőközet ré
szecskéi pedig liofilek, ezek tehát 
a folyadék belsejében maradnak. Az 
eljárás hatásfokát növelik egyrészt 
olyan anyagokkal, melyek a szusz- 
pendáló folyadék habzását növelik 
(amilalkohol, krezol, xantogenátok 
stb.), másrészt oly liofob - anyagok 
felhasználásával, melyek az ércré
szecskék felületén adszorbeálódnak s 
a részecskék nedvesedését csökkentik; 
ilyen anyagok pl. az olajsav, paraffin- 
olaj, naphtilamin, xilidin stb. B. A.

Fluktuáció, leggyakoribb értelem
ben külső hatásokra fellépő nem örök
lődő variáció (de Vries), míg Darum 
e szóval a típus öröklődő ingadozá
sait értette. Újabb vizsgálatok szerint 
mindkétféle F. lehetséges, szomatikus 
és mutatív, de lehetséges e kettő ke
verékalakja is. A szomatikus F. (1. 
Modifikáció) esetében a külső hatások 
idézik elő az eltéréseket, amely hatá
sok részben elősegítik, részben hátrál
tatják a sajátság kifejlődését, miért 
is ezek osztályozásával és biometriai 
feldolgozásával a Quetelet - görbéhez 
hasonló görbékhez (számsorokhoz) ju
tunk (1. Fokozatos öröklés). Ha az 
extrém alakok tiszta tenyészete ugyan
oly középértékű lesz azonos körülmé
nyek között, mint az eredeti anyagé, 
úgy kétségtelen a F. szomatikus volta, 
mert nem öröklődő megváltozások ki
válogatása eredménytelen kell, hogy 
legyen. A mutatív F. egyirányú és 
különböző irányú faktorok hatásán 
alapulhat, rendesen azonban több egy
irányú faktor kombinációja, amit csak 
igen vesződséges tenyésztési kísérle
tekkel lehet igazolni. A kevert jellegű 
fluktuáló sorok különböző diszkonti- 
nuens genotípushoz tartozó egyének
ből vannak összetéve, amelyeket azok 
szomációi egybekötnek (populációk, 
pl. több tiszta származéksor keveré
kei). Sz. Z.

Fluoreszcencia-analízis, 1. Luminesz
cencia-analízis.

Fluoreszcencia-sugárzás, 1. Másod
lagos sugárzás.

Fluoreszkálás. Ha egy anyag ráeső 
sugárzás (fény, Röntgen-sugarak) ha
tására világít, de csak addig, míg a 
külső sugárzás tart, akkor azt mond
juk, hogy fluoreszkál. Stokes figyelte 
meg először a fluoriten, innen az el
nevezés. Tőle ered ennek a jelenségnek 
alapvető törvénye: A F.-t keltő fény 
rezgésszáma nagyobb, vagy legfeljebb 
akkora, mint a F.-nál kibocsátott fény 
rezgésszáma. Ezt a kvantumelmélet egy
szerűen magyarázza. Ha v a beeső 
fény rezgésszáma, akkor az anyag hv 
energiakvantumot nyel el (h a Planck-
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állaadó). На v a kibocsátott fény rez
gésszáma, akkor ennek a fénynek kvan
tuma к v A kibocsátott energia nem 
lehet nagyobb, mint az elnyelt ener
gia: kv _£ hv0, tehát v0. — 
A fluoreszkáló fény színképe mindig 
sávokból áll. A vegyi elemek közül 
szilárd állapotban eddig csak a nitro
gén F.-t figyelték meg 35° absz. alatt. 
Erősen fluoreszkáló anyag az urán
üveg, de a legtöbb üveg fluoreszkál. 
Festékek oldata legtöbbnyire fluoresz
kál (eozin, fluorcszcin stb.). Ultraibo
lyafényben az emberi testnek majdnem 
minden része (bőr, izmok, fogak, haj) 
fluoreszkál (1. Rezonanciasugárzás).

M. J.
Fluoreszkálás, szenzibilizált. Lehet

séges, hogy valamely gőz a beeső fény 
hatására csak akkor fluoreszkál, ha 
más gőz is van jelen. Ez a szenzibili
zált F. (Franck). Ennek példája a hi
ganygőz keveréke thallium, kadmium 
vagy bizmut gőzével. A jelenség úgy 
jön létre, hogy az idegen anyag mole
kulái átveszik a beeső fény energiáját, 
ezt azután lökések útján átadják a 
fluoreszkáló anyagnak. M. J.

Fluoreszkáló ernyő. Minthogy a 
Röntgen-sugarak láthatatlanok, az ár- 
n у ék к épeket olyan anyaggal bevont 
kartonlapon vizsgálják meg, amely 
anyag világít a Röntgen-sugarak ha
tása alatt, vagyis a ráeső rövid hul
lámú Röntgen-sugarak árán hosszabb 
hullámú, látható fénysugarakat bocsát 
ki. Régebben kizárólag báriumplatin- 
cianürrel bevont papírlapot használ
tak e célra, mert nagyon jól világít és 
sárgászöld színű fénye iránt szemünk 
nagyon érzékeny. Azonban elég drága 
és hosszabb használat közben színe 
megváltozik, tönkremegy. Újabban az 
olcsóbb, cinkszilikát-tartalmú réteggel 
bevont ernyőket használják; ilyenek pl. 
az A s t r a l  és O s s a l  nevű ernyők. 
Fényük hasonló az előbbiéhez, de ú. n. 
utófényük van, vagyis a Röntgen-su
gárzás megszűnte után is világítanak 
még egy darabig. Használatos a kal- 
cium-wolframáttal bevont ernyő is, 
melynek ibolyába hajló fénye van. Cs. E.

Fluoreszkáló okulár. Az ultraibolya 
színképvonalak objektív megfigyelésé
nél használják. Kvarclemez fluoresz
káló anyaggal bevonva. Az okulár erre 
a lapra van beállítva. Az okulár ren
desen nem a színképelemző sugármene
tének irányában van, hanem hajlik 
ehhez az irányhoz, tehát ferdén áll, 
hogy az idegen fényt távoltartsák. 
Röntgen-sugarak szubjektív megfigye
lésére is lehet használni, ha a lemez 
és az okulár közé a szem védelmére 
ólomüveget tesznek. M. J.

Fluvioglaciális lerakódások, a glecs- 
cserek és a vízfolyások közreműködé
sével létrejövő jelenkori vagy egykori 
lerakódások. A gleccserektől szállí
tott törmelékeket a gleccserek olva
dásából származó vizek (szubglaciá- 
lis vizek) elszállítják, átosztályozzák, 
esetleg még a gleccser alatt, vagy a 
jégnyelv végződésén túl különböző 
morfológiai formákban halmozzák ösz- 
sze, rakják le. F. útján alakult kép
ződmények, pl. a morénák, kémszek, 
Szandrok stb. (1. Pleisztocén).. K. A.

Fojtó tekercs. Egy tekercsnek válta
kozó árammal szemben ohmikus ellen
állásán kívül még induktív ellenállása 
is van (1. Induktancia). Az induktív 
ellenállását jelentékenyen növelhetjük, 
ha a tekercsbe vasmagot helyezünk. — 
A F.-et úgy méretezzük, hogy ohmikus 
ellenállása induktív ellenállásához ké
pest igen kicsi legyen. Ezzel együtt jár 
az, hogy az áramerősség és a tekercs 
két vége közti feszültség közt majd
nem 90° fáziskülönbség áll elő s ezért 
a fojtó, tekercs watt-fogyasztása jelen
tékeny áramerősség mellett is majdnem 
nulla. — Alkalmazásai: 1. Felhasznál
ják váltakozó áramkörben gazdaságos 
előtétellenállásként, ugyanis nagy in
duktív ellenállása miatt az áramerős
séget kisebbíti anélkül, hogy benne je
lentékeny Joule-hő fejlődne. 2. Ha egy 
vezetékrendszerben egyen- és váltóáram 
együttesen halad, a vezetékrendszer 
egyes ágait a F.-el mentesíthetjük a 
váltóáramtól. 3. Minthogy egyazon te
kercs ellenállása a frekvenciával növek
szik, a F.-el azt is elérhetjük, hogy
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vezetékrendszerünk valamely ágában 
kisfrekvenciájú áram bejuthasson, nagy
frekvenciájútól azonban védve legyen. 
— A nagyfrekvenciában vasmag nél
küli F.-eket (közönséges indukciós te
kercseket) alkalmaznak. F. M.

Fokozatos öröklés akkor lép fel, ha 
valamely tulajdonságot több homo
mer (egyirányú) faktor idéz elő és 
ezek mennyisége a tulajdonság inten
zitásával egyenes arányban van (1. 
Polimeria). A búza piros színét pl. 
három faktor idézi elő, amelyek közül 
azonban már egy is elegendő a szín 
létrehozására, de a szín annál inten
zívebb, mennél több faktor van jelen. 
Legyen (Baur szerint) e három fak
tor jele R, S és T. Ä homozigóta 
szülő képlete RRSSTT, amely hatfak- 
toros, s ö t é t p i r o s  egyén. Ennek 
ellentéte a rrsstt, a hatfaktoros f e 
hér .  E két fajta keresztezése RrSsTt, 
a közepespiros hibrid, amelynek nyolc
féle gamétája van: RST, RSt, RsT, 
Rst, rST, rSt, rsT. rst. Ezen nyolc
féle hím és nyolcféle nőgaméta kom
binációja 64 zigóta, amelyek közöl 
egv lesz RRSSTT  és egy rrsstt, a 
többi 62 e két véglet, a hatfaktoros 
piros és a hatfaktoros fehér között 
lesz 5, 4, 3, 2 és 1 pirosító faktorral. 
Ezeknek a különböző intenzitású kom
binációknak mennyisége az 1 +  1 bi- 
nom hatodik hatványa együtthatói
nak számsora szerint rendeződik el: 
1 hatfaktoros. 6 ötfaktoros, 15 négv- 
faktoros, 20 háromfaktoros, 15 két
faktoros, 6 egvfaktoros piros és 1 pi- 
rosfaktornélküli fehér. E gyakran elő
forduló fokozatos öröklés, amelv lá t
szólagosan a Mendel-számeloszlás el
len szól, a polimeria alánján nyert 
magyarázatot. — Ugyanilyen szám
viszonyok szerepelnek azonos geno
típusé egvedek modifikációs eltérései
nél is, ahol a faktorok külső, miliő
tényezők. ígv pl. ABCDEF elősegítő, 
abcdef hátráltató faktorok kombiná
cióiból keletkezik az 1, 6, 15. 20. 15, 
6, 1 számsor, melvből a modifikációs 
sokszög és görbe (1. ott) ideális alakié 
adódik. Sz. Z.

Folliculin az ováriumban termelődő 
hormon (1. Nemi szervek működése).

Folyadék. A folyadékállapot átme
net a gáz- és szilárd halmazállapot 
között, ezért sajátságai is részben a 
gáz, részben a szilárd test sajátságaira 
emlékeztetnek. Reális gázok (nagy nyo
más alatt álló gázok) folyamatosan 
vihetők át a F.-állapotba. Á pv-szor
zat értéke pl. széndioxidra 800 atm. 
nyomáson és 30°-on 32'446 literatmo
szféra, 40°-on 33'152 és mégis az első 
esetben a széndioxid folyadék, a má
sodikban gáz. E körülménynek meg
felelően a F.-állapot is leírható a reá
lis gázokra érvényes van der Waals- 
egyenlettel. — Kinetikailag a F. a gáz
tól abban különbözik, hogy a moleku
lák közelsége következtében olyan nagy 
vonzóerők lépnek fel, melyek a mole- 
kúiáknak egymástól való eltávolodását 
megakadályozzák és csupán egymáson 
való elcsúszást engednek meg (1. még 
Kohéziós nyomás). L. B.

Folyadékok (a hidro- és aörodina- 
mikában). A természetben előforduló 
ú. n. v a l ó s á g o s  F. kétfélék, 
1. cseppfolyós és 2. gázhalmazálla
potú F. Az előbbiek legszembeszö- 
kőbb tulajdonsága a csekélymértékű 
összenyomhatóság (inkompresszibilis 
F.), míg a gázok nagymértékben 
nyomhatok össze, a nyomás növe
lésére köbtartalmukat nagymértékben 
változtatják (kompresszibilis F.), ami
vel együtt hőfokuk is változik. Mind 
a klasszikus, mind az újkori áram
láselmélet a. F. áramlásainak ma
tematikai vizsgálatát megkönnyíten
dő, még ú. n. i d e á l i s  F.-at is is
mer, mely k é p z e l e t b e l i  (hipo- 
tétikus) F.-at azáltal nyerjük, hogy 
a valóságos folyadékok egyes tulaj
donságait nem vesszük tekintetbe. 
Így pl. tökéletes összenyomhatat- 
lanságot, belső súrlódásmentességet 
(viszkozitásmentességet) stb. teszünk 
fel. — A valóságos F. fizikai tulaj
donságai még a belső súrlódás (visz
kozitás). cseppfolyós F.-nál a kapil- 
laritás és a bizonyos hőfokokhoz tar
tozó nyomások fellépte esetén a teli-
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tett gőzök képződése, aminek újab
ban különösen technikai szempontok
ból van nagy fontossága (1. Kavitá- 
ció). F.K.

Folyadékellenállás. A tapasztalat 
szerint a valóságos (cseppfolyós és gáz
alakú) folyadékokban mozgó testeken 
mindig oly erő ébred, mely a testnek 
a folyadékhoz viszonyított (relatív) 
mozgásirányával ellentétes irányban 
mutat, ez az erő a F., megjegyezvén, 
hogy e mellett még a mozgásirányra 
merőleges erő, a dinamikus felhajtó erő 
(1. ott) is felléphet. — A F. a folya
dék fizikai tulajdonságai és a körül
mények szerint többféie okra vezethető 
vissza. Cseppfolyós, tehát összenyom
hatatlan folyadékokban mélyen leme
rült (pl. tengeralattjáró) testek ellen
állásának oka a folyadék viszkozitásá
val és a kavitációs jelenségekkel ma
gyarázható. Ugyancsak cseppfolyós fo
lyadékok felszínén mozgó testek (ha
jók) esetén az előbbiekhez még a fel
színi hullámkeltésből származó ellen
állásrész is járul. Gázokban haladó 
testeknél a viszkozitásán kívül — kü
lönösen igen nagy, tehát hangsebessé
gek esetén — még a kompresszibilitás
ból származó (kompresszióhullámoknak 
megfelelő) ellenállással is kell számot 
vetnünk mint olyannal, mely az ellen
állás tetemes részét teszi ki. — A F. 
mechanikáját illetőleg a test felszínére 
ható normális nyomások és a felszín 
menetébe eső tangenciális feszültségek
nek a relatív haladás irányába eső 
komponensei azok, melyek a F.-t ered
ményezik. Ennek a megkülönböztetés
nek megfelelően beszélhetünk nyomás
ellenállásról (formai ellenállásról) és fe
lületi (helytelenül ú. n. „súrlódási“) 
ellenállásról, melyek összege a F., amely 
végeredményben ilymódon szintén dina
mikus erő- (miként a dinamikus fel
hajtó erő). F. K.

Folyadékpotenciál, 1. Diffúziós po
tenciál.

Folyékony kristályok. Az olyan fo
lyékony, félfolyékony vagy kocsonyás 
testeket, melyek optikailag anizotro
pok, vagyis kettősen törő természetük

van, F.-nak vagy mezomorf testeknek 
nevezzük. Így viselkedik némely orga
nikus vegyület ömlesztett vagy oldott 
állapotban. Ha pl. p-azoxianizolt 
megömlesztünk s 168 C°-ra hütjük le, 
úgy erősen kettőstörő cseppek képződ
nek, Ha a készítményt keresztezett 
Nikol-hasábok közé helyezzük, a látó
tér világos lesz. Hasonlóképen kettős
törő képességű cseppek válnak ki az 
ammóniumoleát alkoholos oldatából 
is, ha az alkoholt részben elpárolog
tatjuk. E testek tehát úgy viselked
nek, mint az egytengelyű kristályok. 
Némely mezomorf test kettőstörő ké
pességen kívül forgatóképességet (op
tikai aktivitást) is mutat. Ilyen pl. 
a cholesterin számos származéka, mint 
a cholesterilpropionát, -benzoát stb. 
— F.-at, helyesebben mezomorf rend
szereket csakis oly vegyületek vagy 
vegyületkeverékek és kolloidoldatok 
képezhetnek, melyeknek molekulái — 
kolloidoldatok esetében azoknak ré
szecskéi — anizó - dimenzionálisak, 
vagyis pálcika-, vagy lemezalakúak. 
A folyékony kristály állapotának lé
nyege ugyanis abban áll, hogy a pál
cika- vagy lemezalakú építőelemek 
(molekulák vagy kolloidrészecskék) 
tengelyeikkel párhuzamosan helyez
kednek el egymásmellett, aminek kö
vetkeztében a rendszer a tér egy vagy 
két irányában szigorú rendezettséget 
mutat, akárcsak a valódi kristályok 
a té»* három egymásra merőleges irá
nyában. A másik két, illetőleg harma
dik irányban az építőelemek rende
zetlen állapotban vannak, vagyis amorf 
szerkezetet mutatnak. Ezért a F. köz
bülső helyet foglalnak el a valódi kris
tályos szerkezetű és az amorf testek 
között. Innen származik a „mezo
morf“ elnevezésük is. B. A.

Folyólefejezés, 1. Folyóvölgyek.
Folyóvölgyek, a felszín legelterjed

tebb és legjellemzőbb mélyedésjelen
ségei. A völgysűrűség (textura) a 
geológiai felépítéstől, a kőzetek víz- 
áteresztőképességétől, a csapadék- 
mennyiségtől és gyakoriságától függ, 
mert a völgyeket elsősorban az erózió



248

hozza létre, — és mennél több víz 
folyik le egy felszínen, annál nagyobb 
lesz annak a völgysűríísége. Sok, ké
sőbb az eróziótól átalakított völgy 
eredeti irányát a felszín szerkezete 
szabja meg. Ezek a s z e r k e z e t i  
v ö l g y e k .  Fiatal gyűrődést szen
vedett területen a völgyek esetleg a 
szinklinálisokban (1. ott) fejlődnek 
ki, ezek a s z i n k l i n á l i s  v ö l 
g ye k ,  ebben az esetben az enyhébb 
völgylejtők a réteglapoknak felelnek 
meg. Erősen lepusztult régi gvűrt- 
vidéken az antiklinálisokban is völ
gyek fejlődhetnek ki, az ú. n. a n t i 
le 1 i n á 1 i s v ö l g y e k ,  itt a völgy
lejtők vízválasztóján rétegfejek van
nak a felszínen. Ugyancsak erősen 
lepusztult területeken, egyoldalúan 
dűlő rétegek nyergében képződhetnek 
az ú. n. i z o k l i n á l i s  (1.) v ö l 
gye k .  Számtalan völgy törés- és 
vetődésvonalak mentén fejlődik ki, 
amikor az erózió a puhább rétegeket 
kipusztítja, vagy pedig a vízfolyás a 
vetődésokozta és felgyengített vona
lon fejlődik ki. Folyók fejlődhetnek 
ki árkos vetődésben is. Különböző 
eredetű hegységek határterületén le
futó vízfolyások nyomán képződnek 
az ú. n. i n t é r k o l l i n  v ö 1 g у e k. 
A szerkezeti völgyekkel szemben sok
kal elterjedtebbek a tisztán eróziós 
úton keletkező völgyek. Az e r ó z i ó s  
v ö l g y e t  a folyó hosszmetszetében 
az egyensúlyi állapotot megközelítő 
esésgörbe, a kanvarulatos folyás, a 
felső folyás területén jellemző és egyes 
völgyfejekhez igazodó ágakra bomlás 
jellemzi. Az erózió a felszín geológiai 
és kőzettani felépítése, valamint az 
eróziós munka hosszabb vagy rövi- 
debb időtartama szerint igen külön
böző völgykeresztmetszeteket hozhat 
létre. Fiatal völgyekben, ahol a mély
ségi erózió még túlsúlyban van, szur- 
dukszeríí bevágódások keletkeznek, 
bennük a víz sokszor zuhatagokban 
bukik alá, az ilyen s z u r d u k -  
V öl  gye k  rendesen a hegyvidék leg
szebb részletei. Száraz vagy vizet- 
áteresztő kőzetekből álló fennsíkokon,

ahol a völgylejtők nincsenek lemosás
nak kitéve és a mellékfolyó is kevés, 
a főfolyó pedig csapadékban gazda
gabb területről szerzi vizét, — kelet
keznek a sokszor nagyon mély és 
csaknem függőleges falakkal kísért 
к a n у ó n ok. Világhírű ezek között 
a Colorado 1800 m mélységet is el
érő kanyonja. A fiatal völgyeknek ál
talában mind V-alakú keresztmetsze
tük van. Ha a mélységi erózióval 
szemben az oldalozó erózió kerül túl
súlyba, a folyó völgyét fokozatosan 
kiszélesíti és tálalakú völgysíkot épít, 
A gleccsertől átfolyt völgyek túl
mélyülnek, U-alakúakká válnak és a 
mellékvölgyek lépcsővel, ú. n. f ü g 
gő v ö 1 g у ben torkollanak a fő
völgybe.

A legtöbb völgy a felszín eredeti 
lejtősödésének irányában húzódik. Vi
szont van sok olyan völgy is, ame
lyik a mai lejtősödéssel és a felszín 
alakulataival szemben egészen ellen
tétes irányban fejlődött, mert alacso
nyabb vidékről, pl. síkságról hegy
vidéknek tart (pl. a Duna Esztergom 
és Vác között). Az ilyen völgyek két
féleképen jöhetnek létre. Az első le
hetőség az, hogy a vízfolyás és a 
völgy kialakulásának elején az egész 
felszín sokkal magasabban feküdt és 
a ma kiemelkedő hegységet is puhább 
takaró borította. A természetes lej
tést követve a vízfolyás a takaróba 
bevágódott, A fokozatos fejlődés me
netében a vízfolyás mindig mélyebbre 
vágódott és ebben a mértékben pusz
tult a környezet takarója is, miköz
ben a puhább takaró alól az elrejtett 
hegység is előtűnt. A vízfolyás azonban 
már olyan mély völgyet vágott magá
nak, hogy a hegység kemény akadálya 
elől kitérni már nem tudott és foko
zatosan belevágta magát ' a kemény 
hegységbe is. Az ilyen keletkezésű 
völgyeket e p i g e n e t i k u s  völ
gyeknek, illetve epigenetikus áttörési 
völgyeknek nevezik (2.). A másik le
hetséges eset az, hogy a vízfolyás 
idősebb, mint. a hegység. A vízfolyás 
a természetes lejtősödés irányában
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kifejlődik és amikor már kialakult, a 
hegyképző erők a vízfolyás irányára 
merőlegesen egy hegytömeget emel
nek ki. Ha a kiemelkedés olyan 
lassú, hogy azzal a folyó bevágódása 
lépést tud tartani, akkor a vízfolyás, 
mint a szalagfűrész a fatönkbe, be
dolgozza magát és a hegységet mély 
áttörésben szeli át. Az ilyen völgyek 
az a n t e c e d e n s  v ö l g y  ek.

Davis a lejtés és a geológiai hely
zet figyelembevételével a következő 
típusú vízfolyásokat és völgyeket kü
lönbözteti meg (3.): 1. a k o n s z e k -
V e n s vízfolyás a természetes lejtő- 
södést követi, 2. ha a konszekvens 
vízfolyás mentében puhább kőzetek
ből felépített övezetek fordulnak elő, 
azokban a konszekvens vízfolyáshoz 
csatlakozó s z u b s z e k v e n s  mel
lékfolyók képződnek, 3. ehhez a ter
mészetes lejtés irányában r e s z e k -
V e n s és 4. a természetes lejtéssel 
ellentétben o b s z e k v e n s  vízfo
lyások és völgyek csatlakoznak. Az 
utóbbiak különösen gyakoriak lépcsős 
szerkezetű vidékeken. 5. I n s z e k -
V e n s völgyeknek nevezi Davis azo
kat, amelyek a geológiai felépítéssel 
és a természetes lejtősödéssel is ellen
tétesen fejlődnek ki.

Karsztvidékeken, a mészkő saját
ságos tulajdonságainak megfelelően, 
a normális vízfolyások ritkák, a mész
kő belsejében eltűnő víz barlangokat 
old és váj ki. Ha egy ilyen túlépített 
barlang beszakad, a vízalatti vízfo
lyás hosszabb szakaszon napvilágra 
kerülhet. Az ilyen völgyeket f e l 
s z a k a d t  v ö l g y  eknek, és mivel 
vizük többnyire újra eltűnik a mész
kőben és a völgynek ott végeszakad, 
v a k v ö l g y  nek is nevezik. — A víz
folyások fejlődésmenetéről, különböző 
természetéről, életjelenségeiről, korá
ról stb. a terraszok nyújtanak felvilá
gosítást. Ezért a terraszkutatások az 
utóbbi időben nagyon fellendültek. — 
Minden vízfolyás arra törekszik, hogy 
kiegyensúlyozott esésgörbét hozzon 
létre. Ha ez többé-kevésbbó minden 
zavaró körülménytől mentesen sike

rül, ha alsószakaszjellegű lesz, hor
dalékát lerakja, a feltöltődés szaka
szába érkezett. Ha ezután a folyó 
munkaképességét szabályozó ténye
zők megváltoznak (esés, vízmennyi
ség), ha a vízfolyás nagyobb munka- 
képességre tesz szert, megifjodik, ak
kor saját, törmelékébe fog belevágni, 
a régi völgysík lépcsősen az újabb

1.

Iz-ok/iná./ib t'ö/fy.

_____  /Vag6  fC »/sx ./rг.

2

i — 5. ábra.

völgysík fölé emelkedik (4). Ez a 
kiemelkedő, gyakran folyóhordalék
kal borított régi völgysíkmaradvány 
a t e r r a s  z. Ha a terraszon nin
csen kavics, de az pontosan a régi 
völgysík magasságát őrzi, azt a ter- 
raszt s z i к 1 a t e r r a s z nak (5.) 
szokás nevezni, tekintet nélkül arra, 
hogy tényleg szálban álló sziklán fek
szik-e, vagy sem. A folyó és a völgy 
életében a felkavicsolódás és megifjo- 
dás szakasza többszörösen bekövet- 
kezhetik és így az egymás felett kü
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lönböző magasságban fekvő terraszok 
egész sora jöhet létre (6.). Így pl. 
a Duna Győr—Budapest közötti sza
kaszán a levantei idők elejétől kezdve 
a jelenkorig öt terraszt lehet meg

különböztetni, ezek közül három jég
kori. — A terraszok legtöbbször mor
fológiai formájukkal is elárulják ma
gukat, de ez egymagában még nem 
bizonyítéka a régi völgysíknak. A ter- 
raszokon meg kell keresni a folyó
hordalékokat (kavics, homok), szük
séges esetben meg kell határozni a 
hordalék származáshelyét és egy ál
landó, lehetőleg a folyó mai 0-pontja 
feletti viszonylagos magasságát. Az 
így meghatározott azonos terraszfosz- 
lányokat összekötve megrajzolhatjuk 
a mai völgysík felett a vízfolyás régi 
völgysíkjait. Különösen gondosan kell 
ügyelni az azonosításra, mert ha töhh 
terrasszal van dolgunk, nem követke
zés, hogy azok ma már mind párhuza
mosak a vízfolyás jelenlegi, a 0-pon- 
tok összekötésekor adódó vonalával. 
A régi völgysík-kialakulás óta ugyan
is kéregmozgások következhettek be, 
ami azután a szabályszerű futást meg
zavarta. Ilyen módon a terraszok na
gyon fontos felvilágosítást tudnak 
adni az esetleg bekövetkezett legfia
talabb kéregmozgásokról is. Ugyan
csak nagy gonddal kell végrehajtani 
a terraszok anyagában fellelhető zár
ványok segítségével az egyes terra
szok kormeghatározását is, mert azok 
döntik el a völgy életjelenségeiben 
bekövetkezett változások korát. Elő
fordulhat az is, hogy valamilyen ter-

rasz csak a völgy bizonyos szakaszán 
van meg, ezeket a l o k á l i s ,  vagy 
s t a d i á l i s  terraszokat helyi zava
rok (hegyomlás, lávafolyás okozta el- 
gátolás stb.} idézik elő. — Sok vita 
hangzott már el arról, hogy mi idézi 
elő a vízfolyások megifjodását és így 
a terraszok keletkezését. Régebben a 
belföldi jégtakaróval szomszédos vi
dékeken (Észak - Németország) nagy 
szerepet tulajdonítottak a felkavicso- 
lódásban a jégtakaró duzzasztó hatá
sának. Később minden terraszképző- 
dést szintváltozásra, a vízgyűjtőterü
let megemelkedésére, vagy az erózió
bázis (1. ott) süllyedésére vezettek 
vissza. A szintváltozások következté
ben a vízfolyások megnövekett esése 
késztette a folyót bevágódásra. A 
terraszkutatások előhaladtával kitűnt, 
hogy Európa nagyrészén bizonyos 
szakaszokban a terraszok közel ugyan
olyan magasságokban fordulnak elő. 
Mivel nem feltételezhető az, hogy 
egészen heterogén eredetű és össze
tételű területek azonos szintváltozá
sokon mentek át, újabban inkább kli
matikus okokat helyeznek a meggon
dolások homlokterébe. E szerint a fel- 
kavicsolódás a maximális eljegesedé
sek idejében a hideg és száraz éghaj
lat alatt következett be, mert jelen
tékenyen megcsappant a vízmennyi
ség és szélsőséges vízjárásúak voltak

7 - ábra. Egy nagyobb esésű folyó lefejezés 
e lő tti tám adása egy kisebb folyó ellen.

a vízfolyások. Az interglaciális idők
ben viszont a bőségesebb és állan
dóbb természetű vízszállítás volt az 
oka a bevágódásnak. Mivel ezeknek
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a hatásoknak, legalább is Közép- 
Európában regionális értelemben kel
lett jelentkezniük, a terraszképződés 
is regionálisan állott be. Ez nem je
lenti azt, hogy minden terrasz klima
tikus eredetű, de a jégkori terraszok 
bizonyosan azok, mert még ott is, 
ahol a posztpliocén kéregmozgások 
nagyobb szerepet játszottak, a ter- 
raszképződésben a súlyosabb és az 
érvényesülni tudó ok az éghajlat volt.

Végezetül lokális terraszképződós- 
re vezethet a f o l y ó l e f e j e z é s  
(kaptura, 7—8.). Ha két szomszédos 
vízterület közül az egyik csapadéko

sabb, pusztíthatóbb kőzetből van fel
építve, nagyobb az esése, vagy köze
lebb van a hidrográfiai bázisához, — 
akkor ez a lepusztulás szempontjából 
előnyösebb helyzetben levő folyó víz- 
területét, forrásvidékét hátráló erózió 
útján gyorsabb ütemben nyomja hátra, 
mint a vele szomszédos, kevésbbé elő
nyös helyzetben levő folyó és a szom
szédos folyó forrásvidékét magához 
hódítja, — lefejezi. Még sokkal ered
ményesebb lehet a lefejezés, ha a 
vízrajzi helyzet olyan, hogy egyik 
folyó a másikat oldalba támadhatja. 
Ilyen esetekben az egyik folyó lénye
gesen megnövekedett vízmennyiségé
vel megifjodhat, bevágódhat. Így hó
dította el pl. a Zala a Marcal felső 
vidékét. K. A.

Folytonos színkép. Izzó, szilárd és 
cseppfolyós anyagok általában folyto
nos színképet sugároznak ki (1. Hő

sugárzás). Ezeket a színképeket jel
lemzi, hogy nem annyira az izzó test 
anyagi minősége, hanem inkább hőfoka 
szabja meg a színkép kiterjedését. Mi
nél magasabb a hőfok, annál inkább az 
ibolya felé, minél alacsonyabb, annál in
kább a vörös felé tolódik el a színkép 
súlypontja. — Igen változatos, bár 
rendszerint fényszegényebb F.-eket ad
hatnak azonban gőzök és gázok is bi
zonyos körülmények között. A Bohr- 
atómmodel (1. ott) alapján ezek oly
módon értelmezhetők, hogy valahány
szor az atom elektronjai a magtól, 
vagy a malekúla magjai egymástól 
(egymás vonzóköréből) valami oknál 
fogva annyira eltávolodnak, hogy ál
lapotaik már nincsenek is „kvantumoz- 
va“ — amihez elegendő az atomot, 
illetőleg molekulát a sorozatok hatá
rainál magasabb rezgésszámnak meg
felelő energiaállapotba hozni — ezen 
külső, „nem kvantumos“ pályákról bel
sőbb pályákra való átmenetek alkalmá
val lehetséges a sorozat határánál ma
gasabb rezgésszámú tetszőleges szín
képvonal kisugárzása. Az elektronnak 
az atom kötelékéből való eltávolítása 
ionizáció (1. ott), a molekula magjai
nak egymás kötéséből való eltávolítása 
disszociáció (1. ott) néven ismeretes. 
A tapasztalat tényleg igazolja, hogy 
az ionizáció és disszociáció folytonos 
színképek emissziójával, esetleg abszorp
ciójával szokott kapcsolatos lenni. A 
hidrogénmolekula disszociációját kísérő
F. nagy fontossággal bír, mivel a tá 
voli ultraibolyában fekszik, ahol az izzó 
szilárd vagy cseppfolyós testek a földi 
laboratóriumokban megvalósítható hő
mérsékletek (párezer fok) mellett már 
csak igen gyöngén sugároznak és így 
а „Я2 kontinum“ ultraibolya abszorp
ciós vizsgálatok céljára valóban pótol
hatatlan. Sch. R.

Fon (phon) a hangerősség újabb 
egysége. A ionban mért hangerősség 
definíciója:

J=20 logio ~~ *
Pk

ahol p a hangnyomás, vagyis az a 
nyomás, amelyet a hanghullám a tér-

8. ábra. A befejeződött lefejezés.
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jedés irányára merőleges lapra gya
korol; pk a nyomás küszöbértéke, te
hát az a nyomás, amely az éppen még 
észlelhető leggyengébb hangnál (1. Kü
szöbérték hangnál) keletkezik. Ez a 
pk még nem elég pontosan ismeretes. 
.Jelenleg szokásos értéke 3*16.10—4 
mikrobár (1. Bár). 1 mikrobár (2 ,u B) 
hangnyomásnak ekkor 70 fon erősség 
felel meg.

Fontaktoinéter. A forrásvizek radio
aktivitásának összehasonlító mérésére 
szolgáló berendezés. Lényegileg emaná- 
cióelektroszkópból (1. Elektroszkóp) és 
a víz befogadására szolgáló edényből 
áll. A vízben oldott emanáció részben 
a víz fölött levő levegőtérbe megy át 
és ezt vezetővé teszi; a vezetőképessé
get elektroszkóppal mérjük. A vízben 
oldott e g é s z  emanációmennyiséget az 
emanáció víz és levegő közötti eloszlá
sának törvényszerűsége alapján számít
juk ki a kísérletileg meghatározott ve
zetőképességből. Az emanáció ugyanis 
a Henry-törvénv szerint oldódik a víz
ben, vagyis a literenként oldott ema
náció mennyisége arányos a víz fölötti 
levegő egy literében foglalt emanáció 
mennyiségével. Az arányossági tényező 
— amelyet eloszlási hányadosnak is ne
vezhetünk— a hőmérséklettől is függ; 
pl. 0 C° mellett az eloszlási hányados 
számértéke 0*51, míg pl. 20 C° hőmér
sékleten 0-255, magasabb hőmérsékle
ten még kisebb. Pontosabb vizsgálat
nál aZ ionizációt nem ugyanabban az 
edényben mérjük, amelyben a vizet fel
fogtuk, hanem az ema.náeiótartalmú le
vegőt külön ionizálókamrába szívatjuk 
át. I. L.

Forel-színskála a vizek színének 
meghatározására szolgál. Ammóniá- 
kos rézszulfát és káliumkromát kü
lönböző keverékeiből 11—13 fokoza
tot állítottak elő sárgászöldtől a tiszta 
kék színig s összehasonlítás útján ha
tározzák meg a természetes vizek (ta
vak, tócsák stb.) színét. V. L.

F orgó elektron, 1. Kvantumelmélet.

Forgó kondenzátor. A kapacitás foly
tonos változtatására használják. Egy
más felett levő lemezek közül minden 
második fémpálcával össze van kötve, a 
közbeesők ugyancsak összefüggnek egy
mással. A két rendszer közül az egyik 
álló helyzetű, a másik forgatható. Men
nél nagyobb része a forgatható rend
szernek esik a szilárd helyzetű lapok 
közé, annál nagyobb a kapacitás. A le
mezek alakja különböző aszerint, hogy 
az elfordulás szöge a kapacitással le
gyen arányos, vagy annak az áramkör
nek rezgésszámával, melybe a F.-t kap
csoljuk. M. J.

Forgó - kristályos Röntgen - fölvétel. 
Nagyon alkalmas az elemi kristály
rács-cella méretének meghatározására, 
ha a kristálytengelyek iránya ismere
tes. Ugyanis a kis kristályrudacskát

* r 4 ■'

az egyes tengelyek körül forgatják és 
hengeres filmmel veszik körül. Ezen 
előhívás után a fekete foltocskák pár
huzamos vonalak mentén sorakoznak; 
ezek a r é t e g v o n a l a k .

Ezeknek távolságából és a kamra 
sugarából képlet alapján ki lehet szá
mítani az elemi cella amaz élének hosz- 
szát, mely a forgási tengelybe esik. 
Sőt sok esetben az eltolási csoportok 
felől is lehet tájékozódni; pl. hogy ha
tárpontos vagy középpontos kocka
rácsról van-e szó. Cs. E.

Forgó mágneses tér. Gyűrűalakú 
vasmagra csévéljünk három egyenlő te
kercset, melyek egymástól az egész ke
rület egyharmad részére vannak. Mind
egyik tekercsen vezessük á t három
fázisú generátornak egy-egv fázisát. Mi
vel ezek váltóáramok, mindegyik áram 
a vasmagban periodikusan változó mág- 
nesezést kelt. A három tekercs együtt 
úgy mágnesezi a gyűrűt, mintha egy 
északi és egy déli mágneses pólus —
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amelyek egy átmérő két végpontjában 
vannak — egyenletes sebességgel ke
ringenének a gyűrűben. A mágneses 
erő iránya állandóan változik, még
pedig egyenletesen forog. Az ilyen 
mágneses teret F.-nek nevezzük. Ha 
egy mágnestűt úgy helyezünk el, hogy 
a gyűrű síkjában a gyűrű középpontja 
körül foroghat, akkor a mágnestű eb
ben a térben forog. M. J.

Forgótekercsü árammérők. A F. ma
is használatos alakja Deprez d’Arson- 
val konstrukciója. Működésük tulajdon
képen a dinamók működésével azonos. 
Egy mágnes vagy elektromágnes teré
ben forgathatóan egy tekercs van el
helyezve. Ha a tekercsen áram folyik, 
úgy igyekszik elfordulni a mágneses tér
ben (1. Indukció), ennek ellenében mű
ködik egy irányító erő, mely a teker
cset eredeti helyzetébe akarja vissza
állítani; a bekövetkező elforgás mér
téke a rajta áthaladó áram erősségé
nek. Az elforgás észlelésére a tekercsre 
mutató vagy tükör van erősítve; a mm 
tató vagy a tükörre ejtett fénysugár 
elmozdulását skálán észlelhetjük. — 
A kevésbbó érzékeny mutatós műsze
rekben a tekercs drágakő-csapágyak
ban nyugszik és az irányító erőt két 
tekercsrúgó képezi, melyek egyúttal az 
áram hozzávezetésére is szolgálnak. Az 
érzékenyebb, tükrös galvanométereknél 
a tekercs vékony fémszálra van füg
gesztve, melynek torziója szolgáltatja 
az irányító erőt. — Amidőn a galvano
méter tekercsében áram folyik és kitér 
eredeti nyugalmi helyzetéből, új állását 
általában nem azonnal fogja elfoglalni, 
hanem az új egyensúlyi helyzet körül 
csillapított lengéseket fog végezni. Mi
után ilyen lengések megnehezítik a le
olvasást, célszerű a lengő rendszert csil
lapítással ellátni. Ha a tekercs zárt 
áramkörben van, úgy a benne indukált 
áramok csillapítólag hatnak, mely csil
lapodás annál nagyobb, minél kisebb a 
tekercs áramkörének ellenállása. Egy 
bizonyos külső ellenállás mellett a rend
szer aperíódikus állapotba jut, mely
ben a csillapodás oly nagy, högv len
gések nélkül megy a galvanométer te

kercse az új nyugalmi helyzetbe át. — 
A galvanométerekben általában a mes
terséges mágneses tér oly erős, hogy a 
föld mágneses- terének hatása mellette 
elhanyagolható. F. M.

Formáció, íiorisztikai összetételük
ben eltérő, de külső megjelenésükben 
(üziognómiailag) megegyező, vagyis 
ugyanazon életformákból (1. ott) fel
épített növényszövetkezetek összes
sége; más szavakkal: a F. bizonyos, 
a termőhelyen uralkodó életfeltételek
hez alkalmazkodott, egységes társulást 
alkotó növények, ill. növényszövetke
zetek összessége. Termőhely (1. ott) és 
F. párhuzamos fogalmak, utóbbi az 
ökológiai növény földrajz egysége, ma 
— mivel a íiorisztikai összetételt mel
lőzi — a növényszociológia nem hasz
nálja. F. pl. a tölgyes, a zsombékos, 
a tőzegmohaláp, a száraz mészszikla- 
vegetáció, függetlenül attól, hogy mi
lyen asszociáció, azaz milyen növény
fajok képezik. S. R.

Formai külső kristályokon, 1. Per- 
zisztencia.

Formálás, az elektrokémiában az 
elektródok váltakozó anódos és kató- 
dos kezelése, melynek az elektródfelü
let a növelése a célja. Formálni ter
mészetesen csak olyan elektródot lehet, 
melyen anódként alkalmazva oldhatat
lan fedőréteg keletkezik, s e fedőréteg, 
ha ugyanez elektródot kátédként al
kalmazzuk, ismét redukálódik s a fém 
nagyfelületű szivacsos alakban marad 
vissza. Így pl. formálhatók kénsavol- 
datban az ólomelektródok (pl. akkumu
látor céljára), mikor is anódként alkal
mazva ólomdioxid keletkezik, mely a 
katódos kezelésnél nagyfelületű sziva
csos ólommá redukálódik. Ilymódon az 
akkumulátorlemezek kapacitása (lásd 
Akkumulátor) nagymértékben növel
hető. E. G. T.

Forrás, az a jelenség, amely be
következik, ha a folyadék gőznyomása 
eléri a külső nyomás értékét, ilyenkor 
buborékkópződéssel folyik a párolgás. 
Azt a hőmérsékletet, melyen a bubo
rékképződés megindul, F.-pontnak ne
vezik. Mivel általában véve a testek



a közönséges (atmoszférikus) nyomás 
alatt állanak, F.-ponton (ha nincs más 
megadva) az 1 atmoszféra nyomás alatt 
álló folyadék F.-i hőmérsékletét szokás 
érteni. A F.-pont a hőmérséklettel nagy
mértékben változik, a víz 4 mm ílg 
nyomás alatt 0°-on, 10 atm. nyomás 
alatt 180°-on forr. A F.-pontnak a 
nyomással való változása a Clausius— 
Clapeyron-egyenlet segítségével számít
ható ki. — A F. nem mindig követke
zik be azon a hőmérsékleten, amelyen 
elméletileg várható, mert a buborék
képződés megindulása gyakran nehéz
séggel jár. Ilyenkor késleltetett F.-ról 
beszélünk (1. még Túlhevülés). L. B.

Forrás az a hely, ahol a földből 
víz lép ki. Biológiai szempontból is 
nagyon fontos, mert számos élőlény
nek az élettere. Biológiai felkutatásá
val a limnológia (1. ott) foglalkozik. 
— Leggyakoribbak az ú. n. akrato- 
pegek, vagyis azok a F.-ок, melyek
nek hőmérséklete általában alacsony s 
az illető hely évi középhőmérsékletének 
felel meg. Úgy hőmérsékleti, mint ké
miai szempontból meglehetősen nagy 
állandóságot mutatnak: hőmérsékle
tük ingadozása csekély s a vizükben 
oldott szervetlen sók töménysége is 
alacsony. Biológiai szempontból na
gyon fontos az a mód, ahogyan a 
források vize a földből kilép. Ezt 
figyelembe véve, Steinmann a követ
kező forrástípusokat különbözteti meg. 
1. S z é t t e r ü l ő  -F.  (limnokrén), 
többnyire medencét alkot s ezt alul
ról tölti meg. A medencéből kifolyó 
víz csermelyben folyik tovább. A me
dence fenekét többnyire iszap vagy ho
mok borítja s gyakran gazdag növény
zet növi be. 2. В u к ó - F. (rheo- 
krén), melyből a víz kilépéskor alá
zuhan, az iszapot, homokot elhordja 
s így a F. körül köves vagy durván 
homokos terület van és növényzet alig 
fejlődik ki benne. — Ehhez a két tí
pushoz Thienemann még egyet állított 
fel: 3. S z i v á r g ó - F .  (helokrén), 
melyben a víz többé-kevésbbé vastag 
talajrétegen szivárog át s a F. vidé
két süppedőssé, mocsarassá változtat

ja; többnyire dombos vagy sík vidéken 
fordul elő. — A F.-ban rendesen érde
kes és jellemző élővilág található. A 
növényvilágot főleg alsóbbrendű növé
nyek és mohok képviselik. Az állat
világnak már számosabb faja lakja. 
Előfordulnak gyakran a földfelszín 
alatt, a talajban élő állatok: férgek, 
ízeltlábúak stb., de belekerülhetnek 
tipikus vizi élőlények, valamint a kör
nyékről bejutó szárazföldi állatok is. 
Minthogy a F. vizének hőmérséklete 
többnyire állandó, azért az évszakok 
befolyása a benne élő növény- és állat
világra nagyon csekély. Emiatt gyak
ran olyan élő szervezeteket gyűjthe
tünk ott, amelyek állandó hőmérsék
letet kedvelők, ú. n. stenothermás 
élőlények. Vannak igazi f o r r á s -  
l a k ó  (krenobiont) állatok, melyek 
más vizekben nem, csak forrásokban 
találhatók. így pl. Thienemann a F.- 
ban gyűjtött 91 fajból 28 krenobiont 
(1. ott) fajt állapított meg; a többi 
faj vagy к r e n о f i 1, vagy к г e- 
n o x é n  állat. A F.-ban élő állatokra 
egyébként jellemző, hogy túlnyomó 
részben nagyon apró testűek. V. L.

Forráspontemelkedés, 1. Fagyáspont- 
csökkenés.

Forrástípusok. A forrásokat (1. ott) 
nemcsak vizük kilépése szempontjából, 
hanem hőmérsékletük és kémiai tulaj
donságaik szerint is osztályozzuk. Hő
mérsékletük szerint vannak: 1. á l 
l a n d ó  h ő m é r s é k l e t ű  (homo- 
thermás), 2. v á l t o z ó  h ő m é r s é k 
l e t ű  (heterothermás) források. Azok 
a források, melyeknek hőmérséklete ál
landóan magasabb, mint +  2,0 C°, a 
h ő f o r r á s o k  (thermák, 1. ott). — 
Kémiai tulajdonságaik szerint vannak: 
1. s a v a n y ú f o r r á s o k ,  sok sza
bad széndioxiddal, 2. k e s e r ű i  or- 
r á s о k, sok keserűsóval (magné
ziumszulfát), 3. v a s a s f o r r á s o k ,  
4. k é n e s f o r r á s o k ,  5. k o n y h a 
s ó s f o r r á s o k  stb. V. L.

Foszfatidák. Thudichum (1901) sze
rint így nevezzük azokat a vegyüle- 
teket, melyek foszforsavból, alkohol
ból, zsírsavból, s végül egy vagy több
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nitrogéntartalmú komponensből álla- 
nak. A meghatározásból kitűnik, hogy 
ez egy nagy vegyületcsoportnak a 
neve, az ide tartozó vegyüietek közül 
nem mindegyik ismeretes eddig. Főleg 
az agyállományban és a sejtuús szer
vekben találunk F.-at, melyek fő al
katrészét adják a sejt felszínét alkotó 
lipoidhártyának. Utóbbinak összetéte
létől függ Meyer és Overton (1901) 
szerint, üogy milyen anyagok jutnak 
be a sejtbe. A F.-nak az immunitásban 
és fermentíolyamatokban is fontos sze
repük van, rendszerint antagonistái a 
cholesterinnek. Hidrofil kolloidok. Leg
fontosabb képviselői ennek a vegyület
csoportnak a l e c i t h i n  (glieerin- 
foszforsavas cholin zsírsavas esztere), 
к e p h a 1 i n, (glieeriníoszforsavas cho- 
lamin zsírsavas tesztere) és a c e r e -  
b г о s i d á к, melyekben zsírsavon és 
foszforsavon kívül s p h i n g o s i n  for
dul elő. Utóbbi telítetlen kétértékű 
aminoalkohol (СпШ^ОЩгМНз). A 
cerebrosidák adják a központi ideg- 
rendszer szárazanyagának 10%-át.

T.U .
Foszforeszkálás. Ha egy anyag a 

ráeső fény vagy más sugárzás meg
szűnte után világít, akkor ezt a jelen
séget F.-nak nevezzük. A foszfórosz- 
kóppal (1. ott) az utó világítást meg 
lehet állapítani, ha 10“ “ mp-ig tart. — 
Oka különböző lehet. Némely foszfor
nál a F. a vezetőképesség növekedésé
vel jár. A magyarázat az, hogy az el
nyelt fény egy elektront egészen levá
laszt a rendes helyéről. Mikor az így 
keletkező üres helyre új elektron lép, 
nem éppen az előbbi, akkor foszforesz- 
káló fény lép ki. Az elektron előző le
válása a vezetőképességet növeli. Más 
esetben a F. nem jár a vezetőképesség 
nagyobbodásával. — F. az a fénykibo
csátás, melynél külső tényezők (hőmér
séklet, sűrűség) a jelenség lefolyását 
módosítják. A fluoreszkálás ellenben 
csak az atomban végbemenő jelenség, 
akkor áll elő, ha a gerjesztett atom 
eredeti állapotába visszatér. Néha a 
fluoreszkáláshoz F. járul, így festő
anyagok alkoholos oldatának fagyásá-

nál. Ekkor a fluoreszkáló fény szín
képének sávjaihoz új sávok járulnak a 
F. folytán. A folyadékok világítása 
mindig fluoreszkálás, a szilárd testeké 
F. A gázok kevés kivétellel fluoresz
kálnak. (Kivétel a higanygőz és az ak
tív nitrogén F.-a.) — A F. időtar
tama több év és a másodperc kis tört
része közt változhat. Mivel a fluoresz
kálás is csak bizonyos rövid idő alatt 
szűnik meg, azért a fluoreszkálás és F. 
közt éles határt nem lehet vonni. M. J.

Foszforok. A F. gyűjtőnéven azo
kat az anyagokat szokás megjelölni, 
melyek fény behatására maguk is vilá
gítani kezdenek és világításuk sötét
ben, a besugárzás megszűntével sem 
szűnik meg azonnal. Már а XVII. szá
zadban ismerték a foszfor elem ezen sa
játosságát. A legismertebb F. az ú. n. 
Lenard-féle F., melyeknek fényessége 
aránylag igen nagy. Ezek a F. alap
anyag gyanánt többnyire földalkáii- 
szulíidot, -oxidot stb. tartalmaznak, 
melyhez kis mennyiségben nehéz fémet 
(Pb, Ад, Си stb.) adagolnak. A íosz- 
foreszcenciát a hozzáadott fém (mely 
önmagában nem világít) hozza létre. 
Ezeken kívül bizonyos organikus anya
gok oldatai, az ú. n. organikus- vagy 
festék-F. is tudnak világítani. Végül 
megemlítem az alkalihalogén F.-at, me
lyek alkalihalogén-kristályba beépített 
kismennyiségű fémekből (TI, Pb, Ag) 
állnak; ezeknek előnye, hogy egykris
tályalakban állíthatók elő (míg a Le
nard-féle F. többnyire mikrokristályos 
alakban vannak) és így rajtuk az ad
szorpció és fényemisszió közti össze
függések különösen jól tanulmányozha
tók. — A foszforeszcencia létrejötté
nek magyarázatára fel szokás tenni, 
hogy a fény behatására a kristály 
egyik molekulája egy elektront elve
szít, miközben ezen eltávozó elektron 
helyére egy újabb elektron lép, azalatt 
(a felszabaduló energia fejében) bo
csátja ki a fényt.. Azt tapasztalták, 
hogy a világítással egyidőben fény
elektromos vezetőképesség is fellép, 
mely — mint az eltávozó elektron ha
tása — ugyancsak alátámasztja ezt az
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elméletet. Ez a mechanizmus a Lenard- 
íéla F.-ra meglehetősen jól alkalmaz
ható, azonban más foszforok esetében 
már nehézségek lépnek fel (1. Világító 
anyagtömegek). F. M.

Foszforoszkóp igen rövid ideig tar
tó foszforeszkálás megfigyelésére való. 
Egyik alakjában két párhuzamos ko
rong közös tengelyen van. A korongo
kon körcikk alakú kivágások vannak, 
de nem, egymás alatt. A foszf'oreszkáló 
anyag a két korong között van. A fény 
az egyik korong kivágásán át jut az 
anyagra, a íoszíoreszkálást pedig a má
sik korong kivágásán keresztül ügyel
hetjük meg (Becquerel). Javított alak
jával 10 " sec-ig tartó utóvilágítást 
lehet megfigyelni. Ekkor a korongokat 
Kerr-cellák (1. ott) pótolják, melyek 
keresztezett Micol-hasábok közt van
nak. A cellákat gyors váltakozású 
árammal gerjesztik. A cella csak akkor 
kettősen törő, ha a lemezei feszültségre 
vannak töltve és az egész rendszeren a 
foszforeszkálás fénye is csak ilyenkor 
mehet át. M. J.

Fotocella. A F. működése a fény
elektromos hatáson alapszik (1. ott). 
Első alakja Elstertől és Geiteltől szár
mazik. Lényegében egy evakuált üveg
edény, melynek belső felülete alkali 
fémtükörrel van bevonva, ez a cella 
egyik elektródja. A tükrön csak egy 
helyen hagynak kis szabad nyílást, me
lyen á t fénnyel meg lehet világítani. 
A bura közepén jól szigetelten egy 
wolfram- vagy platina-elektróda he
lyezkedik el. Ha a középső elektróda 
és a fémtükör közé feszültséget kapcso
lunk, úgy a beiktatott árammérő meg
világításkor áramot fog jelezni, mert 
a fény hatására az alkáli tükörből elek
tronok lépnek ki, melyek a pozitív kö
zépső elektróda feló mozogva áramot 
létesítenek. Az áramerősség közel ará
nyos a megvilágító fény erősségével és 
erősen nő a megvilágító fény hullám
hosszának csökkenésével is. — A F. 
igen elterjedt alkalmazást nyert mind 
az elektromos képátvitelnél, mind a 
jelző- és biztosítóberendezésekben, mert 
üzembehozására igen kis fényerősség is

elegendő és a fényerőssógváltozást rög
tön, mondhatni minden tehetetlenség, 
késedelem nélkül képes követni. Hasz
nálják ezenkívül fotometrikus célokra 
is. F. M.

Fotoforézis (Ehrenhaft). Lemezes sű- 
rítőnek vízszintes lemezei közt igen kis 
gömb van. Amíg a sűrítőt nem töltjük 
meg, a gömb lassan esik. A sűrítő elek
tromos terében a sebességet változtat
ni lehet, a részt lebegve tarthatjuk, 
vagy felfelé mozgathatjuk. A kis gömb
re vessük ívlámpának összegyűjtött fé
nyét, hogy a megvilágítás a rész he
lyén igen nagy legyen. Arany-, ezüst-, 
higany- stb. gömbök a fény irányában 
elmozdulnak. Ha előbb lebegtek, akkor 
megvilágítva vízszintesen haladnak. A 
fény hatására fellépő eltolódás a F. 
Ez megfelel annak, amit a sugárnyo
más alapján várhatunk. Sőt az is meg
felel az elméletnek, hogy a hatás bizo
nyos gömbnagyságnál legnagyobb. A 
feltűnő az, hogy egyes részek, mint 
kén, bizmut, szivaríüst stb. ellenkező 
irányban mozognak, mintha a fény nem 
nyomná, hanem húzná őket. Ez a ne
g a  t í v F., szemben az előbbeni po
zitív F.-sel. A negatív F. is legnagyobb 
lesz meghatározott gömbsugárnál. Van
nak anyagok (vízrészek), amelyeken 
egyáltalában semmiféle hatást nem le
het látni. Végül egyes anyagoknál po
zitív és negatív hatás egyaránt lehet. 
Ilyen az arzén, tellur, szelén, antimón 
tiszta nemes gázban (argon). Egyes 
gömbök pozitív irányban tolódnak el, 
mások negatív irányban. A fotofore- 
tikus erő a nyomástól és a gáz minő
ségétől (hidrogén, nitrogén, argon) füg
getlennek mutatkozott. M. J.

Fotogalván-cella, 1. Becquerel-hatás.
Fotografálás ultravörös fényben. Mő- 

ney már 1880-ban lefotografálta a Nap 
színképét 9867 Ángström-hullámhosz- 
szig. Forró vízzel telt edényt is lefoto- 
grafált sötét szobában úgy, hogy a su
gárzás forrása csak az edény volt. 
Wood 1910-ben készített ultravörös 
fényben készült fotográfiákat. Mind
ketten a fotografuslemezt szenzibili- 
zálták. De a lemez még kevéssé volt
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érzékeny közönséges felvételek készíté
sére, inkább csak a színképelemzésben 
használták. Ugyanezt mondhatjuk a 
Herschel-hatáson alapuló módszerről 
(1. ott). Az ultravörös fényben foto- 
grafálás azóta terjedt el, mióta külön
leges festőanyagokkal tudják a lemezt 
érzékennyé tenni. Az első ilyen festő
anyag a dicianin volt. A lemez a 7100 
Angstrom hullámhossz iránt legérzé
kenyebb, de 9600 A.-ig lehet használni. 
A kriptocianin körülbelül ugyaneddig 
a határig használható. A neocianin 
legnagyobb érzékenysége 8200 A-nél 
van, különleges kezeléssel 10.000 A-öa 
túl használható, Babcock 11.634 A-ig 
jutott vele. Herzberg 12900 A-ig ter
jesztette ki a határt. 1930 óta né
hány új anyagot találtak. Ilyenek 
mezocianin, xenocianin, rubrocianin 
stb. Jelenleg az alkalmas festőanya
gok száma egyre nagyobbodik. Táj
képek felvételét ultravörös fénnyel 
már Wood kezdte el. A képek, kü
lönösen távoli vidékek felvételénél 
élesebbek, mint a közönséges leme
zeken. Ennek az az oka, hogy a 
fény a vastag légrétegben lényegesen 
szóródik. A szórt fény kékesszínü, mert 
a szórt fény erőssége a hullámhossz 
negyedik hatványával fordítva ará
nyos és így a szórt fényben a rövid 
hullámhosszak túlnyomóak. Ez a ké
kes fény az ultravörös iránt érzékeny 
lemezekre alig hat, hanem inkább a ke- 
vésbbó szórt vörös és ultravörös. Lég
hajókról készített felvételeknél is fon
tos az ultravörös fényben fotografá- 
lás az előbbi okból. Csak egy nehézség 
van még: a lencse gyujtótávolsága kü
lönbözik a látható színek gyujtótávol- 
ságától. Ha éles felvételeket akarunk, 
különleges lencse kell. Ilyent már több 
gyár készít (1. Hiperszenzibilizálás).

M. J.
Fotokatalizis. A hidrogén és klór 

fény hatására egyesülnek: Я2 +  Ch =  
2 HCl. Ha a térben kevés vízgőz is 
van, akkor a folyamat sokkal hevesebb 
lesz, robbanásszerűen folyik le. A F. 
az a jelenség, hogy némely keverék 
(Й2 és Ch keveréke) a fény iránt bizo- 

Természettudományi Lexikon.

nyos hullámhossznál érzékeny lesz. A 
fény tehát mint katalizátor (1. ott) 
működik. A katalizátor szerepe két
féle lehet: vagy felveszi a fény ener
giáját és azután átadja a vegyülő mo
lekuláknak, vagy pedig közbeeső ve- 
gyületet alkot és így láncszerű folya
matot tesz lehetővé. M. J.

Foto katódsugarak. Ha vákuum
ban lévő fémfelületet ultraibolya fény
nyel megvilágítunk, belőle elektronok 
(fotoelektronok) lépnek ki. Ezen ki
lépő elektronoknak általában kilépés
kor igen kicsi a sebességük, azonban 
elektromos terekkel (feszültség rá
kapcsolásával) annyira gyorsíthatok, 
hogy tulajdonságaik teljesen meg
egyeznek a katódsugarak tulajdonsá
gaival; ezért nevezik ezeket a suga
rakat F.-nak. — A fotoelektronok 
annál nagyobb sebességgel lépnek ki 
a megvilágított fém felületéről, minél 
rövidebb a megvilágító fény hullám
hossza. (Nagyobb a foton [1. ott] 
energiája). F. M.

Fotokémia azokat a kémiai folya
matokat tárgyalja, melyeket az el
nyelt fény okoz. Ide soroljuk a lát
ható színeken kívül az ultravörös és 
ultraibolya fény vegyi hatásait is. 
Mióta a kvantumelmélet annak fel
ismerésére vezetett, hogy a fény el
nyelése energiakvantumokban törté
nik, azóta sikerült a F.-i jelenségeket 
kvantitatíve megismerni és összefüg
gést találni az elnyelt energia meny- 
nyisége és a folyamatban résztvevő 
molekulák száma közt (1. Fotolízis). 
Az elnyelt energiakvantum a moleku
lát gerjeszti, vagyis magasabb ener
giaállapotba viszi át. A gerjesztett 
energia a felvett energiát többféle
képen vesztheti el. Egyik módja az, 
hogy más molekulákkal vegyi folya
matba lép. Ekkor F.-i reakció áll elő.

M. J.
Fotolizis. Ha egyes anyagok fényt 

nyelnek el, akkor felbomlanak: Az el
nyelt fény hatására keletkező felbom
lást F.-nek nevezzük. Így például a 
higanyjodid (ЯрЛ) higanyra (Hg) és 
jódra (J2) bomlik. Ehhez az kell, hogy

17



258

a higanyj odid-molekula egy fénykvan
tumot nyeljen el. Az energiakvantum 
(1. ott) hv, h a Planck-állandó, v az 
elnyelt fény rezgésszáma. Az elnyelt 
energiakvantum tekintetbevételével így 
szoktuk az előbbi folyamatot jelölni:

HgJ2 + hv~>- Hg + Ja.
Ebben a példában a molekulák szá

ma megnövekedett, tehát szoros érte
lemben vett bomlással van dolgunk. 
Lehet olyan F. is, melynél a moleku
lák száma nem változik. Ilyen a jód- 
hidrogén példája (Nernst), mely há
rom egymás után következő átalaku
lásból áll (láncszerű folyamat): HJ +  
hv =  ti +  J (a HJ az elnyelt fény 
hatására felbomlik); a keletkező H- 
atóm további folyamatba lép: II +  
HJ — # 2  +  J. Végül a két folyamat
nál keletkező J-atómok egyesülnek: 
J + J =  Jo. A végeredmény: két HJ- 
molekulából Яг- és «/г-molekulák lesz
nek. M. J.

Fotométer. Fényforrások fényerős
ségének összehasonlítására használják. 
Két fényforrással, melyeknek erőssége 
Л  és Л, ugyanazt a lapot megvilágít
juk. A két fényforrás távolságát úgy 
szabályozzuk, hogy mindkettő ugyan
akkora megvilágítást keltsen a közös 
lapon. Ha ekkor a fényforrások távol
sága a laptól n  és гг, akkor Ji : J2 =  
rí2 : Г22. — A F. annak megítélésére 
való, hogy a két fényforrás egyenlő 
megvilágítást kelt. Gyakran használ
ják a B u n s e n -  F.-t. Lényege papír
lap, közepén zsírfolttal. Az összehason
lítandó fényforrásokat a lap két olda
lára állítjuk. Ha a lapot a két oldal
ról egyenlően világítjuk meg, akkor a 
fényfolt majdnem egészen eltűnik. Más 
elven alapszik a L u m m e r  — Br o d -  
h u n - F. Ennek lényeges része a két 
derékszögű hasábból álló „kocka“ 
(AB). Az egyik prizma (A) átlós lapja 
domború és kis részén síkra csiszolt. 
I t t  érintkezik a másik prizma (B) át
lós síkjával. A két fényforrás (Л  és 
J2) között fehér ernyő (E) van. Az 
ernyőre eső fény visszaverődés után 
Ti, illetőleg T2 tükörre esik, innen

pedig a prizmákba. A közös felületen 
teljes visszaverődés áll elő, a többi ré
szen ellenben a fény áthatol. Ha CD 
lap felé távcsövön á t nézünk, akkor 
a J1 fényforrásnak azt a fényét lát-

juk, amely mindkét prizmán áthatol, 
a ./2-ből pedig azt, amely a közös la
pon visszaverődött. Ha a fényforrá
sokat úgy állítjuk be, hogy az ernyőt 
egyenlően világítják meg,' akkor az 
egész látómező a távcsőben egyenlő 
világos. — Ezeken kívül a F.-eknek 
még hosszú sorát ismerjük (1. Csillag
sugárzás és Univerzális fotométer).

M. J.
Fotometria, 1. Csillagsugárzás.
Foton, 1. Energiakvantum.
Fotoszféra, 1. Napfelület.
Fotoszintézis a tágabb értelemben 

vett asszimilációnak (áthasonításnak) 
az az esete, amikor a növények zöld 
festékanyaga, a klorofill (1. ott) a 
napfényenergia igénybevételével széndi
oxidból és vízből keményítőt, illetőleg 
cukrot készít. A F.-t más szóval szén
dioxid-asszimilációnak is szokták ne
vezni. A F.-ben a klorofill, egyesek 
véleménye szerint, pusztán mint szen- 
zibilizátor szerepel, mások szerint 
(Willstätter és Stoll, 1918) részt vesz 
a kémiai folyamatban is. Valószínű, 
hogy a klorofillszemecskéknek (klo- 
roplasztoknak) alapanyaga (stroma) 
szintén szereppel bír a F.-ben, leg
alább is a benne előforduló különböző
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fontos vegyületek, különö6en enzimek, 
erre utalnak. A F.-ben lejátszódó ké
miai folyamatokat még ma sem ismer
jük egész biztosan. Az első megfog
ható termék a keményítő vagy a cu
kor, melynek keletkezését a következő 
egyenlet fejezi ki:

6 CO2 +  6 H2O =  СвПиОв +  6 0 2 
— 674000 Kai.

A közbeneső termékekre nézve még 
mindig a Baeyer-elmélet van érvény
ben, amely szerint a F. első terméke 
formaldehid:

CO-2 +  H2O =  H2CO3 (szénsav) 
Н2СО» =  HCH: О (formaldehid) +  O2. 
A formaldehid a levélben cukorrá kon- 
denzálódik. Az újabb vizsgálatok való
színűvé teszik, hogy a széndioxid re
dukciójakor először egy peroxidszerü 
anyag keletkezik és ebben a folyamat
ban érvényesül a napfény energiája. A 
keletkezett formaldehid peroxid tovább 
redukálódik formaldehiddé. A formal
dehidet, mint a F. közbenső termékét, 
még nem sikerült kimutatni, bár rop
pant sok kísérletet végeztek e téren. 
Nagyobb mennyiségű formaldehid, mér
ges voltánál fogva nem is halmozód- 
hatik fel a sejtekben. Willstätter és 
Stoll abból következtetnek a formal
dehidképződésre, hogy az asszimilá

ciós hányados minden kísérlet
ben változatlanul 1 volt, melléktermé
kek tehát nem szabadultak föl soha
sem. Az utóbbi esetben az asszimilá
ciós hányados 4 (oxalsav), 2 (hangya
sav), F33 (glikolsav) lett volna. Má
sok szerint a hányados azért 1 min
dig, mert a F. végső terméke cukor é6 
akármi is az első termék, a CO2 és 
О2 viszonyának, a cukorképződésnek 
megfelelően, mindig 1-nek kell lennie. 
A F. legújabb, de még nem bizonyí
to tt elméletei szerint, nem szabad for
maldehid, hanem CHOH vagy C(OH)2 
telítetlen csoportok keletkeznek, ame
lyek enzimek segítségével láncokká 
kapcsolódnak, majd glikolaldehiddé, 
azután oxigén felszabadulás mellett 
glicerinaldehiddé alakulnak. G. E.

Fototaxisz. így nevezik egyes szer
vezeteknek olyan érzékenységét fény 
iránt, mely a fényforráshoz való kö
zeledésben, vagy a fényforrástól való 
távolodásban nyilvánul. Az előbbi a 
negatív, az utóbbi a pozitív F. Lehet 
az is, hogy gyenge megvilágításnál a 
F. negatív, a fényerősség növelésekor 
a F. megszűnik, majd még erősebb 
megvilágításnál pozitív lesz. M. J.

Fototrópia. Egyes szilárd, szerves 
anyagok színe fényhatásra megválto
zik, majd sötétben az eredeti szín 
visszatér. Ez a F. Így a trifenilfulgid 
narancsszínűből vereses ibolyaszínű 
lesz. Ilyenek még pl. a maleinsav ful- 
gidjai. Magasabb hőmérsékleten a 
fototrop anyagok a sötétben gyorsab
ban kapják vissza eredeti színűket. A 
F. úgy áll elő, hogy a molekulában 
levő atomok az elnyelt fény foly
tán átrendezkednek magasabb energiát 
igénylő állapotba. A sötétben az ere
deti alakokba térnek vissza és az el
nyelt energia hő alakjában felszaba
dul. M. J.

Fototropizmus növényrészeknek az 
a tulajdonsága, hogy egy oldalról jö
vő fénnyel szemben meghatározott 
helyzetet foglalnak el (p. o. az abla
kon levő növények levelei lapjukkal a 
fény felé fordulnak). A jelenséget ré
gebben h e l i o t r o p i z m u s  nak ne
vezték. A szárak általában pozitív, a 
levelek transzverzális, bizonyos növé
nyek (Sinapis) gyökerei pedig negatív 
F.-t mutatnak. A F. tanulmányozásá
ra különösen alkalmasnak mutatko
zott a pázsitfélók (Gramineae), főleg 
a zab к о 1 e 0  p t i 1 á j a, az a képlet, 
mely a szem csírázásakor keletkezik 
és amelynek belsejében az első levél 
van. Ez a koleoptil pozitív F.-t mu
tat, a fény felé görbül. A görbülés 
létrejöttéhez azonban nem kell állandó 
megvilágítás; rövid megvilágítás után 
újra a sötétbe te tt zabkoleoptilák 
szintén meggörbülnek, vagyis a per
cepció és a reakció egymástól elkülö
nül. Az újabb időkben sok kísérletet 
végeztek a F.-t kiváltó fény mennyi
ségére és intenzitására, továbbá a
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fototropikus ingerküszöb megállapítá
sára. Kiderült, hogy ugyanaz a nö
vényrész a ráeső fénymennyiségek sze
rint negatívan és pozitívan is reagál
hat. A F. görbülés lefolyásával külö
nösen BJaauw foglalkozott sokat, aki 
szerint a F. nem más, mint a növé
nyen erőeebben-gyengébben megvilágí
to tt hosszanti csíkok külön-külön le
folyó növekedésbeli reakciójának ere
dője, vagyis nem egységes reakció. 
Újabban azonban kiderült, hogy a
F.-ban más reakciók is szerepelnek. 
Paál szerint, aki az ingerközvetítés 
vizsgálata közben növekedésserkentő 
hormonokat talált, mint ingerközve
títő anyagokat, a F. görbülés úgy jön 
létre, hogy a növekedés egyenlőtlenné 
válik. Ez az egyenlőtlenné válás pedig 
annak a következménye, hogy az egyen
lőtlen megvilágítás egyenlőtlenné teszi 
a növekedés hormonos szabályozását.

G. E.
Foucault-áram, 1. örvényáram.

Fourier-sor, 1. Harmonikus analí
zis.

Foumet-sorrend: a fémszulfidok ki
válási sorrendje a szilikát-szulfid ol
vadékoldat elkülönülése esetén, 1. Geo
kémia.

Födési műveletnek nevezik a kris
tálytanban azt az eljárást, mellyel bi
zonyos kristályt határoló elemek (la
pok, élek, csúcsok) azonos vagy egy
másnak megfelelő helyzetbe hozha
tók. A kristály belső szerkezetét al
kotó tömegpontrendszerre vonatkoz
tatva, általában födési művelet az, 
melynek segítségével valamely kisze
melt tömegpont i d e n t i k u s  hely
zetbe hozható. Identikus helyzetben 
van a tömegpont mindannyiszor, vala
hányszor a körülötte levő tömegpontok 
kölcsönös elhelyezkedése azonos, A F. 
e g y s z e r ű  vagy ö s s z e t e t t .  E 
különböző F.-ekből és a hozzájuk ta r
tozó s z i m m e t r i a - e l e m r ő l  az 
alábbi összeállítás tájékoztat:

A födési művelet: Egyszerű, vagy 
összetett-e? A megfelelő szimm. elem:

párhuzamos eltolás egyszerű nincs
forgatás egyszerű forgatási tengely v. gyr

párh. eltolás +  forgatás összetett csavarási tengely v.
=  csavarás helicogyr.

tükrözés egyszerű tükörsík v. szimmetriasík
párh. forgatás +  türözés összetett siklatásos tükörsík

forgatás +  tükrözés összetett gyroid

A f o r g a t á s i  t e n g e l y  vagy 
g у г oly képzeletbeli irány, mely 
körül valamely kiszemelt tömegpon
tot bizonyos szöggel el kell forgatni, 
hogy identikus helyzetbe jusson. Asze
rint, hogy egy teljes körülforgatás fo
lyamán hányszor kerül a tömegpont 
identikus helyzetbe, különböztetjük 
meg a forgatási tengely é r t é k é t .  
Ha 360°-os (teljes) körülforgatáskor 
kétszer jut a tömegpont identikus 
helyzetbe, akkor a tengely kétértékű 
(vagyis digyr), ha háromszor, há
romértékű (vagy trigyr) stb. Lé
tezik még négy- (tetragyr) és hat

értékű (hexagyr) forgatási vagy szim
metriatengely. — A c s a v a r á s i  
t e n g e l y  körül a tömegpont csiga
vonal (spirális) mentén mozog. Ha 
például a spirális mentén minden 
90°-nyi forgás után találunk identi
kus tömegpontot, úgy tetrahelico- 
gyrral van dolgunk. — A g у г о i d 
mint szimmetriaelem, szerint úgy tar
toznak össze a tömegpontok, hogy a 
kiszemelt pontot előbb bizonyos szög
gel elforgatjuk s azután még a for
gatási tengelyre merőlegesen elkép
zelt sík szerint tükröztetjük. Ahol a 
képzelt tükörben az eredeti pont képe
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megjelennék, ott foglal helyet a való
ságban a másik tömegpont. Értéke 
szerint megkülönböztetünk: digyroi- 
dot (forgatás 180°), tetragyroidot 
(forgatás 90°) és hexagyroidot (for
gatás 60°). — A t ü k ö s í k  vagy 
s z i m m e t r i a s í k  szerint összetar
tozó tömegpontok úgy helyezkednek 
el, mintha a köztük elhelyezett, két- 
oldalon foncsorozott tükörben egy
más tükörképei volnának. Minden 
téke szerint megkülönböztetünk: di- 
gyroidot (forgatás 180°), tetragyroi
dot (forgatás 90°) és hexagyroidot 
(forgatás 60°). — A t ü k ö r s í k  
vagy s z i m m e t r i a  s í k  szerint 
összetartozó tömegpontok úgy helyez
kednek el, mintha a közöttük elhelye
zett, kétoldalon foncsorozott tükörben 
egymás tükörképei volnának. Minden 
tükörkép helyén másik, valóságos 
pont van. Az egyszerű tükörsíktól a 
s i k l a t á s o s  t ü k ö r s í k  abban 
különbözik, hogy a benne tíikrözte- 
tett tömegpontot előzőleg eredeti he
lyéről bizonyos távolsággal eltoltuk.

Mindezeknek a F.-eknek és hozzá
juk tartozó szimmetria elemeknek az 
a jelentőségük, hogy segítségükkel a 
kristályrácsot (1. ott) felépítő tömeg
pontok törvényszerű elrendeződését 
elméletileg meg lehet magyarázni. 
Természetesen a szimmetriaelemek 
nemcsak magukban, hanem egymás
sal kombinálódva is elképzelhetők, s 
így az elképzelhető tömegpontelrende- 
ződéseknek egész rendszere állítható 
fel. Schoenflies (1888) matematikai 
alapon 230 t é r c s o p o r t o t  állított 
fel. Ennyiféle tömegpontelrendeződés 
lehetséges.

A kristályon külsőleg ennél sokkal 
kevesebb szimmetria-különbözőség is
merhető fel, mindössze 32. Másszóval 
külső szimmetria alapján a kristályo
kat 32 k r i s t á l y o s z t á l y b a  so
rozhatjuk. Minden osztályba több tér
csoport tartozik; a tércsoport meg
határozása csupán a kristály belső 
(tömegpont-) szerkezetének tisztázá
sával lehetséges, vagyis Röntgen-vizs

gálatok alapján 0. ott, Laue [1912], 
Bragg, Wyckoff, Debye, Scherrer stb.).

Több kristályosztályban egy-egy azo
nos elv érvényesülését tapasztalhat
juk, ezek ugyanabba a k r i s t á l y -  
r e n d s z e r  be tartoznak. A 32 kris
tályosztály 6 kristályrendszerbe illesz
kedik, ezek: háromhajlású, egyhaj- 
lású, rombos, négyzetes, hatszöges és 
szabályos rendszer. R. R.

Főkvantumszám, 1. Kvantumelmélet.
Föld alakja és méretei. A Föld csak 

igen durva megközelítésben gömb
alakú, jobb megközelítéssel forgási 
ellipszoid, melynél az ellipszismetszet 
méretei Bessel szerint:

a kisebb tengely (a forgástengely)
fele ..........................  635,607.895 cm,
a nagyobb tengely fele 637,739.716 cm.
A lapultság 1/298. A Föld tulajdon- 
képeni alakja egészen sajátos alak: 
a g e о i d. A geoidot a tengerszínnek 
megfelelő nívófelület határozza meg. 
A nívófelület megállapítása a felső 
geodézia főfeladata, ami összefügg a 
fokméréssel. A nívófelület részletes 
meghatározásában lényeges segítsé
get nyújt Eötvös torziós ingája (1. ott).

R. J.
Földáramok. Így nevezik a Föld

ben haladó elektromos áramok összes
ségét a kóboráramok kivételével. Kü
lönböző okból keletkeznek. Így a 
földmágneses elemek változása földára
mot indukál. A légköri elektromos jelen
ségek is keltenek földáramot, továbbá 
az északi fény a keletkezés helyén, sőt 
a Nap elektromos sugárzása is. A
F.-at úgy figyelik, hogy két fémlapot 
a földbe süllyesztenek és kívül meg
mérik a feszültségkülönbséget. Az 
áramerősséget nem tudjuk meg ebből, 
mert az ellenállást nem ismerjük. Sőt 
ez az ellenállás nem is állandó. A ta
lajban levő levegő vezetőképessége 
változik, a beszivárgó víz is befolyá
solja az ellenállást. Ha a két fémlap 
közel van egymáshoz, akkor elektroli- 
tikus poláráram is befolyásolja a mé
rést. De ha a lapok messze vannak 
egymáshoz és kívül hosszú telegráf-



2 6 2

vezetéket használunk, akkor a polár- 
áram a földáramhoz képest elhanya
golható. — A F. nappal erősebbek, 
mint éjjel, nyáron jobban ingadoznak, 
mint télen. — Ha a két lemez nem 
ugyanabban a vízszintesben van, ak
kor az áram a magasabb lemez felé 
halad. A földáram vízszintes össze
tevője Európában délnyugat-északke
let irányú, csekély napi ingadozással. 
A függőleges összetevőt még alig is
merjük. M. J.

Földelés a rádiókészülék egyes ré
szeinek az állandó feszültségű földdel 
való összekötését jelenti. Az antenna 
F.-e azt jelenti, hogy a magasanten
nát az antennatekercs kihagyásával 
kapcsoljuk a földhöz. Erre azért van 
szükség, hogy a zivatarok alkalmával 
hirtelen jelentkező töltések akadály
talanul juthassanak a földbe. A föl
delő vezeték vége vízvezetékhez, gáz
csaphoz vagy elásott fémlemezhez 
vezet. Annál jobb a F., minél kisebb 
az átmeneti ellenállás a fémvezető és 
á föld között, tehát minél nagyobb a 
fémvezető és minél nedvesebb talaj
ban van. V. M.

Föld elektromossága. A levegőben 
mindig van lefelé tartó pozitív elek
tromos áram (1. Légköri elektromos 
áram). Ez hamar megszüntetné a 
Föld elektromos erőterét. Mivel azon
ban ez az erőtér megvan (1. Fe
szültségesés a levegőben), kell ellen
áramnak lenni, amely az előbbi ára
mot kiegyenlíti. Vagy pozitív töltés
nek kell felfelé is áramlania, vagy 
negatív töltésnek lefelé. Először arra 
gondoltak, hogy a csapadék szállítja 
az ellenáramot. De kiderült, hogy a 
csapadék töltése túlnyomóan pozitív. 
Majd a talajlélekzésben keresték az 
ellenáram okát. A talajból kilépő le
vegő elektromos, mert a radioaktív 
anyagok ionozzák. Mivel a negatív 
ionok nagyobb mértékben tapadnak a 
talajhoz, mint a pozitívok, a kilépő 
levegőben a pozitív töltés van túl
súlyban. Így minden négyzetméter te
rületről óránként 1 elektrosztatikai 
egységnyi töltés lép ki. Ezt légára

mok felfelé szállíthatják. Csakhogy 
ez a töltés nagyon kevés a lefelé irá
nyuló áram kiegyenlítésére. Gondol
tak arra is, hogy a Napból jövő elek
tronok létesítik az ellenáramot. De 
ehhez másodpercenként 1700 elek
tronnak kellene 1 cm2 területre jut
nia. Ezt az áramlást könnyen ki le
hetne mutatni, de a megfigyelések 
egyáltalában nem mutatnak a talajon 
ilyen áramot. Nem is sikerült eddig 
az ellenáramot megmagyarázni. M. J.

Föld hője. A Föld belsejéből állan
dóan áramlik hő a felületre, ezért a 
Föld négyzetcentiméterenként és má
sodpercenként 1*2 milliomod kalóriát 
veszít. Hőmérséklete mégsem csök
ken, mert több ok ezt a hővesztesé
get kiegyenlíti. Régebben csak a Föld 
összehúzódása folytán keletkező hő
mennyiséget vették számba, de a Föld 
legnagyobb hőforrása a benne levő 
rádióaktív anyagok energiája. A Föld 
felületén levő kőzetekben átlag ton
nánként 6 g urán és 20 g thorium 
van. 1 g urán bomlástermékeivel 
együtt óránként 90 milliomod kalória 
hőt fejleszt, 1 g thorium pedig 25 mil
liomod kalóriát. Így azt kapjuk, hogy 
16 km vastag réteg az előbbi radio
aktív tartalommal elég a Föld hő
egyensúlyának fenntartására. De így 
16 km mélységig a hőmérséklet csak 
néhány száz fokkal nő, ellenben a 
vulkánikus jelenségek ebben a mély
ségben 1300°-ot mutatnak. Ha azt 
vesszük fel, hogy radioaktív anyagok 
lefelé csökkennek, mégpedig valahány
szor 13 km-rel lefelé megyünk, min

dig a felsőbb réteg 37%-ával

0-37, e a természetes log. alapja), 
akkor a Föld hőállapotát a tapaszta
lattal mindenben megegyezően tudjuk 
leírni. M. J.

Földindnkció. Ha acéleszközt, pl. 
szerszámot hosszabb ideig felfüggesz
tünk, mágneses lesz. Ugyanis a föld
mágneses térben mágnesség indukáló
dik. Ezt nevezzük F.-nak. Az indu
kált mágnesség nagysága függ a vas 
minőségétől, a földmágneses tér erős
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gégétől, továbbá a vastárgy helyzeté
től. Ha pálcaalakú és a földmágneses 
erő irányába esik, akkor legerősebb 
a mágnesezés. A jelenség egészen 
úgy alakul, mint mikor vasat akár
milyen mágnesező térbe állítunk. A 
kőzetek mágnességének nagy része 
ilyen eredetű. A h a j ó k  vastömegei 
is F. folytán mágnesek lesznek. En
nek hatását az iránytűre tekintetbe 
kell venni. A mágnestű eltérése a 
mágneses meridiántól a h a j ó m á g 
n e s  s é g folytán a „deviáció“. Ezt 
úgy csökkentik, hogy a hajó mágnes- 
ségét állandó mágnesekkel és vas
tömegekkel kiegyenlítik. A megma
radó deviációt az út mentén, mikor 
a hajó a szokott utat kezdetben né
hányszor megteszi, állandóan figyelik.

M. J.
Földinágneses aktivitásszámok. A

statisztikai úton nyert karakterszá
mok (1. Földmágneses karakterszá
mok) helyett a földmágneses elemek 
változásának jellemzésére az aktivi
tásszámokat vezették be. Bidling- 
maier а ф elem aktivitásszámát t idő
tartamra a következő módon hatá
rozza meg:

A — —j— j* (q> — k)1 dt.
о

к a qp elem középértéke t időtartam 
alatt, Ebben a kifejezésben (cp—к)2 a 
középéitéktől való eltérés négyzete. 
Tehát A  ezeknek a négyzeteknek idő
beli középértéke. A számítás ennek 
alapján hosszadalmas, ezért az ere
deti definíciót többféle közelítő mód
szerrel pótolják. M. J.

Földmágneses karakterszámok. A 
f'Tdmágneses elemek változnak (1. 
Földmágnesség és Földmágneses za
varok). A változás mértékének jellem
zésére karakterszámokat vezettek be. 
Ezek 0, 1 és 2 aszerint, hogy a föld
mágneses elemek csendesek, nyugtala
nok vagy nagyobb zavart mutatnak. 
Az összes megfigyelőállomások a ka
rakterszámokat a De Bilt-ben levő 
intézetbe küldték*, it t pedig az egész 
Földre középértéket képeztek. Ezek

minden egyes nap mágneses állapotát 
jól jellemzik. Segítségükkel a föld
mágnesség menetében többféle perió
dust lehetett megállapítani, így a 
Nap forgásával összefüggő 27 napos 
periódust, továbbá a zavarok meneté
ben 30 napos periódust és a földmág
nesség összefüggését a napfoltokkal. 
Utóbb a karakterszámok helyett az 
„aktivitásszámokat“ vezették be (1. 
ott). M. J.

Földmágnesség. A F.-i erőt három 
adat határozza meg: nagyságát a víz
szintes összetevővel, a h o r i z o n t á 
l i s  i n t e n z i t á s s a l ,  irányát pe
dig a d e k l i n á c i ó -  és i n k l i n á -  
c i ó -szöggel adjuk meg. A deklináció 
a horizontális intenzitás irányának a 
csillagászati északkal bezárt szöge, az 
inklináció pedig a teljes mágneses erő
nek a vízszintessel képezett szöge. Bu
dapesten most, 1934-ben a horizontális 
intenzitás 0'21 CGS, azaz Gauss, a 
deklináció 2° nyugatra, s az inkliná
ció 62°30'. A földmágnességi erő ada
tait abszolút módszerekkel már régóta 
mérik; újabban főleg az inklináció mé
rési módja tökéletesedett, amennyiben 
az igen pontosan úgy történik, hogy 
a földmágnességi erőtérben egy teker
cset forgatva, a tengelynek azt a hely
zetét keresik ki, amelynél nincs áram- 
indukálás; ilyenkor a forgástengely a 
mágneses térerősség irányába esik.

A földmágnességi adatoknak az egész 
Földre kiterjedő térbeli változásait az 
egyenlő deklinációjú pontokon átha
ladó i z o g ó n - ,  az egyenlő inkliná- 
ciós i z о к 1 i n - és az egyenlő inten
zitású i z о d i n a m - vonalak tüntetik 
elő. Helyi zavarok részletes kikutatá
sára relatív mágneses műszereket hasz
nálnak. Ilyen a K o h l r a u s c h - v a -  
r i o m ó t e r  a horizontális intenzitás 
változásának mérésére, s ezt az erede
tileg csupán laboratóriumi célra alkal
mas eszközt Eötvös alakította á t me
zei mérésekre. Nevezetes továbbá az 
E ö t V  ö s-r e 1 a t í V  d e k l i n á c i ó s  
m ó d s z e r  és  e s z k ö z ,  melynél 
a megfigyelők két közelfekvő állo
máson felállított azonos műszere
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ken egyidejűleg észlelik a mágne
ses meridiánt, s azután távcsöveiket 
egymásra irányozva megállapítják a 
mágneses meridiánok hatását az ösz- 
szekötő vonalhoz képest. Relatív 
mágneses eszköz az újabban nagyon 
elterjedt S c h m i d t - v e r t i k á í i s  
m á g n e s e s  mérleg a vertikális ösz- 
szetevő változásainak meghatározására.

A földmágnességi adatok időbeli vál
tozását állandó mágneses obszervató
riumokban regisztrálják. Hazánkban 
az összeomlásig ógyallán volt, a meg
szállás óta azonban nincs ilyen meg
figyelőállomásunk. A regisztrálási ada
tokból évszázados, évi és napi perio
dikus, ezenkívül a napfoltok gyakori
ságának megfelelő 11 éves, a Hold ha
tásából származó periodikus és lassú 
aperiódikus változásokat olvashatunk 
ki, ezenkívül teljesen szabálytalan 
gyors, gyakran igen nagymértékű in
gadozások, a háborgások is előfordul
nak. — A földmágnességi tér túlnyomó 
része a helyi zavarok és időbeli válto
zások elhagyásából származó p e r 
m a n e n s  t é r ,  melynek eredete ma 
sincs eldöntve. Schuster és Swann 
újabban a Föld belsejének mágnese- 
ződését a Föld forgásának, a földké
reg mágnességét pedig indukciónak tu
lajdonítják. Szeizmikus vizsgálatok sze
rint a Föld belsejében főleg vas van 
s minthogy a vas 800 C° fölött nem 
mágnesezhető, nem lehet szó közönsé
ges értelemben vett mágnesezésről. 
Nippoldt e nehézségek miatt csupán 
a földkéregben, annak is legfelső, kö
rülbelül 20 km-es rétegében vesz fel 
közelebbről nem indokolt inhomogén 
mágnességet. Ellenvetések tehetők ama 
felfogás ellen, mely szerint a Föld 
permanens mágnessége külső kozmikus 
hatásokból származnék. A helyi tér
beli mágneses zavarokat a föld fel
színe közelében lévő mágneses kőzetek 
okozzák. Az időbeli változások létre
jöttében a napsugárzásnak van fontos 
szerepe, mely a felső légrétegek elek
tromos vezetőképességét megváltoztat
ja s e jó vezető, úgynevezett H e a -  
v i s i d e - r ó t e g b e n  keringő elektro

mos áramok befolyásolják a földmág
neses erőteret. Birkeland szerint a Nap
ból kilövelt kis elektromos részecskék 
is hatással vannak a földmágnes- 
ségre. R. J.

Földmágneses pólusok. Ezek azok 
a pontok, ahol a vízszintes tengely 
körül forgó mágnestű éppen függőle
gesen áll, vagyis az inklináció szöge 
90°. Az északi pólus Észak-Ameriká
nak Boothia-félszigetén van (Kanada 
partján az Északi Jeges-tengerbe nyú
lik), 70°30' szélességben és 97°47' nyu
gati hosszúságban. A déli pólus a Déli 
Jeges-tengerbe esik, Viktorialand és 
Wilhelmsland között, 73°39' déli szé
lességben és 146°15' keleti hosszúság
ban. Ha a Földet mint mágnest te
kintjük, akkor az előbbi a déli mág
neses pólus, az utóbbi az északi. A 
földmágneses erővonalak az északi 
mágneses pólusból (Déli Jeges-tenger) 
indulnak ki és a déli mágneses pó
lusba torkolnak. M. J.

Földmágneses zavarok. A földmág
neses elemek (deklináció, inklináció, 
térerősség) folyton változnak. A vál
tozásban van napi és évi periódus, 
többéves periódus és hosszú, úgyneve
zett szekuláris (százados) periódus. 
Ez, amennyire az eddigi megfigyelé
sekből kitűnik, Európában 470 év. Je
lenleg a deklináció nyugati (a mág
nestű északi vége a csillagászati észak- 
dól-iránytól nyugatra tér), nálunk ke
reken 5° és csökken. Németországban 
1800 körül volt legnagyobb, nyugati 
19°, a XVII. század közepén 0°. — 
Ezeken a változásokon kívül hirtelen, 
szabálytalan ingadozások is lépnek fel, 
ezek a F., vagy ha erősebbek, föld
mágneses viharok. Menetükben 11 éves 
periódus van, úgy, mint az északi fény 
és a naptevékenység menetében. Mikor 
sok napfolt van, az északi fény gya
kori és erős, egyúttal a F. is gyako
riak és hevesek. M. J.

Földművelési meteorológia a kap
csolatokat iparkodik megállapítani a 
földművelés ágai és az időjárás, illető
leg az éghajlat között, azzal a céllal, 
hogy az időjárási és éghajlati ismere-
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teket a földművelés felhasználhassa 
nagyobb eredmények elérésére. A fel- 
használás egyrészt a kedvező körül
mények kiaknázásában (növénytelepí
tés, növénynemesítés), másrészt az idő
járási károkkal szemben való védeke
zésben nyilvánul meg. A F. kutatja 
az egyes növények időjárási és éghaj
lati életfeltételeit, hogy a földművelő 
termelésében a nyert tapasztalatokhoz 
igazodhassék. Egyik ága az időjárás
nak a terméseredményekre való kihatá
sát és kapcsolatát kutatja (7. Warren 
Smith, Agricultural meteorology, New- 
York, 1920, P. Holdefleis, Agrarmeteo
rologie, Berlin, 1930). B. N.

Földpáí-meghatározás. A földpátok 
a kőzetek felépítésében jelentékeny sze
repet vivő fontos ásvány-elegyrészek. 
Kémiai összetételük szerint elkülönül
nek; 1. káliumföldpátokra (ortoklász, 
szanidin, mikroklin) és 2. nátrium- 
mészföldpátokra vagy plagioklászokra 
(albit, oligoklász, andezin, labradorit, 
bytownit, anortit). A káliumföldpátok 
összetételét a KAÍSűOs-képlet fejezi 
ki, melyben a káliumot gyakran kevés 
nátrium helyettesíti. A plagioklászok 
két molekula: a NaAlShOs (albit) és 
a GaAlSiiOs (anortit) molekula i z o -  
m o r f  e l e g y é b ő i  (1. ott) épülnek 
fel. A földpátok, különösen a plagio
klászok kémiai összetétele az e r u p 
t í v  k ő z e t ,  melyben előfordulnak, 
megítélése, rendszertani beosztása szem
pontjából igen fontos. Ezért e kémiai 
összetételnek, szóval a földpát milyen
ségének meghatározása igen lényeges 
kőzetvizsgálati feladat. — A földpá
tok kémiai összetétele és optikai sa
játságai között szoros összefüggés 
van. Már pedig a kőzetekben levő föld
pátok optikai sajátságainak meghatá
rozása sokkal egyszerűbb és könnyeb
ben kivihető feladat, mint a kémiai 
összetételnek vegyelemzéssel való meg
állapítása. Számos kiváló kutatónak 
összegezett eredményei lehetővé teszik, 
hogy valamely kőzet földpátját, en
nek kémiai összetételét, optikai úton, 
mikroszkópi vizsgálatra alkalmas kő- 
zet-vékonycsiszolatban meghatározhas

suk. E vékonycsiszolat a kőzet szi
lánkjából csiszolással előállított, 0-05 
—002 mm vastagságú, átlátszó le
mezke. A lemezt kanadabalzsam- 
mal a mikroszkópi preparátumok szo
kásos (csupán más méretű) üveg
lemezei közé ragasztjuk. Vizsgálata 
különböző segédkészülékekkel felsze
relt ásványtani mikroszkóppal esz
közölhető. Az ásványtani mikroszkóp 
tudvalévőén fénypolarizáló prizmák
kal, úgynevezett nikolokkal ellá
to tt készülék, mert az ásványlemez 
vizsgálata nagyobbrészt k e r e s z t e 
z e t t  á l l á s ú  nikolok között tör
ténik. Különféle segédeszközökkel és 
fogásokkal (forgatható tárgyasztal, 
kompenzációs ásványlemezek, optikai 
tengelykép-előállítás, újabban az a le
hetőség is, hogy a vizsgált lemezt a 
tér minden irányában mozgathatjuk 
stb.) a szóbanforgó földpát optikai 
állandóit, optikai irányainak (rugal
massági irányok, tengelyek) helyzetét, 
ikerösszenövéseinek törvényeit ponto
san megállapítjuk. E kísérletileg meg
határozott adatokból azután követ
keztetni tudunk a földpát kémiai ösz- 
szetételére oly pontossággal, amelynél 
nagyobb pontosságot a leggondosab
ban készült vegyi elemzés sem ér
hetne el. R. R.

Földpotenciál. A potenciál abszolút 
nagyságát nem tudjuk mérni, hanem 
csak két pont közt levő potenciál- 
különbséget. Ha elektrométerrel meg
mérjük egy feltöltött vezető poten
ciálját és azt találjuk, hogy ez 500 
volt, ez azt jelenti, hogy vezetőnk és 
a Föld között a potenciálkülönbség 
500 volt. Valóban a mérésnél az 
elektrométer gömbjét a vezetővel, fém- 
burkolatát pedig a Földdel kötjük 
össze. Ha az elektrométer gömbjét és 
burkát egymással összekötjük, akkor 
nem tapasztalunk kitérést, bármeny
nyire töltjük is fel eszközünket, mert 
a gömb és a burok közt a potenciál
különbség zérus. A potenciál mérésé
nél a kiindulópont a Föld, vagyis a 
Föld potenciálját zérusnak vesszük. 
Ha a vezető potenciálját megadjuk,
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ez mindig a vezető és Föld közt levő 
potenciálkülönbséget jelenti. M. J.

Földrajzi evolúció. 1. Géncentrum.
Földrengés a talaj rövid periódusú 

megrázkódása, amelyet valamely, a 
Föld belsejében székelő energiának 
mozgási energiává való átalakulása 
kelt, A F. fészke a Föld belsejének 
az a viszonylag kis része, ahonnan a 
rengés eredetét vette; közvetlenül a 
fészek felett a Föld felszínén van a 
legjobban megrázott terület. Mivel a 
fészek a megrázott köbtartalomhoz 
képest kicsi, sok vonatkozásban súly
pontjával, a h i p o c e n t r u m  mai 
helyettesíthető, más szóval úgy szá
molhatunk, mintha a térbeli fészek 
helyett a hipocentrumból pattant 
volna ki a rengés. Viszont a legjob
ban megrázott területet a hipocentrum 
felszíni megfelelője, az e p i c e n t -  
r u m jelképezheti. A fészekmélység 
nem más, mint az epicentrum távol
sága a hipocentrümtól. A fészekmély
ség a normális, úgynevezett sekély
fészkű rengéseknél kisebb 50 km-nél. 
a mélyfészkű rengéseknél ellenben, 
amelyeknek létezését minden kétséget 
kizáróan Wadati K. mutatta ki 1929- 
ben, több száz (egészen 600-ig) kilo
méter is lehet. A két rengésfajta kö
zött az átmenet folytonos. — A meg
rázott területen belül a rengés erős
sége az epicentrumban tapasztalt 
erősségen kívül az észlelő hely és a 
megtett út altalajviszonyaitól is függ. 
Vékony, vízzel átitatott laza kőzetek
ből álló altalajon ugyanazon epicent- 
rális erősségű lökés pl. jóval erőseb
ben érezhető, mint szilárd sziklán. 
Viszont vastag laza takaró elnyel
vén az energiát, gyöngítőleg hat. 
Az erősségeloszlást feltüntető térké
pen az egyenlő erősséggel megrázott 
helyeket összekötő görbe az i z o -  
s z e i s z t a .  — A F. hatásai: a 
földfelszín megváltozása (repedések, 
csuszamlások, eltolódások), épületek 
megsérülése, talajvízállás változása, 
folyók eltorlaszolása, tavak lecsapo- 
lása, a F. kísérő jelenségei: hang és 
fényjelenségek. Rendesen nem egyet

len rengés jelentkezik, hanem a leg
erősebb, azú.  n. f ő r e n g é s t  gyön
gébb e l ő r e n g é s e k  vezetik be és 
u t ó r e n g é s e k  követik. A t e n -  
g e r r e n g é  sek fészke a tengerfenék
ben van, hajókon a rengéslökés érez
hető, de a víz mozgása nem figyelhető 
meg. Mivel a F.-i hullám tovaterje- 
dési sebessége a vízben jóval kisebb, 
mint a tengerfenék kőzeteiben, a 
vízbe törő sugár majdnem függőlege
sen halad, tehát tengerrengéseknél a 
megrázott terület minden részén füg
gőleges lökés érezhető.

A F. gyakoriságáról röviden csak 
annyit, hogy évenként átlag 9000 F. 
van, ezek közül 107 súlyos károkat 
okozó szárazföldi rengés. Amennyiben 
tehát a F.-jósok a F. kipattanásának 
helyét és erősségét nem jelölik meg, 
bátran jelezhetnek előre F.-t, hiszen 
valahol minden órában megmozdul a 
Föld.

A földrengéstan eredet szerint há
romfajta F.-t különböztet meg: tek
tonikus, vulkáni és beomlásos rengést. 
A t e k t o n i k u s  F. a hegyképző 
erők működésével kapcsolatos, a v u l 
k á n i  F.-ek megelőzik, kísérik vagy 
követik a tűzhányó kitörését, a be
o m l á s o s  r e n g é s e k  a vízvájta 
vagy a vulkáni működés folytán létre
jött természetes üregek beszakadása kö
vetkeztében keletkeznek. Az összes ren
gések 90%-a tektonikus (ebből 85% 
esik a kéregtörés és vetődések követ
keztében, 5%-a gyűrődés következté
ben támadt rengésekre), 7%-a vulkáni 
és 3%-a beomlásos rengés. S.B.

Földrengések megfigyelése a makró- 
szeizmikus kutatási ág szempontjából 
fontos. Bár a Földön közel 300 Föld- 
rengési Obszervatórium van, mégis az 
évi átlagosan 9000 földrengésnek alig 
10%-a kerül műszeri feljegyzésre, a 
többiről csak emberi megfigyelésekből 
tudunk. A földrengési jelentéseknek, 
hogy tudományos értékűek legyenek, 
tartalmazniok kell az elő-, fő- és utó
rengésekre vonatkozóan a megfigyelés 
időpontjának (év, hó, nap, óra, perc, 
esetleg másodperc), helyének (ország,
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kerület vagy megye, község) pontos 
megjelölését. Fel kell továbbá tüntet
nie, hogy szabadban, házban, milyen 
foglalkozás közben történt az észlelés, 
milyen benyomást keltett a földmoz
gás, mennyi és milyen épületkárt oko
zott; kívánatos a rengést kísérő hang- 
jelenség jellemzése is. Hazánkban a 
Budapesti Földrengési Obszervatórium 
foglalkozik földrengési megfigyelések 
gyűjtésével (1. Földrengéstan és Föld
rengési Obszervatóriumok). S. B.

Földrengéserősség szabatos számbeli 
jellemzése a rengés által keltett és a 
szeizmogrammból meghatározható leg
nagyobb gyorsulásnak vagy a rengés 
energiájának értékével történhetnék. 
Mivel azonban a rengéseknek aránylag 
kis része kerül műszeri feljegyzésre, a 
F. becslése a földmozgásnak a meg
figyelőre tett hatása, a rengés által 
okozott kár számbavételével felállított 
F.-i fokozat segítségével történik. Áz 
egyszerűsített Mercalli—Sieberg-féle 
12°-os F.-i fokozat pl. így hangzik: 
1°. Csak műszerek jelzik. — 2°. Egyes 
nyugalomban levők érzik, főleg eme
leten. — 3°. A szobában tartózkodók 
közül is csak kevesen érzik. — 4°. Szo
bában sokan, szabadban kevesen érzik, 
egyesek felébrednek, menekülnek, abla
kok zörrennek, ajtók ropognak. — 5°. 
Szobában, szabadban általánosan érez
hető, sokan felébrednek, menekülnek, 
szabadon függő tárgyak lengenek, óra- 
rúgók, csengők hangot adnak, egyes 
kisebb tárgyak eldőlnek. 6°. Kis ha
rangok megszólalnak, sok nagy tárgy 
feldől, egyes kémények, csatornák le
esnek, jelentéktelenebb épületkárok kő
házakon. — 7°. Nagy harangok meg
szólalnak, sok csatorna, kémény leesik, 
mérsékelt épületkárok kőházakon. — 
8°. A kőházak több mint egynegyed 
részénél nagyobb épületrészek elpusz
tulnak, egyes házak bedőlnek. — 9°. 
A kőházak több mint felénél nagyobb 
épületrészek elpusztulnak, egynegyed
rész rombadől. — 10°. Az épületek 
fele rombadől, a többinél nagyobb épü
letrészek semmisülnek meg. — 11°. Min

den kőház rombadől. — 12°. Minden 
emberi építmény megsemmisül.

Az így meghatározott F. az ú. n. 
látszólagos, azaz a megfigyelőhely al
talajviszonyaitól befolyásolt erősség. 
A rengés valóságos erősségét akkor 
óreznők, ha szilárd szikla lenne az al
talaj. S. B.

Földrengésfizika, 1. Földrengéstan.
Földrengésföldrajz a rengésfészkek 

és rengéserősségek térbeli eloszlásá
nak feltüntetése alapján földrengési 
világképet igyekszik rajzolni, kijelöl
vén a rengésektől gyakran látogatott 
és így veszélyes területeket. Meg
állapítása szerint az összes rengések 
85%-a két viszonylag keskeny (me
diterrán és zirkumpacifikus) törési 
zónába esik. Az összetört ókori redők 
és a kontinensek közti széles besza
kadt medencék rengésektől látogatot
tak ugyan, bár nem oly sűrűn, mint 
a két törési zóna. A harmadkori gyű- 
rődéses zóna földrengési szempontból 
jelentéktelen, a kontinensek ősi mag
va, táblásföldek és az ókori szegély- 
redők rengésmentesek. Hazánk föld
rengési térképét Réthly A. rajzolta 
meg, szerinte „a földrengési működés 
leggyakoribb és legerősebb a meden
cékben és azok peremén. A harmad
kori vulkánikus működés területei egy
mástól igen eltérő viselkedést mutat
nak, mert míg a Vihorlát—Gutin-vo- 
nulat belső pereme gazdag földrengé
sekben, addig a Hargita belső pereme 
előtt nincs szeizmikus működésre valló 
gócpont“. S. B.

Földrengésgeológia, 1. Földrengés- 
tan.

Földrengéshullámok, 1. Szeizmo- 
gramm.

Földrengési obszervatóriumok kü
lönböző nagyítású és saját lengés
idejű földrengésjelző készülékeket hasz
nálnak aszerint, hogy közeli vagy 
távoli földrengések tanulmányozása a 
cél. A földkerekségen 200 nagyobb 
földrengési obszervatórium van; min
den országban egy központi földrengési 
obszervatórium gyűjti a makroszeiz- 
mikus adatokat. Hazánkban ez a köz
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ponti intézet a Budapesti Földrengési 
Obszervatórium (1905), amelynek 
egyetlen fiókintézete a Kecskeméti 
Földrengési Obszervatórium (1929).

S.B.
Földrengésjelző készülék egy a ren

gés alatt nyugalomban maradó pontot 
valósít meg, az ehhez erősített író
szerkezet a Földdel együtt elmozduló 
papírra jegyzi fel az 50—100—1000- 
szeresre megnagyított földmozgást; a 
F. 3 derékszögű összetevőre bontva 
rajzolja fel a földmozgást. Rendesen 
külön F. szolgál a két vízszintes össze
tevő feljegyzésére — az ú. n. horizon
tális F. — míg a függőleges összetevő 
regisztrálására a vertikális F. való; de 
készítenek mindhárom összetevő szá-

I .  A W iechert-fé le  iooo  kgr-os horizontális 
földrengés jelző vázlatos képe.

3. V ertikális földrengés jelző vázlatos képe.

mára szolgáló univerzális szeizmográ
fokat is. A Wiechert-féle horizontális 
F. egyetlen csúcson álló, 1000 kg-os 
henger, a vertikális F. erős rugóra fel
függesztett, 80—1300 kg-os tömeg. 
A F.-nél a tehetetlen tömeg az első 
lökésre nem vesz részt a földmozgás
ban, stacioner marad, a súrlódás foly
tán később fellépő önlengéseket levegő, 
folyadék vagy mágneses csillapítással 
küszöbölik ki. A F. mechanikus, op
tikai, galvanométeres vagy oscillogra- 
fikus regisz'trálású lehet. S. B.

Földrengésjóslás csak akkor volna 
értékes a gyakorlati élet számára, ha 
a földrengés időpontja (év, hó és leg
alább még a nap) mellett meg tudná 
jelölni a rengés erősségét és azt a terü

letet, amelyen belül épületkárok vár
hatók. Különben a felelőtlen jósolga- 
tás a gazdasági élet megbénításával 
esetleg nagyobb veszteséget okoz, mint 
maga a rengés. Sok kísérlet ellenére 
eddig a fenti követelményeknek meg
felelő földrengésjóslatot készíteni nem 
sikerült. S. B.

Földrengéskárok elleni biztosítás, 
amely a katasztrófától sújtottak kár
talanítását célozná, Európában a ma
gas díjtételek miatt még nem üzletág. 
Ciraolo G. olasz szenátor tervezete F. 
helyett a természeti csapások (köztük 
a földrengések) esetén a nemzetközi 
segélynyújtást akarja megvalósítani, 
amelyhez az anyagi lehetőséget az 
egyes államok meghatározott évi hoz
zájárulása, nagylelkű magánosok ado
mányai és az esetenként indított gyűj
tések szolgáltatnák. S. B.

Földrengéstan feladata: 1. a föld
rengési fészkek kijelölése, a földrengési 
viszonyoknak a földkéreg tektonikájá
val való kapcsolatbahozása; 2. a föld
rengés által kiváltott rugalmas hullá
mok keletkezésének és tovaterjedésének 
vizsgálata; 3. a földkéreg és a Föld 
belseje felépítésének kutatása. A föld
rengési geológia ( m a k r o s z e i z m o -  
1 ó g i a) ezt a célt az emberi meg
figyeléseknek — elsősorban a rengés
erősségre vonatkozó adatok feldolgozá
sával — a földrengési fizika ( mi k r o -  
s z e i z m o l ó g i a )  a földrengésjelző 
készülékek szolgáltatta feljegyzéseknek 
— főleg időadatoknak — kiértékesíté
sével éri el. — A tudományos földren
géskutatás a XIX. sz. első felében kez
dődik; földrengési katalógusok össze
állítása után a földrengési geológia in
dul fejlődésnek, Suess E. és Heim A. 
tektonikai megállapításaitól serkentve. 
Rudolph E. a tenger, Montessus de Beil
lőre F. a szárazföld földrengéseinek tér
beli eloszlását feltüntetve megállapít
ják a földrengésföldrajzot. Közben Hop
kins W. és Mallet R. a f ö 1 d г e n- 
g ó s i f i z i k a  alapjait vetik meg, 
de az új tudományág csak akkor indul 
rohamos fejlődésnek, amikor Rebeur- 
Paschwitz E. 1889-ben Potsdamban
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szerencsés véletlen folytán egy műszeri 
feljegyzésben távoli (Japán) földrengés 
szeizmogrammjának birtokába jutva 
megállapítja, hogy erős földrengések 
megfelelő érzékenységű készülékekkel a 
Föld bármely pontján észlelhetők. A 
földrengésjelző-készülékek tervezésében, 
a földrengési hullámoknak, a Föld bel
seje felépítésének tanulmányozásában 
hg. Galitzin B. és Wiechert E. munkás
sága úttörő. A földrengési fizika mel
lett egy időre elhanyagolt földrengési 
geológia Sieberg A. kutatásai révén új
ból fontos szerephez jut F.-ban és kí
vánatos is, hogy a jövőben a földren
gési geológia és fizika egymás eredmé
nyeit méltányolva és felhasználva, kö
zös erővel igyekezzenek lehetővé tenni 
a Föld belsejének megismerését. S. B.

Földrengéstan, alkalmazott, a ren
géskutatásokból a gyakorlati élet szá
mára értékesíthető tanulságokat vonja 
le. Megállapítása szerint a rengéskárok 
lehető csökkentése végett a rengésálló 
építkezés alábbi szabályai tartandók 
be: 1. Jó alapozás, kerülni kell a ve
szélyes, vékony, laza takarókra való 
építkezést. 2. Az épületrészek oly szi
lárdan legyenek kapcsolva, mintha az 
egész ház egy darabból lenne, lehető 
kevés nyílás (ajtó, ablak) gyöngítse a 
falakat. 3. Téglaépítményeknél a bolt
hajtás előnyben részesítendő. 4. A vá
laszfalak könnyű anyagból készüljenek.
5. Könnyű, nem gyúlékony és az épü
lettel jól összekötött tetőszerkezet.
6. A tűzbiztonságot nyújtó építkezési 
szabályok fokozott figyelembevétele. 
A természeti talajkincsek kutatására 
szolgál a szeizmikus kutatómódszer 
(1. Geofizikai kutatómódszerek). A vas
úti és utcai forgalom által keltett kis 
tágasságú (O'Ol mm nagyságrendű), de 
jóformán szakadatlanul tartó épület
rezgések megrövidítik úgy az utak, 
mint a házak élettartamát. Ezen ká
rok úgy csökkenthetők, hogy az al
kalmazott F. útmutatása szerint egy
részt az utak, másrészt a járművek 
készítésénél arra törekszünk, hogy a 
forgalom keltette rezgés minél kisebb 
legyen. Érzékeny tudományos műsze

rek megvédhetők a káros épületrezgé
sektől, ha megfelelő rugalmas alapra, 
pl. felfújt autóabroncsra helyezzük 
őket. Végül az alkalmazott F. módot 
nyújt az altalaj egyes, építészetileg 
fontos jellemzőinek gyors, dinamikus 
meghatározására. S. B.

Földsürűség. Newton gravitáció tör
vénye szerint a gömbalakú, r-sugarú és 
homogén anyagú Földnek a felszínén 
levő tömegegységre kifejtett vonzása:

d az átlagos földsűrűség, /  a gravitá
ció állandója. Ebből az összefüggésből 
látható, hogy a gravitáció állandójá
nak meghatározása az átlagos föld
sűrűséget is megadja. A gravitáció ál
landóját először Cavendish mérte meg 
torziós ingával (1798), majd Jolly, 
Poyting és mások közönséges mérleg
gel; WUsing, Maskelyne, Preston a 
függővonal-elhajlásokból, Airy, Stern
eck bányákban végzett nehézségi erő
mérésből állapították meg. Igen pon
tosan határozta meg az f értékét Eöt
vös Loránd báró. Eötvös két párhuza
mos ólomfal között levő négyzetes osz
lopalakú tér közepén olyan torziós in
gát függesztett fel, amelynek vízszin
tes ingarúdja a végein egyenlő töme
gekkel volt megterhelve. Megfigyelte a 
torziós inga lengéseit két különböző 
beállításnál: egyrészt akkor, amikor az 
ingarúd a feléje néző ólomfalakra me
rőleges, és másrészt, amikor az inga
rúd azokkal párhuzamos. A lengésidőt 
az első esetben jóval kisebbnek találta, 
mint a második esetben. Ebből az el
térésből, melyet az ólomfalak külön
böző mértékű vonzása okozott, Eötvös 
számítással a gravitáció állandójára

f =  66-5 . IO“ 9 CGS
értéket kapta. Minthogy a lengésidők 
különbsége jelentékeny, a meghatáro
zás igen pontosan történhetett. Az ez 
alapon kiszámított átlagos földsűrű
ség: 5'53. R .J.

A föld sűrűségét, átlagos fajsúlyát 
ingamérésekkel 5'53-nak találták, da-
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cára annak, hogy a Pöld kérgében hoz
záférhető és a földkéreg felépítésében 
lényegesebb szerepet játszó kőzetek faj
súlya ennél jóval kisebb. A gránit, 
gneisz, a savanyú eruptívumok és az 
üledékes kőzetek fajsúlya 2*5—2-8, a 
bázisos eruptívumoké 3-3 körül van. 
Hogy a Földnek mindezeknél na
gyobb átlagos sűrűségét megmagya
rázhassuk, fel kell tenni, hogy a 
Föld belsejében nagyobb sűrűségű 
tömegek helyezkednek el. Elméleti 
okok alapján és a Földön keresztül
haladó földrengéshullámok viselkedé
séből arra lehet következtetni, hogy 
ez a növekedés nem teljesen fokozatos, 
hanem a Föld különböző sűrűségű anya
gok által alkotott koncentrikus gömb
héjjakból, burkokból van felépítve. A 
Föld magjában helyezkednek el a leg
nagyobb fajsúlyú anyagok s ezt a sú
lyos földmagot, az ú. n. b a r i s z f é- 
r á t  azután kisebb és kisebb fajsúlyú 
anyagokból álló burkok veszik körül. 
A bariszférát mintegy 6400 km vastag
ságúnak (sugarúnak) becsülik. A bari
szférát mintegy 2500 km vastagságban 
az ú. n. n i f e - burok burkolja. Ez a 
burok nevét a nikkel és a vas kémiai 
jeleinek összevonásából nyerte, miután 
ebben az övben a nikkel, a vas és a 
velük közel megegyező fajsúlyú anya
gok helyezkednek el. A nife-burok faj
súlya 6—12. A nife-burkot a s i m a 
burok veszi körül. Nevét a szilícium 
és magnézium kezdő szótagjaiból al
kották, miután az uralkodóan szilícium
ból és magnéziumból álló kőzetek anya
gait tartalmazza. Fajsúlya 2'8—4, vas
tagsága mintegy 1500 km. A simát a 
vékony, csak mintegy 100 km vastag 
s i a l -  vagy s á l -  burok veszi körül, 
melynek közepes sűrűsége 2'7. Ez a faj
súly a Föld külső kérgében legjobban 
elterjedt, uralkodóan 6zilicium-alumi- 
niumvegyületek által alkotott kőzetek, 
a gránit, a gneisz, a savanyú eruptívu
mok és az üledékes kőzetek közepes faj
súlyával egyezik meg. Ezt az elméletet 
h á r m a s b u r  o k - e l m é l e t  nek is 
nevezik.

Egyes kutatók a nife és a sima kö

zött még két Hurkot különítenek el a 
c r o f e s i m a  (króm-vas-szilicium-mag- 
nézium) és n i f e s i m a (nikkel-vas- 
szilicium-magnózium) burkokat. Ily- 
módon a föld, szerintük, öt koncentri
kus burokból épül fel ( ö t ö s b u r o k -  
e l mó l é t ) .  Az öt burok fajsúlya a 
következő: sial 2-7, sima 2'8—3‘4, 
crofesima 4, nifesima 5—6, nife 6—12. 
Mivel az óceánok alatt az ingamérések 
nagyobb fajsúlyú tömegeket állapítot
tak meg, a kontinensek felett viszont 
kisebb fajsúlyú tömegeket mértek, fel 
kell tételezni, hogy a könnyű sial nem 
borítja folytonosan a simát, hanem 
csak a k o n t i n e n t á l i s  t á b l á 
k a t  alkotja, míg az óceánok alatt a 
nagyobb fajsúlyú sima fekszik. Ezek a 
kontinentális táblák a nagy nyomás 
alatt képlékeny simába — jéghegyek
hez hasonló módon — süllyednek bele 
s a megterhelés nagysága szerint emel
kedhetnek és süllyedhetnek (1. Izosztá- 
zia). H. F.

Főn. A gázok alapvető tulajdonsá
ga, hogy összenyomás alkalmával fel
melegszenek. A hegységekről lebukó 
szél, az ú. n. F. nagyobb nyomású 
rétegbe kerül és így felmelegszik és 
pedig (felhőmentes állapotban) min
den 100 méter magasságvesztés után 
1 C°-kal. Ez a jelentékeny felme
legedés a viszonylagos páratartalom 
csökkenését és a telítési hiány roha
mos emelkedését okozza. A F. tehát 
meleg, száraz, igen páraszomjas szél, 
amely tűzvédelmi tekintetben nagyon 
veszedelmes. Az élő szervezetre is 
kellemetlen hatása van (izgatottság, 
álmatlanság, idegfájdalmak). A hegy
ségtől távolabb fekvő vidéken gyak
ran csak a felhőzet eloszlásában nyil
vánul meg a F. hatása. Hazánk szá
raz időszakainak keletkezésében nagy 
része van a Kárpátok és Alpok F.- 
jének. A. L.

Förde, 1. Pleisztocén.
Fövegyértékláncok. F övegyértékek

kel láncszerűen kapcsolódó atómok 
vagy atomcsoportok F.-at alkotnak.
F.-ból épül fel pl. a cellulózé (cello- 
bióz-lánc), a kaucsuk (izoprénlánc),
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számos fehérje (aminosav-lánc) stb. 
Amennyiben a láncban ismétlődő atom
csoportok elég nagy méretűek, úgy 
a fövegyértéklánc periódusos jellegét 
röntgenoszkópos vizsgálattal meg le
het állapítani; F.-ból álló anyagok 
ú. n. szálas röntgenogrammot adnak.

B. A.
Fragmentáció, 1. Kromozómaaber- 

ráció.
Frakcióhatár, 1. Mechanikai analí

zis I., II.
Frakciók, 1. Mechanikai analízis I. 

és II.
Frakcionált desztilláció. Ha vala

mely binär elegyet forralunk, akkor 
a gőztérben annak a komponensnek a 
koncentrációja nagyobb, amelyik illé
konyabb. E körülmény felhasználásá
val el lehet a komponenseket egy
mástól választani, ha a desztillációt 
alkalmas időben megszakítjuk és a 
műveleteket sokszor megismételjük. 
Csak akkor juthatunk azonban a tel
jesen tiszta komponensekhez, ha a 
forráspontgörbének, amely a forrás
pontnak az összetételétől való füg
gését tünteti fel, nincs maximuma. 
A maximumra ugyanis az jellemző, 
hogy a gőztér összetétele a folyadé
kéval megegyezik, tehát a további 
forralással semmi koncentrációválto
zást sem lehet elérni. A maximumnak 
megfelelő koncentráció mindkét oldal
ról megközelíthető; ha az elegy a 
maximumra jellemző koncentrációnál 
töményebb, akkor forraláskor hígul, 
ellenkező esetben töményedik. L. B.

Frakcionált kristályosodás alkalmá
val a növekvő kristályra rakodó „ré
tegek“ kémiai összetétele folytonosan 
változik. A F.-sal az elegykristály- 
képződésnél találkozunk. Az elegy- 
kristályok képződésének viszonyait, a 
keletkező kristályok kémiai összetéte
lét, kiválásuk kezdeti és befejező hő
méi sékletét az adott esetre érvényes 
k r i s t á l y o s o d á s i  d i a g r a m m 
ból olvashatjuk ki. E diagrammban 
azt a görbét, mely a homogén olva
dék, illetve oldat mezőnyét az elegv- 
kristály-tartalmú olvadék, illetve ol

dat mezőnyétől elválasztja, l i q u i 
d u s  g ö r b é  - nek, azt a  görbét pe
dig, amely, az elegykristály-tartalmú 
olvadék, illetve oldat mezőnyét a ho
mogén szilárd fázis mezőnyétől el
választja, s o l i d u s  g ö r b é  - nek 
nevezzük. A görbék alakja, azaz le
futása különböző típusú lehet esetek 
szerint; lehet egyirányban folytono
san lejtő, lehet közös pontjuk, maxi
mum pontjuk, máskor minimum pont
juk stb. — A F. következményekép 
ú. n. z ó n á s kristályok képződnek, 
azaz olyanok, melyekben az egyes 
zónák (burkok) kémiai összetétele, a 
kristályosodási vagy kiválási dia
gramm szabálya szerint más és más.

R. fí,
Fraunhofer-vonalak. Kirchoff törvé

nye értelmében (1. ott) az anyagok 
a rajtuk áthaladó fehér (minden színt 
tartalmazó) fényből azokat a sugara
kat nyelik el, abszorbeálják, melye
ket azon a hőmérsékleten maguk is 
képesek kibocsátani. Például ha fehér 
fényt bocsátunk át nátriumgőzön és 
azután az áthaladt fényt prizmával 
színeire bontjuk, úgy a fehér fénynek 
megfelelő folytonos spektrumban fe
kete vonalat fogunk látni a nátrium 
jellegzetes sárgában fekvő D vonala 
helyén, mert a nátriumgőz a rajta 
áthaladó fénykoverékből ezt a vona
lat elnyelte. Az ilyen spektrumokat 
abszorpciós spektrumoknak nevezzük. 
— A Nap spektrumában fellépő fe
kete vonalak, az ú. n. F. ugyanilyen 
természetűek. Keletkezésüket úgy ma
gyarázhatjuk, hogy a nap folyékony 
magva intenzív folytonos színképet ad 
(fehér fényt bocsát ki), ezekből a 
nap légkörét képező izzó gőzök azo
kat a hullámhosszú sugarakat nyelik 
el, melyeket maguk is kibocsátanak, 
ezeknek a helyein keletkeznek a Fraun- 
hofer-féle abszorpciós vonalak. — A F. 
felvilágosítást adnak a nap légköré
nek kémiai összetételéről. Például ab
ból, hogy a F. közt szerepel a nát
rium D vonala, következik, hogy van 
a nap légkörében nátriumgőz. A leg
erősebb hullámhosszai:
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A: 759 цц  (vörös),
В : 687 Щ1 (narancsvörös),
С: 656 ни  (narancs),
D : 589 щх (sárga),
E: 527 цц  (zöld),
F : 486 щх (zöldeskék),
G: 431 цц  (kék),
H : 397 щх (ibolya). F. M.

Frekvencia, 1. Sűrűség.
Frekvencia, 1. Rezgésszám.
Frekvencia-effektus az erős elektro

litok vezetőképességének nagy frekven
ciájú váltakozó áram hatására beálló 
megnövekedése. Ha ugyanis a vezető- 
képességet olyan nagy (pl. 10e Herz) 
frekvenciájú árammal mérjük, hogy 
az ionok az áram egy periódusa alatt 
a körülöttük levő ion-felhő (1. Erős 
elektrolitek elmélete) méreteihez ké
pest csak elhanyagolható kis utat 
(pl. 10~8 cm-t) tesznek meg, akkor az 
ion-felhő nem torzul el, mert az ion 
az ion-felhő középpontjából nem moz
dul el észrevehető mértékben. Ennek 
folytán ilyen körülmények között nem 
lép fel a relaxációs effektus, a kata- 
foretikus effektus ellenben megmarad. 
Erős elektrolitoldatok. vezetőképessége 
tehát, a fenti meggondoláson alapuló 
Debye—Falkenhagen-elmélet szerint kis 
frekvenciáknál független a frekvenciá
tól, nagy frekvenciánál ellenben nő a 
frekvenciával és egy határérték felé 
közeledik, mely azonban kisebb mint 
a végtelen hígításé oldat ekvivalens 
vezetőképessége. Ez elmélet eredmé
nyeit kísérletileg is lehetett igazolni.

E. G. T.
Fresnel-biprizma. A F. lényegében 

hasonló szerkezet, mint a Fresnel ket
tős tükör (1. ott), csak a két tükör he
lyett itt két alaplapjával egymáshoz 
illesztett prizma van, melyek a su
garakat úgy törik meg, mintha egy- 
egy virtuális fényforrásból indultak 
volna ki. Itt tehát az így előállított 
két virtuális fényforrásból, melyek egy 
fényforrás virtuális képei, koherens 
sugarak lépnek ki. E sugarak inter- 
ferálnak a tér azon részében, hova 
mindkét prizma által megtört sugarak 
el tudnak jutni és egyszínű megvilá

gítás esetében a felfogó ernyőn sötét 
és világos, fehér fényben színes csí
kok sorozatát láthatjuk. E készülék 
ugyancsak felhasználható a fény hul
lámhosszának mérésére. F. M.

Fresnel kettős tükör. A fényinter
ferencia (1. ott) demonstrálására szol
gálhat a F. készülék. Áll két egy
mással kis szöget bezáró tükörből, 
melyek a fényforrásból jövő fény egy- 
egy virtuális képét állítják elő. E vir
tuális fényforrásokból kiinduló suga
rak a tükrök síkjára merőlegesen el
helyezett ernyőn különböző útkülönb- 
ségekkel találkoznak. Ha az útkülönb- 
ség egészszámú többszöröse a hul
lámhossznak, úgy a két sugár erősíti 
egymást, ha viszont a fél hullámhosz- 
szal vagy annak páratlan számú több
szörösével egyenlő, úgy kioltják egy
mást. Az ernyőn egyszínű fényben vi
lágos és sötét csíkok sorozatát lát
juk. Fehér fényben színes csíkok ke
letkeznek, mert a különböző hullám- 
hosszúságú sugarak más-más útkü- 
lönbségértékek mellett erősítik egy
mást (illetve kioltják egymást). — 
A F. felhasználható a fény hullám
hosszának mérésére. F. M.

Fresnel-kísérlet Röntgen-sugárral. A 
tükröket légüres Röntgen-spektrográf
ban helyezték el és alumínium, réz és 
szén hosszú hullámú jellemző sugarai 
estek rájuk. Szép sugárszövődési ké
peket kaptak. Sikerült a Lloyd-tükör- 
kísérletet is elvégezni. Cs.E.

F-réteg, 1. Ionoszféra.
Frigorideserta, tundrák, helyeseb

ben sarkvidéki és alpin törmelékvege
táció. Nyílt növényszövetkezetek igen 
hideg klímában, a fagy a talajt az év 
javarészében fiziológiailag szárazzá te
szi. Uralkodnak törpe levélrózsás, pár- 
nás, fólcserjés fajok, chamefiták, hiá
nyoznak a fák, geofiták, szukkulensek, 
egyévesek. A vegetációs idő rövid, év
szakjai nincsenek. A magashegységek 
nivális régiójában (kedvező fényklíma) 
s a sarkvidékeken (kedvezőtlen fény
viszonyok) alakultak ki, nyers szikla- 
és törmeléktalajon, a hideg klíma a 
további szukcessziót megakadályozza.
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Azonos növényszövetkezetek vannak 
még a szubalpin táj mozgó törmelé
kein is (átmenet a Mobilidesertához, 
1. ott). Az arktikus tájakon tundra 
néven foglalják össze a fátlan, törpe 
vegetációja területeket, ahol fenyórek, 
lápok, örökzöld gyepek (hótalaj nö
vényszövetkezetek, 1. Sempervirentiher- 
bosa) váltakoznak sziklai és törmelék
vegetációval.

Magyarország: A Kárpátokban hó
régió nem alakult ki, a Magas- 
Tátra szubnivális övében (2400 méter 
felett) még a Juncus trifidus-Sesleria 
disticha assz. szubnivális fáciese nő. 
Az őskőzet törmeléklejtőkön az 
Androsacion alpinae (Oxyrion digy- 
nae) assz.-csoportot az Oxyria digyna- 
Saxifraga carpatica (-Sedum roseam) 
assz., meszen az Arabidion coeruleae- 
hez tartozó Oxyria digyna-P apaver 
Burseri assz. képviseli, összetételük 
alapján hasonlók a sokáig hóval borí
to tt mószkőzet (mész-hóvölgyek) Saxi
fraga perdurans és Salix retusa-reticu- 
lata assz.-i. S. R.

Frigoriméter, 1. Fiziológiai hővesz
teség.

Frontsorozat. Az időjárási frontok 
(1. ott) legtöbbször (közepes és ma
gasabb északi szélességek alatt) nem 
egyenként, hanem sorozatosan vonul
nak fel. A F. átlagos felvonulási ide
je 5'4 nap; ezalatt általában négy 
egymást követő front érkezik, leg
többször nyugat felől. Legerősebb az 
utolsó, ú. n. lezáró front, amely hi
deg sarkvidéki levegőt viharos erővel 
szállít. Utána gyakran hosszabb jó- 
idő-periódus fejlődik ki. Az idegen
nyelvű irodalom a F.-ot helytelen 
szóval cikloncsaládnak is nevezi. A. L.

Frontzivatar, 1. Időjárási front.
Fúzió, 1. Kromozómaaberráció.
Független biocönózis, 1. Biocönózis.
Függő biocönózis, 1. Biocönózis.
Függőcsepp-kultúra, 1. Beültetés.
Függővonal-elhajlás. A nehézségi 

erő iránya, a függőleges irány min
denütt merőleges a nívófelületre. Geo
déziai számításokkal a normális ala
kú Föld minden pontján meghatároz- 

Természettudományi Lexikon.

ható ez az irány; másfelől csillagá
szati mérések a tényleges függőleges 
irányt adják meg. Valamely hely F.-á- 
nak nevezzük a csillagászatilag meg
mért iránynak a geodéziailag számí
tott iránytól való eltérését, amit több
nyire helyi tömegegyenetlenségek okoz
nak. Eötvös Loránd kimutatta, hogy 
ha torziós ingamérések területének 
két pontján a F. csillagászati és geo
déziai meghatározásból ismeretes, ak
kor a torziós ingamérések alapján a 
F. az egész összefüggő terület minden 
állomására kiszámítható. R ■ J-

Fül érzékenysége. Így nevezik az 
ingerküszöb (1. Küszöbértékek hang
nál) reciprok értékét. Az ingerküszöb

nagyságát már többen mérték, mégis 
csak nagyságrendjét ismerjük. Ez 10~8 
erg./cm2 sec. Más szóval a hangot ak
kor fogjuk fel, ha a hang terjedésére 
merőlegesen állított 1 cm2 területre 
másodpercenként legalább 10“ 8 erg. 
energia jut. — Az érzékenység lénye
gesen függ a rezgésszámtól. A F.-nek 
görbéjét úgy kapjuk, ha az érzékeny
séget mint a rezgésszám függvényét 
ábrázoljuk. Rajzunkon az abszcissza 
a rezgésszám, az ordináta pedig az 
erg./cm2 sec. egységben kifejezett kü
szöb reciprok értéke. (A rajz méretei
nek csökkentése végett mindkettő log. 
léptékben.) Az eredmény az egyes meg
figyeléseknél változó, ezért görbénket 
csak mint példát szabad tekinteni, hogy 
az érzékenység menetéről tájékozód
junk. M. J.

Füst. Azokat a diszperzrendszere
ket, melyeknek diszperzrésze szilárd,

18
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diszperziós közege pedig gáz, F.-ök- 
nek nevezzük. Aszerint, hogy a F. 
részecskéi nagyobbak vagy kisebbek 
mint 500 цц, megkülönböztetünk dur
va és kolloid F.-öket. A F.-ök általá
ban diszpergálás (porlasztás) útján 
jönnek létre. Főleg elektromos- és 
hőenergiát (pl. organikus anyagok 
tökéletlen égése) használhatunk fel
F.-ök előállítására. B. A.

Fütőellenállás, teleppel fűtött rádió- 
készülékeknél a fűtőáram szabályozá
sára szolgál. Modern, anódpótlós ké
szülékeknél nem fordul elő. V.M.

О
Galaktika, 1. Tejútrendszer.
Galaktikai halmazok, 1. Nyílt hal

mazok.
Galériaerdő, 1. Pluviilignosa.
Galilei-relativitási elv, 1. Relativi

tás elmélete.
Galitzin-szeizmográí, 1. Földrengés

tan.
Galton-síp, rövid hengeralakú cső, 

melyben a levegőt állandó nyomású 
fujtatóval köralakú nyíláson át rez
gésbe lehet hozni. A síp hosszát vál
toztatni lehet. A hang magasságát 
tálázatból lehet kiolvasni. Ez a ma
gasság 20.000-et is felülmúlhat. M. J.

Galton-szabály, 1. Regresszió, lát
szólagos öröklés.

Galvánelem (galvánlánc). Ha két 
fém elektrolit közvetítésével érintkezik 
egymással, akkor a két fém között ál
talában potenciálkülönbség áll elő. Az 
ilyen berendezéseket, melyek tehát két 
fémelektródból és egy vagy több egy
mással összeköttetésben lévő elektrolit
ból állanak, G.-eknek nevezzük. A
G.-ek mind gyakorlati, mind elméleti 
szempontból nagy fontossággal bírnak. 
Azokat a G.-eket, melyekben az áram- 
termelés közben végbement változások 
az ellentétes irányú áram hatására tel
jesen visszaalakulnak, megfordítható 
(reverzibilis) G.-eknek nevezzük. A meg

fordítható G.-ek saját Sóik oldatába, 
vagy a megolvasztott sóba merülő elek
tródokból állnak. Ilyen pl. a Daniell- 
elem, melynek összeállítását a követ
kező vázlat fejezi ki: +Cu \ CuSOn ol
dat), ZnSOn oldat \Zn~ |. A Daniell- 
elem működése közben a cinkelektród
ról cinkionok mennek oldatba, a CuSOi- 
oldatból pedig rézionok válnak ki a réz
re. Ha az elem pólusai nyitva vannak, 
akkor a cinkelektród, mely az előbbi 
folyamat következtében negatív töltést 
kap, pozitív töltésű cinkionokra gya
korolt elektrosztatikus vonzás követ
keztében csakhamar megakadályozza 
további cinkionok oldatbamenését. Ha
sonlóképen a rézelektród pozitív töl
tése már kevés rézion leválása után 
megakadályozza újabb rézionok leválá
sát. Az oldatba ment ionok, melyek az 
elektród közelében helyezkednek el, és 
az elektródon visszamaradt töltések 
ú. n. elektromos kettős réteget alkotnak. 
Ha az elem két pólusát vezetőleg össze
kötjük, akkor a rézelektród pozitív töl
tése semlegesíti a cinkelektród negatív 
töltését, miáltal további cinkionok me
hetnek oldatba és további rézionok vál
hatnak ki az oldatból s egyidejűleg a 
külső vezetőben (és természetesen az 
elemben is) elektromos áram halad. Ha
sonlóan működnek a többi G.-ek is.

A G.-ek elektromotoros ereje a két 
elektród és elektrolit közötti potenciál- 
különbségből, továbbá a különböző elek- 
trolitek között fellépő potenciálkülönb
ségből tevődik össze. Az előbbieket ne
vezik e l e k t r ó d p o t e n c i á l  nak, 
az utóbbiakat d i f f ú z i ó s  vagy f o- 
l y a d ó k p o t e n c i á l n a k .  Ha a dif
fúziós potenciáltól (mely rendszerint 
kicsi az elektródpotenciálhoz képest) 
eltekintünk, akkor a G.-ek elektromoto
ros ereje a két elektródpotenciál al
gebrai különbségével egyenlő. Az elek
tródpotenciál előjele alatt megállapo
dás szerint a fémnek az oldattal szem
ben felvett töltésének az előjelét ért
jük. — Az elektródpotenciálok létre
jöttét és nagyságát a galvánáram ke
letkezésének Nernst-féle ozmózisos el
mélete magyarázza. Ennek értelmében,
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ha valamely fém érintkezik saját sójá
nak oldatával, akkor bizonyos értelem
ben hasonlóak a viszonyok, mint mikor 
pl. víz érintkezik vízgőztartalmú leve
gővel. Ha a levegőben a vízgőz nyo
mása kisebb, mint a víz tenziója (vagyis 
a telített vízgőz nyomása), akkor víz 
párolog el, ha a levegő vízgőznyomása 
nagyobb a víz tenziójánál, akkor víz
gőz csapódik le,' ha pedig a vízgőz nyo
mása ugyanakkora, mint a víz ten
ziója, akkor semmi sem történik. A 
Nernst-elmélet értelmében minden fém
nek megvan az a tendenciája, mely az 
elektrohtos oldástenzióban jut kifeje
zésre, hogy pozitív ionokat küldjön ol
datba. Ha tehát egy fémet saját sójá
nak az oldatába merítünk, akkor a fém 
elektrohtos oldástenziójának és az ol
dat fémionjai ozmózisnyomásának a vi
szonylagos nagysága szabja meg, hogy 
mi történik. Ha az elektrohtos oldás- 
tenzió nagyobb, mint az ionok ozmó
zisnyomása, akkor a (kezdetben elek
tromosan semleges) fémből pozitív io
nok mennek az oldatba s a fém az ol
dathoz képest negatív töltést kap. Ha 
az oldott ionok ozmózisnyomása na
gyobb az elektrohtos oldástenziónál, 
akkor viszont az oldatból pozitív töl
tésű ionok válnak le a fémre, miáltal 
ez az oldathoz képest pozitív töltésre 
tesz szert. Elszigetelt elektródok ese
tén csak rendkívül kevés ion megy ol
datba, illetőleg válik ki, mert a fémen 
és az oldatban felhalmozódó töltések 
csakhamar akkora potenciálkülönbsé
get hoznak létre, mely elektrosztatikus 
hatás folytán további ionok oldatba 
menetelét, illetve kiválását megaka
dályozza. Ha az ionok ozmózisnyo
mása az oldatban ugyanakkora, mint 
az elektrohtos oldástenzió, akkor a 
fém és az oldat között nem jön létre 
potenciálkülönbség. Az elektrohtos ol
dástenzió mértékéül ezek szerint az 
az ionkoncentráció (illetve az en
nek megfelelő ozmózisnyomás) tekint
hető, melynél a fém és oldat között 
nincs potenciálkülönbség. A p-ozmó- 
zisnyomású, illetve c-koncentrációjú 
oldatba merülő P-, illetve C-elektroli-

tos oldástenzió jú, n-értékű ionokat 
szolgáltató fém elektródpotenciálja

RT P RT C
e =  -  nF lognat p =  ~ n F  l o g n a t 7

hol R az egyetemes gázállandót, T az 
abszolút hőmérsékletet, F pedig a 
Faraday-számot jelenti. Szobahőmér
sékleten és a természetes log helyett 
Briggs-félét írva:

, C
e =  — 0’058 log — c

Az elektrolitos oldástenziók abszo
lút értéke nem ismeretes, mert az 
egyes elektródpotenciálok abszolút ér
téke nem határozható meg, hanem 
mindig csak egy egész galvánelem 

• elektromotoros ereje mérhető, mely a 
két elektród (fél-elem) potenciáljá
nak a különbsége. Az egyes elektród
potenciálok kísérleti meghatározására 
ajánlott módszerek nem bizonyultak 
megbízhatóaknak (1. Elektrokapillár- 
görbe, Csepegő elektród, Abszolút po
tenciál). Az elektródpotenciálok jel
lemzésére ezért azok (pontosan nem 
ismert) abszolút értéke helyett a nor
mál hidrogénelektródra (1. ott) vonat
koztatott értéket szokás megadni, 
melynek potenciálját önkényesen nul
lának veszik. A normál hidrogénelek
tródokra (1. ott) vonatkoztatott elek
tródpotenciál tehát annak a G.-nek 
az elektromotoros ereje, mely a kér
déses elektródból és a normál hidro
génelektródból áll. Az elektródpoten- 
ciál-skála nullapontjának önkényes 
megválasztása a gyakorlatban semmi 
hátránnyal nem jár, mert a valóság
ban mindig csak potenciálkülönbségek 
ismeretére van szükség, e különbsé
gek pedig függetlenek a nullapont 
helyzetétől.

A különböző fémek elektrokémiai 
viselkedését jellemző elektrohtos ol- 
dástenziók helyett a fémek normál
potenciálját szokás megadni, amely az 
ionjainak egységnyi koncentrációjú ol
datába merülő fémelektród normál 
hidrogénelektródokra vonatkoztatott 
potenciálját jelenti (eo). Az elektród

i g



276

potenciál értékét ez alapon így ír
hatjuk: e =  eo +  0’058 logc; valamely 
ei- és ег-potenciálú elektródokból ösz- 
szállított G. elektromotoros ereje pe
dig E =  ei—e-j =  eoi—eo2 +  0058 
logci—H058 logce, hol eoi és eo2 a két 
elektród normálpotenciálja. Ilymódon 
bármely G. elektromotoros erejét ki
számíthatjuk, ha elektródjainak nor
málpotenciálját (1. ott) és az oldatok 
ionkoncentrációját ismerjük.

A G.-ek általában a bennük műkö
dés közben végbemenő kémiai változás 
szabad energiája (affinitása) árán ter
melik az elektromos energiát. Ha az 
E elektromotoros erejű reverzibilis gal
vánelem addig működik, míg F cou- 
lombot termel, akkor az elektródfolya
matban résztvevő anyagok 1 gramm» 
egyenértéksúlynyi mennyisége alakult 
át, s az elem által végzett maximális 
munka EF. Ha az áramtermelő folya
mat reakcióhője (1 egyenértékre szá
mítva) Q, akkor a Gibbs—Helmholtz- 
egyenlet (1. ott) értelmében: 

dE
E F - Q  =  FT

Az elektromotoros erőből és annak

hőmérsékleti koefficienséből

tehát kiszámítható az áramtermelő fo
lyamat reakcióhője. Viszont magából 
a reakcióhőből nem számítható ki az 
elektromotoros erő, hacsak nem kivé

di?
telesen ^ 7  (1. Thomson-szabály).

A Daniell-elemben az áramtermelő 
folyamat: Zn +  Ои++ =  Cu +  Zn++. 
E kémiai folyamat azáltal válik áram- 
termelésre alkalmassá, hogy a cink 
ionizálása és a rézionok semlegesítése 
térbelileg elkülönítve történik, úgy
hogy az egyik helyen felszabaduló elek
tromosság a külső vezetőben áramlik 
a másik helyhez. Elvileg minden olyan, 
ionok részvételével lefolyó, változás, 
melynél az ionképződés és az ionok 
Semlegesítése térbelileg elválasztható, 
alkalmas galvánelemek összeállítására.

A G.-ek tartalmazhatnak olyan elek
tródokat is, melyek negatív ionokat

szolgáltatnak. Ilyen például a klór
elektród (1. ott). — Vannak olyan
G.-ek is, melyekben nem kémiai, ha
nem fizikai folyamat szolgáltatja az 
elektromos energiát. Ilyenek a kon
centrációs elemek (1. ott), melyekben 
a különböző koncentrációjú oldatok 
koncentráció - kiegyenlítése termeli az 
áramot.

A G.-ek közül egyeseket áramforrás 
céljára a gyakorlatban is használnak 
(1. Akkumulátor). E. G. T.

Galvani-potenciál, két egymással 
érintkező, elektromosan vezető fázis 
belseje között fennálló potenciálkü
lönbség. A G.-t a mindkét fázisban je
lenlévő potenciálmeghatározó ion ké
miai potenciáljának a különbsége (1. 
ott), vagyis az a maximális munka 
szabja meg, amit nyerünk, ha az ion 
az egyik fázis belsejéből a másik fá
zis belsejébe megy át. A két fázis kö
zötti G.-különbség (<dqp), volta-poten- 
ciálkülönbség (Лу;) és felületi-poten
ciál ( / u / 2, 1. ott) között a követ
kező összefüggés áll fenn =  Лц> -f- 
Xi—Xi- E. G. T.

Galvanomágneses hatások. Ha olyan 
vezetőlapot, melyen elektromos áram 
halad át, mágneses térbe helyezünk, 
akkor a mágneses térben új jelensé
gek keletkeznek. Ezek a galvanomág- 
neses hatások csoportjába tartoznak. 
Két főosztályba szoktuk ezeket so
rolni.

I. T r a n z v e r z á l i s  h a t á s o k .  
Legyen a mágneses tér a fémlapra 
merőleges. Az áram természetesen a 
lapban hosszirányban halad. Ekkor 
kétféle jelenséget észlelhetünk. 1. A 
lapban, az elektromos áramra merőle
ges irányban, potenciálkülönbség ke
letkezik. Ez a Hali-hatás (1. ott). 
2. Hőmérsékletkülönbség áll elő ugyan
olyan irányban. Ez az Ettinghausen- 
hatás (1. ott).

II. L o n g i t u d i n á l i s  h a t á 
sok.  Ide tartozik: 1. A vezető drót 
ellenállásának megváltozása mágne
ses térben, vagy más néven „longi
tudinális Hali-hatás“ (1. ott). 2. Ha
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bizmutdróton elektromos áramot bo
csátunk át ás a drótot mágneses 
térbe helyezzük, akkor az elektromos 
áram be- és kilépésének helye közt 
hőmérsékleti különbség áll elő. 3. Ha 
fordítva, hőáramot vezetünk a bizmut
dróton át, akkor mágneses térben a 
drót két vége között potenciálkülönb
ség áll elő. Az utóbbi két hatás a 
mágneses tér erősségének négyzetével 
arányos. 4. Mágnesezett és nem mág
nesezett fémek között mágneses tér
ben termoelektromos áram keletkez
het. Ezt eddig csak a bizmuton és 
ennek néhány ötvényén figyelték meg. 
Legutóbb rézen is sikerült kis ter- 
moeleketromos erőt kimutatni. 20.000 
gauss erősségű mágneses térben min
den fok hőmérsékletkülönbségnek 10~10 
volt felel meg. M. J.

Galvanoplasztika, elektromosan ve
zető, vagy felületükön vezetővé tett 
tárgyakról negatív másolatok készíté
sére alkalmas eljárás, mely abban áll, 
hogy a tárgy felületén, melyről a má
solatot készíteni akarjuk, megfelelő 
fémsóoldatból elektrolízis útján fémet 
választunk le. Az ilymódon leválasz
tott fém a katód felületének legfino
mabb egyenetlenségeit is kitölti, s az 
elektrolízis befejezte után a kátédtól 
elválasztva, annak hű negatív máso
latát szolgáltatja. Ha a lemásolandó 
tárgy maga nem volna vezető, akkor 
felületét grafitporral vonják be s ily
módon teszik vezetővé. A G.-t igen 
kiterjedten használják pozitív máso
latok készítésére is, például sokszoro
sítás céljára olymódon, hogy a máso
landó tárgyról guttapercha-matricot 
készítenek, s ennek felületét grafit
porral vezetővé téve, erről készítik a 
galvanoplasztikai levonatokat, mely 
természetesen az eredetinek pozitív 
másolata. A G. céljára régebben ki
zárólag rezet, újabban nikkelt és va
sat is használnak. E. G. T.

Galvanosztégia, fémtárgyaknak más, 
kedvezőbb kémiai vagy fizikai saját- 
ságú fémmel való bevonására szolgáló 
eljárás, melynél a bevonásra hasz
nált fémet sójának oldatából a be

vonandó tárgyra, mint katódra, elek- 
trolitosan választják le. E fémbevona
toknál fontos, hogy a bevonat össze
függő síma réteget alkosson, mert az 
alapfémmel szemben gyakorolt védő
hatása csak így érvényesülhet. Leg
régebben használatos a galvános ezüs- 
tözés és aranyozás, mely a tűzben 
való ezüstözést és aranyozást teljesen 
kiszorította, továbbá a cinkkel és nik
kellel való bevonás. Kiterjedten al
kalmazzák a galvános úton való óno
zást és ólmozást is. Újabban sikerült 
a galvános úton való krómozásra is 
alkalmas eljárást kidolgozni, mely le
hetővé teszi a fémtárgyaknak az 
élénk kékesfehér fényű és nagy ellen
állóképességű krómmal való bevoná
sát. E .G .T .

Galvanotaxis, főként egysejtű élő
lényeken tapasztalható helyváltoztató 
mozgás, melynek kiváltó ingere az 
elektromos áram. A pozitív G. gya
koribb, mint a negatív. G. E.

Galvanotropizmus, egyes növény
részeknek (pl. gyökereknek) az elek
tromos áram kiváltotta görbülési moz
gása. Valószínű, hogy a görbülést az 
elektrolízis termékei és nem maga az 
elektromos áram okozza. G. E.

Gaméta, a. m. ivarsejt (csirasejt). 
A növények ivaros szaporodásában az 
alsóbbrendű növények, moszatok so
rában az ivarsejtek kezdetleges alakja 
két egyforma G. i z о - G. (izogámia). 
Fejlettebb fokon az egyik G. nagyobb, 
mozdulatlan, a másik kisebb és mozgó 
lesz (heterogámia). Az első a nőivarú 
m a k r o - ,  vagy g i n о - G., a másik 
hímivarú a m i k r  o-, vagy a n d r o-G. 
További fejlődésben a g i n о - G. nem
csak mozdulatlan lesz, ki sem jut anya- 
sejtjéből, az oogóniumból, hanem benne 
maradva, mint petesejt (oosphaera) 
várja meg a nagy mennyiségben fej
lődő és sokkal kisebb mozgó hímivar
sejtek (spermatozoida, spermatozoon, 
spermatium) tömegének támadását, 
amelyek közül egyetlen eggyel kopu- 
lálva, alakul zigótává. Az ivarsejtek 
egyesülését fogamzásnak, megterméke
nyítésnek, egybekelésnek (kopuláció,
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konjugáció, sazagia, zygózis stb.) ne
vezik. Régebben, amikor még az ivar
sejtek genetikai egyenértéke nem volt 
tisztázvA, a hímivarsejtet termékenyítő- 
sejtnek (ondósejtnek), a nőivarsejtet 
fogamzÓ6ejtnek is nevezték. A nőivar- 
sejt, mint passzív sejt, jelentékenyen 
több citoplazmát, a növényekben még 
a színtestecskék kezdeteit is, valamint 
tetemes táplálóanyagot (szik) tartal
maz, a hímivarsejt pedig lényegileg 
csak sejtmagból van. A két ivarsejt 
örökléstani szempontból egyenlő értékű, 
mert kromatinállománya azonos, el
tekintve a nemmeghatározó eltéréstől 
(1. gonozóma). Sz. Z.

Gaméták tisztasága, 1. Mendelizmus.
Gamma- (y-) egység mágnességnél, 

1. Gauss-egység.
Gamma-elektroszkóp,l. Elektroszkóp.
Gamma- (y-) sugarak, mesterséges. 

Ha könnyű elemekre polonium a-su- 
garai esnek, akkor ebből a bombázott 
elemből kemény у-sugarak lépnek ki. 
Ez a mesterséges у-sugárzás. Különö
sen erős a berillium у-sugárzása, ki
sebb, de aránylag még nagy a lithium 
és bór sugárzása, még kisebb, de jól 
észlelhető a fluor, nátrium, magné
zium, alumínium mesterséges y-sugár- 
zása. A vizsgált anyagot közvetlenül 
a polonium alá helyezik. Az a-suga- 
rakat ez a réteg elnyeli. A rétegből 
kiinduló sugarak számlálócsőbe (1. 
Geiger-féle csúcsszámláló és Geiger- 
Müller-féle számlálócső) esnek és itt 
kimutathatók. Berilliumnál minden 
millió a-sugárra 33 y-sugárkvantum 
(1. Energiakvantum) esik. Lithium- 
nál ez a szám már csak 4. A beril
lium у-sugárzásának elnyelési együtt
hatója (1. ott) ólomban 0'14, vas
ban 0'07. Ez a nagy keménység 
azt mutatja, hogy a mesterséges y-su- 
gárzás a magból ered. A y-sugárzás 
keménysége nem függ a beeső a-su- 
garak energiájától. Ellenben a sugár
zás erőssége gyorsan nő, ha az a-su- 
garak energiája emelkedik. A y-su- 
gárzás irány eloszlása szimmetrikus (1. 
Radioaktív sugarak). M. J.

Gamogónia, a. m. ivaros szaporo
dás.

Garignes, délfranciaországi kifeje
zés a földközitengeri mészköves fel
színeket borító alacsony, fakó, poros 
bokrokkal, helyenkint a régi erdők 
maradványaképen egyes Aleppo-fenyők- 
kel és macchiával tarkázott terüle
tekre. Görögországban ugyanezeket 
phrygana-nak, Spanyolországban to- 
millares-nek hívják (1. Durilignosa).

K. A.
Garúa vagy Garúga, az a sűrű köd, 

amelyik a Csendes-óceán hideg parti 
áramlásából fakadva Dél-Amerikában, 
az Andesek középső részén, különösen 
Peruban és Bolíviában, télen (június
tól szeptemberig) szokott fellépni és 
a különben száraz területeken a csa
padékot jelentékeny mértékben pó
tolja. K. A.

Gátló faktorok, 1. Gének.
Gauss-egység. A mágneses tér erős

ségének egysége a CGS-rendszerben. 
1 gauss akkor lesz a tér erőssége, ha 
egységnyi erősségű mágneses pólusra
1 din erő hat. Nagyon rövid időre 
(0‘01 mp) 1 millió gauss erősségű 
teret is előállítottak már a híres 
cambridgei mágneses laboratórium
ban. Állandó mágneses tér erősségét
60.000 gaussig sikerült fokozni.

1 y - e g y s é g  a G.-nek százezred
része. Ezt a kis egységet különösen 
akkor használják, ha a földmágneses 
tér változásairól van szó. M. J.

Gauss-mértékrendszer, 1. Elektromos 
mértékrendszerek.

Gay-Lussac-féle törvény (első), 1. 
Gáztörvény.

Gay-Lussac-Humbold-féle törvény
azt a tapasztalati tényt fejezi ki, 
hogy a vegyülő gázok térfogatai egy
máshoz úgy aránylanak, mint az egy
szerű egész számok. Például 1 térfogat 
klór és 1 térfogat hidrogén egyesülése
2 térfogat sósavat, 1 térfogat oxigén 
és 2 térfogat hidrogén 2 térfogat vi
zet ad stb. Ez az egyszerű törvény- 
szerűség jól értelmezhető, ha az anyag
nak molekuláris szerkezetet tulajdoní
tunk (Dalton), szabatos magyaráza-
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tá t azonban csak az Avogadro-tétel 
alapján adhatjuk. L. B.

Gázálarc, az iparban, tűzoltásban 
és a háborúban nélkülözhetetlen védő- 
berendezés, amely az arcot légmentesen 
elzárja a mérgező anyagokat tartal
mazó levegő elől. A légzéshez szüksé
ges levegőt a k ö n n y ű  G. szűrő- 
berendezés útján engedi be a légző
szervekhez, a n e h é z  G. pedig külön 
készülékből fejleszti az oxigént. A ne
héz G.-ot nagy súlya és költsége miatt 
csak különleges ipari és harcászati 
munkát végző egyének kaphatják, a 
könnyű G. viselését minden egészséges 
felnőtt begyakorolhatja. A. L.

Gázállandó, általános (R) és spe
cifikus (r), 1. Gáztörvény és Speci
fikus gázállandó.

Gázanalízis. Az anyagcserevizsgá
latokban nagy jelentősége van a kilég- 
zett levegő vizsgálatának. Ilyenkor úgy 
járunk «1, hogy ismert mennyiségű le
vegőt tartalmazó zsákba (Haldane- 
zsák) lélegeztetjük a kísérleti egyént. 
Bizonyos idő eltelte után meghatároz
zuk a zsákban lévő levegő mennyisé
gét, majd oxigén- és széndioxidtartal
mát a Haldane-készülékkel. Az oxigén 
mennyiségét lúgos pyrogalollal, a szén
dioxidmennyiséget tömény nátronlúggal 
nyeletjük el. A hiányzó térfogatmeny- 
nyiség az illető gáznak felel meg.

T. E.
Gázdinamika. Tulajdonképen az aero

dinamika (1. ott) tudományának az 
az ága, mely a gázok hangsebességen 
felüli áramlásának törvényeivel fog
lalkozik, midőn tehát a kompresszibi
litás és a vele kapcsolatos thermo- 
dinamikai folyamatok uralják az áram
lásjelenségeket. A G. alkalmazása a 
külső ballisztikában, a jövő szratosz- 
férás repüléseinek problémáival, az 
űrhajóval (rakétahajóval), valamint 
a gőz- és gázturbinák szerkesztésével 
kapcsolatban merül fel. — Újabban a
G. kérdéseinek kutatására is hasonló 
kísérleti berendezéseket állítanak fel, 
mint amilyenek az aerodinamikai szél- 
csatornák. F. K.

Gázelektródok azok az indifferens

fém- (esetleg szén-) elektródok, me
lyek valamely gázzal körülvéve, e 
gáznak megfelelő ionokat tartalmazó 
oldatban a kérdéses gázra nézve meg
fordítható elektródként viselkednek. 
Leggyakrabban használatos s legjobb
G. a hidrogénelektród (1. ott). Isme
retes még klórelektród (klórgázzal kö
rülvett s kloridoldatba merülő platina 
vagy szén), továbbá oxigénelektród 
(vizes oldatba merülő, oxigéngázzal 
körülvett platina). Ez utóbbi azonban, 
melynél az O2 +  2H2O =  £OH~ a po
tenciálmeghatározó folyamat, nem 
működik teljesen megfordíthatóan, s 
potenciálja sohasem éri el az elméle
tileg számított értéket (1. Durranó
gázelem). E .G .T .

Gázháború (helyesebben kémiai 
vagy meteorológiai harc), a jelenkori 
haditechnika egyik leghatásosabb fegy
vere; a levegőbe ju tta to tt mérgező 
anyagokkal dolgozik. Az alkalmazásra 
kerülő h a r c i  g á z o k  eleinte csak
ugyan gáznemű anyagok voltak, de ma 
már nagyon sok finoman eloszlott 
cseppalakú és szilárd anyag (mérges 
köd és mérges füst) is van köztük (1. 
Aerosol). A harci gázok igen változa
tos hatásúak. Leghelyesebb felosztá
suk hatásuk időtartama alapján tör
ténik : a r ö v i d  h a t á s o s s á g é  
g á z o k  a támadástól kezdve néhány 
másodperctől néhány óráig terjedő idő
ben veszedelmesek, azután a meteoro
lógiai tényezők ártalmatlanná teszik 
őket. A m a r a d a n d ó  h a t á s ú a k  
ellenben alkalmas időjárásban hetekig, 
esetleg hónapokig is veszedelmessé te
hetik egyes területek megközelítését, 
ami igen fontos fegyvere a jövő had
viselésnek. A legjobban bevált mara
dandó hatású harcgáz a d i к 1 ó r- 
d i e t i l s z u l f i d  (másnéven mustár
gáz, lost, yperit [(CH’hCUíS); ez 
belégzés útján mérgez, a bőrön pedig 
veszedelmes sérüléseket okoz (1. Gáz- 
védelem). A rövid hatásosságé gázok 
közt vannak, amelyek elsősorban csak 
tűrhetetlen i n g e r l ő  h a t á s ú a k  
(anélkül, hogy a kellemetlenség elmú
lása után megbetegedést okoznának);
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ezek közül legfontosabbak a d i f e n i l -  
a r z i n k l o r i d  (másnéven Clark I. 
(CeHbhAsCl), a d í f e n i l a r z i n -  
c i a n i d  (Clark II. (CeHs)aAs . CN) 
és végül a k l ó r a c e t o f e n o n  
(СвНь.СО .CH .Cl).  A f o j t ó  g á 
z o k  a tüdőt támadják meg; legfon
tosabb képviselőik a k l ó r p i k r i n  
(CClzNOz), a f o s z g é n  {COCl2 és a 
p o r a n y a g  (másnéven difoszgén: 
C2O2CU). A tágabb értelemben vett G. 
nem-mérgező vegyi anyagokat is hasz
nál, melyek a látást nehezítik meg 
(harci ködök), hogy a saját haderők 
mozdulatait leplezzék és az ellenség 
tájékozódását akadályozzák. A harci 
gázokat eleinte gázpalackokból bocsá
tották ki, később lövedékeket, bombá
kat töltöttek meg velük és különleges 
aknavetőket (gáztartály-projektor) al
kalmaztak. A jövő háborújában a re
pülőgépekről való gázbombavetésnek és 
a mustárgáz közvetlen lepermetezésé- 
nek lesz nagy szerepe. E támadások a 
hadviselő ország egész lakosságát fe
nyegetik; az ellenük való védekezésről 
1. Gázvédelem. A. L.

Gázharc, 1. Gázháború.
Gázhőmérő. A G.-ben vagy a gáz 

nyomását tartjuk állandó értéken és 
a hőmérséklet emelése közben bekö
vetkező térfogatváltozásból következ
tetünk a hőmérsékletre, vagy — ami 
a gyakorlatban inkább elterjedt és a 
hidrogénhőmérőnél (1. Hidrogénhő
mérséklet) is alkalmazást nyer —, a 
térfogatát tartjuk állandó értéken és 
nyomását manométerrel mérve álla
pítjuk meg a hőmérsékletet, — A G. 
üveg-, porcellán- vagy fémcsőből áll, 
mely a használandó gázzal van meg
töltve és egy keskeny csövön keresz
tül érintkezik egy higany-manométer- 
rel, melyen a nyomás értékei leolvas
hatók. — A G.-kkel nagy pontosságú 
méréseket lehet végezni, ilyenkor ter
mészetesen tekintetbe kell venni az 
edény hőokozta tágulását is. — A G. 
bizonyult a legalkalmasabbnak a hő- 
mérsékleti skála definiálására, melyet 
az állandó térfogaton tartott hidro
gén nyomásváltozására alapítottak (1.

Hidrogénhőmérséklet), mert — a hé
liumtól eltekintve — a hidrogén kö
zelíti meg leginkább az ideális gázt. 
Igen alacsony hőmérsékleteket nem 
tekintve, közel ugyanazt a hőmérsék
leti skálát nyernénk, ha azt hidrogén 
helyett más gázra alapítanánk (1. 
Gay—Lussac-törvény). F.M.

Gázláncok azok a galvánelemek, me
lyek két gázelektródból állnak (1. ott).

E. G. T.
Gázmentes óvóhely a városok és 

ipartelepek háborúban nélkülözhetet
len berendezése. Vegyi támadás ide
jén a gázálarccal (1. ott) el nem lát
ható egyének ide menekülnek. A G. 
légmentesen el van zárva a külső le
vegőtől, túlmelegedése ellen és szel
lőztetéséről különleges berendezések 
gondoskodnak. A G.-en mentőállo
másnak is kell lenni az elkésetten 
érkezők számára. A. L.

Gázok (az aero- és hidrodinami
kában). Gázhalmazállapotú folyadé
kok, melyek főjellemvonása a nagy
mértékű összenyomhatóság (kompresz- 
szibilitás), mert a nyomás növekedé
sére köbtartalmukat n agymértékben 
változtatják. A fajsúly és a sűrűség 
a nyomás és hőfok törvénye, me
lyet i d e á l i s  g á z o k  nál az egye
sített Boyle—Mariott—Gay—Lussac- 
törvény ad meg, míg a v a l ó s á g o s  
g á z o k  viselkedése a Van der Waals- 
féle állapotegyenletet követi. — A
G.-nak cseppfolyós folyadékokkal el
lentétben nemcsak hogy kohéziójuk 
nincsen, hanem részecskéik taszítják 
egymást, úgyhogy a rendelkezésükre 
álló teret mindig kitöltik, szabadfel
szín képződésük ilymódon nincsen, de 
belsejükben viszkózus feszültségek éb
redhetnek (áramlás esetén). — A G. 
szilárd felületekre ható nyomásának 
magyarázatát a kinetikai gázelmélet 
adja, A gőzök szintén a gázhalmaz
állapotú testekhez tartoznak, melye
ket, ha a hőfok az ú. n. kritikus 
temperatúra alatt van, gőzöknek ne
vezünk (nyomással folyósíthatok), míg 
a kritikus hőfok feletti G. nyomással 
nem hozhatók a folyékony halmaz- 
állapotba. F. K.
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Gázok elektromos vezetése. A gá
zok rendes körülmények közt jó szi
getelők, nem vezetik az elektromos 
áramot. Alihoz, hogy egy gáz vezető 
legyen szükséges, hogy az elektromo
san közömbös gázmolekulák egy ré
széből valamiképen elektromos töltés
sel bíró korpuszkulák, úgynevezett 
ionok keletkezzenek, vagyis, hogy a 
gázt ionizáljuk (1. ott). Az ionoknak 
a megfelelő elektródák felé való ván
dorlása létesíti az áramot. A G. sok
féle módon történhetik, azonban e 
módozatokat két főcsoportba sorol
hatjuk. Az első csoportban az ionokat 
maga az elektródák közt létesített 
kellő erősségű elektromos tér termeli 
olymódon, hogy a gázban mindig je
lenlevő csekélyszámú ion az elektro
mos tér behatására az elektródák felé 
vándorol és útjában ütközéssel újabb 
ionokat termel.. Az így megindult ki
sülés önmagát tudja fenntartani min
den külső ionizáló behatás nélkül s 
ezért önálló kisülésnek nevezzük. Ilyen 
a szikra, az ív, a Geisler-csövekben 
(1. ott) történő kisülés. — Ezzel 
szemben a második csoportba az ön- 
állótlan kisüléseket sorozzuk. Ha az 
elektródák közti feszültség, illetve 
elektromos tér nem elég nagy ahhoz, 
hogy az imént leírt módon a gázt 
ionizálja, úgy valami erre alkalmas 
sugárzással (Röntgen-, rádióaktív-, 
elektron-, kozmikus sugarakkal stb.) 
termelhetünk ionokat. A kisülés meg
szakad, amint a kisülést okozó sugár
zás behatása megszűnik, ezért neve
zik önállótlannak. — Az elektródák 
közti feszültség növelésével az áram
erősség egy darabig nő, de bizonyos 
feszültség mellett felvesz egy maxi
mális értéket, melyet a feszültség to
vábbi növelése ellenére sem lép túl: 
ez a telítési áram. A telítési áram 
akkor áll be, ha az elektródák közti 
feszültség oly nagy, hogy az összes 
termelt ionok eljutnak az elektró
dákra. Kisebb feszültség mellett ez 
ezért nem következik be, mert ekkor 
a termelt +  és — ionok egy részének 
ideje van az elektródák felé haladtuk

ban „rekombinálódni“, vagyis egy
mást semlegesíteni. A gázok vezető- 
képessége sokkal kisebb, mint a fé
meké vagy az elektroliteké. — Sem az 
önálló, sem az önállótlan kisülésre 
nem érvényes az Ohm-féle törvény.

F. M.
Gázok elfajulása. A klasszikus sta- 

_  E_ 
líT

tisztikában e -alakú valószínűségi 
faktort (Boltzmann-faktor, 1. Klasz- 
szikus statisztika) használunk. A Fer
mi—Dirac-statisztikában (1. ott)

_ 1 _
E

és a Bőse—Einstein-statisztikában 
1
E

alakút. Ha E tehát az energia igen 
E_ 

k f
nagy, akkor e is igen nagy es ezert 
mellette a + 1  elhanyagolható. Ekkor 
tehát a Fermi—Dirac- és Bose—Ein- 
stein-statisztika eredményei a klasszi
kuséba mennek át. Ez az oka annak, 
hogy a klasszikus statisztika sok je
lenség értelmezésében olyan jól bevált. 
Ha azonban a rendelkezésre álló ener
gia, melyet el kell osztanunk az egyes 
részek között kicsiny (a Fermi—Dirac- 
statisztika esetében egy megadott ér
téknél nem lehet kisebb), akkor az új 
statisztikák eredményei a régitől telje
sen különbözőek, ezt a jelenséget nevez
zük a G.-nak. Közönséges molekulákból 
vagy atomokból álló gázokon az el
fajulás jelensége nem észlelhető még 
igen alacsony hőmérsékleten sem, mert 
egyrészt a relatív nagy atomtömegek
hez nagy impulzusok is tartoznak, 
másrészt a gázoknál szereplő van der 
Waals- és hasonló korrekciók az elfa
julás jelenségeinél mindig nagyobb el
téréseket adnak a gáztörvénytől. Igen 
fontos azonban az elfajulás jelensége 
a fémek belsejében levő elektrongáznál,
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mely a Fermi—Dirac-statisztikát kö
veti és közönséges hőmérsékleten prak
tikus értelemben teljesen el van fa
julva, ez azt jelenti, hogy mozgás- 
eloszlásuk már egyáltalán nem függ 
a hőmérséklettől (1. Fémek elektron- 
elmélete). N. T. és G. P.

Gáztöltésű izzólámpa, 1. Izzólám
pák.

Gáztörvény. G.-en rendszerint az 
ideális gáz termikus állapotegyenletét 
szokás érteni, amely a gáz állapotjel
zőit funkcionálisan kapcsolja össze. A 
törvény alakja pvm =  RT, ha p és 
T a gáznyomást, illetve az abszolút 
hőmérsékletet jelentik, vm egy mól gáz 
térfogata, R univerzális gázállandó. 
A G. három más törvény összefogla
lása. Az egyik a Boyle—Mariotte-tói 
empirikusan talált összefüggés, amely 
azt mondja ki, hogy állandó hőmér
sékleten a gáznyomás és térfogat szor
zata állandó, pv =  konst. A másik, 
szintén empirikus törvényszerűség ál
landó nyomáson, a T és v, illetve ál
landó térfogaton a T és p közötti 
kapcsolatot állapítja meg.

T T
vT — vo fo  llletve Pr =  P ofo

ha az о-index a kezdeti, a T-index pe
dig a végállapotra vonatkozik (első 
Gay—Lussac-törvény).

A két törvény összevonásából az 
egyesített gáztörvényhez jutunk, pv =  
rT, amely 1 g gázra vonatkozik és 
amely arányossági tényezője (specifi
kus gázállandó) az állapottól függet
len ugyan, de anyagi minőségtől függ. 
— Ha az Avogadro-tétel felhasználá
sával 1 g-ról a mólra megyünk át, 
akkor ezzel az arányossági tényező az 
anyagi minőségtől függetlenné válik 
(mert a moltérfogat az anyagi minő
ségtől nem függ) és a G. univerzális 
pv =  RT  alakjába megy át.

A G. csak ideális gázokra érvényes, 
reális gázok állapotát jobban a van 
der Waals-tapasztalati állapotegyen
let írja le. L. B.

Gázvédelem háborúban a vegyi tá
madások ellen való védekezés. A had
seregen kívül kiterjed a városok és 
ipartelepek egész lakosságára, mert a 
haditechnika mai állása mellett az 
ellenséges ország bármely pontja né
hány órával a hadüzenet után re
pülőgépekkel elérhető. Kellő felszere
lés és kioktatás esetén a G. teljesen 
eredményes lehet. A G. eszközei a 
g á z á l a r c o k  (1. o tt) továbbá 
a nagyobb embertömegek elhelyezé
sére szolgáló g á z m e n t e s  ó v ó h e 
l y e k  és a kis gyermekek védelmére 
szolgáló g á z m e n t e  s b ö l c s ő k .  
Mindezek a belélekzésre kerülő leve
gőt megszűrik, vagy saját oxigénfej
lesztő berendezéssel maguk állítják elő 
a szükséges oxigént. A bőrfelületet 
megtámadó harci gázok ellen védő
cipőt és az egész testet vízmentesen 
beborító különleges védőruhát készí
tenek. Békében sok iparág használja 
a G.-et az ipari ártalmak kiküszöbö
lésére, továbbá a tűzoltóságok az égő 
helyiségek megközelítésére. A. L.

Geest (a. m. terméketlen), Észak- 
nyugat-Németország régi diluviális 
felszíne, ma már csak egyes helyeken 
(Cuxhaven) emelkedik ki közvetlenül 
a tengerből. Túlnyomóan száraz és 
terméketlen talaj. K. A.

Geiger-féle csúcsszámláló. A G. oly 
eszköz, mely ionizáló sugarak jelzésére 
alkalmas. Két egymástól jól szigetelt 
elektródból áll. Az egyik fémhenger, 
a másik pedig a tengely irányában 
benyúló és csúcsban végződő fémpálca. 
Ha a két elektród közé nagy feszült
séget kapcsolunk (párezer volt), úgy 
a csúcs és a henger közt levő leve
gőben szikra alakjában kisülés indul 
meg (1. Gázok elektromos vezetése). 
Ha az elektródok feszültségét a szik
ra megindulásához szükséges feszült
ségnél valamivel alacsonyabban vá
lasztjuk, a csúcsszámlálóban önma
gától kisülés nem indulhat meg. Ha 
azonban egy ionizáló sugár hatol a 
csúcs és a hengerelektród által képe
zett térbe és itt egyetlen iont (elek-
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trónt) termel, úgy az elektron igen 
erős elektromos tér hatására a pozitív 
elektród felé fog gyorsulással mo
zogni (célszerű, ha a csúcs a pozitív 
elektród) és útjában gázmolekulákba 
ütközve, újabb elektronokat termel, 
ezek ismét a csúcs felé mozognak, ma
guk is elektronokat termelve s így 
tovább; úgy, hogy végeredményben 
egy elektronlavina zúdul a csúcsra, 
melynek feszültségét lökésszerűen né
hány volttal csökkentik. E feszültség
lökések elektroncsövekkel (1. ott) fel
erősítve jól észlelhetőek (hangszóró
ban), vagy regisztrálhatók (telefon
számlálóval), sőt felerősítés nélkül is 
láthatóvá tehetők elektrométerrel. Az 
ionizáló sugár áthaladása után az 
elektronáramlás megszűnik, mert az 
áramkörbe kapcsolt nagy ellenálláson 
(10®—109 Ohm) át a csúcs eredeti fe
szültségére csak lassan töltődik ismét 
fel. A csúcsszámlálóban tehát egyetlen 
ionizáló sugárrészecske behatolásakor 
megindul kisülés, amennyiben az benne 
csak egyetlen elektront tud termelni, 
ezáltal a fizika legérzékenyebb mérő
eszközei közt szerepelhet. Elsősorban 
rádióaktív anyagok a - sugárzásának 
vizsgálataiban használják. Inkább csak 
korpuszkuláris sugarak mérésére alkal
mas, mert у-sugarak kis iontermelésük
nél fogva csak ritkán szólaltatják meg.

F.M.
Geiger—Müller-féle számlálócső. A

G. egy fémhengerből áll, melyben cent
rálisán (jól szigetel ten) egy vékony 
fémszál van kifeszítve. Működése ha
sonló a Geiger-csúcsszámláló (1. ott) 
működéséhez. Miután azonban a kö
zépső elektródája nem csúcsban végző
dik, hanem egy vékony, centrálisán ki
feszített szálból áll (szokás a szálat 
oxidróteggel, vagy lakkal bevonni), így 
nem csupán egy kis térszögből jövő (a 
csúcsból húzható kisnyílású kúpot á t
haladó) sugarakkal szemben érzékeny, 
hanem minden a számlálócsövön á t
haladó sugarat jelez. Továbbá, hogy 
a számlálócsőben a nyomás kisebb az 
atmoszférikus nyomásnál (60—80 mm
Hg), ami által működéséhez már ki

sebb feszültség (1200 Volt) alkalma
zása is elegendő. — а-sugarak méré
sére a G.-vet csak úgy lehet használni, 
ha a hengerfalon kis nyílást alkalma
zunk, melyen a kis hatótávolságú a-su- 
garak át tudnak jutni. Alkalmazzák 
a rádióaktív ß- és у-sugarak vizsgá
lataiban, valamint a kozmikus sugár
zásra vonatkozó kutatásokban. Fény
sugarak iránt is érzékennyé lehet tenni, 
ha a hengerfalat belülről fotokatód- 
réteggel látjuk el. Ilv alakjában az 
úgynevezett mitogenetikus sugarak (1. 
ott) vizsgálatára használhatjuk. F. M.

Geiger-Nnttall-féle szabály a ra
dioaktív bomlás sebességére vonatkozó 
tapasztalati összefüggést állapít meg 
arra az esetre, ha a bomlás alfa-suga
rak kibocsátása közben megy végbe: 
a kilövellt alfa-sugarak hatótávolsága 
(1. Radioaktiv sugarak) annál na
gyobb, minél nagyobb a bomlási 
együttható (A), vagyis minél gyorsab
ban bomlik az illető radioaktív anyag. 
Matematikai alakban a következő 
egyenlet fejezi ki ezt a szabályt:

log A =  A  +  В log R,

ahol A =  a bomlási együttható (1. 
Radioaktív bomlás), R — az alfa-su
gár hatótávolsága, A  és В pedig ál
landók. I. L.

Geissler-cső. Bármilyen alakú üveg
edény (cső), amelyben ritkított gáz 
van és amelybe az áram be- és ki
vezetése végett két fémelektród van 
forrasztva. A gáz nyomása 1 mm Hg- 
rendű, túl kicsi (OOOl mm) ne le
gyen, mert különben nem ezek a je
lenségek állnak elő (1. Katódsuga- 
rak). Kapcsoljunk az elektródok közé 
elég nagy feszültséget, akkor a cső
ben kisülés áll elő. Ennek lényeges 
részei a következők: A negatív elek
tródon (katód) vékony sötét réteg 
van, az A s t o n - s ö t é t  t é r .  Csak 
egyes gázokban (hélium, neon) le
het jól felismerni, a többi gázban 
olyan vékony, hogy nem figyelhető 
meg. Ezt az e l s ő  n e g a t  í v f é n y 
r é t e g  (fényhártya) veszi körül, 
mely az Aston-sötét tér felé éles,
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a másik oldalon fokozatosan gyengül. 
Ezt a H i t t o r f - s ö t é t  t é r  kö
veti, mely tulajdonképen nem sö
tét, hanem csak gyenge, de jól ész
lelhető fényt bocsát ki. Utána a n e - 
g a t  ív  k ö d f é n y  következik, a Hit
torf-sötét tér felé éles határral, az 
anód felé pedig elmosódottan. Az 
anéd felé a F a r a d a y - s ö t é t t é r  
következik, amely valóban nem vilá
gít. — A legfeltűnőbb a pozitív elek
tródról (anód) a Faraday-sötét tér 
felé kiinduló p o z i t í v  f é n y o s z 
l op.  A negatív ködfényből elektro
nok indulnak az anód felé, mégpedig 
az elektromos térben gyorsuló moz
gással. A ködfénytől bizonyos távol
ságban, a Faraday-sötét tér után, már 
elég nagy az energiájuk ahhoz, hogy 
a gázrészecskéket ütközés útján vilá
gításra indítják (gerjesztik). Mennél 
nagyobb a gáznyomás, annál nagyobb 
a pozitív fényoszlop, annál kisebb a 
Faraday-sötét tér. — A reklámvilágí
tásra használt csövek (betűk) ilyen
G.-k. A nyomás 10 mm-t is elér, a 
Faraday-sötét tér rövid és így köny- 
nyen el lehet bujtatni. A gáz rende
sen keverék, de lehet tiszta gáz is 
(neon, széndioxid stb.). — A pozitív 
fényoszlop lehet réteges is (1. Réteges 
fényoszlop). M.J.

Gélek. Nagykoncentrációjú diszperz
rendszereket, melyeknek fizikai saját
ságai (főleg szilárdságuk, alakállan
dóságuk, rugalmasságuk) gyors me
chanikai igénybevételnél a szilárd 
testek sajátságaival, lassú mechanikai 
igénybevételnél pedig a folyékony tes
tek sajátságaival azonosak, G.-nek 
nevezzük. A G. tehát — szemben a 
szolokkal — belső kohézióval bíró 
diszperzrendszerek. — Megkülönbözte
tünk durva, kolloid- és molekuláris G.- 
ket aszerint, hogy a gélelemek mikro
szkópos, szubmikroszkópos vagy amikro- 
szkópos méretűek. Durva gél, pl. az 
öregített szappangél, kolloidgél a zse
latin- és SiOa-gél, molekulárisgél az 
üveg, a gyanta stb. Ha a gél folyadé
kot nem tartalmaz, x e r o g é l  nek 
nevezzük. Folyadékot tartalmazó gé

lek az úgynevezett 1 i о g é 1 ek; vizet 
tartalmazók a h i d г о g é 1 ek. Ha a 
liogél makroszkópos külsejét illetőleg 
homogén (sokszor átlátszó vagy át
tetsző), rugalmas tömeget alkot, ko
csonyának nevezzük (például zsela- 
tínkocsonya). — A G. belső szerke
zete (ú. n. finom szerkezete) lehet 
micellás vagy sejtes. A micellás szer
kezetű G.-ek kristályos, mezomorf 
vagy amorf szerkezetű részecskékből 
állanak, melyek a xero-G.-ben egymás
sal közvetlenül érintkeznek, lio-G.-nél 
pedig vékony folyadékhártyákkal (lio- 
szférákkal) vannak bevonva, illető
leg egymástól elválasztva. Micellás 
szerkezetű G.-ek például a cellulózé, 
a SiO2-, a S11O2-G. Sejtes szerkezetű
G.-ben a folyadékhártyák hálószerűén 
sejteket képeznek, melyeknek tartal
mát rendesen kolloidoldat képezi. 
Ilyen szerkezetű gél valószínűleg a 
zselatínkocsonya. A G. finom szerke
zetéről Röntgen-vizsgálattal nyerhe
tünk felvilágosítást.

A G. képződésének számos módját 
ismerjük. Xero-G.-k nagy számban ta 
lálhatók a természetes kolloidanyagok 
között (például cellulózé, lignin, gyan
ták stb.) s létrejöhetnek lio - G. - bői, 
ha azokat kiszárítjuk (például szárí
to tt enyv, kollódium stb.). Lio-G.-k 
képződési módjai: a) xero-G.-ből duz
zadás által; b) szolokból koagulálás 
által; c) molekuláris diszperzrendsze
rekből kondenzálás által. — Ha a xero-
G. nagymértékben liofil anyag, úgy 
duzzadása következtében kocsonya kép
ződik belőle (például enyv). Szolokból 
képződő G.-ket к о а - G. -nek nevez
zük. Koagulálás következtében lio-G. 
csakis abban az esetben képződhet, ha 
a koagulálás alkalmával a szol ré
szecskéi nem vesztik el liofilitásukat. 
К о a - G. - k  képződhetnek: a) hőmér
séklet megváltozása következtében (pl. 
gelatinaoldat alacsony hőmérsékleten 
megkocsonyásodik); b) koagulátorok 
(pl. elektrolitok) hatására (pl. alu- 
miniumhidroxidszolból az aluminium- 
hidroxid elektrolitok hatására G.- 
alakban kicsapódik); c) megfelelő elek
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trolitok hiánya következtében (például 
kovasavhidroszol nagymérvű dialízis 
következtében megkocsonyásodik); d) 
dehidratáló anyagok hatására (például 
viskoze Na2S0n, H2SO1 stb. hatására 
koagulál); e) mechanikai igénybevétel 
(rázás, keverés) hatására (például 
F2 O5-SZ0 I, fibrin); f) elektromos áram 
hatására (elektroforézisnél az elektró
dokon G.-réteg válik le); g) rádióak
tív besugárzás hatására (például fe
hérjék, Ce(OH)i-szol radioaktív sugár
zás hatására koagulál).

A G. sajátságai közül leglényegeseb
bek: folyadékfelvevő és adszorbeáló 
képességűk, valamint mechanikai saját
ságaik. Folyadékfelvevő és adszorbeáló 
képességük nagy belsőfelületiikkel, ma
gas diszperzitásfokukkal áll szoros 
üsszefüggésben. A liofil-G. folyadék- 
felvételét nagymérvű térfogatnöveke
dés, duzzadás kíséri (1. Duzzadás). 
Azok az anyagok, melyek a G. anya
gának liofilitását növelik, növelik a 
duzzadóképességüket is (például gya
pot mercerizálása); azok az anyagok 
pedig, melyek a G. liofilitását csök
kentik, csökkentik duzzadóképességüket 
is (például bőrcserzés). — A G. mecha
nikai sajátságaira jellemző a nagy
fokú rugalmasságuk, alakállandóságuk 
és képlókenységük (plaszticitásuk). 
Kaucsuk, enyv, zselatina, műanyagok 
és számos más géltermészetű ipari ter
mékek minőségének megítélésénél mint 
jellegzetes sajátságot veszik tekintetbe 
a rugalmasságot. A G. mechanikai sa
játságai a G.-t alkotó részecskék nagy
ságával, alakjával, térbeli elrendező
désével és a közöttük uralkodó vonzó
erők nagyságával áll szoros összefüg
gésben (1. Thixotropia). B. A.

Geminus, gemini, 1. Redukciós osz
tódás.

Genasthénia, Tschermák e névvel 
jelzi a gének (1. ott) hatástalanítá
sát, legyengítését vagy teljes eltűné
sét keresztezés esetében. A legyengí
tett gének ivadékokon keresztül meg
maradhatnak és esetleg újra hatéko
nyak lesznek (atavizmus) (1. Yissza- 
ütés). Sz.Z.

G éncentrum -elm élet. A kultúrnövény- 
típusok földrajzi elterjedésének vizs
gálata alapján, a fajok formagazdag
ságának, kiindulópontjának és a fa
jok földrajzi elterjedésével együttjáró 
fejlődésmenet magyarázatára szolgál. 
Vavilov (1922) elmélete szerint a Linné- 
fajok nem tetszőleges populációkból 
tevődnek össze, hanem ezek jól meg
határozható biotípu-sokból alakult for
marendszerek, amelyekben a közel ro
konfajok fenő- és genovariációinak ho
mológ sorozatai ismerhetők fel. A fa
jokból izolálható biotípusok földrajzi 
elterjedéséből az a szabályszerűség tű
nik ki, hogy a faj alakgazdagsága 
egyes jól körülhatárolható centrumok
ban éri el maximumát, míg a faj 
areálisának szélén a fajpopulációt ösz- 
szetevő biotípusok száma erősen meg
fogyatkozik. Vavilov (1925) feltevése 
alapján a faj maximális alakgazdag
sága, a legtöbb endemizmus és geno- 
variáció a faj formáinak (biotípusai
nak) keletkezési helyén, az ú. n. gén
centrumban alakul ki. Ez természe
tesen azt jelenti, hogy a formaképző
dés areálison belül nem szétszóródva, 
hanem földrajzilag lokalizálódva, a 
faj ősi keletkezésének helyén és el
terjedésének középpontjában történik, 
amit jelenleg a gének térbelileg ki
mutatható felhalmozódása jelez. A 
géncentrumokban található endemiz- 
musok vagy a fajfejlődés legfiatalabb, 
még el nem vándorolt tagjai, vagy 
olyan ősi formák, amelyek ökológiai 
okok miatt nem vándorolhattak el. 
Ha tehát egy fajnak kiinduló ősi tí
pusa egyáltalában fennmaradt, akkor 
ez a formagazdagság elsődleges cent
rumában keresendő. A műveleti nö
vények keletkezésének elsődleges cent
rumai Vavilov szerint: 1. Délnyugat- 
Ázsia (India, Afganisztán, Bokhara, 
Kasmir, Perzsia, Kis-Ázsia és Transz- 
kaukázus), ahol a búza, rozs, len, 
borsó, lencse, indiai gyapot és egyes 
gyümölcsfák fajtái alakultak ki. 2. Dél- 
kelet-Ázsia (kínai hegyek, Japán és 
Nepál), ahol a csupasz árpák, csu
pasz zabok, köles, szója és az itt en
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demikus gyümölcsfák keletkeztek. 3. 
Mediterraneum (Szíria, Palesztina, Gö
rögország, Appenin- és Pyreneusi fél
sziget, Egyiptom és Kis-Ázsia part
vidéke) az olajfa, füge, kultivált zabok, 
nagy mag vú len, nagymagvú hüvelye
sek, lóbab, lencse, lednek, hüvelyes ta 
karmánynövények és főzeléknövények 
keletkezési helye. 4. Északkelet-Afrika 
(abesszíniái és erítreai hegyvidék) a 
toklászos árpa, a feketeszemű és ke
ménybúzák künduiópontja. 5. A dél
amerikai géncentrum (Mexico, Guate
mala, Columbia, Peru, Bolivia hegy
vidékei), ahol a burgonya, csicsóka, ku
korica, paszuly, tök, dohányfajok érik 
el a formagazdagságuk maximumát. 
Az elsődleges géncentrumok a 20—40 
északi szélességi fokok között minde
nütt az 500—2500 m magasságban 
fekvő hegyvidékek, amelyek a fajok ősi 
alakgazdagságának természetes meg
őrzői voltak. Innen indult ki az elmé
let értelmében a földrajzi evolúció, 
amely a folyóvölgyeket és a jelenlegi 
areálist a fajok különböző biotípusai
val benépesítette. Az elsődleges cen
trumokban azok a formák találhatók 
meg, amelyek az illető faj egész elter
jedési területén megvannak (így a peri
fériákon már nem találhatók endemiz- 
musok is) és túlnyomó részben domi
náns géneket tartalmaznak. Az areális 
széléhez közeledve, a domináns gének 
száma csökken és a recesszív alakok 
kerülnek túlsúlyba. Ezek alapján a föld
rajzi fejlődésfolyamat a domináns gé
nek kiesésével és a recesszív génekhez 
kötött tulajdonságok felhalmozódásá
val jellemezhetők. Az elsődleges gén
centrumokon kívül, rendszerint föld
rajzilag elszigetelt helyeken (sziget, 
oázis, zárt feneík vagy folyóvölgy stb.), 
másodlagos géncentrumok jöhetnek lét
re, amelyekre a recesszív gének felhal
mozódása jellemző. A növények emberi 
művelésbevétele éppúgy, mint a másod
lagos centrumok, a recesszív tulajdon
ságok felszaporodását segítik elő. A 
fejlődési folyamat mikéntjére vonatko
zóan Vavilov feltételezi, hogy meghatá
rozott mutációs típusok alakulnak ki,

melyek különböző génkombinációkban 
szelekciós értéket nyerhetnek és na
gyobb területet hódítanak meg anél
kül, hogy a formakeletkezés kiinduló
pontjának géntartalma, alakgazdagsága 
és földrajzi helyzete megváltozna. Ez
által válik lehetővé a Linné-fajok for
maképződésének gócpontját a variáló
dó tulajdonságok és a gének felhalmo
zódásának centrumával azonosítani. 
Gyakorlati szempontból a géncentrum 
jelentősége abban rejlik, hogy ezek azok 
a források, ahol szelekciós célokra al
kalmas olyan értékes génanyag talál
ható, amely a faj földrajzi elterjedésé
vel kapcsolatban az areálisnak a cen
trumtól távolabb eső helyein már nem 
található meg. M. L.

Géncsere, 1. Redukciós osztódás.
Gének vagy öröklési faktorok az 

öröklődő varietás-tulajdonságok hor
dozói, amelyek a kromozómákban he
lyeződnek el és mendeleznek. Ezek ösz- 
szesége a g e n o t í p u s .  A faj orga
nizációs tulajdonságainak és a test fel
építésének alapvető tervét eredménye
zik a t ö r z s ö r ö k s é g  génkomple
xusai. Ezek az előbbi G.-el együttesen 
alkotják az örökítés anyagát, a csira
plazmát, amely a sejtmagban foglal
tatik. A gének, mint determinánsok, 
potenciális energia hordozói, amelyek a 
citoplazma munkáját, reakcióit irá
nyítják. A kísérleti örökléstanban a
G.-et, mint a tulajdonságok faktorait, 
betűkkel jelölik meg. Ugyanaz a tulaj
donság egy, két vagy több faktor oko
zata lehet. A domináns faktorokat 
nagy betűkkel, az ezeknek megfelelő 
recesszív faktorokat kis betűkkel jelöl
jük (1. Dihibrid). így pl. egy olyan 
gameta, amely öt különböző domináns 
faktort tartalmaz, ABCDE betűkkel 
jelölendő. E gamétának megfelelő, de 
a recesszív faktorokat tartalmazó má
sik nemű gameta képlete: abode. E két 
gaméta egybekeléséből keletkező zigóta 
képlete AaBbCcDdEe. E jelölésmóddal 
egyúttal a zigóták homo- vagy hetero- 
zigótasága is jelezve van. AABBCC.... 
homozigótát jelez, AaBBCC az a-fak- 
torban heterozigótát, AaBbCc három
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faktorban heterozigótát jelez. A homo-
zigótaság természetesen a recesszív fak
torra vonatkozólag is kifejezhető: 
AAbbCC homozigóta, még pedig az 
A- és a C-faktorokra nézve domináns, 
a ó-faktorokra nézve recesszív alakban 
(1. Dihibrid). Sok esetben különféle 
fajta faktor megkülönböztetése szük
séges, mint pl. a kondicionális, inten
zitás, vagy gátló faktoroké, néha le- 
tális faktoroké stb. Több esetben sok 
faktor működik ugyanazon tulajdon
ság létrehozásában közre (egyirányú 
faktorok). Ily faktorok mennyiségi 
összekerülése az egyének között foko
zatos különbségeket idéz elő (1. Foko
zatos öröklés). H e t e r o s z t á z i s  
(1. ott) esetében az egyik faktor a 
másikat elfedi, érvényesülésében meg
akadályozza, úgyhogy annak jelenléte 
külsőleg nem is látszik. Sz. Z.

Gének osztályozása. Gének vagy 
belső faktorok (röviden faktorok) osz
tályozása Plate szerint hatásuk alap
ján történik éppúgy, mint a vitami
noké vagy az enzimüké, mert anyaguk 
ismeretlensége miatt kémiai osztályo
zás nem lehetséges. Plate osztályozása 
a következő: A. V i t a l i t á s f a k 
t o r o k ,  amelyek a szervezet vitali
tását érintik: 1. a l a k í t ó  és i n 
g e r l ő  f a k t o r o k ,  amelyek vala
mely alaki sajátságot vagy élettani 
állapotot idéznek elő; 2. k o n d i c i o 
n á l i s  f a k t o r o k ,  amelyek nélkül 
más faktorok egyáltalában nem érvé
nyesíthetik hatásukat; 3. t r a n s z -  
m u t á t o r o k  vagy m o d i f i t á t o -  
r о k, amelyek más faktorok működé
sét minőségileg befolyásolják; 4. in 
t e n z i t á s f a k t o r o k ,  amelyek más 
faktorok működésére mennyiségileg hat
nak, amennyiben azokat erősítik vagy 
gyengítik; 5. g á t l ó  f a k t o r o k ,  
amelyek valamely sajátság fellépését 
megakadályozzák, vagy valamely fo
lyamatot elnyomnak; 6. e l o s z l á s 
f a k t o r o k ,  amelyek valamely szín 
vagy más sajátság elterjdését a testen 
irányítják; 7. az i v a r - g é n e k e t  
a k t i v á l ó  f a k t o r o k ,  amelyek az 
X-gonozómában helyezkednek el és a

legtöbb váltivarú szervezetben ezeket 
működésre serkentik. — B. D e f e k 
t u s f a k t o r o k ,  amelyek az egyén 
fejlődésmenetét, vagy a szervek harmo
nikus együttműködését zavarják meg, 
miáltal korai halált, betegséget, rend
ellenességet vagy terméketlenséget és le
fokozott életerőt idéznek elő. Ide tar
toznak: a 8. l e t á l i s  f a k t o r o k ,  
amelyek a csirasejteket, az embriót 
(szülés előtt), vagy a lárvát ölik meg; 
9. a n o z o f a k t o r o k ,  amelyek a 
szülés után idéznek elő rendellenessé
geket vagy betegségeket, amelyek nem 
ritkán szintén halálhoz vezetnek; 10. 
s t e r i l i t á s f a k t o r o k ,  amelyek 
terméketlenséget okoznak. A letális fak
torok kétfélék: olyanok, amelyek már 
a haplontát ölik meg (gametikus vagy 
gonikus letális faktorok) és olyanok, 
amelyek a homozigóta diplontát korán 
megölik (zigotikus letális faktorok). 
Ha a hatás rövid idővel a szülés után 
következik be, s z u b l e t á l i s  ha
tásról beszélünk. Sz. Z.

Genetika, a. m. örökléstudomány 
(1. ott).

Genezis (й) formális, b) kauzális) 
szóval jelöljük valamely lény nemzé
sét, keletkezését, fejlődését, annak ösz- 
szes kapcsolataival és folyamataival 
egyetemben. A fejlődést különösen két 
szempontból vizsgálhatjuk. Kutathat
juk azokat az okokat, amelyek együt
tes jelenléte valamely szerv kifejlődé
sének előfeltétele. Azon okok összes
ségét, amelyek egy élőlény vagy ßzerv 
alakulását, fejlődési irányát megszab
ják s amelyek a fejlődés „miért“ kér
désére adnak feleletet, kauzális G.- 
nek, azt a tudományágat pedig, amely 
a fejlődés ezen okait kutatja, fejlődés- 
mechanikának (1. ott) vagy magya
rul oknyomozó fejlődéstannak nevez
zük. — Vizsgálhatjuk aztán az együt
tesen jelenlevő tényezőktől meghatá
rozott alakfejlődés lefolyását, a for
mális G.-t is. Ennél nem a változá
sok okát kutatjuk, hanem azt, hogy 
milyen alakképző folyamat mikor és 
hogyan zajlik le. A formális G. ku
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tatásával a fejlődéstan és a kísérleti 
alaktan foglalkozik. D. E. és K. A.

Génjelölés, 1. Genotípus.
Génkapcsolódás (linkage, Koppe

lung der Gene). Az örökléstudomány 
kromozóma elmélete (1. ott) szerint 
az átöröklődő tulajdonság génjei, fak
torai a kromozómákban vannak loka
lizálva. Mivel sokkal több mendelező 
tulajdonsága van a szervezetnek, mint 
kromozómája, ugyanabban a kromo- 
zómában több tulajdonság génjének 
kell elhelyezve lennie. A kromozóma- 
elmélet szerint ezek a gének lineáris 
elrendeződésben vannak jelen a kro
mozómákban. A Mendel-törvények sze
rinti mendelezés (1. ott) teljes sza
batossággal megmagyarázható oly tu
lajdonságokra vonatkozólag, amelyek 
nem ugyanabban a kromozómában fog
lalt génekhez kötöttek. Azok a tu
lajdonságok azonban, amelyek ugyan
abban a kromozómában lokalizáltak, 
e kromozómában együttesen jutnak be 
ugyanabba a gamétába, tehát rájuk 
nézve a Mendel-szabadkombinálódás 
törvénye nem érvényes. Az ily géne
ket nevezi az örökléstudomány kap-  
c s o l t - g é n e k  nek (kapcsolt-fakto- 
roknak), amelyek a Mendel-számviszo- 
nyokat megváltoztatják. A kapcsoló
dás miatt tulajdonképen nem egyes 
gének, hanem gén-csoportok mendelez- 
nek, még pedig annyi csoport, ahány 
kromozómája van a gamétának. A 
génakapcsolódás első példája volt a 
Bateson-féle spanyol lednek (Lathyrus 
odorus), amelyben a В-faktor a piros 
virágszínt változtatja kékre és az L- 
faktor, amely a pollen nyúlt alakját 
okozza, a BBLL (kék, hosszú pollen) 
és a bbll (piros, kerek pollen) fajta 
keresztezéséből eredő hibrid (BbLl) di- 
hibrid, amelynek a Mendel-szabályok 
szerint négyféle gamétája van: BL, Bl, 
bL, bl, még pedig egyenlő mennyiség
ben, aminek következtében a 9: 3:3:1 
fenotípuseloszlásnak kellene bekövet
keznie (1. Dihibrid). E helyett azonban 
egészen más eloszlást kapunk, ami azt 
igazolja, hogy a négyféle gaméta nem 
azonos mennyiségben jön létre, hanem

azok a gaméták, amelyek a szülők 
genotípusa szerinti génpárt tartalmaz
zák (BL és bl), sokkal nagyobb meny- 
nyiségekben jönnek létre, mint a cse
res gaméták, amelyek a gének új kom
binációjával bírnak (Bl, bL). Ezen cse
res gaméták kopulációjából jönnek lét
re a kisebb mennyiségű „rekombiná
ciók“. A kromozómákban összekap
csolt gének, génsorozatok azonban nem 
állandó, rögzített és elválaszthatatlan 
összefüggések, hanem ezek is elválhat
nak egymástól, amikor a homológ kro- 
mozómák a redukciós osztódást (1. ott) 
megelőzően párosodnak (1. Átkereszte- 
ződés).

Régebben a kapcsolódást két rész
jelenségre bontották: a párosulásra 
(koherence) és ellökődésre (repulzió). 
A párosulás akkor következik be, ha 
a hibrid: BbLl a BBLLY,bbll keresz
tezéséből keletkezett és amikor a BL- 
és a őf-gaméták nagyobb gyakoriság
gal fordulnak elő a B- és L-, valamint 
a b- és í-faktorok párosulása miatt. 
Az ellökődés akkor következik be, ha 
a BbLl-hibnd a BBliy,bbLL  kereszte
zéséből keletkezett. Ekkor is a szülők 
gamétatípusa Bl és bL szerint gamé
ták keletkeznek nagyobb mennyiségben, 
vagyis a két domináns és a két recesz- 
szív gén egymást ellöki a gaméták ke
letkezésekor. Sz. Z.

Génkicserélődés, 1. Redukciós osztó
dás.

Genom az ivarsejt sejtmagvának 
haploid kromozóma állománya. Két 
ivarsejt genomja egymással egyesül
ve alkotja a zigóta kromozóma gar
nitúráját (szerelvényét), amelyben min
den kromozóma típusból kettő van. 
Ilyen kromozóma garnitúrája van min
den zigótából keletkezett test min
den sejtjének, kivéve a redukciós sejt
magosztódással (1. ott) keletkező ivar
sejteket (1. Kromozómaelmélet). Sz. Z.

Genotípus az egyén valamennyi gén
jének összesége. Valamely egyén G.-át 
betűjelekből alkotott képletekkel szo
kás jelölni. E képletek betűi a géne
ket jelentik, amikor az allelomorf gén
párt ugyannak a hangzónak megfelelő
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betűvel jelölik be, de a domináns 
gént nagy betűvel, a récéészívet kis 
betűvel jelzik (1. Gén, Dihibrid). Így 
pl. az A  és a egy allelomorf génpárt 
jelöl meg. AA  annyi, mint az Л-gén 
tekintetében homozigóta genotípus kép
lete. AA, BB, CC, DD, . . .  FF homo
zigóta csupa domináns génnel. AA, bb, 
CC, Dd: az A tekintetében homozigóta 
domináns, hasonlóképen a C tekinteté
ben is. A b tekintetében recesszív ho
mozigóta, a D—d allelpár tekinteté
ben heterozigóta. — A gaméták G.- 
képletei minden gént egyesével tartal
maznak, pl. ABc, AcB stb., mert a 
gaméták tisztaságának törvénye értel
mében a gaméták az allelpároknak csak 
az egyik tagját tartalmazhatják. A zi- 
góta ellenben mindig allelpárt tartal
maz, tehát minden génpárt betűpár 
fejez ki. Sz. Z.

Genovariáció, 1. Mutáció.
Geobionta szervezetek a talajban élő 

lények (1. Edafon). V. L.
Geobotanika (phytogeographia, nö

vényföldrajz) a növényvilág és a kör
nyezet, a Föld viszonyának tudomá
nya. Tárgyai a növények térbeli el
oszlása a Földön: f l o r i s z t i k a  
vagy chorológiai G.; a termőhely és 
a növényi élet külső feltételei: ö k o 
l ó g i a i  G .; a változások a növényi 
élet történetében a Földön: t ö r t é 
n e t i  vagy g e n e t i k a i  G. Azaz a 
florisztikai G. a flóra (1. ott), az öko
lógiai G. a vegetáció (1. ott) életfel
tételeinek, a szociológiai G. (vagy 
növényszociológia) (1. ott) a vegetá
ció összetételének és a genetikai G. 
a flóra (és vegetáció) történetének ku
tatása. S. R.

Geodepresszió, az oszciilációelmélet 
nevezéktanában a geoszinklinális fo
galmának felel meg (1. Geoszinkliná
lis; Oszcillációelmélet).

Geofizika. A G. mindazokkal a 
fizikai jelenségekkel foglalkozik, ame
lyek az egész Földre vagy a Föld na
gyobb részére vonatkoznak. A G. 
három főrészre osztható, aszerint, 
amint a fizikai jelenségeket a Föld
nek a kéreggel körülvett részében, 

Természettudományi Lexikon.

vagy a hidroszférában (a tengerekben), 
vagy pedig az atmoszférában vizsgálja. 
A G. körébe főként a következő pro
blémák tartoznak: A Föld mint a Nap
rendszer bolygója, a Naprendszer ki
alakulása, nehézségi erőtér, a Föld 
alakja, izosztázia, árapályjelenségek a 
földkéregben, a tengereken és az atmo
szférában, pólusingadozások, a Föld le
hűlése, jelenlegi hőmérséklete, kémiai 
összetétele, sűrűsége, a Föld kora, a 
Föld fizikai felépítése, a Föld kérgé
ben működő erők, plutonizmus, vulka- 
nizmus, jég, víz és szél mechanikai ha
tásai, földrengéstan, földmágnesség, 
földelektromos jelenségek, légköri elek
tromosság, sarki fény, rádióaktivitás, 
a tengerek fizikája, oceanográfia, az 
atmoszféra fizikája, az égitestek sugár
zása, a sztratoszféra fizikája, meteoro
lógia, éghajlattan, geofizikai kutató- 
módszerek. R. J.

Geofizikai kutató eljárások. Főleg 
a háborúutáni években fejlődtek ki és 
terjedtek el, amikor is a földalatti ér
tékes ásványi kincseket egyre nagyobb 
mértékben igyekeztek felkeresni és pe
dig a geológiailag nehezen hozzáfér
hető helyeken is, pl. a síkságok alatt. 
Tulajdonképen a föld kérgében lévő 
anyagok különböző fizikai tulajdonsá
gait használják fel azok kimutatására.

Elsősorban a t o r z i ó s  i n g a -  (1. 
ott) m ó d s z e r  az, amelyet szerte az 
egész világon eredményesen használnak 
s amely a földalatti sűrűségkülönbsé
gekből származó hatásokat méri. — 
Ugyancsak nagy mértékben el van ter
jedve a s z e i z m i k u s  e l j á r á s ,  
amikor is mesterséges robbantásokat 
végezve, a megvizsgálandó terep több 
pontján felállított, hordozható szeiz
mográfok (1. Földrengéstan) segélyével 
figyelik meg a rezgési hullámok mi
kénti tovaterjedését és visszaverődését. 
Ez adatokból következtetnek a felszí
nes rétegek szerkezetére, szóval a rugal
masságban fellépő különbségeket hasz
nálják fel. Ezt az eljárást sok esetben 
a torziós ingával együttesen alkalmaz
zák. Ez adja meg az általános gyors 
bepillantást egy nagyobb területbe s
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az ingával a pontos részleteket dolgoz
zák ki. — A f ö l d m á g n e s e s  e l 
j á r á s  nál a földmágneses elemeket 
határozzák meg és pedig főleg a gyor
san kezelhető relatív eszközökkel (1. 
Földmágnesség). A megfigyelt változá
sokból következtetnek a föld kérgében 
lévő különböző mágneses tulajdonságú 
anyagokra. Az Eötvös-Intézet torziós 
inga méréseivel kapcsolatban minden
kor földmágneses megfigyeléseket is 
végzett. Ezenkívül bauxit- és különösen 
vasérckutatási célzattal ugyancsak sok 
mérést eszközölt. Ilymódon a Hazánk
ban végzett mágneses megfigyelések 
száma a 14.000-et meghaladja.

E legelterjedtebb geofizikai módsze
reken kívül különböző e l e k t r o m o s  
e l j á r á s o k  használatosak, amelyek 
a földalatti rétegek egymástól eltérő 
elektromos vezetőképességén alapulnak. 
Egyik esetben a természetes földi ára
mok mikénti lefutását határozzák meg. 
Másik esetben a földbe mesterségesen 
bevezetett elektromos áramok elterje
désének módját állapítják meg közvet
len méréssel. Harmadik esetben a föld
be vezetett váltakozó áramnak lefutá
sát nem közvetlenül határozzák meg, 
hanem az ezáltal a föld felszínén létre
hozott mágneses teret vizsgálják meg 
teljes részletességgel. Igen érdekesek, 
bár kevésbbé használatosak, az e l e k 
t r o m o s  h u l l á m o k k a l  d o l 
g o z ó  e l j á r á s o k ,  amelyek ezek
nek a földben való mikénti tovaterje
dését és visszaverődését mérik. Ugyan
csak kevéssé használatos az a k u s z 
t i k u s  e l j á r á s ,  amely főleg a 
hanghullámok visszaverődéséből követ
keztet. Újabban a r á d i ó a k t i v i 
t á s o n  a l a p u l ó  k u t a t ó  e l 
j á r á s s a l  is dolgoznak. Végül a t a 
l a j h ő m é r s é k l e t n e k  v á l t o z ó  
e l o s z l á s á b ó l  ugyancsak bizonyos 
következtetéseket vonhatunk a föld
alatti rétegekre és azok szerkezetére, 
valamint egves különleges anvagokra.

P.D.
Geográfiai ciklus, az amerikai mor

fológiai iskola megalapítójától, Davis 
W. Jí.-tól származó fogalom. Davis

szerint minden morfológiai forma ki
alakulását először a Föld belső erői 
(endogén) készítik elő, majd azt a kül
ső erők (exogén) módosítják. Az első 
az ősi állapotot hozza létre; a külső 
erők munkájuk eredményét fokozato
san, különböző állomások után érik el, 
ezeket az állomásokat Davis az emberi 
életről vett példa alapján fiatal, érett 
és elaggott stádiumoknak nevezi. Ha 
a külső erők munkájukat befejezték, el
érték a végállapotot, a lepusztulás (1. 
ott) szélső határát, a G. befejeződött. 
A nem egészen szerencsésen megválasz
to tt G. szó tehát nem zárt körutat je
lent, sokkal helyesebb volna a fonnák 
fejlődéssoráról beszélni. Ha a megkez
dett G. folyamán — annak befejezése 
előtt — az endogén erők (hegyképző
dés) újra munkába lépnek, a fejlődés 
megakad, új ősállapot keletkezik és az
zal új ciklus veszi kezdetét. A felszíni 
formák négy különböző természetű cik
lus útján jönnek létre:

1. Normális mennyiségű csapadékkal 
ellátott vidékeken a formák alakulása 
a vízfolyások, eső és általános lemosás 
útján megy végbe, ez az ú. n. n о r- 
má l i s ,  n e d v e s  vágj- h u m i d  G. 
Az ilyen természetű átalakulás a Föl
dön túlsúlyban van és a normális eró
zióciklus területeit a völgyekkel való 
erős tagoltság jellemzi. — 2. Száraz 
területeken, ahol a lehullott csapadék 
nagyobb része elpárolog és helyben nor
mális vízfolyás csak időszakosan kép
ződhet, a s z á r a z  vagy a r i d  G. 
van uralmon. A felszínt elsősorban a 
szél, másodlagosan az időszakosan le
hulló csapadék alakítja át. — 3. A 
g l a c i á l i s  vagy n i v á 1 i s G. az 
örök hó területén felül, vagy annak 
közelében fejti ki munkáját. — 4. A 
t e n g e r i  G. a tengerpartok közvet
len közelében működik. Célja, hogy az 
ősállapotú, erősen tagolt és meredekebb 
falú partot kiegyenlítse, a kiugró fo
kokat a hullámzással (1. Abrázió) el
pusztítsa, a közbeeső öblöket feltöltö
gesse, szóval egyenesvonalú és lapos 
partszegélyt hozzon létre. — Éghajlat
ingadozások következtében az addig



291

arid G. normálissá, a normális glaciá
lissá, emelkedéssel a tengeri G. száraz
földivé stb., stb. változhat át. A való
ságban azonban a G.-ok nemigen ér
hetnek el nyugodt fejlődést, mert a fej
lődés menetét a nyugtalan endogén erők 
megzavarják. Ugyancsak figyelembe kell 
venni Davis elgondolásával szemben, 
hogy a formák érettsége vagy elaggott 
állapota nemcsak a pusztító erők mű
ködésének idejétől, hanem a kőzetek 
keménységétől, vízáteresztő-képességé
től stb. is függ és ugyanolyan hosszú 
ideig pusztulásnak kitett területek a 
kőzetösszetétel stb. viszonyoknak meg
felelően nem mutathatnak egyforma 
fejlődési állapotot. Adott körülmények 
között az egyik terület még csak az 
érettség állapotába jutott, míg a má
sik ugyanolyan hosszú lepusztulás alatt 
már elaggott. Az amerikai iskolával 
szembenálló német morfológiai iskola 
egyéb módszeres stb. meggondolásokon 
kívül az előbbiek alapján is tagadja az 
amerikai iskola létjogosultságát. K. A.

Geokémia a Föld kémiája, a termé
szettudományok egyik legfiatalabb ága. 
Foglalkozik a Földet felépítő elemek 
elterjedésével, vándorlásaik törvényei
vel, kutatja a Föld egyes öveinek fel
építésében résztvevő elemek viszonyla
gos mennyiségét és igyekszik megálla
pítani Földünk kvantitatív összetéte
lét. — A célkitűzésből következik, hogy 
a G. egy sor más tudományhoz kap
csolódik. Felhasználja az ásványkőzet
tan, a. meteoritekkel foglalkozó tudo
mány, az asztro- és geofizika, valamint 
a biokémia adatait. — Vizsgálatok cél
jaira hozzáférhető számunkra a levegő
burok alsó öve, a vízburok és a szilárd 
kéreg egy része. A szilárd kéregbe em
beri erővel 3000 métert alig meghaladó 
mélységig hatoltunk csak le, azonban 
a kéreg egyenetlenségei folytán fellépő 
szintkülönbségek révén kb. 16 km-re 
tehetjük azt a kéregvastagságot, me
lyen belül a szereplő kőzeteket többé- 
kevésbbó ismerjük. Ezen az elenyésző 
mélységen túl feltevésekre vagyunk 
utalva, e feltevéseket azonban meg
figyelt tények támasztják alá. — Leg

újabb megfigyelések szerint Földünk 
fajsúlya 5*53-nak vehető. Mivel az ál
talunk ismert kéregrészt alkotó sava
nyú kőzetek fajsúlya 2-7, a bázisosaké 
3, fel kell tennünk, hogy kívülről be
felé haladva egyre nő a nagyobb faj
súlyú elemek mennyisége, hogy tehát 
bolygónk belsejében nagy fajsúlyú ele
mek halmozódtak fel. Hogy a kisebb 
fajsúlyú anyag nem fokozatosan megy 
át a Föld belseje felé haladva nagyobb 
fajsúlyúba, ezt földrengéstani megfigye
léseink igazolják. Tudjuk ugyanis, hogy 
a földrengéshullámok különböző sűrű
ségű közegben különböző sebességgel 
haladnak s hogy terjedési sebességük 
bizonyos mélységekben hirtelen válto
zik meg. Ilyen sebességváltozások ész
lelhetők 1200, valamint 2900 km-es 
mélységekben. Ebből az következik, 
hogy Földünk anyaga e pontokon u g- 
r á s s z e r ű e n  v á l t o z i k  összeté
telében. Ha a Föld sugarát kereken 
6400 km-nek vesszük, úgy a Föld bel
sejét alkotó anyag egy 3500 km su
garú magot képez, melyet két koncen
trikus gyűrű vesz körül. Közülük a 
belső 1700, a külső 1200 km széles
ségű. — Ami a Föld belsejének anya
gát illeti, itt feltevésünk két külön
böző irányban végzett kutatás alapján 
áll. Washington H. S. a meteoritek, 
Goldschmidt W. M. viszont a nagy- 
olvasztókban lejátszódó elkülönülési 
f olyamatok vizsgálata alapján arra az 
eredményre jutottak, hogy F ö l d ü n k  
m a g j á t  n e h é z  f émek,  e l s ő 
s o r b a n  vas ,  a b e l s ő  g y ű r ű t  
e n e h é z  f é m e k  o x i g é n -  és k é n 
v e g y ü l e t e i ,  a k ü l s ő t  n e h é z  
és k ö n n y ű  f é m e k  s z i l i k á t -  
v e g y ü l e t e i  é p í t i k  fel .

Goldschmidt Földünk elemeit asze
rint, hogy a magban és a belső gyűrű
ben vagy a külső gyűrűben a légburok
ban találhatók-e legjelentősebb meny- 
nyiségben, e n d o g e o s z f e r  és exo-  
g e o s z f e r  e l e m e k  csoportjába 
osztja. Az egyes elemeket viszont, at
tól függőleg, hogy a földmag a belső, 
a külső gyűrű vagy a levegőburok jel
lemző elemei közé tartoznak-e, 1. s z i

19*
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cl e г о f i 1, 2. к а 1 к о f i 1, 3. 1 i t  o- 
f i l  és 4. a t m o f i l  e l e m e k  cso
portjára osztja. Egyes, több övben is 
szereplő elemek csak az egyik övben 
vannak igazán otthon, a Föld többi

övében, az oxigént és. vasat kivéve, csak 
mint vendégek szerepelnek. Az alant 
közölt összeállításban a vendégeleme
ket zárójelbe tettük, míg az egyes 
övék uralkodó elemeit aláhúztuk:

e n d о g e о s z f e r  e l e m e k : e x o g e o s z f e r  e l e  m"e к :
sziderofil: kalkofil: litofil: atmofil:
a 3500 km 

sugaru, 8 faj
súlyú Ni-Fe 
mag elemei:

az 1700 km vas
tag, 5—6 faj
súlyú szulfid- 
oxidöv elemei:

az 1200 km vastag, 
3'6—2‘8 fajsúlyú 
szilikát öv elemei:

a levegő 
burok 
elemei:

Fe, Ni, Со, (0), S, Se, Te, Fe, 0, (S), (P), (H), Si, (0), N, H. Не,
P, C,
Mo, (Wo), 
Pt, ír, Os, 

(Pd), Ru, 
Rh.

(Ni), (Co), Mn, Cu, 
Zn, Cd, Pb, Sn?, Ge, 
(Mo), As, Sb, Bi,
Au, Ag, Hg. Pd, (Pt), 
Ga, In, TI.

Ti,;Zr,cHa, Th, F, Cl, 
Br,\J, B, Mi, Sc, Y, La, 
Ce, Pr, Ne, Sm, Eu, Gd, 
Tb, Ds, Ho, Er, Tu, Ad. 
Cp, Li, Na, К, Hd, Cs, 
Be, Mg, Ca, Sr, Ba, 
(Fe), V, Cr, Mn, (Ni), 
(Co), Nb,<Ta, W, U, Sn, 
(C), Ra.

Ne, Ar. Kr, X,

Mint ez összeállításból látható, Föl
dünk megszilárdulása folytán az ele
mek a nehézségi erő hatására elkülö
nültek egymástól. Ez az elkülönülés 
azonban távolról sem volt tökéletes. 
Mivel az elemek atómsúlya és tömött- 
sége az atommag felépítésétől függ, 
azt, hogy egy elem a Föld melyik övé

rendszám.. . . 26 8 14 12
elem............ . Fe 0 Si Mg
7o arány. . . . 37 29 12 7.5

Bolygónk uralkodó eleme tehát a 
vas, mely egymaga több mint egyhar- 
madát alkotja bolygónk tömegének. 
Mellette az oxigén, szilícium, magné
zium szerepelnek nagyobb, a nikkel, 
kalcium, alumínium, kén, nátrium és 
titán jelentős százalékarányban, a többi 
82 elem mennyisége együttvéve csak 
1%-át teszi ki Földünk tömegének.

Feltűnő, a fenti összeállítást nézve, 
hogy a páros rendszámú elemek száza

ben tömörült, az illető elem atommag
jának felépítése szabja meg.

Az elemek v i s z o n y l a g o s  g y a 
k o r i s á g á t  vizsgálva Földünkön, 
a kutatók, csekély eltérésekkel, a kö
vetkező gyakorisági sorrendet és vi
szonylagos %-számot állapították meg:

28 20 13 16 11 22
Ni Ca A1 S Na Ti
3 3 2.5 1 0.5 0.5

lékaránya (96%) messze felülmúlja a 
páratlan rendszámú elemek százalék- 
arányát (3%). E tényt Harkins ész
lelte először és szabályként kimondta, 
hogy a páros rendszámú elemek jóvalta 
gyakoribbak a természetben, mint pá
ratlan rendszámú szomszédjaik (Har- 
kins-szabály).

A bennünket különösen érdeklő külső, 
szilikátövnek — mint fentebb említet
tem — csak kb. 75-öd része áll köz
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vetlen vizsgálatra rendelkezésünkre. Ez 
öv anyagáról ismereteink mégis alapo
sabbak, mivel az itt uralkodó vegyü- 
leteket, a szilikátokat. ezeknek fizikai 
sajátságait, viselkedésüket hőmérséklet- 
és nyomásváltozás esetén kísérleteink
ből többé-kevésbbó ismerjük.

A szilikátöv mélyebb rétegeiben ne
héz fémekben gazdagabb, szilícium- 
dioxidban szegényebb, sötétszínű, ú. n. 
erősen bázisos kőzetek uralkodnak (ek- 
logit, peridotit). Ez a kb. 1100 km 
vastag peridotitos öv felfelé egy jóval 
vékonyabb, még szintén sötétszínű, bá- 
zisos kőzetek alkotta bazaltövbe megy

át. Az összefüggő bazaltrétegen úsz
nak a könnyű fémekben, szilícium- 
dioxidban gazdagabb, világosszínű, sa
vanyú kőzetek alkotta gránitrögök. 
Ezek alkotják a földrészeket. — A szi
likátöv tehát vastag eklogit-peridotit-, 
ezt követő vékony bazaltövre és az 
ezen úszó gránitrögökre különült el, 
az ős-szilikát-magma megmerevedése 
folyamán.

Az általunk ismert 16 km-es legkül
sőbb kéregzónát (gránitrög) felépítő 
elemek gyakorisága és százalékaránya 
a következő:

rendszám 8 14 13 26 20 11 19 12 1 22 17 15
elem. . . . 0 Si A1 Fe Ca Na К Mg H Ti C l.- ,P
°/o arány 49.’>25.7 7.5 4.7 3.39 2 63 2.4 1.93 0.87 0.58 0.19 0.12

Az elemek viszonylagos elterjedtségét 
ez övben mutató számokat C l a r k e -  
s z á m o k  nak nevezzük. Mint ezek a 
Clarke-számok mutatják, a legkülső 
szilikátöv felépítésében a szilikátásvá- 
nyok fő alkotóelemei (oxigén, szilícium, 
aluminium, nátrium, kálium) nyomul
tak főként előtérbe. A Harkins-sza- 
bály itt is szembetűnően érvényesül (pá
ros rendszámú elemek összesen 85'3%, 
páratlan rendszámúak 13-71%).

Nyolc elem szerepel tehát a legkül
sőbb kóregöv kőzeteit felépítő ásványi 
vegyületekben 1 % -ot meghaladó arány
ban, összesen 97'75% elterjedtséggel. 
Ha hozzájuk vesszük még a következő 
négy, gyakoriságban utánuk következő 
elemet, immár csak 0*49% marad vissza 
a többi 80 elem számára. Ha ennek a 
16 km-es kéregzónában átlag oly gyé
ren előforduló 80 elemnek mennyisége 
egyenletesen lenne eloszolva az ural
kodó elemek, illetve az ezek alkotta ás
ványi vegyületek tömegében, úgy mi 
azokat onnan emberi erővel soha ki 
nem nyerhetnénk. Pedig ezek közt az 
elemek közt vannak a nehéz fémek, a 
szén, kén és számos más, a mai ember 
számára immár nélkülözhetetlen elem.

E hasznosítható elemek ásványi ve- 
gyületei egyes kőzettömegek belsejé
ben halmozódtak fel szabálytalan töm

zsök, mélyedéseiben kisebb-nagyobb te
lepek alakjában, vagy mint telérek, 
erek töltik ki a kőzetek hasadékait, 
mint fészkek a kőzetek üregeit, vagy 
apró szemekben hintve fordulnak elő 
a kőzetekben.

Ezek az ásványelőfordulások erede
tük szempontjából rendszerint szoros 
összefüggésben állanak az őket körül
ölelő kőzettel, mivel pedig a kőzetek 
túlnyomó része közvetlenül magmából 
keletkezett (95-5%), a hasznosítható 
ásványelőfordulások között is messze 
vezetnek a magmából keletkezettek.

A magmákban ugyanazok az elemek 
játsszák a vezérszerepet, melyeket fen
tebb mint a földkéreg uralkodó elemeit 
tüntettük fel. Ezek az elemek a mag
ma hűlése folyamán nehezen olvadó 
szilikát- és oxidvegyületekké egyesül
nek s mint kőzetalkotó ásványok vál
nak ki. Ez uralkodó elemek mellett 
csak egészen elenyésző szerepet játsza
nak a magma eredeti összetételében, a 
gazdasági élet szempontjából fontos, 
részben könnyen illanó vegyületeket 
alkotó elemek.

A magma hűlése folyamán mindig 
azok a vgyületek válnak ki, melyekre 
nézve a magma az elért hőfokon túl
telítetté vált. Bázisos magmák tartal
mazhatnak nyomokban nehézfémszul-
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fidokat. A magma elsősorban ezekre 
nézve válik túltelítetté. Midőn egy kén
tartalmú bázisos magma szulfid- és szi- 
likátfázisra különül el, elsősorban a 
magma réztartalma egyesül a kénnel, 
majd a nikkel-, kobalt- és vastartalom 
(Fournet-sor; a sorrend a következő: 
Cu, Ni, Co, Fe, Sn, Zn, Pb, Ag, Sb, 
As). Az elkülönült szulfidmagma mint 
kisebb-nagyobb érctömzs merevedik meg 
(liquidmagmatikus érctömzsök). Az el
különülés még igen magas hőmérsékle
ten, 1500 C° körül következik be, még 
folyékony állapotban. A ként nem tar
talmazó bázisos magma fölös nehéz
fémtartalma oxidok alakjában válik ki. 
Kiválásuk szilárd állapotban, kristá
lyok alakjában történik s e kristályok 
a magmatömeg mélyére süllyedve, gaz
dag érctömzsökké halmozódnak fel. A 
magma megszilárdulását kristályoso
dásukkal megindító vas-, króm-, titán- 
oxidok kiválását a m a g m a  el ső 
k r i s t á l y o s o d á s a  nak mondjuk. 
Az első kristályosodást a f ő к r i s- 
t á l y o s o d á s  követi. Kiválnak a 
járulékos, a sötét-, végül a világos
színű kőzetalkotó ásványok és szoro
san egymás mellé illeszkedő kristály- 
káik mérhetetlen tömegéből megszüle
tik a m a g m a t i k u s  (magmából ke
letkezett) k ő z e t .  A főkristályosodás 
folyamán érctelep vagy egyéb haszno
sítható ásvány előfordulása nem kelet
kezik. A kőzetalkotó ásványok kivá
lása után visszamaradt maradékoldat
ban halmozódnak fel a magma azon 
elemei, melyek az eredeti magmatikus 
olvadék-oldatban csak igen csekély 
mennyiségben foglaltattak s melyeknek 
koncentrációja csak a főkristályosodás 
lezajlása után vált jelentékenyebbé. — 
A gázokkal és gőzökkel telített, rit
kább elemekben gazdag szilikátos „ma- 
radékoldat“-ból a p e g m a t i t o s -  
p n e  u m a t о 1i t о s e l ő f o r d u l á 
sok,  míg végül a legutoljára vissza
maradt, kovasavban szegény, forró
vizes oldatokból az ú. n. h i d r o 
te  r m á 1 előfordulások keletkeznek. 
A maradókoldatok anyagának kiválá
sát a magma u t ó k r i s t á l y o s o 

d á s á n a k  nevezzük. Ércelőfordulá
saink jelentős hányada (ón, arany, 
ezüst, ólom, cink, antimón, higany, ar
zén) utókristályosodás folyamán kelet
kezett. A magma kristályosodása fo
lyamán keletkezett ásványelőfordulá
sokat e l s ő l e g e s  e l ő f o r d u l á 
s o k  nak, az egyes ásványokat e l s ő -  
l e g e s  á s v á n y o k  nak nevezzük.

A légbeliek behatására a magmából 
keletkezett kőzetek, úgyszintén az ál
taluk körülzárt elsődleges ásványelő
fordulások fizikai és kémiai változáso
kat szenvednek, elbomlanak, elmálla- 
nak. Az azelőtt egységes kőzetfelület 
számtalan apró térre tagozódik. Az el
sőleges ásványok anyagának egy része 
kilúgozva helyben marad, más részt a 
víz, a levegő szilárd állapotban ragad 
magával s végül egy csekélyebb részt 
a víz oldott állapotban szállít tova. 
A helyben maradt, szilárd vagy oldott 
állapotban elszállított s más helyen is
mét lerakott, illetőleg oldatából ki
vált ásványi vegyületekből épülnek fel 
az üledékes kőzetek, keletkeznek az üle
dékes és mállási eredetű m á s o d l a 
g o s  á s v á n y e l ő f o r d u l á s o k .  
Ezek ásványai közül azokat, melyek
nek kémiai összetétele a mállás folya
mán megváltozott, m á s o d l a g o s  
á s v á n y o k  nak nevezzük. A szilikát- 
kéreg uralkodó elemeinek legjelentősebb 
hasznosítható felhalmozódásai túlnyo
mó részben mállási és üledékes erede
tűek (aluminium, vas, kalcium, nát
rium, kálium, kén, foszfor, mangán). 
Földünk szénfelhalmozódásait a mál
lás által lehetővé te tt szerves életnek 
köszönhetjük.

Ha a tárgyalt ásványelőfordulások 
utólag más, főleg nyomás és hőmérsék
let szempontjából nagymértékben el
térő körülmények közé kerülnek, meg
változnak, átkristályosodnak. Az ilyen 
ásványi állományban, szöveti szerkezet
ben stb. elváltozott, átalakult ásvány- 
társaságok m e t a m o r f  á s v á n y 
e l ő f o r d u l á s t  alkotnak. K. 8.

Geokoronium. Az északi fény szín
képe alapján felvették, hogy a levegő 
legfelsőbb rétegeiben ez a könnyű gáz
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van. Sem a Földön, sem a levegő ala
csonyabb rétegeiben eddig nem talál
ták. Az északi fény ismeretlen ere
detű színképvonalait ennek a gáz
nak tulajdonítják. Wegener szerint 200 
km-en felül ez a gáz a levegőnek fő 
alkotórésze. 300 km magasan a G. a 
levegő térfogatának 71%-a, 400 km- 
nél 85%, 500 km-nél 93%. M. J.

Geokrát időszakok a földtörténet 
azon időszakai, melyeket a szárazföld 
térhódítása jellemez a tenger rová
sára. H. F.

Geokronológiai mérések, 1. Pleisz
tocén.

Geológiai termométer, képletes ki
fejezés, amivel a kőzettanban és geo
lógiában bizonyos ásványokat jelölnek 
meg, melyek kristályosodási vagy át
alakulási hőmérsékletéből az őket tar
talmazó kőzet keletkezésekor uralkodó 
hőmérsékletre következtetnek. Kétség
telen ugyanis, hogy valamely ásvány 
olvadáspontjánál magasabb hőmérsék
leten nem kristályosodhatott ki. Ha 
több módosulata létezik, akkor a meg
figyelt módosulat az á t v á l t o z á s i  
h ő m é r s é k l e t  nél magasabb hő
mérsékleten nem képződhetett. Pl. sa
vanyú eruptív kőzetekben található 
kvarc a magma lehűlése folyamán 
870 C° alatti hőmérsékleten vált ki, 
ennél magasabb hőmérsékleten a S1O2 

másik módosulata, a tridimit képző
dött volna. — Általában a különböző 
ásványi anyagok olvadékból vagy ol
datból való kiválásának, a hőmérsék
lettel összefüggő törvényszerűségeit 
újabban behatóan tanulmányozzák. E 
vizsgálatok eredményeiből vonnak kö
vetkeztetést a kőzetképződési folya
matok hőmérsékleti viszonyaira. R. R.

Geomorfológia (röviden: morfoló
gia), a földfelszíni fonnák kialakulásá
nak, fejlődésének magyarázatával fog
lalkozó tudomány. Alapjait Richthofen 
(1866) vetette meg, egészen új alapok
ra helyezte az ú. n. amerikai morfoló
giai iskola megalapítója: Davis W. M. 
Davis deduktív módszerét (1. Geográ
fiai ciklus) az európai viszonyokhoz is 
alkalmazták. Később Davis módszere,

erős sematizmusa Európában, különö
sen Németországban, heves ellenzőkre 
talált, ami az erősebben induktív mód
szeren alapuló, ú. n. német iskola ki
alakulására vezetett. A német iskola 
legkiválóbb képviselői: Penck, Passarge 
(1912,1933), Machatschek (1919,1934), 
Hettner (1921, 1934) stb. K. A.

Geophyta, 1. Életforma.
Geopotenciál. Ha a légkör egyes 

részeinek a Föld nehézségi erőterében 
való mozgásait vizsgáljuk, célszerű az 
egyes pontokat a nehézségi potenciál 
bennük felvett értékével jellemezni a 
szokásos tengerszín feletti magasság 
helyett, mert a Föld alakja folytán a 
potenciál a tenger színén nem minde
nütt ugyanaz. Ezért a meteorológusok 
Bjerknes ajánlatára elhatározták, hogy 
méterekben mért magasság helyett a
G.-t használják a szabad légköri mé
rések feldolgozásánál: ennek egysége 
a d i n a m i k u s  m é t e r  vagy újab
ban 1 e o, 105-szer akkora, mint a 
potenciálnak a cgs rendszerben mért 
egysége: egy dinamikus méter oly 
két színtfelület közötti potenciálkü
lönbség, amelyeknek egymástól való 
(függélyes) távolsága közel egy kö
zönséges méter, úgy hogy a méter
ben és dinamikus méterben kifejezett 
adatok számértékei csak kevéssé kü
lönböznek egymástól. T. G.

Geoszinklinális, a geológiában a föld
kéreg tartósan süllyedő részletei (1. 
Epirogenetikus mozgások). Így G.-ok
nak kell tekinteni a süllyedő száraz
földi és tengeri medencéket egyaránt. 
A tartós süllyedéssel kapcsolatban a
G.-okat az erős üledókfelhalmozódás 
jellemzi. Régebben a G. elnevezést 
csak a földkéreg azon süllyedő rész
leteire alkalmazták, melyek később a 
lánchegységekké gyúródnék fel. Ma 
az ilyen G.-okat, melyeket a földké
regnek a hegyképző erőkkel szemben 
való engedékenysége jellemez, о rö 
gé  n e к nek vágy о г о g é n G.-oknak 
nevezzük. Az orogének a földkéreg 
merevebb tömegei között helyezked
nek el (1. Előtér). H.F.

Geotektonika. A geológiának egyik
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ága, mely a Föld szerkezetének és e 
szerkezet létrejöttének egységes ma
gyarázatára törekszik (1. Geotektoni- 
kai elméletek). H.F.

Geotumor, 1. Oszcilláció-elmélet.
Gerincvelő-nedv. A gerincvelőt kö

rülvevő hártyakettőzetet folyadék tölti 
ki: a G. (liquor). Fajsúlya 1006— 
1008, a fagypontja és a pH-ja (a hid
rogén-ionkoncentrációja, vagyis az ol
dat vegyhatása) körülbelül ugyanaz, 
mint a véré (1929). Kevesebb fehér
jét (OOl—003 mg) s rendszerint ke
vesebb cukrot (04)4—006 mg) tar
talmaz (1925). Ezzel szemben több a 
klorid (073—074 mg) a G.-ben. A G. 
a vérből sűrűsödik át az agyban levő 
vénás fonatból (plexus chorioidei). A 
lefolyása a nyirok- és a véna-rend
szeren át történik. Az érfal nem min
den anyagot enged át. Így magya
rázható, hogy olyan mérgek, melyek 
a vérbe fecskendezve központi ideg-' 
rendszerre nem hatottak, egyenesen a
G.-be juttatva súlyos idegtüneteket, 
sőt halált okoztak. T. H.

Gerjesztő feszültség. Ha egy ato
mot az alapállapotából egy magasabb 
kvantumállapotba akarjuk átvinni, ak
kor vele energiát kell közölnünk. Így 
különösen, ha egy meghatározott szín
képvonal kibocsátására akarjuk rá
bírni, akkor annyi energiát kell vele 
közölnünk, amennyi az alapállapotból 
az illető vonal kiindulási nívójáig 
emeli a világító elektront. Mivel ez 
az energiaközlés legegyszerűbben egy 
elektron ütközése révén történhetik, 
azért az energiát egyszerűen avval a 
feszültségkülönbséggel mérjük, melyen 
áthaladva az elektron a kívánt se
bességre tesz szert, melyet aztán az 
atomnak lead. Ezt a feszültséget ne
vezzük az illető színképvonal G.-ének. 
Ha, amint rendesen szokás, a G. vol
tokban van megadva, az energiát cgs 
egységekben úgy kapjuk belőle, hogy 
szorozzuk a voltok számát az elektron 
töltésével és osztjuk 300-zal.

N. T. és G. P.
Germán típusú (gernianotíp) hegy

képződés a geológiában a vetődések

által jellemzett hegyképződés. (Rög
hegységek, törvegvűrt hegységek, 1. 
ott.) ‘ H.F.

Germinogónia,l. Nemek számaránya.
Geschiebelehm, 1. Pleisztocén.
Geschiebemergel, 1. Pleisztocén.
Gibbs adszorpciós elmélet, 1. Ad

szorpció.
Gibbs-Helmholtz-egyenlet. A G.-ek 

a termodinamika két főtételének össze
foglalásából állíthatók elő és különö
sen a kémiai termodinamikában igen 
használhatóknak bizonyultak. Az első 
főtétel értelmében U — A +  Q. A má
sodik főtétel alkalmazása alapján izo- 
term reverzibilis-változáskor a munka 
és hő egyenként is teljes differenciálók, 
vagyis az úttól független mennyiségek 
(szabad energia és látens hő). A látens 
hő azonban

. d Á  m ax
Q i

ahol A '  a végzett munkát fejezi ki 
(.A’ Ц  —A ). Egyenleteink egyesítésé
vel a következő egyenlethez jutunk:

U  -p A  m a x  =  T

ahol a u-index arra utal, hogy a vál
tozás állandó térfogaton játszódott le. 
Teljesen hasonló összefüggés adódik, ha 
nem a térfogatot, hanem a nyomást 
választjuk állandónak, a különbség csu
pán az, hogy az energia helyébe az 
enthalphia (/), a maximális munka 
(szabad energia) helyébe pedig a 
maximális hasznos munka (G') (termo
dinamikai potenciál) lép:

1 +  G ' T

E rendkívül fontos egyenleteket Gibbs 
és Helmholtz vezették le. Az egyenle
tek értelmében a valamely változásból 
termelhető munka csak akkor egyenlő 
az energiaváltozással (reakcióhővel), ha 
a szabad energia (termodinamikai po
tenciál) temperatúra-koefticiense zérus, 
illetőleg ha a folyamat az abszolút zé
rusfokon megy végbe. (Ez utóbbi fel
tételt illetőleg 1. Harmadik főtétel.) Ez
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a megismerés csak újabb eredetű; a múlt 
század végén sok félreértésre adott al
kalmat, hogy a látens hő elhanyago
lásával az összes energiaváltozást a 
maximális munkával egyenlőnek vették 
(Berthelot-elv), pedig e mennyiségek
nek még az előjelük is különböző le
het. L. B.

Gigantizmus, 1. Hipofízis.
Gigász alak. 1. Poliploidia és Mu

táció.
Ginefor (gynephor) öröklés, 1. Nem

hez kötött átöröklés.
Ginogenezis a pszeudogámia (1. Apo- 

gámia) speciális esete, amikor a hím
ivarsejt behatol a petesejtbe, de an
nak sejtmagvával nem egyesül, csak 
továbbfejlődésre ingerli. Sz. Z.

Glaciális erózió, a gleccserek pusz
tító, eróziós munkája. A G.-nak mér
téke még ma sem egészen tisztázott 
kérdés. Minden elhagyott gleccserme
derben meg lehet állapítani, hogy a 
jég az egyenetlenségeket, a völgy elő- 
ugró sziklaoldalait lecsiszolja. A v á 
s o t t  sziklák a gleccser felső folyása 
felé menedékesen emelkednek, a fo
lyás irányába meredekebbek. A glecs- 
cserfolyás irányával megegyezően, a 
jégbe fagyott kövek révén, a szikla- 
részletek össze vannak karcolva. A 
fenékmoréna iszapja és homokja a 
csiszolópor szerepét játssza. A glecs- 
cser csiszoló munkája, ami egyúttal 
megfelelő mennyiségű fenékmorénát 
is feltételez, még hosszú idő folya
mán sem járhat nagytömegű pusztí
tással, mert a gleccserkarcolások ré
vén a surlódásfelület aránylag kicsi. 
Sokkal nagyobb hatással dolgozik az 
ú. n. f o s z t ó  e r ó z i ó ,  ez a pusz
tulásmód a kőzet repedezett és palás 
szerkezete révén áll be, amit lénye
gesen elősegít, hogy a kőzet felső 
része az eljegesedés előtt bizonyos 
előkészítésen ment át, ez az előkészí
tés bizonyos mértékben az eljegese
dés alatt is végbemehet. Az előbbi 
folyamat lefolyását közvetlenül is 
megfigyelték. Baltzer közli, hogy az 
Alsógrindelwald-gleccser 1 m3 nagy
ságú, előzőleg hasadással meggyön

gített kőzetdarabokat is lehasított, 
kitört kőzetpadokat, keskeny kiszán
tott járatokat, laposra kisimított ár- 
kolásokat lehetett a frissen elha
gyott gleccserrészekben megfigyelni. 
Ott megy végbe erőteljesebben ez a 
pusztulás, ahol könnyebben pusztít
ható kőzetek fordulnak elő. Ilyenfor
mán a jég bizonyos mértékben válo
gatva pusztít. Ezzel szemben viszont 
előfordulnak olyan vásott sziklák, ame
lyek ugyanolyan kőzetből állanak, 
mint a kipusztított részek és környe
zetükből többszáz méterrel kiállanak 
az egykor teljesen eljegesedett völgy
részletekből. Miért nem pusztultak le 
ezek is, amikor a környezetük több
száz méterre lepusztult, amikor a jég 
útjában feküdtek? Sőt előfordul az 
is, hogy régi gleccservölgyekben épen 
maradtak laza lerakódások is, mint 
régi morénák, interglaciális törmelé
kek, hegyomlások anyaga, törmelék
kúpok stb. Más oldalról a jég munká
jának magyarázatára bizonyos fizikai 
jelenségeket hoznak fel. Így Deeley 
rámutat arra, hogy a gleccser a nagy 
nyomás miatt magában is túlhűtött 
vizet szállít. Ha ez a porózus kőzet
be behatol, ott jéggé fagy és kifa
gyást idéz elő. Fontosabbnak látszik 
a Blümcketői és Finsterualderiől az 
a kísérletileg is igazolt tény, hogy a 
gleccsermederben az állandó nyomás 
és hő mérsékletváltozás következtében 
a kifagyás is erőteljesebben dolgozik.

Többszörösen megkísérelték, hogy a
G. nagyságát mechanikai alapon is 
kifejezzék. De Martonne formálisan arra 
a végső következtetésre jut, hogy a 
gleccser ágyának bizonyos hajlásszö
gén túl, a hajlásszög növekedésével a
G. csökken és a gleccser legnagyobb 
eróziós képességét a gleccserzuhata- 
gok felett és alatt, valamint a völgy 
szűkülő részleteiben fejti ki. Ezért 
egy régi gleccsermeder meredekebb 
részletében sokkal kisebb jégeróziós 
nyomot lehet látni, mint a laposabb 
részletekben. Tényleg a Rhóne-glecs- 
cser felszínre került meredek részén, 
ahol a gleccser évi 150 m sebességgel
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folyt, Forel olyan kevés legömbölyí
tést talált, hogy az alig különbözött 
a környezet légmentes sziklarészletei
től. Ezzel szemben Lautensach, aki 
De Martomé felfogásával szembeszállt, 
azt állítja, hogy a jégkori gleccserek
nek a preglaciális völgylépcsőket el 
kellett távolítani. A G. mechanikus 
lefolyására sokkal egyszerűbb és ta
lálóbb kifejezésmódot állított fel Bur- 
chard. Szerinte a gleccser felszíni le
folyásának ereje egyenes arányban 
van a súrlódás koeficienssel és a nor
mális nyomással, amelyik viszont a 
súrlódás szögének kosinusával csök
ken, de független a sebességtől. Esze
rint a G. működése annál nagyobb, 
minél durvábbak az érintkező felüle
tek, úgyhogy a hatásnak nagyobbnak 
kell lenni a gleccserágy oldalán, mint 
a fenéken, mert az oldalakon erősebb 
általános lepusztulással és a szegé
lyező oldalakról leereszkedő törmelék- 
anyagokkal is számolni kell. Ilyen 
módon meg lehet magyarázni azt is, 
hogy a gleccserjárta völgyek oldalai 
miért vannak annyira aláásva és 
miért olyan meredekek. A gleccser
nek eszerint igen erős oldalozó eró
ziója van (erre az eredményre jut 
különben Drygalski is más kiindulás- 
alapon), míg egy már a jégtől meg
járt fenék újabb jéggel borítottsága 
esetében nem fog lényegesen mélyül
ni. Az előbbi törvényből az is kö
vetkezik, hogy az eróziós képesség 
növekedő nyomással, tehát a gleccser 
vastagságának növekedésével nagyob
bodik és hogy a gleccsermeder na
gyobbodó esése következtében, a ki
sebb súrlódás miatt, a jég kevésbbé 
tud eróziós munkát kifejteni, mint 
kisebbszögű lejtő esetében. Völgyszm 
kületek megnövelik a jég tömegét és 
ezen a réven megnövekszik ezen a he
lyen a gleccser eróziós munkaképes
sége is. Hasonlóképen meg kell nö
vekedni a munkaképességnek ott is, 
ahol a gleccser nagyobb esésből ki
sebbe megy át. Ezek szerint tehát a 
preglaciális lejtőlépcsők a völgy hosz- 
szában nemcsak hogy nem pusztulnak

le, hanem megerősödnek, amint arra 
De Martonne más fizikai okok alapján
következtet. — Az előbbi törvény 
szerint a G.-ós munkaképessége a se
bességtől független. Ezzel a megálla
pítással nem lehet egyetérteni. Nem 
pedig azért, mert a folyássebesség 
növekedésével ugyanazon a ponton 
az elszállításra kerülő morénaanyag 
is megszaporodik és a gleccserágy 
újabb és újabb részletei kerülnek 
megmunkálás alá. A megfigyelés is 
az előbbi feltevés helyessége mellett 
szól. Ugyanis a megfigyelések azt mu
tatják, hogy a G. munkája ott volt 
különösen nagy, ahol a gleccser fo
lyása is gyors volt, míg olyan völ
gyekben, ahol a gleccserjég valami
lyen ok miatt mintegy felduzzadt és 
csaknem megállott, mint különösen 
az Alpok nagy hosszanti völgyeiben, 
az eróziós munka visszamaradt és 
sok helyen a jégkori gleccser még a 
laza törmeléket sem tudta elszállíta
ni. Hogy a mozgó firn is csak olyan 
jelentéktelen mértékben tud eróziós 
munkát végezni, annak is valószínű
leg a firn lassú folyása az oka.

Amint látszik, a G.-ós munkaké
pességéről nem vagyunk megfelelően 
tájékozottak. Mindamellett bizonyos, 
hogy a jég nem folyik hatástalanul 
végig medrében, ha másképen is dol
gozik, mint a folyóvíz. Hogy a glecs- 
cser önálló völgyet nem tud magá
nak vájni, azt minden kutató el
ismeri. A jégkori gleccserek munká
jának, folyásának irányát a pregla
ciális domborzati viszonyok irányítot
ták. A hegységeknek egykor eljege
sedett völgyelései Solch szerint G.-val 
átalakított folyóvölgyek és az átala
kítás mértéke az illető völgy pregla
ciális alakjától, a kőzetösszetételtől 
és a jégkorszak alatt végbement tek
tonikus változásoktól függ. Ahol a 
völgyek túlságosan szűkek és seké
lyek voltak a gleccser részére, ott ki- 
mélyedtek és kiszélesedtek és alsó 
részükben jellemző U-alakot vettek 
fel. Ahol viszont túlszélesek voltak, 
ott megőrizték a preglaciális formát.
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A gleccser munkája tehát helyről- 
helyre változó és különböző. De nem 
szabad figyelmen kívül hagyni azt 
sem, hogy minden jégmentes inter- 
glaciális időben a folyóvizek munkája 
a gleccser részére ismét újabb és át
alakításra kész formákat hozott létre. 
Ez az oka annak, hogy mindaz, amit 
glaciális formakincs . alatt foglalunk 
össze, a különböző hegységekben, de 
még ugyannak a hegység völgyeinek 
különböző szakaszain is egészen kü
lönböző mértékben találjuk kialakul
va, az ismertetőjegyek majd túlságo
san erősek, majd csak csökevényesen 
kialakultak. K. A.

Glaciális korok és vegetációjuk (1. 
Interglaciális korok). A diluvium gla
ciális korszakaiban az eljegesedés be
folyásolja a szomszédos területek kii
máját és növényzetét, általában tund
ra vagy sztyep uralkodott (löszképző
dés) (1. Puszta). Hőmérséklet 8—10 
C°-kal, hó- és fahatár átlag 1200 m- 
rel alacsonyabb volt a mainál. Így az 
Északi Kárpátokban az erdőhatár kb. 
700 m, az örök hó határa 1500 m, a 
Keleti Kárpátokban kb. Ю00, illetve 
1800 m volt. Jellegzetes glaciális vege
táció a D r y a s - f l ó r a ,  a chamae- 
phyta (1. Életformák) tundra: törpe 
cserjék (Salix, Betula), mai havasi fa
jok, mohok uralkodnak; ez borította 
Közép-Európában az arktikus és al
pin jégtakaró közé eső területeket, ná
lunk a fahatár feletti tájat. Az inter- 
glaciálisokba (1. ott) átvezető szubgla- 
ciális és a posztglaciálishoz (1. ott) á t
meneti interstadiális korok (a jég utolsó, 
kisebb előtörései: Bühl-, Gschnitz- és 
Daun-stádium közé eső periódusok) ve
getációja gazdagodik, szubalpin jelle
get ölt. A glaciális korok jégtakarója 
különösen Európában tizedelte meg az 
arktoterciér flórát, viszont megterem
tette az arktikus-alpin elemeket, a két 
terület flórájának keveredése s további 
közös vándorlása folytán. S. R.

Gleccserek osztályozása. A gleccse
reket aszerint osztályozzák, hogy a 
legalacsonyabb rendű, ú. n. függő 
gleccser és a legtökéletesebb belföldi

jég vagy jégtakaró között a fejlődés
nek milyen főállomására jutottak el. 
1. A f ü g g ő  g l e c c s e r e k  leg
inkább a lokális eljegesedések terüle
tén (Alpesek, Kaukázus, Pireneusok 
stb.) fordulnak elő és a eirkuszvölgy- 
ből, a firngyüjtőmedencéből csak ép
pen kicsordulnak. 2. Az a l p e s i  t í 
p u s ú  g l e c c s e r e k  főjellemvonása, 
hogy egy hógyüjtő terület csak egy 
gleccsert táplál vagy esetleg több 
hógyüjtő lát el jéggel egy gleccser
nyelvet. Egy firnmedencéből több 
gleccser tehát nem fakad. Az alpesi 
típusú gleccserek magukon jelenté
keny mennyiségű morénát (oldal, kö
zép) hordanak. 3. A s k a n d i n á 
v i a i  t í p u s ú  vagy platógleccserek 
esetében egy firngyüjtő területről több 
gleccser táplálkozik és a felszíni mo
rénaanyag kevés, néha hiányzik is.
4. P i e d m o n t - g l e c c s e r e k  egy 
hegyvidék lábánál, több gleccsernyelv 
összeforradásából keletkeznek. Min
den gleccser külön ér le a hegységből 
a hegy lába elé, de o tt a kisebb esés 
miatt folyása megcsökken, legyező- 
szerűen szétterül és a szomszédos 
völgy gleccserével oldalt érintkezve, 
összeforr. Ilyen piedmont-gleccser bo
rította az Alpok lábát a jégkorszak
ban Lyontól egészen a Traunig.
5. A b e l f ö l d i  jég vagy j é g t a 
k a r ó  a platógleccser óriási mérték
ben megnövekedett alakja, ma már 
csak az Antartktiszon és kisebb mér
tékben Grönlandon fordul elő. Fel
színi morénája nincsen. K. A.

Gleccsermozgás. Előidéző okai fe
lől még ma sem vagyunk teljesen 
kielégítően tájékozódva. Forbes tisz
tán a plasztikusságon alapuló elmé
lete után keletkezett a Thomson— 
Tyndall-regulációs elmélet, amelyik a 
jég mozgását a nyomás következté
ben beálló olvadáspont alászállásá- 
val magyarázza. Emiatt a szemek 
egymás mellett eltolhatok lesznek és 
a plaszticitás csak látszólagos, ameny- 
nyiben az csak az átmeneti csepp- 
folyósulás következménye. Változott 
formában ezt az elméletet Drygalski
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újra feltámasztotta. Szerinte a nyo
másváltozások a jégben, bizonyos 
mélységben, részleges olvadást idéznek 
elő, az olvadékvíz a kisebb nyomás 
felé kiterjed és o tt megfagy. Az eköz
ben előálló meleg ismét olvadást idéz 
elő és ezzel tömegkisebbedést, úgy
hogy a völgy magasabb részleteiben 
fekvő jég lefelé nyomulhat. Olvadás 
azonban nemcsak a szemek határain, 
hanem a kristályok belső részeiben is 
előállhat és ezzel a jég összetartása 
még jobban meglazul. A jég tehát 
mindig a nyomás irányában, amelyik 
a nagyobb tömegek felől a kisebbek 
felé halad, egyenletesen kimozdul. — 
Crammer is nagy jelentőséget tulaj
donít a jég mozgásában a nyomás 
következtében beálló olvadásnak. Sze
rinte a mozgás a firnmezőn indul meg 
és pedig a nyomás következtében a 
legjobban felpuhult alsó rétegekben, 
az eközben a súrlódás következtében 
támadt meleg a közvetlenül magasab
ban fekvő rétegekre is átterjed és így 
a mozgás lassan erőt vesz az egész 
tömegen. A mozgások azonban csak 
a firnrétegek lapjain való elcsúszás
sal mennek végbe, illetve a gleccser- 
nyelv leveles szerkezetén, ahol legla- 
záb a jég szövete. A szemek határ
felületén nem állhat be eltolódás, mert 
a szemek egymásba kapcsolódnak. A 
rétegekre rakodó por előmozdítja a 
gleccser mozgását, mert ez a porréteg 
jelöli ki a leveles szerkezet réseit, fenn
tartja az eredeti rétegződést a leveles 
szerkezet alakjában és megakadályozza, 
hogy az egyes szemek egyik levélről 
a másikra átkristályosodhassanak. Ez
zel szemben Hess kísérletek alapján 
kétségbe vonja, hogy a jég összefüggése 
a réteglapok mentén kisebb lenne, mint 
a jégtömeg többi részében. — Crammer 
nézetéhez hasonlókat korábban már 
Chamberlin és Hamberg is hangozta
to tt az arktikus gleccserekre vonatko
zóan. Hamberg a leveles szerkezet lap
jait csúszófelületeknek tekinti. Szerinte 
a jég a mélységben plasztikussá ala
kul, a felső nem hajlékony rétegekben 
a feszültségek repedésekkel jelentkez

nek. Koch szerint a jég mozgása első
sorban csúszás, miközben a hasadások 
és repedések csúszófelületeket jelente
nek; hasonlóképen Philipp is a mozgás 
lényegét a törvényszerűen eloszlott fe
lületekben látja, a felületek elrendező
dését az altalaj határozza meg. Ezek 
a felületek szerinte a leggyakrabban a 
peremeken és a meder felett alakulnak 
ki és az összefüggő gleccserrészek eze
ken nyugszanak. — Ilyen csúszófelüle
tek bizonyosan előfordulnak, de mind
amellett nem lehet azokat a mozgás 
tulaj donképeni hordozóinak tartani. 
Az előbbiekkel szemben Emden a glecs- 
cser mozgását olvadásnélküli magok 
képződésével magyarázza. Müge a súlyt 
a szemeket felépítő lapok tágulására 
helyezi.

A nézetek ellentétessége ellenére úgy 
látszik, hogy az egyes elméletek inkább 
kiegészítik egymást, mint kizárják. Bi
zonyos, hogy a jég plasztikussága a 
jég mozgásában jelentékeny szerepet 
játszik és ugyancsak bizonyos, hogy 
a nyomás következtében beálló olva
dás a mozgás lehetőségét támogatja. 
Ugyancsak jelentőségük lehet a vala
milyen formában — pl. tágulás követ
keztében — létrejövő csúszásoknak is, 
de ezek nem lehetnek a mozgás igazi 
értékmeghatározói. — A kutatók leg
többje mégis a plasztikusságon és a 
nehézségi erőn nyugvó mozgáselméle
tek felé hajlik anélkül, hogy a jég szer
kezetének és az újrafagy ás jelenségé
nek mértékadó befolyást tulajdoní
tana.

A G. minden fizikai okától függet
lenül, egyszerű feltételezésekből kiin
dulva, a Finstorwalder-elmélet geomet
rikus úton igyekszik a gleccserben vég
bemenő mozgásjelenségekhez hozzáfér
kőzni.

Az 1. ábra egy cső keresztmetszetét 
mutatja, amelyikben az esés következ
tében folyásjelenség megy végbe. Ez a 
mozgás stacionér, vagyis irányban és 
nagyságban változatlan, tehát az idő
től független és egyben állandó, abban 
az értelemben, hogy a szomszédos ré
szecskék mindig szomszédosak marad
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nak egymáshoz, vagyis a belső részek
ből részecskék nem kerülnek a falhoz 
és fordítva. Minden részecske bizonyos 
folyásvonalat, eebességvonalat ír le, 
szomszédos részek tehát szomszédos 
folyásvonalakat. — Ha most a cső fel
ső részét a b c  felszín mentén eltávo
lítjuk, akkor az alsó részek megtart
ják eredeti jellemvonásukat, ha a fo
lyásvonal mentén az elesett tápláló ré
szeket (e/) és folyó részeket \gh) pó
toljuk, illetőleg elvesszük.

A 2. ábra tehát egy stacionér és 
állandó gleccser hosszmetszetét ábrá
zolja. Az abc a felszíne, b a firnvonal, 
efelett túlnyomó a pótlás, attól lejjebb 
az olvadás. A firnvonal a nyereség és 
a veszteség egyensúlyban vannak egy
mással. A 6-től feljebb levő részeken a 
firn sebességvonalai völgynek lejtenek, 
a gleccser nyelvén pedig lefelé; a firn- 
felszín minden részecskéje tehát egy se
bességvonalat követve süllyed, a glecs- 
cser belsejében völgynek halad és bizo
nyos helyen a gleccsernyelven ismét fel
tűnik. Minél messzebb lépett be az a 
bizonyos szem a firnvonaltól a gleccser 
testébe, annál messzebb fog az lejjebb 
a felszínre érni. A 3. ábra a etacionér 
gleccsert alaprajzban ábrázolja. F—F 
a tápláló- és fogyasztóterületeket egy

mástól elválasztó firnvonal. Ha a táp
lálóterületen egy követ helyezünk a fel
színre, akkor az a folyásvonalat követ
ve fog mozogni, azzal együtt a gleccser 
testébe fog süllyedni és a fogyasztó- 
területen ismét azzal együtt kerül a

felszínre. A táplálóterületen elhelyezett 
kövek tehát ú. n. folyásvonalon vagy 
sebességvonalon (1., 2., 3. stb.) teszik 
meg útjukat; ezek a vonalak lefelé 
sugárszerűen szétágaznak, úgyhogy a

szélső vonalak a gleccser nyelvének még 
a peremén elvégződnek. Ha ezeket a 
folyásvonalakat felfelé egészen a firn- 
inező legfelsőbb pereméig meghosszab
bítjuk és a kifutó sebességvonalakat 
összekötjük a fennálló sebességvonalak 
megfelelő részeivel, akkor egy hálózat- 
rendszert kapunk, amelyikben a táp
lálóterület minden övezetének a fo
gyasztóterületen is megfelelő övezet fe
lel meg, pl. a fimterületen ABCD fe
lületének abcd a fogyasztóterületen. 
Megfelelő matematikai eljárással a fel
szín ismeretes sebességeloszlásából kö
vetkeztetést lehet vonni a belső részek 
sebességére is. Ha két egymással szom
szédos keresztmetezetdarab afi és afi, 
ezeknek a sebessége pedig vi és vt, 
akkor afi : afi =  v i : V2; a feltételezé

se
sek szerint —  viszony csaknem állandó vt
és megfelel a közepes sebességnek; a 
keresztmetszetdarabokat tehát egymás
sal megfelelőknek vehetjük, mert a ré
szecskék megfelelő folyásdarabokat köt
nek össze.
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Még csak azt említjük meg, hogy 
az ismert olvadás nagysága és a fel
szín ismert sebességadatai alapján ki 
lehet számítani a gleccser belső ré
szeinek folyásvonalait, sőt a kereszt- 
metszet alakját és ugyancsak ki le
het számítani azoknak a sebességét 
is, tehát a jég folyását minden rész
letében követni lehet. Ez az elmélet 
egy stacioner gleccser ideális állapo
tára vonatkozik, ffessnek és Blümcke- 
nek sikerült azonban a lassan vissza
húzódó Hintereisfernerre is alkalmazni, 
sőt Hess a keresztmetszet rekonstruá
lása alapján az egész gleccsert szint
vonalakkal is ábrázolni tudta. A glecs- 
cser kiszámított és fúrással megálla
pított mélységadatai között pedig a 
közepes hiba csak 4'3% volt. K. A.

Gleccserszél (jégárszél), 1. Hegy
völgyi szél.

Gley-horizont. Az olyan talajokban, 
melyekben a talajvíz közel van a ta
laj felszínéhez, sajátszerű rozsdafoltos 
és csíkos talajszínt alakul ki, ame
lyet a talajszelvényben G betűvel je
lölünk. A G. vastagsága a talajvíz 
szintjének ingadozásait mutatja. Ke
letkezése a talajvíz ingadozásai követ
keztében beálló oxidációs és redukciós 
folyamatokkal függ össze. B. R.

Glikogén, állati keményítő (CeHioOs). 
Eddig minden gerinces és gerincte
len állatban megtalálták. Majdnem 
minden szövetben megtalálható, leg
nagyobb mennyiségben a májban és 
az izomzatban. Fehér keményítőszerű 
por, hideg vízben nehezen, meleg víz
ben könnyen oldódik. Vizes oldata 
opaleszkál és ebből baritvízzel, cser
savval, ólomecettel kicsapható. Jód
dal mahagonibarnára festődik. Felfe
dezője Claude Bemard volt. A szén
hidrátanyagcserében van nagy jelentő
sége. T. H.

Glikokoll (aminoecetsav: CH2NH2- 
COOH; Braconnot, 1820). A legtöbb 
fehérjének alkatrésze. Nem található 
az állati fehérjék közül albuminban, 
kazeinban, vitellinben és hemoglobin
ból lehasított globinban. a növényi 
fehérjék közül pedig gliadinban. Fon

tos szerepe van egyes mérgező anya
gok méregtelenítésében, amennyiben a 
májban mérgező vegyületekből és G.- 
ból nemmérgező páros savak kelet
keznek (pl. kámforsavval és szalicil
savval). Ugyanilyen párossav a G.- 
sav, mely az epének állandó alkatré
sze és G.-nak cholsavval alkotott ve- 
gyülete. T. H.

Glikoproteidák, 1. Fehérjék.
Glossopteris flóra, 1. Flóratörténet.
Glukozidáz, 1. Enzim.
Glutathion. Felfedezte Hopkins és 

Cole (1924). Tripeptid, mely cystinből, 
glutaminsavból és glycinből áll. Min
den sejtben előfordul, az oxidációs 
folyamatoknál van jelentős szerepe, 
mint hidrogénszállítónak. Ezenkívül a 
sejt redoxpotenciáljának (1. ott) sza
bályozásában is szerepel. T. H.

Glükozidok. A növényvilágban na
gyon elterjedt és élettanilag rendkívül 
fontos vegyületek. Olyan cukorszárma
zékok, melyekben a cukor fél-acetál 
hidroxilja valamilyen nem-cukor ve- 
gyület hidroxiljával vízkilépéssel van 
összekapcsolva. Hidrolíziskor cukorra 
és „aglukón“-ra esnek szét. Beosztá
suk is ezen a nem-cukor részen alap
szik. Fontosabb glükozid - csoportok: 
F e n ő  1-G., közülük az arbutin d-glü- 
kóz- és hidrochinonból, a floridin 
d-glükóz- és floretinből áll. A m a n 
d u l á s a  v-n i t  r i 1-G. jellegzetes tag
ja az amigdalin, gentiobióz és heural- 
dehid-ciánhidrinből épül fel, hidrolí
ziskor 2 glükózra, benzaldehidre és 
ciánhidrogénre bomlik. Az 0  x i ku- 
rn a r i n-, o x i a n t h r a c h i n o n - ,  
о  x i f 1 a V 0  n-G. egyik jellegzetes kép
viselője a ruberythrinsav, az alizarin 
glükozidje. Az a n t h о c i á n ok, a vi
rágok szép kék-, vörös- és ibolyaszínű 
festékei is G., ilyen pl. a pelargonin. 
A d i g i t á l i s  z-G. cukorrésze néha 
galalitóz- és dezoxi-cukrok (digitalóz, 
digitoxiz). A m u s t á r o l a  j-G. hidro
líziskor mustárolajat adnak, a szi- 
nigrin pl. glükózt, allil-mustárolajat 
és kálium biszulfátot. Egy p u r i n- 
g l ü k o z i d  a vernin (guanin-d-ribo- 
zid), velük közeli rokonságban állnak
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a n u k l e i  n s a v a k  néven ismert 
foszfortartalmú G. Az erősen habkép
ző s z a p о n i n ok is G. Szerkezetük 
bonyolult és túlnyomórészt még nem 
teljesen ismert. A c s e r z ő a n y a g o -  
k a t  is ide soroljuk. Bennük a cukor 
mindegyik hidroxilja fenol-karbon sa
vakkal van eszterszerűen lekötve. Va
lójában tehát nem G.,-acilezett cukor- 
származékok, a cukoracetátokkal ro- 
konvegyületek. Cs. Z.

Glycaemia. Ha a vérben a cukor- 
tartalom a normális fölé emelkedik 
(1*1%), G. (édesvérűség) áll elő.

T. H.
Goetze-fókusz, 1. Gyujtófolt.
Golyva, 1. Pajzsmirigy.
Gonozóma névvel nevezik azokat 

a kromozómákat, amelyek a nem 
átörökítésében szerepelnek (1. Nem 
átöröklése). Ugyanezekre vonatkozik 
az „ivarkromozóma, heterokromozó- 
ma, idiokromozóma, allozóma, akcesz- 
szórikus kromozóma“ elnevezés. Eze
ket először Heking (1891) fedezte fel 
a Pyrrhocoris apterus poloskán, ameny- 
nyiben konstatálta, hogy ennek kétféle 
hímivarsejtje van, 11 és 12 kromo- 
zómás. Clung 1902-ben hozta kapcso
latba a kromozómaszámeltérést a nem 
meghatározásával. A váltivarú szerve
zeteknél a két nem 1 :1 aránya is arra 
mutat, hogy az egyik nemnek homo- 
gametásnak, a másik nemnek hetero- 
gametásnak kell lennie (1. Visszakeresz- 
tezés). Homogamétás az a nem, amely
nek minden ivarsejtje azonos kromo- 
zómaszámú, heterogamétás pedig az a 
nem, amely kétféle ivarsejtet termel. 
Aszerint, hogy az ivarsejtek eltérése 
miképen alakul ki, többféle típus kü
lönböztethető meg. Így Meisenheimer 
szerint: I. a Nezara-típus hím és nős
tény egyedei között a sejtek kromo- 
zómaállománya tekintetében különb
ség nincsen. A garnitúra két legkisebb 
kromozómája tekintendő az osztódás
kor tanúsított viselkedése miatt G.- 
párnak. Az ivarsejtek eszerint úgy a 
hímben, mint a nőstényben azonos ge- 
nommal bírnak (homogamétás szerve
zetek). TT. A Lygaeus-típus hím és nő

egyedei között annyiból van eltérés, 
hogy a nőstény sejtjeiben a garnitúra
G.-párja két azonos, de a többinél ki
sebb tagból van, míg a hím sejtjeiben 
a G.-pár egyik tagja jelentékenyen ki
sebb, mint a másik. Eszerint a nőstény 
G.-párja XX-összetételt képvisel, a 
hímé pedig XY jelzésű lehet. Ennek a 
következménye, hogy a nőstény egy
mással azonos X-tartalmú petesejteket 
termel, a hím ellenben kétféle ivarsej
tet hoz létre, az X- és az Y-tartalmú 
ivarsejteket egyenlő mennyiségben. Ez 
a típus megfelel a Plate-féle Droso
phila-típusnak. Az X petesejt és X 
hímivarsejt egyesüléséből nőstény (XX) 
keletkezik, az X petesejt és Y hím
ivarsejtből pedig hím. Ennek fordított
ja az Abraxas-típus, amelynek hím
je XX-gonozómás, nősténye XY-gono- 
zómás, vagyis amíg a Drosophila-tí
pusban a hím heterozigóta, addig az 
Abraxas-típusnak a nősténye. E je
lenség felismerője Correns volt (1907). 
Az állatok és növények legnagyobb ré
sze, valamint az ember is a Drosophila- 
típushoz tartozik, az Abraxas-típus- 
hoz tartoznak a madarak és a lepkék 
s néhány kivételes más állat. Megjegy
zem, hogy Y helyett О teendő, ha ez 
a kromozóma teljesen hiányzik, vagyis 
abban tér el a Ligaeus-típustól, hogy 
az egyik nemben eggyel több kromo
zóma van, mint a másikban. Ez az 
eset felel meg a Meisenheimer-féle III. 
Protenor-típusnak és a fentebb emlí
tett Henging-féle első leletnek. A Ly- 
gaeus- (Drosophila-, Abraxas-) és a 
Protenor-típusú szervezetek a gaméták 
gonozomális különbsége miatt hetero- 
gamétásak (1. ott). Némely esetben 
külsőleg is megnyilvánul az X és az 
Y hímivarsejtek között bizonyos kü
lönbség, amely jelenséget d i g a me -  
t i a megjelöléssel illetik. Sz. Z.

Gonozomális nemineghatározás, 1. 
Nem öröklése.

Gömbhalmazok olyan csillaghalma
zok, amelyek fő tulajdonsága csillag
jaik erős sűrűsödése a centrum felé 
és a gyenge csillagok óriási száma. 
A legtöbb gömbhalmaz centrális ré
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szét még a legnagyobb teleszkópokkal 
sem sikerült felbontani. Elnevezésük 
nem éppen jellemző, mert csillagjaik 
igen gyakran ellipszises eloszlást mu
tatnak. Ma 94 gömbhalmazt ismerünk 
és nem valószínű, hogy új felfedezé
sek számukat jelentősen megnöve
lik. Eloszlásukban, a nyilthalmazokkal 
éles ellentétben, majdnem teljesen az 
ég egyik felére szorítkoznak és nem
csak a Tejútban, hanem főleg na
gyobb galaktikai szélességekben ta
lálhatók. A Tejútrendszerhez való tar
tozásukra utal, hogy eloszlásuk szim
metriapontja a Tejútba esik és pedig 
ugyanabba az irányba, amelybe a 
Tejútrendszer centruma. Szabad szem
mel csak néhány látható, mint hal
vány, elmosódott folt. Nálunk legjob
ban kivehető M 13 a Herkules csillag
képben. Amíg eddig egy nyilthalmaz- 
ban sem találtak változó csillagot, a 
G.-ban rendszerint nagyobb számmal 
lépnek fel. Eddig 46 gömbhalmazt ku
tattak át változók után, kereken 500 
változót fedeztek fel bennük és csak 
négyben nem találtak egyet sem. M 3- 
ban 166, ei Centauriban 132 változó 
csillagot ismernek. Fénygörbéjük után 
ítélve ezek a változók túlnyomó része 
a rövidperiódusú <5 Gephei változók 
osztályába tartozik. Nagy különbség 
mutatkozik nyílt- és G. között a hal
mazcsillagok spektrum (vagy színin
dex) - magnitúdó diagrammjaiban is. 
G.-ban a legfényesebb csillagok vörö
sek, a színindex fokozatosan csökken 
a fényességgel. Nyilthalmazoknál leg
többször csak a főág van meg, amely 
néha az О csillagokig is felnyúlik. Az 
óriáságon, ha egyáltalán jelen van, 
csak kevés csillag szokott helyet fog
lalni.

A G. távolságának meghatározása 
Shapley érdeme. Azokban a halmazok
ban, amelyekben ő Cephei változókat 
találtak, ezek fényessége szolgált a 
távolság kiszámítására. Az így ka
pott távolságértékeket használták az
tán egyéb távolságkritériumok, mint 
a legfényesebb csillagok magnitúdó
ja, a . távolság-totális magnitúdó vagy

a távolság-látszó átmérő összefüggés 
megállapítására. A kapott távolság
értékek a csillagrendszer kiterjedésé
ről alkotott akkori (1915) fogalmak 
gyökeres megváltozására vezettek. A 
legközelebbi gömbhalmaz (NGC 6397) 
távolsága is több mint 18.000 fényév, 
a legtávolabbié (NGC 7006) közel 200 
ezer fényév. A térben a G. ellipszoid 
alakú rendszert képeznek, mintegy 200 
ezer fényév nagyátmérővel. A centrum 
a Naptól 52.000 fényévre van, 325° 
galaktikai hosszúság irányában. — A 
G. valódi átmérőjük tekintetében meg
lehetősen egyöntetűek. A nagysűrű
ségű centrális rész átmérője 15—20 
fényévre tehető, de a valódi kiterje
dés 100 fényév nagyságrendű is le
het, A totális abszolút fényességük 
300.000-szeres napfényességnek felel 
meg, tömegük is többszázezerszeres 
naptömeg. A G. csillagainak látszó
mozgásáról még semmit sem tudunk. 
A radiális sebességük általában nagy, 
némelyiknél 300 km/sec-nál is több. 
— A Tejútrendszeren kívül néhány 
gömbhalmazt ismerünk a Magellan- 
felhőkben. Hubble legújabban néhány 
extragalaktikában, köztük az Andro- 
meda-ködben is talált olyan objektu
mokat, amelvek véleménve szerint G.

D. L.
Gömbi eltérés lencséknél, 1. Szfé

rikus hiba.
Gönibvillám. Zivatarok alkalmával 

jelentkező meglehetősen ritka tüne
mény. A fényes, esetenként különböző 
színben világító gömb átmérője 1—30 
cm közt váltakozhat ; határa gyakran 
elmosódott. Olykor gyorsan és nyíl
egyenes pályán mozog, máskor a gya
logjáró ember sebességével és bonyo
lult görbe pályákon kerül meg egyes 
tárgyakat. Legtöbbször kár okozása 
nélkül szétpattan, de olykor rombol 
is; hőhatása ritkán van. Azok az 
aránylag ritka esetek, amikor a G. 
élőlényekre esett, többnyire ártalmat
lanul folytak le. Néhány alkalommal 
azonban eszméletlenséget, idegbénulá
sokat, sőt halált is okozott. A. L.

Görbületi variométer, 1. Torziós inga.
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Görgővihar, 1. Időjárási front.
Göznyoinásgörbe. Gőznyomáson (ten- 

zió) a folyadékkal egyensúlyban levő 
(telített) gőz nyomását szokás érteni. 
A gőznyomásnak a hőmérséklettel való 
változását a Clausius—Clapeyron-for- 
niula (1. ott) fejezi k i; e differenciál
egyenlettel leírt görbét G.-nek mond
juk. A G. termodinamikai számítá
sokban gyakran szükséges, megállapí
tásához a Clausius—Clapeyron-egyen- 
letet integrálni kell, amely integráció 
könnyen csak bizonyos elhanyagolá
sokkal végezhető el. Így párolgási 
folyamatoknál a folyadéktérfogatnak 
a gőztérfogat mellett való elhanyago
lásával, a gáztörvény érvényének fel- 
tételezésével, továbbá a párolgáshő 
temperaturafiiggésének figyelmen kí
vül hagyásával az integrálás ered
ménye :

q
In p =  ĵ rp ~t~ C

ahol p a gőznyomás, q a párolgáshő, 
T az abszolút hőmérséklet, R az egye
temes gázállandó, C az integrációs ál
landó. — Ez az egyenlet az August- 
tól már korábban felállított empirikus 
formulával azonos. — G. exakt meg
állapításánál azonban tekintetbe kell 
venni a párolgáshőnek, illetőleg a faj
hőnek temperatúrafüggését, ami az in
tegrálást igen bonyolulttá teszi. L. B.

Gradáció, fényképlemezé, 1. Feke
tedés és Szenzitometria.

Graetz-cella. 1. Elektrolitikus szelep.
Graetz-kapcsolás, 1. Röntgen-készü

lékek.
Grafit-ellenállás. G.-okat alkalmaz

nak, ha egyszerű eszközökkel csekély 
méretű nagy ellenállást akarnak ké
szíteni. Előállítása igen egyszerű: ho
mályos üvegre puha ceruzával vonást 
húzunk, a vonás mentén az üvegre ra
kódó grafit képezi az ellenállást, me
lyet, hogy külső behatások (nedves
ség stb.) meg ne változtassanak, pá
ráimnál vonnak be, avagy evakuált 
üvegcsőbe forrasztanak. A jó kontak
tus elérésére a ceruzavonást a két 
végen szélesebben és vastagabban be-

Természettudományi Lexikon.

grafitozzák vagy a végeket porlasz
tóit fémréteggel vonják be. F. M.

Gránittektonikai módszer. Tektoni
kai kutatási módszer, melyet rétegzet- 
len kőzetek (pl. gránittömegek) által 
felépített területeken a hegyképző nyo
más irányának megállapítására hasz
nálnak. A nyomás irányának meg
állapítása a kőzetben észlelhető hasa- 
dékok (d i а к 1 á z i s ok) segítségével 
történik, a szilárdságtani törvények 
szemmel tartásával. A hegyképző nyo
másnak kitett kőzetekben egy többé- 
kevésbbé vízszintes hasadékrendszert 
lehet tapasztalni, melyet két függő
leges, egymásra merőleges hasadék- 
rendszer szabdal. A vízszintes hasa
dékrendszert a fedőkőzetek súlya okoz
za, mások szerint a felszínről ható 
mállás, első megnyilvánulása a hő
ingadozások hatását jelzi. A függőle
ges hasadékrendszer síkjait Meunier-, 
vagy Closs-, vagy pedig ortogonális 
síkoknak nevezik. Az ortogonális rend
szer egymásra merőleges síkjai közül 
az egyik párhuzamos síkrendszer ha- 
sadékai többnyire nyitottak vagy te- 
lérekkel töltődtek ki, míg a másik 
párhuzamos rendszer zárt repedéseket 
mutat. Az első rendszer a nyomás irá
nyával párhuzamos, a második merőj 
leges volt. Ezen az ortogonális rend
szeren kívül egy másik diaklázis rend
szer is megfigyelhető a kőzetekben, 
melyeknek síkjai egymásra nem pon
tosan merőlegesek, a síkok metszés 
vonala pedig merőlegesen helyezkedik 
el arra a képzelt síkra, mely a leg
nagyobb és legkisebb nyomás irányait 
foglalja magába. Ez a metszésvonal 
tehát a közepes nyomás irányában 
fekszik. Ezt a diaklázis rendszert dia- 
gonális rendszernek nevezik, a diaklá- 
zisok síkjait pedig H a r t m a n  n— 
Mohr - ,  vagy M о h r-s í к о к nak vagy 
egyszerűen d i a g o n á l i s  s í k o k -  
nak hívják. Ezeket a diaklázisokat is 
gyakran telérek töltik ki és az elmoz
dulások síkjaiként szolgálnak. Ha me1- 
széevonaluk vízszintes, akkor a moz
gás lefelé vagy még inkább felfelé 
történt, ha pedig függőleges, akkor a

20
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mozgások vízszintes irányban történ
tek. H. F.

Granulált réteg, 1. Napfelület.
Granulometria. Mindazokat a mód

szereket, melyekkel durva diszperz
rendszerek, főleg szuszpenziók részecs
kéinek nagyságát, vagyis diszperzitás- 
fokát meghatározhatjuk, közös néven 
G.-nak nevezzük. Azok a görbék, me
lyek valameh diszperzrendszer szem- 
csenagyságmegoszlását ábrázolják, G.-i 
g ö r b é k .  B. A.

Graviméter, 1. Bifiláris gravimeter, 
Statikus graviméter.

Gravimetria a kvantitatív analiti
kai kémiának azon ága, amely a meg
határozandó alkotórészt valamely is
mert egységes összetételű és oldha
tatlan vegyülete alakjában választja 
le, ennek súlyát inéri és ebből szá
mítja ki azután a kérdéses alkotórész 
mennyiségét. -—■ A meghatározás he
lyességének szempontjából fontos te
hát a keresett alkotórész teljes le
válása egy minél inkább oldhatatlan 
és teljesen egységes összetételű csa
padék alakjában. Ez a feltétel némely 
esetben aránylag egyszerű módon tel
jesíthető. Legtöbbször azonban csak 
úgy juthatunk kielégítő eredményhez, 
ha olyan előírás szigorú betartásával 
dolgozunk, amely meghatározás kísér
leti körülményei között a közelebbről 
nem ismert ellenkező előjelű hibák le
hetőleg kiegyenlítik egymást. Még így 
sem sikerül az esetek túlnyomó részé
ben teljesen helyes eredményt elérni; 
ilyenkor a még fennálló hibák teljes 
kiküszöbölésére előre meghatározott 
korrekciós értékeket alkalmazunk. — 
A csapadék oldékonyságának minél 
nagyobb mértékű Csökkentése főtörek
vése a G.-nak. Elérhető elsősorban 
is a lecsapószer feleslegben való al
kalmazásával a tömeghatás révén, 
azonban a nagy feleslegben vett le
csapószer gyakran káros, mert oldé- 
konyságnövekedést okozhat komplex- 
vegyületek képződése folytán. Az ol- 
dékonyság nagy mértékben Csökken 
ezenkívül a csapadék szemcsenagysá
gának növelésével. Ez bekövetkezhet

gyakran önmagától is, ha a csapadé
kot a lecsapás után állni hagyják, 
hogy öregedjék é6 csak másnap szű
rik; ez idő alatt egyes szemecs- 
kék a kisebbek, tehát oldékonyabbak 
rovására megnövekszenek. Mestersé
gesen is elérhető ez a növelés a hő
mérséklet emelése útján: egyes ese
tekben forró közegben végzik a le
csapást, máskor pedig a csapadékos 
folyadékot utólag melegítik. (A hő
mérséklet emelésével azonban nő az 
oldékonyság, tehát csak lehűlt olda
tok szűrhetők.) Továbbá előnyösen 
növelhető a szemcsenagyság a lecsa
pószer cseppenkénti, kavarás közben 
történő, hozzáadásával. Az első csepp 
hozzáadására a reakciós elegy pilla
natnyilag átlátszó marad, majd a ke
vés reakciótermék gyenge zavarosodás 
alakjában kiválik s a továbbiakban 
mint beoltó kristályok tömege szere
pel, amely kristályok a lecsapószer 
újabb részletének hozzáadásával egy
re nőnek s így a csapadék durva- 
szemcsés lesz, ami a szűrés szem
pontjából is nagy előnyt jelent. A csa
padék oldékonvságát erősen befolyá
solja még az, hogy a lecsapás mennyire 
savanyú, illetve lúgos közegben törté
nik; egyes esetekben, pl. ha a csapa
dék amfolit, csak bizonyos, pontosan 
beállított hidrogén-ion koncentráció 
mellett várható teljes leválás. A csa
padék egy része esetleges kolloid ki
válásának megakadályozása végett cél
szerű a reakciós elegyben valamely 
közömbös elektrolit-sót oldani, a túl- 
telítettségi jelenségek meggátlására 
pedig erős keverést alkalmazni.

8г. L. és V. A.
Gravitáció-elmélet. A G.-ének alap

ja Newton tömegvonzási törvénye:
ТП\ . m%

P ~  f 2̂

ahol f  a gravitáció állandója, függet
len az anyagi minőségtől. Értéke ké
sőbbi kísérleti meghatározások szerint 
f =  6’65 . 10~8 CGS. — Évszázado
kon át, úgyszólván napjainkig, a New
ton - tömegvonzási törvény volt min-
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den tömegvonzási jelenség magyará
zatának kiindulópontja; ezzel magya
rázta meg már maga Newton a Nap
rendszer bolygóinak mozgását s eb
ből fejlődött ki az oly sok problémát 
felölelő potenciál-elmélet. Van a New
ton-féle tömegvonzási törvénynek olyan 
fogyatékossága, amit Newton is jól is
mert : a törvény távolba ható erőket 
vesz fel anélkül, hogy mondana vala
mit a vonzó tömegek között levő kö
zeg szerepéről. — Két évtizeddel ez
előtt Einstein egészen más alapon vizs
gálta a gravitáció problémáját. Elő
zőleg speciális relativitási elméletében 
kifejtette, hogy a fizikai jelenségek 
lefolyása ugyanaz, bármilyen egyenes 
vonalban egyenletesen mozgó rend
szerből vizsgáljuk is azokat, tehát az 
észlelő saját rendszerének egyenes vo
nalú egyenletes mozgását nem tudja 
megállapítani. Később a mozgás vi
szonylagosságára vonatkozó felfogá
sát a változó s így a nehézségi erő
térben létrejövő mozgásokra is kiter
jesztette. Elgondolható szerinte nehéz
ségi erőtér nélkül az észlelő rendsze
rének olyan mozgása, aminek ered
ménye ugyanaz, mintha a Földhöz 
képest viszonylagos nyugalomban levő 
észlelő a nehézségi erő hatását szem
lélné. Einstein ezt a liftre vonatkozó 
híres gondolati kísérletével szemlél
tette: ha a liftet egyenletesen gyor
sulva húzzák felfelé, akkor a benne 
élő fizikus a testek súlyának megnöve
kedését tapasztalja, a liften kívül levő 
észlelő pedig csak a tétlenség megnyil
vánulását veszi észre. Ehhez az el
gondoláshoz azonban fel kell tenni azt, 
hogy a tétlenség a nehézségi erőtérben 
épúgy jelentkezik, mint az egyenes- 
vonalú egyenletes mozgásnál, tehát 
hogy a t é t l e n ' é s  a n e h é z  t ö 
me g  k ö z ö t t  n i n c s  k ü l ö n b 
ség.  Ezt a fontos feltevést kísérleti 
eredmények támogatták; különösen 
Eötvös Loránd, Pékár Dezső és Fekete 
Jenő nagypontosságú mérései bizonyít
ják, hogy 1/200,000.000-ig nincs elté
rés a kétféle tömeg között; az emlí
tett szerzők e munkáját a göttingeni

egyetem 1909-ben a Benecke díjjal ju
talmazta. — Einstein tehát a tömeg
vonzási erő hatását a tétlenség meg
nyilvánulásának tarto tta; ez azonban 
szükségképen magával hozza a tér és 
idő tulajdonságainak a vonzó tömegek 
közelében való megváltozását. A ré
gebben abszolútnak gondolt tér és idő 
fogalmát már speciális relativitási el
méletében céljainak megfelelően á t
gyúrta s egységes sokaságnak, konti- 
nuumnak vette. Az általános elmélet
ben azt teszi fel, hogy ennek a téridő
sokaságnak, az úgynevezett Minkow- 
ski-négydimenziós világnak méretezése 
vonzó tömeg közelében megváltozik. A 
változás mértanilag e téridősokaság 
görbületének megváltozását jelenti; s 
ebben a görbült téridőkontinuumban 
az egyenesnek mint legrövidebb vonal 
a geodetikus vonal felel meg; tömegek 
jelenlétében tehát a testnek a görbült 
tér geodetikus vonalán kell mozognia. 
Vonzó tömegektől nagyon távol a tér
idősokaság görbülete megszűnik, a tér 
euklideszi tulajdonságúvá válik, a geo
detikus vonal egyenesbe megy át e a 
tétlenség közönséges törvénye érvénye
sül. A tömegvonzás végső okát Ein
stein általános relativitási elmélete sem 
adja meg; főérdeme abban áll, hogy a 
tömegvonzást és a tétlenséget egységes 
világszemléletbe foglalja össze. (L. 
még Relativitás elmélete.) R . ./.

Gravitációs kompenzátor, 1. Eötvös- 
féle G.

Gravitációs multiplikátor, 1. Eötvös- 
féle G.

Greinacher-kapcsolás, 1. Röntgen- 
készülékek.

Grotthus-Draper-féle törvény a kö
vetkező: A beeső fénynek csak az a 
része idézhet elő akármilyen hatást 
(fluoreszkálás, foszforeszkálás, vegyi 
hatás stb.), amelyet az anyag elnyel. 
A visszavert és átmenő fénynek sem
miféle hatása nincs. M. J.

Guanidin. Az argininnek s így min
den fehérjének komponense. Ha állat
nak G.-t adunk, a tetania parathireö- 
privához hasonló görcsök mellett csök
ken a vércukor. Mellékpajzsmirigy-ki-

2 0 *
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irtás után és gyermekkori spasmofi- 
liában a rendesnél több G. ürül ki a 
vizeletben és bélsárban. Metbilizálás 
révén nyert származéka a s z i n -  
t h a 1 i n (dodekamethylendiguanidin- 
dichlorhydrat), mely nem okoz gör
csöket, de szájon át adagolva is csök
kenti a vércukrot. T. H.

Guanin (2 amino, 6 oxipurin). A 
nukleoproteidák bomlásterméke, tehát 
minden sejtben előfordul kémiai kö
tésben. Disznóban a G. lerakódik az 
izmokban és Ízületekben és disznó- 
köszvényt okoz. T. H.

Gumbotils, 1. Pleisztocén.
Günz, 1. Pleisztocén.
Gyakoriság az éghajlattanban egy 

jelenség előfordulásának száma. Az ég
hajlat és időjárás jellemzésére az átla
gos és szélső értékek nem elegendők a 
gyakorisági értékek nélkül (fagyos, téli, 
nyári, viharos, ködös napok száma 
stb.). Az időjárási elem középértéke

legtöbbször nem a leggyakoribb érték, 
ezért az időjárási elemek előforduló 
leggyakoribb értékeinek tanulmányo
zása is kívánatos a behatóbb, fino
mabb vizsgálat esetében. B. N.

Gyakoriság, 1. Abundanda.
Gyakorlati elektromos egységek. A 

Gy. (Volt, Ampere stb.) az elektro
mágneses rendszer (1. Elektromos mér
tékrendszerek) egységei, azonban gya
korlati szempontból nem a cm, g, sec. 
az alapegységek, hanem többszörösük: 
a hossz egysége ezekben 10® cm, a tö
meg egysége IO-"11 g és az idő egysége 
a sekundum. Ezáltal a gyakorlati egy
ségek a tizes szám hatványaiban kü
lönböznek az elektromágneses rendszer
C. G. S.-egységeitől. — Az alábbi táb
lázat a gyakorlati egységek és az elek
trosztatikus, elektromágneses és Gauss- 
rendszer egységei közt fennálló össze
függéseket tartalmazza.

F .  M.

N é V
Értéke
Elek-
tro-

magn.

a C.G.S.

Elektro-
sztat.

egységben

Gauss
rendsz.

Abszolút Ohm (ellenállás).............................. 10® 1/9.10 11 1/9-10 11
„ Ampere (áramerősség) .................. 0.1 3.10® 3.10®
„ Volt (feszültség) .................... 108 1/300 1/300
„ Coulomb (töltés) .......................... 0.1 3.10« 3.10®
„ AVatt (munkasiker) - .................... 107 107 107
„ Farad (kapacitás) .................. ... 10“ ® 9.1011 9.1011
., Henry (induktivitäß)...................... 10® 1/9.10- 11 10»
„ Gauss (mágn. térerősség).............. 1 ЗЛО10 1

Gyertya, nemzetközi (normális) és 
angol, 1. Fényerősség.

Gynandroplastika, 1. Transzplantá
ció.

Gyökérrégió, 1. Takaróredő-elmélet.
Gyöngyházfelhők. Több ízben meg

figyelt, 22—27 km magasságban le
begő s a spektrum különböző színei
ben ragyogó, „irizáló“ felhők. Magas
ságukat Störmer Norvégiában 1926- 
és 1929-ben egy körülbelül 30 km-es 
alapvonal két végpontjáról eszközölt 
fénykép - felvételekből fotogrammetriai

úton határozta meg. Nem téveszten
dők össze alacsonyabb irizáló (szivár
ványszíneket mutató) felhőkkel, sem a 
világító felhőkkel (1. ott), amelyek 
csak éjjel észlelhetők. Anyagukról 
semmi biztosat nem tudunk. T. G.

Gyttja, tévesen „sapropel“, szerves 
eredetű üledékekből keletkező, ugyan
ott lerakodó (autochton) réteg, kü
lönösen eutróf (1. ott) tavakban- 
Mészben gazdag a mészgyttja (tavi 
kréta), szegény a planktongyttja. A 
mész vagy minerogen eredetű, vagy
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a vízi növények asszimilációja vá
lasztja ki a vízben oldott kaleium- 
hidrokarbonátból. S. E.

Gyujtófeszültség. Azt a feszültséget, 
melynél két elektród közti gáztérben 
(szikraköz, ívfény, Geissler-cső, 1. ott, 
stb.) önálló kisülés indul meg, Gy.-nek 
nevezzük. A gázok ugyanis általában 
nem vezetik az elektromos áramot (I. 
Gázok elektromos vezetése), vezetővé 
akkor válnak, ha bennük kisülést tu
dunk létrehozni. A kisülés megindulá
sához szükséges, hogy az elektródokra 
kapcsolt feszültség egy bizonyos alsó 
küszöbértéknél, a Gy.-nél nagyobh le
gyen. Az üzemi feszültség lehet ennél 
jóval nagyobb is, főleg akkor nagyobb, 
ha az elektródák távolsága nagy, ilyen
kor a Gy. elérésekor pillanatszerű gyor
sasággal megnövekszik a feszültség és 
a kisülés rövidzárlatszerűen indul meg.

F. M.
Gyujtófolt. Az antikatód felszínének 

az a része, ahol az elektronok beleüt
köznek (1. Eöntgen-lámpa). A régebbi

lámpákban kb. köralakú volt, újabban 
hosszúkás téglalap, amely a függőlege
sen álló lámpára vízszintes irányban 
rátekintve kis négyzetnek látszik (Goe- 
tze-vonalas gyujtófolt). Előnye, hogy 
nagy megterhelés, tehát erős sugárzás 
mellett is elég kicsinynek látszik, te
hát jól határolt árnyékképeket lehet 
vele kapni. Cs. E.

G yűrüm ágnes, 1. E le k tr o m á g n e s .

H
Hab. Azokat a diszperzrendszereket, 

melyekben a diszperzrész gázhalmaz
állapotú, H.-oknak nevezzük. Asze
rint, hogy a diszperziósközeg szilárd 
vagy folyékony, megkülönböztetünk 
szilárd és folyékony H.-okat. Szilárd
H. például a habkő; folyékony H. pél
dául a szappanhab. Jellemző a H.-okra, 
hogy a gázhalmazállapotú diszperz
rész egyedei (gázbuborékok) a diszper
ziósközeg vékony hártyái által van
nak egymástól elválasztva. Ezért a
H.-ok laminárisán difformált diszper- 
ziósközegű diszperzrendszerek. — Fo
lyadékok habzása és a folyékony H.-ok 
állandósága szoros összefüggésben áll 
a folyadék felületi feszültségével. Mi
nél kisebb valamely folyadék felületi 
feszültsége, annál nagyobb a habzó
képessége. Mindazok az anyagok, me
lyek valamely folyadék felületi feszült
ségét csökkentik (úgynevezett kapil- 
laráktív anyagok), növelik a folyadék 
habzóképességét. A víz habzóképessé
gét növelik például a szappanok, alko
holok, aldehidek, általában az orga
nikus vegyületek és a lyophil kolloi
dok (pl. fehérjék, saponin stb.). B. A.

Háborgások, 1. Égi mechanika,
Haemagglutinatio, 1. Hemagglutiná- 

ció.
Haemoglobin. Vastartalmú összetett 

fehérje, a kromóproteidákhoz tartozik. 
A vér festékanyaga, mely a vörösvér- 
sejthez kötődik. Mennyisége normáli
san 14%. Molekulárisán tud oxigént 
kötni és ezért gázcserében (a lélek- 
zésben) van nagy jelentősége. Az af
finitása a szénmonoxidhoz jóval na
gyobb, mint az oxigénhez, innen a 
mérgezések gyakorisága. A H., ha 
vízmentesen bontjuk, haeminre (ez 
tartalmazza a festékeket) és globinra 
(fehérje) hasad. Ha haeminhez víz 
kerül, akkor haematin keletkezik. Só
savval főzve, a haemin vasra és proto- 
porphyrinre hasad, a haematin vasra 
és haematoporphvrinre. T. H.

H aem olysis, 1. H em o líz is .



Haemotropin, 1. Hemotropin.
Hagen-féle ködök, 1. Intersztelláris 

tömegek.
Halibenthos, 1. Benthos.
Haliplankton. A sós állóvizek plank

tonja (1. ott). V. L.
Hallás elmélete. Ennek nem az a 

feladata, hogy a hangérzet keletkezé
sét megmagyarázza, hanem csak a fül
ben végbemenő fizikai folyamatról van 
szó addig, míg az ideg az ingert á t
veszi. A fizikában ma is még Helm
holtz r e z o n a n c i a - e l m é l e t e  
terjedt el leginkább. E szerint a dob
hártya felfogja a rezgéseket és átadja 
a fülcaontoeskáknak. A kengyel ráfek
szik a belső fül ablakára (fenestra 
ovalis), ezen keresztül a hullám a la
birintusba, majd pedig a csiga csator
nájába kerül és ennek felső járatában 
a folyadékok hullámzásba hozza. A 
csiga csatornáját egy fal hosszában 
két részre osztja. A fal egyik része 
a membrana basilaris, amely szintén 
résztvesz a rezgésben. Helmholtz sze
rint ennek a rostos rugalmas hártyá
nak húrjai mint rezonátorok működ
nek. Mindegyik rost (hallóhúr) egy- 
egy hangra rezonál. Ha a fülhöz hang
hullám ér, akkor azok és csak azok a 
rostok rezonálnak, amelyeknek meg
felelő rezgés a hanghullámban meg
van. A membrana basilaris szélessége 
és evvel a haránthelyzetű rostok bosz- 
sza a csatorna mentén változik. A 
legrövidebb rost 41 mikron, a leghosz- 
szabb kereken 500 mikron.

Evvel szemben Ewald a h a n g a l a 
k o k  e l m é l e t é t  állította fel. E sze
rint a hanghullámok a membrana ba
silaris hossziránya mentén (tehát ép
pen nem a rostok irányában) álló hul
lámokat keltenek, amilyeneket rugal
mas lemezeken Chladni óta ismerünk. 
Mindegyik egyszerű hangnak egy-egy 
hangalak felel meg. összetett rezgések 
esetében a hangalakok eredője kelet
kezik, de ebben az egyszerű hangok
nak megfelelő alakokat még fel lehet 
ismerni. Fizikai tekintetben ez az el
mélet, mely különösen a fiziológusok 
közt terjedt el, nem tudja a kü

lönböző hangok egyidejű keletkezését 
olyan egyszerűen magyarázni, mint a 
rezonancia-elmélet. M. J■

Hajómágnesség, 1. Földindukció.
Hali-féle hatás. Fémlap két csúcs

pontja közé kapcsoljunk elektromos 
áramforrást (E). Ekkor MB-irányban 
a lapon át elektromos áram halad. 
PQ egyenes mentén a potenciál (fe
szültség) mindenütt egyenlő. Ha tehát 
P és Q pontok közé G galvanométert 
kapcsolunk, akkor ez nem mutat ára
mot, mert P és Q pontok közt nincs 
potenciál - különbség. Állítsuk ezt a 
fémlapot mágnes pólusai közé úgy, hogy 
az erővonalak (Я) a lapra merőlege
sen a megjelölt irányban haladjanak. 
Ekkor P és Q pontok között poten

ciál-különbség lép fel, a galvanométer 
áramot jelez. Most P'Q' egyenes pont
jaiban egyenlő a potenciál, tehát P’ 
és Q' közé kapcsolt galvanométer nem 
jelezne áramot. — Példánkban a PQ 
ekvipotenciális egyenes, ha a mágneses 
erővonalak irányában nézünk, az óra
mutató irányában fordul el. Ekkor a
H.-t pozitívnak mondjuk, ellenkező 
esetben negatívnak. Pozitív például a 
ferromágneses anyagokban, negatív a 
bizmutban, aranyban, ónban.

Az AB pontok közt fellépő poten
ciálkülönbség :

I az áram erőssége, H a mágneses tér 
erőssége, d a fémlap vastagsága, G a 
H a l i - e g y ü t t h a t ó ,  értéke anya
gonként változik, pozitív vagy nega
tív, aszerint, hogy a hatás pozitív 
vagy negatív-e. M ..1.

Hali-féle hatás, longitudinális 1. El
lenállás változása mágneses térben.
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Hallhatóság határai. A hallható
ságnak a küszöbértékeken kívül (1. 
Küszöbértékek hangnál) még az a fel
tétele is megvan, hogy a hang magas
sága egy alsó és felső határ közt le
gyen. Az alsó határ megállapításánál 
arra kell ügyelni, hogy a felhangok 
az eredményt meg ne hamisítsák. Az 
alsó határ kedvező feltételek mellett 
16 rezgés másodpercenkint, általában 
azonban magasabb, körülbelül 24. A 
felső határ fiatal korban körülbelül
20.000, legfeljebb 22.000, a 40. év 
után Í6.000-re csökken, az öreg kor
ban 12.000. Tehát a fiatal korban a 
hallhatóság tartománya kereken 10 
oktáv. A régebbi eredetű magasabb ér
tékek leginkább onnan eredtek, hogy 
a magas rezgésszámok mérésénél jelen
tékeny hibát követtek el. Így felső ha
tár gyanánt 50.000-et és még jóval 
többet is találunk. M. J.

Hallhatósági zónák (néma öv). Erős 
dörejeket körülbelül 100 km távolsá
gig lehet hallani, persze egyre gyen
gébben. Ezen túl körülbelül ugyanily 
széles n é m a  öv következik, ahol a 
hangot csak különleges műszerekkel 
(például undograph, 1. ott) mutathat
juk ki. A néma övön túl egy újabb, 
többé-kevésbbó körgyűrűalakú terüle
tet találunk, ahol a hang megint hal
ható ( a n o m á l i s  H.) A hangnak 
ezt a megerősödését azzal magyaráz
zuk, hogy körülbelül 50 km magas
ságban lévő légköri ózonréteg magas 
hőmérséklete miatt az eredetileg fel
felé tartó hangsugarak visszahajlanak 
és a hangot lehozzák a talajra. A. L.

Hallwachs-hatás. A fényelektromos 
jelenségek (1. ott) első kísérleti meg
figyelése közé tartozik a H., mely 
abban áll, hogy egy negatívan feltöl
tött fém megvilágításkor töltését el
veszti. Lenard hazánkfia kísérleteivel 
kimutatta, hogy a megvilágított fém
ből szemmel nem látható, negatív töl
tésű, igen apró korpuszkulák, úgyne
vezett elektronok lépnek ki s ezáltal 
a fém negatív töltése folyton kiseb- 
bedik. A hatás a fém elnyelte fény
nek tulajdonítható, melyből merítik a

kilépő elektronok mozgási energiáju
kat. Amint fény esik a fémre, a hatás 
rögtön beáll, azaz rögtön kezdődik a 
negatív töltés elvesztése. -— Az ibo
lya-, ultraibolya-, Eöntgen-sugarak 
erélyesebb hatást váltanak ki, mint a 
vörös-, ultravörös-sugarak. A hatás 
egy bizonyos hullámhosszal indul meg 
és fokozódik, ha rövidebb hullám
hosszakra térünk át. T. K.

Halobionta élőlények a sósvizek jel
lemző szervezetei. V. L.

Halofita, ökológiai csoport, sótűrő 
növények. Sós-szikes talajokon (al
káli talajok: NaCl-, NaCOn-, NaSOn- 
vagy iVa-zeolithokat tartalmaznak) él
nek, többé-kevésbbé szukkulensek, 
igen magas sejtnedvkoncentrációval, 
illetve ozmotikus értékkel rendelkez
nek (sótartalom!), talajuk szívó- 
ereje nagy, amit a  növény gyökérzeté- 
nek, hogy vizet vehessen fel, felül 
kell múlnia. Időnként túlzott átned- 
vesedésű, máskor teljesen száraz ta
lajon élve, nagy alkalmazkodási ké
pességük van, részben a hidro-, rész
ben a xerofitákhoz közelednek, úgy 
alakilag, mint ökológiájukban. Lehet
nek obiigát (csak sóstalajon) vagy 
fakulatív H.-k. S. R.

Hálózati rádió. A H. anódfeszültsé- 
gét anódpótló szolgáltatja és fűtő
árama is a világítási hálózatból szár
mazik. Üzemben tartásához semmi
féle telepre sincs szükség, csak a vá
rosi világítási hálózathoz kell csatla
koznunk. Eendszerint az anódpótló a 
tulajdonképeni rádióval egy dobozban 
van összeépítve. A modern rádiók leg
nagyobb része ilyen berendezésű.

V . M .

Hamilton—Jacobi-elv. A klasszikus 
mechanikában L a g r a n g e - f ü g g -  
v é n v  nek a kinetikus és potenciális 
energia különbségét nevezzük: L —■ 
Ekin — Epot. Az L-függvényt .mint a 
koordinátáknak és ezek ezidőszerinti 
diff.-hányadosának függvényét kell ki
fejezni: L = L (qit </,). Képezzük en
nek a függvénynek időintegrálját a 
mozgás íi kezdőpontja és h  végpont-
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ja között: J  Ldt. Variáljuk ezt az

h
időintegrált, vagyis térjünk át a pá
lyáról egy szomszédos pályára úgy, 
hogy a mozgás kezdő- és véghelyzete 
állandó maradjon, a mozgás ideje 
változatlan legyen és a szomszédos 
pálya szintén megfeleljen a mozgás 
feltételeinek. Ekkor a H. azt mondja, 
hogy:

Í2

(5 j Ldt =  o.
h

A H.-nek az a tartalma, hogy ez az idő
integrál a valóságos mozgásnál szélső 
érték, mégpedig rendesen minimum. Az 
itt szereplő időintegrált p r i n c i p á 
l i s  f ü g g v é n y n e k  szokás nevezni. 
Magának a törvénynek más neve: a 
legkisebb hatás elvének Hamilton— 
■Jacobi-alakja. M. J

Hangárnyék a térnek az a része, 
ahova a hanghullámok nem jutnak, 
ha útjukban olyan test van, mely a 
hullámokat nem engedi át. A nagy 
hanghullámok elhajlás folytán, az ár
nyékot vető fal mögé is eljutnak. 
Ezért árnyékjelenséget mély hangok 
esetében, vagyis nagy hullámhosszak
nál csak igen kiterjedt fal mögött le
het tapasztalni. M. J.

Hangelemzés. Ha akármilyen hang
forrást megszólaltatunk, nem egyszerű 
rezgés keletkezik, hanem a hangrezgé
sek egész sora. A legmélyebb és rend
szerint egyúttal legerősebb hang az 
a l a p h a n g ,  a többi a f e l h a n g o k  
sora. A H.-nek az a feladata, hogy 
az összetett hanghullámot felbontsa 
egyszerű összetevőire. Ezt úgy lehet 
elvégezni, hogy az összetett rezgést 
leíratjuk (például a manometrikus 
lángnak a forgó tükörben keletkező 
képét lefotografáljuk) és a keletkező 
periodikus görbét harmonikus analízis
sel (1. ott) egyszerű rezgésekre bont
juk. Kísérleti úton a feladatot úgy 
oldjuk meg, hogy a rezonátorok sorát 
állítjuk egymás mellé és megállapít
juk, hogy az elemzett hang megszólal
tatásánál melyik rezonátor jön rez

gésbe. Ennek hangja a vizsgált hang
csoportban megvan. M. J.

Hanginterferencia. Ha a közegen 
egyszerre több hullám halad végig, 
akkor hullámtalálkozás (interferencia) 
áll elő. Mindegyik pont eredő kitéré
sét úgy kapjuk meg, ha az egyes ki
téréseket összegezzük. Ez a s z u 
p e r p o z í c i ó  e l ve .  — Ha a két 
hang magassága megegyezik, vagyis 
hullámhosszuk egyenlő és ugyanabban 
az irányban haladnak, akkor a két 
hullám egymást eTŐsíti vagy gyengíti 
aszerint, hogy útkülönbségük a fél 
hullámhossznak páros vág}' páratlan 
többszöröse. (E helyett azt is mond
hatjuk, hogy a fáziskülönbség a két 
hullám közi тг-nek páros vagy párat
lan többszöröse.) Ennek kimutatására 
a Q u i n c k e - c s ö v e t  használhat
juk. Egy cső kétfelé ágazik, majd a 
két ág újra közös csőben folytatódik. 
Az egyik ág hosszát változtatni lehet. 
Az első csőben hanghullámokat indí
tunk. Ha a két ág egyenlő hosszú, 
akkor a hullámok útküiönbség nélkül 
találkoznak, egymást erősítik. Ha az 
egyik ágat meghosszabbítjuk, akkor 
az útküiönbség nagysága szerint a 
két hullám eredője változik. — Ha 
olyan két hullám találkozik, melyek
nek rezgésszáma kevéssel különbözik, 
akkor h a n g l e b e g é s  keletkezik : a 
hang erőssége váltakozva erősödik és 
gyengül. A lebegések száma másod
percenként egyenlő a két hang rezgés
számának különbségével. M. J.

Hanglebegés, 1. Hanginterferencia.
Hangmérés sajátságos elnevezése 

annak az eljárásnak, mellyel a hang
forrás helyét, például az ellenséges 
üteg állását meg lehet határozni. Az 
eljárás kétféle lehet. Megfigyelik a 
hang terjedésének idejét két külön
böző helyen és az időkből következtet
nek a hangforrás helyére. A másik 
eljárás a hang irányát közvetlenül ha
tározza meg. A fül ugyanis a minden
napi tapasztalat szerint a hang terje
désének irányát is meg tudja állapí
tani. Ez a két fül együttes használa
tán alapszik. A két fülhez érkező hűl-
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lám közt, ha a hangforrás oldalt van, 
fáziskülönbség van. Az újabb vizsgá
latok szerint ezenkívül az irány meg
állapítására még lényeges, hogy a 
hullám a két fület nem egyszerre in- 
gerli. Ha csupán 30 milliomod másod
perc időkülönbség van a két fül in
gere közt, már észre lehet venni, hogy 
a hangforrás oldalt van. A hangter
jedés irányát sokkal pontosabban le
het meghatározni, ha a fülek távolsá
gát mesterségesen megnöveljük. Evé
gett a hanghullámokat nagyobb tá
volságban levő hangtölcsérekkel fog
juk fel, ezeket pedig egyenlő hosszú 
csövek kötik össze a két füllel. Ilyen 
i r á n y h a l l ó  kát a világháborúban 
mindenütt használtak. M. J.

Hangolás rezgő rendszer rezgésszá
mának beállítása. Hangforrásoknál a 
hangmagasságot állítjuk be H.-sal kí
vánt értékre. A hegedű, zongora, cim
balom stb. húrjainál ezt a feszítő erő 
változtatásával érjük el. Ha sípot 
akarnánk hangolni, akkor hosszát 
kellene változtatni. — Elektromos 
rezgő körök (oszcillátorok) rezgés
számának változtatása végett az áram
körbe változtatható kapacitást vagy 
önindukciós tekercset kapcsolunk. Ha 
elektromos sűrítőt és tekercset egy
más után kapcsolunk, akkor zárt osz
cillátorunk van. Ennek rezgésidejét
W. Thomsovnak következő, elméleti 
úton nyert kifejezésére adja meg: 
^ =  2 TtJ/ L  az önindukció, C a 
kapacitás. A rezgésidő fordított ér
téke a rezgésszám. — Az antenna is 
elektromos rezgő rendszer, mégpedig 
nyilt oszcillátor. Ha tekercset kapcso
lunk bele, akkor hullámhosszát meg
hosszabbítjuk, ha pedig sűrítőt ikta
tunk be, akkor hullámhosszát meg
rövidítjük. így lehet az antennát a 
kívánt hullámhosszra hangolni. M.J.

Hangsebességü áramlások. A gáz
dinamikai áramlások más megjelölése. 
.Jellemzőjük, hogy a gáz kompresszi
bilitása és a kapcsolatos termodina
mikai folyamatok nem hagyhatók fi
gyelmen kívül. Ha az áramlás sebes
sége hangsebességnél nagyobb, úgy

például egy, az áramlásba helyezett 
test ellenállása vagy felhajtóereje ál
tal okozott csekély zavarnak (járulé
kos sebességnek) nincsen hatása az 
áramlással szemben felvett irányban, 
mivel a csekély zavar legfeljebb hang- 
sebességgel terjed, tehát hatása az 
áramlással szemben nem tud felnyo
mulni. A hatás csak az áramlásirány
ban jut érvényre. (Cseppfolyós össze
nyomhatatlan folyadékoknál a zavar 
a folyadéktér minden irányában ki
terjedhet.) — Ilyen áramlások áll
hatnak elő gőz- és gázturbinák vezető 
csatornáiban, fúvócsöveiben és a raké
tákban (1. Lavalcső), ágyúlövedékek 
eseteiben stb. F. K.

Hangszóró. A rádiókészülékek fej
hallgatója (1.) lényegében véve ugyan
olyan szerkezetű, mint a közönséges 
telefon hallgatókagylója. Egy állan
dó, acélból készült mágnespatkó szá
raira dugott tekercsen folyik keresz
tül a kisfrekvenciás hangáram és 
a patkó mágneses terét ennek meg
felelően erősíti és gyengíti. A patkó
val szemben elhelyezett membrán moz
gása követi a mágneses tér ingadozá
sát és hangrezgéseket végez. Az e 1 e k- 
t r o m á g n e s e s  H. (2.) legegysze
rűbb formájában egy nagyobb méretű 
telefonkagyló, amelynek hangkisugár
zását tölcsérrel növelik. A négypólusú 
elektromágneses H. mágnespatkója 
négy ágban végződik, az ezek között 
levő mágneses térben helyezik el for- 
gathatóan az áram által keresztülfolyt 
tekercset. Az áram erősségének meg
felelően fordul el a tekercs és moz
gatja a vele összekapcsolt membránt.

Az e l e k t r o d i n a m i k u s  H.-nál 
eegédárammal mágneseznek egy, rend
szerint fazékalakú elektromágnest és 
ennek a légrésében mozog a mem
bránhoz erősített tekercs. A membrá
non levő tekercs a rajta átfolyó hang
áramnak megfelelően behúzódik vagy 
kilökődik a légrésből és rezgeti a 
membránt. (3.) A mai rádiókészülékek
H.-i rendszerint ilyenek. A mágnesező 
segédegyenáramot az anódpótlóból 
vagy külön kis egyenirányítóból kap
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ják. ;— Kísérleti célokra használnak 
e l e k t r o s z t a t i k u s  H.-kat. (4.) 
Ezeknél két vékony lemez áll egymás
sal szemben; a lemezekre adják a hang 
szerint váltakozó feszültséget. Az 
elektrosztatikus vonzás és taszítás kö
vetkeztében az egyik lemez rezeg.

A H.-k hatásfokánál megkülönböz
tetnek elektromos-mechanikai, mecha
nikus-akusztikai és elektromos-akusz-

tikai (összes) hatásfokot. Az első azt 
mondja meg, hogy a bevezetett elek- 
tromos energia hány százaléka alakul 
át a membrán mozgási energiájává. 
A második kifejezésre juttatja, hogy 
a mozgási energia hány százaléka a 
kisugárzott hangenergia. Mindegyik 
1—2% körül van. A harmadik hatás
fok az elektromos energiából végered
ményben létrejövő hangenergia száza
lékát jelenti és néhány századszáza
lék körül van. — A H.-któl megkí
vánjuk, hogy a különböző rezgés
számú hangokat lehetőleg egyformán 
jól adják vissza. A tölcséres H.-k

tölcsórkeresztmetszete az exponenciá
lis törvény szerint bővül. Ha 1—2 mé
ter nagyságúak, akkor a mély hango
kat is jól sugározzák ki. Hangosfilme
ket lejátszó mozikban és szabadtéren 
működő H.-knál használják. A mai 
rádiókészülékek hangszóróinál nincsen 
tölcsér, hanem egy rezgő kónusz su
gározza ki a hangot. V. M.

Haploid, 1. Kromozómaszámtörvény.
Haptotropizmus (thigmotropizmus)
Haploid diplonták, 1. Mutáció, 

egyes növényszerveknek az a tulaj
donsága, hogy egyoldali érintésra gör- 
bülési mozgást végeznek. Régebben 
azt hitték, hogy H.-t csak bizonyos 
szervek (kacsok, rovarevő növények 
bunkós szőrei) mutatnak, újabban ki
derült, hogy a jelenség sokkal általá
nosabb; észlelhető csiranövényeken, 
gyökereken, gombákon, moszatokon is.

G.E.
Hardy-Schulze-féle szabály. Hidro- 

fob (elektrokratikus) szolok elektroli
tokkal előidézett koagulálásánál a ré
szecskék töltésével ellenkező töltésű ion 
minősége, vegyértékűsége és koncentrá
ciója mérvadó. (Pozitív szoloknál az 
anion, negatív szoloknál a kation.) Az 
ionok koaguláló értéke (1. Koagulálás) 
a vegyértékűség növekedésével hatvá
nyozottan csökken. Például az arzén- 
triszulfidszolra vonatkoztatva a KCl, 
CaCl2 és AICh koaguláló értékének 
aránya: 1000 :100 :1. B. A.

Harkins-féle szabály szerint a páros 
rendszámú elemek jóval elterjedtebbek 
a természetben, mint páratlan rend
számú szomszédjaik (1. Geokémia).

Harmadfajú elektród az olyan fém- 
elektród, mely egyrészt az elektródfém 
egy nehezen oldható sójával, másrészt 
e só anionjának egy más fémmel alko
to tt ugyancsak nehezen oldható sójá
val érintkezik, s ez utóbbi fém ionjai
nak az oldatába merül. H.-ot kapunk 
például, ha thallo-sóoldatba merülő hi
ganyt szilárd HQ2J2 és TU keveréké
vel borítunk be. Ez elektród úgy visel
kedik (mint az a másodfajú elektró
dokra alkalmazott meggondolás alap
ján belátható, 1. ott), mintha a thal-
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liumra volna megfordítható elektród. 
A H.-okkal olyan fémekre megfordít
ható elektródokat állíthatunk elő, me
lyek erősen pozitív jellemük miatt első
fajú elektródokul nem alkalmazhatók 
(mint például a Na, vagy a Ca, me
lyek elbontják a vizet). A gyakorlat
ban azonban ezek az elektródok lénye
gesen kevésbbé válnak bet mint a má
sodfajú elektródok, s csak bizonyos, 
pontosan meghatározott feltételek mel
lett használhatók. E. G. T.

Harmadik főtétel. A kémiai átvál
tozások szabadenergiaváltozásának ab
szolút értékét az első két főtétel alap
ján nem lehet megállapítani, mert a 
Gibbs—Helmholtz - egyenlet integrálá
sakor egy integrációs állandó lép fel, 
melynek értéke ismeretlen. Ezzel a ké
miai affinitás alapvető kérdése az első 
két főtétel segítségével nem oldható 
meg. A nehézséget a Nernsttol felállí
tott tétel oszlatja el, melyet Nernst- 
hőtételnek, vagy H.-nek neveznek. 
E tétel szerint a kondenzált rend
szerek esetében az integrációs állandó 
értéke zérus. Ugyanezt úgy is ki le
het fejezni, hogy az abszolút zérus fok 
közelében a szabad energia, valamint 
a belső energia temperatúrakoefficiense 
zérus felé konvergál:

illetve az entrópiaváltozás zérus. — 
A Nernst-hőtétel lehetővé teszi a kon
denzált reakciók szabadenergiájának 
pusztán termikus adatokból való tel
jes kiszámítását. Gázreakciók eseté
ben a dolog csak annyiban kompli- 
kálódik, hogy a tétel általánosítá
sából adódó és a gőznyomásból kí
sérletileg meghatározható úgynevezett 
kémiai állandók lépnek fel, melyek 
ismeretével a rendszer termodinamikai 
viselkedése termikus adatokból meg
állapítható. — A Nernst-tételnek az 
is egyik következménye, hogy az ab
szolút zérus fok elérhetetlen. Ellenkező 
esetben ugyanis egy az abszolút zérus 
és egy ennél magasabb hőmérséklet kö

zött működő anizoterm reverzibilis kör
folyamat. egységnyi hatásfokkal mű
ködhetnék, vagyis h ő t. egyéb mara
dandó változás hátrahagyása nélkül 
munkává alakítana és így a másodfajú 
perpetuum mobilét valósítaná meg (1. 
Második főtétel). A hatásfok definí
ciója ugyanis

világos, hogy ha T a =  0, akkor у az 
egységbe megy át.

Oldatok és üvegek látszólag ellent
mondásban vannak a tétellel, mert kí
sérletileg megállapítható, hogy ezek 
entrópiája, illetve entrópiaváltozása az 
abszolút zérus fokon nem zérus. Ez a 
körülmény azonban arra vezethető 
vissza, hogy e rendszerekben a belső 
termodinamikai egyensúly beállása gá
tolva van. L. B.

Hármaspont. Bármely anyag folya
dék- és gőzfázisa, pl. folyékony víz 
és vízgőz igen sokféle hőmérsékleten 
lehet egymással érintkezve egyensúly
ban, azaz úgy, hogy sem gőz le nem 
csapódik, sem víz el nem párolog. De 
bármely hőmérsékleten az egyensúly 
csak a gőz egyetlen meghatározott 
nyomásával állhat fenn. Az ábrán 
a nyomás és hőmérséklet összetarto
zó értékeit PC tünteti föl. Ettől le
felé csak folyadék, felfelé csak gáz
fázis lehetséges. Például 100 C' -ön 
a folyadék víz és a felette lévő gőz 
csak úgy lehet egyensúlyban, ha a 
gőz nyomása éppen 1 atm .; alacso
nyabb hőmérsékleten az egyensúlyhoz 
tartozó nyomás kisebb. Hasonlóan a 
folyadék- és szilárd fázis, például fo
lyadék víz és jég sokféle hőmérsékleten 
lehet egyensúlyban, de minden hőmér
sékleten csak egy meghatározott nyo
máson (P, В); pl. —5 C°-on a víz és 
jég egyensúlyban van, ha kereken 600 
atm. nyomás alatt áll; másszóval a 
jég —5 C°-on megolvad, ha 600 atm. 
nyomást gyakorolunk. — A szilárd ée 
gőzfázis is sokféle hőmérsékleten lehet 
egymással egyensúlyban, de minden hő
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mérsékleten csak egyetlen meghatáro
zott nyomás mellett (P A). Általában 
minden anyag kétféle fázisa egymással 
érintkezve igen sokféle hőmérsékleten, 
de minden hőmérsékleten csák egyet
len nyomáson lehet egyensúlyban; ez 
a nyomás változik a hőmérséklettel. 
— Ha az anyag három fázisa érint
kezik egymással, például jég, folyé
kony víz és vízgőz, akkor csak egyet
len hőmérséklet és egyetlen nyomás 
van, melven a három érintkező fázis 
egyensúlyban van, azaz egyetlen fázis
ból sem megy át anyag a másikba.

Ezt az állapotot, amikor az anyag 
három fázisa van egymással egyen
súlyban, H.-nak nevezik (P). A víz
H.-ja 0-0075 C°-on van, a nyomá
sa 4-6 mm higanyoszlop nyomásával 
egyenlő. T. K.

Harmatmérleg (harmatmérő, droso- 
méter). A talajmentén történő ned
vességkiválás eredménye a 0° hő
mérsékletek felett a harmat, az alatt 
a dér. Mérésével már régóta kísér
leteznek, azonban egymással össze
hasonlítható mérési eredményeket a 
különböző módszerek nem szolgáltat
tak. Hiltmr E. (München) szerkesz
tette H. annyira érzékeny, hogy milli- 
grammnyi pontossággal megállapítható 
vele a növény felett vízszintesen el
helyezett cellonlapra reárakódott har
mat vagy dér mennyisége. A műszer 
igen érzékeny felfüggesztésű, erős na

gyítású, kettŐ6karú mérleg, a mutató
szerkezet egy bádogházikóban van, ab
ból kinyúló vascsőben van a mérleg 
másik karja, amelyen aluminiumhuza- 
lokra felfüggesztett 12 X 12 cm négy
szögalakú cellonlap lóg. Ilyen műszer 
hazánkban 1931 tavasza óta van hasz
nálatban Kompolt mezőgazdasági me
teorológiai állomáson. R. A.

Harmatpont az a hőmérséklet, amely
hez tartozó maximális páratartalom a 
jelenlegi tényleges páratartalommal 
egyenlő, vagyis amely hőmérsékletre 
lehűtve a jelenlegi nedvességű levegőt, 
az vízpárával telítetté válik. A H.-on 
túlhaladó lehűlés a levegőben lévő víz
pára egvrészének, kicsapódását idézi 
elő. A H. a kisugárzás útján történő 
éjszakai lehűlés alsó határa, mert a 
kicsapódás alkalmával felszabaduló 
rejtett hő a további lehűlést meggá
tolja. Éjszakai fagy előrejelzéséhez 
nélkülözhetetlen a H. ismerete. B. N.

Harmonikus analízis abban áll, hogy 
a periodikus jelenségeket egyszerű rez
gésekre bontjuk fel, melyeknek rezgés
száma 1, 2, 3, . . .  arányban nő. így 
az összetett hullámot fel lehet bon
tani ilyen egyszerű hullámokra. — En
nek a felbontásnak matematikai ki
fejezése a F o u r i e r - s o r .  Ha f(t) 
az időben periodikusan változó meny- 
nyiség, akkor
/ (t) =  öt sin 2 n v t sin 4 ■n v t -\- 

-{- a3 sin 6 n V t + ..
A jobboldali tagok egy-egy harmoni
kus rezgést jelentenek, az elsőnek rez
gésszáma V,  a másodiké 2 v ,  a harma
diké 3 v etb. — Ezt a felbontást nem
csak számítással lehet elvégezni, ha
nem mechanikus úton is a harmonikus 
analizátorokkal. M../.

Három szín elmélete. Színérzeteket 
össze lehet tenni. Ha két szín egy
szerre hat szemünkre, akkor ezeknek 
ö s s z e g e z é s i  s z í n é t  kapjuk, 
így vörös és ibolya összegezését a szín
koronggal lehet vizsgálni. Ez körlap, 
melyen két körcikket az összeteendő 
színekkel vonunk be. Ha a korongot 
gyorsan forgatjuk, az összegezési színt
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kapjuk. Ilyen vizsgálatokból kiderült,
Í lmgy bármely színt elő lehet állítani 

három színnek alkalmas keveréséből. 
Ezek az a l a p s z í n e k  a vörös, 
zöld és ibolya. Helmholtz kimutatta, 
hogy még a színkép egyszerű színei is 
a szemben többféle érzetet keltenek, 
tehát keverékszínérzetet okoznak. Maga 
a H. Youngtól ered. M. J.

Háromtest problémája, 1. Égi me
chanika.

Hártyák. A H. lamináris difform- 
rendszerek (1. Difformrendszerek). Vas
tagságuk szerint megkülönböztetünk 
durva, kolloid és molekuláris H.-at. A 
durva H. vastagabbak, mint 500 éh«, 
a kolloid-H. vastagsága 500 Щ* és 
1 lW között van, a molekuláris H. 
pedig vékonyabbak, mint 1 éOh Belső 
szerkezetük szerint vannak tömör és 
likacsos H. A likacsok lehetnek dur
vák (makroszkópos vagy mikroszkó
pos méretűek), lehetnek kolloidlikacsok 
(szubmikroszkópos méretűek) és mole
kuláris likacsok (amikroszkópos mére
tek). A likacsok, üregek alakja sze
rint megkülönböztetünk csatornás, re- 
pedéses és üreges szerkezetű H.-at. A
H. váza is különböző szerkezetű lehet. 
E tekintetben megkülönböztetünk szem
csés (diszperz), fibrillás, lamináris és 
sejtes (habos) szerkezetű H.-at. Az 
egyes építőelemek méretei szerint le
hetnek durva, kolloid és molekuláris 
diszperzitásúak. A diszperzszerkezetűek 
tehát laminárisán difformált gélek, és 
pedig xerogélek vagv lyogélek (1. Gé
lek).

Eredetük szerint megkülönböztetünk 
természetes és mesterséges H.-at. A 
természetesek (állati és növényi H.) 
legnagyobb része kolloiddiszperzrend- 
szer, xerogél vagy lyogél. Mestersége
sen kétféle úton képződhetnek: diffor- 
málás és kondenzálás által. Tömör 
II.-at (például vékony fémlemezeket) 
rendszerint difformálással (hengerlés, 
nyújtás stb.) állítanak elő. Likacsos
H. pedig leginkább kondenzálással 
nyerhetők. Legegyszerűbb előállítási 
módok: megfelelő oldatok bepárolog- 
tatása (például kollódiumhártya) és

kolloidoldatoknak vékony rétegben való 
koagulálása. H. képződhetnek adszorp
ció következtében is. Oldatok felüle
tén az oldott anyag felhalmozódik s
H. képez. Molekuláris oldatok felüle
tén molekuláris H., kolloidoldatok fe
lületén kolloid-H. képződnek (például 
fehórjeoldatok, mint többek között a 
tej felületén fehérjehártya képződik).

A H. fizikai sajátságai között leg
lényegesebb á fi e r e s z t, ő к é p,e s s é - 
g ü к (permeabilitás). Gázok, folyar 
dékok, oldott anyagok H,-on külön
böző mértékben hatolhatnak, diffun- 
dálhatnak át. Lényeges szerepe van e 
sajátságnak az ozmózisjelenségben, a 
Donnan-ionmegoszláeban, hártyahidro
lízisben, dialízisben, a hártyák szűrő- 
képességében stb. Áteresztőképességü
ket számos tényező befolyásolja, úgy
mint: a vastagság, a tömörség (lika
csok mérete), a likacsok alakja, a hár
tya anyagának minősége, liofilitása, 
elektromos töltése, a diffpndálő anyag 
minősége és diszperzitásfoka. Ha vala
mely hártya csak bizonyos anyagokat 
tud átereszteni, másokat azonban nem, 
úgy f é l i g á t e r e f e z t ő  (semiper- 
meabilis) h á r t  у á nak nevezzük. E 
fogalmat rendesen oldott anyagra és 
oldószerre vonatkoztatják.

Az áthatolás sebességét a következő 
differenciálegyenlet fejezi ki:

ahol c, és ca az átdiffundáló alkatrész 
koncentrációja a hártya által elválasz
to tt két oldatban, v,t az oldat térfo
gata, melyből az alkatrész kidiffun- 
dál, ш a hártya felülete és ó az úgy
nevezett d i a 1 í z i s á 11 a n d ó. — 
A dialízisállandó a diffundáló anyag 
diffúziósállandójával a következő ösz- 
szefüggésben áll:

ahol D a diffúziósállandót, 1 ]  a lika
csok keresztmetszetének összegét, l a 
likacsok hosszát jelenti, к pedig egy



állandó, mely a hártya szerkezetétől, 
folyadékfelvevőképességétől, duzzadtsá- 
gától függ. — Féligátereztő hártyák
nál az oldott anyagra vonatkoztatott 
dialízisállandó értéke nulla (1. Dialízis, 
Féligáteresztő hártyák, Szűrés, Ultra- 
szűrés). B. A.

Hártyahidrolízis. Ha valamely kol
loidelektrolit (1. ott) oldatát a tiszta 
diszpenziósközegtől (oldószertől) meg
felelő hártyával, fallal választjuk el, 
úgy a hártyán csakis az amikroszkó- 
pos ionok hatolhatnak át, a kolloid
ionok azonban nem. Ha kolloidelek- 
trolit gyenge savnak vagy gyenge lúg
nak a sója, akkor hidrolízis követke
zik be, mely a dialízis folytán mind
inkább nagyobb fokot ér el. E jelen
ség különösképen a kolloidoldatok dia
lízis útján való tisztításnál veendő fi
gyelembe (1. Donnan-féle ionmegosz
lás). B.A.

Hártyapotenciál, 1. Donnán - féle 
hártyaegyensúly.

Hasadás a kristályokon gyakran ész
lelhető az az ismert jelenség, hogy 
mechanikai hatásra a kristály részei 
síklapok szerint válnak el egymástól. 
A H. annak a következménye, hogy a 
kohézió, vagyis a részek közqtti össze
tartás irányok szerint változó; a H. 
síkja a legkisebb összetartás (kohé
zió-minimum) irányára merőleges. A
H. jelenségét megkísérelték a kristály- 
rácsból geometriailag megmagyarázni. 
A H.-i síkok többnyire tömegpontok
kal leginkább telelevő, vagyis legjob
ban megterhelt síkok. Kristálygeo- 
metriailag mindig jól meghatározott, 
rendesen igén egyszerű indexekkel (1. 
ott) kifejezhető síkok. A H.-i sík 
gyakran egyúttal főnövekedési sík is. 
—- A H .  jelenségét és mértékét azon
ban tisztán a rács geometriai felépí
téséből megmagyarázni nem lehet. 
Újabb, egyelőre még csak néhány 
ásványon végrehajtott kísérletek a H. 
és az azt kiváltó erő között mennyi
ségi összefüggést iparkodnak kiderí
teni. Bebizonyosodott, hogy a mecha
nikai behatás szerint tulajdonképen 
többféle H.-tkell megkülönböztetnünk:

a) ütési, b) nyomási, c) húzási H.-t. 
— A kősóval végzett kísérletek sze
rint a legkevesebb energiát az ü t  é s i
H. igényli. A kristályrészek külső 
erők hatására it t inkább tranzlációs 
(1. Kristályok plasztikus magatartása) 
síkok szerint válnak szét. — A n y o 
m á s i  H. bekövetkeztét a nyomó erő 
által előidézett rácsdeformáció előzi 
meg. A kristályrészek bizonyos to
vábbi megterhelésre robbanásszerűen 
ugranak szét, a H. mintegy belső erők 
hatására következik be. Ez úgy ma
gyarázható, hogy az összenyomott 
kristályrács-részben a deformáció kö
vetkeztében azonos töltésű ionok ke
rülnek egymás mellé és pedig a nyo
más növekedtével oly számban, hogy 
a közöttük fennálló taszító erők össze
geződése felülmúlja a rács deformált 
részében uralkodó összetartó erők ér
tékét: ebben a pillanatban a kristály 
s z é t r o b b a n .  — A h ú z á s i  H. 
tulajdonképen az előbbi két folyamat
ból tevődik össze. — A nyomási H.-t 
előidéző nyomósúly és a kísérlethez 
használt ásványlemez vastagsága kö
zött valószínűleg lineáris összefüggés 
áll fenn, a másik két H.-nál ez az ösz- 
szefüggés bonyolultabb. R. R.

Határáram. Ha elektrolitoldatot nö
vekvő (s a bomlásfeszültségnél na
gyobb) kapocsfeszültséggel elektroli- 
zálunk, akkor kezdetben a kapocs
feszültséggel nő az áram intenzitása 
is. Elektrolízis közben azonban az 
elektródok körül koncentrációs (és 
esetleg kémiai) polarizáció következik 
be, s az elektrolit koncentrációja az 
elektrodódok körül (feltéve, hogy az 
elektródok nem oldódnak) csökken. E 
koncentráció-csökkenést részben kon- 
penzálja az oldat változatlan összeté
telű belsejéből meginduló diffúzió, s 
kis áramsűrűség (=  áramerősség/elek- 
tródfelület) esetén, e két hatás követ
keztében, az elektródfelületen beáll 
egy, az eredetinél kisebb elektrolit- 
koncentráció. Az áramsűrüség növelé
sekor az időegység alatt kiválasztott 
ionok mennyisége nő, ezzel együtt nő, 
de kisebb mértékben, a diffúzió által
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az elektródokhoz szállított ionok meny- 
nyisége is, úgyhogy most egy kisebb 
stacionárius koncentráció áll be az 
elektródok körül. Az áramsűrűség to
vábbi növelésekor elérünk egy olyan 
határhoz, melynél az elektródok kö
rüli ionkoncentráció elenyésző kicsivé 
válik, és az áram a diffúzió által az 
elektródokhoz szállított'ionokat azon
nal leválasztja. Ezen túl hiába növel
jük az elektrolizáló kapocsfészültséget, 
az áramerősség nem nőhet tovább, 
hanem megmarad az ionok diffúzió
sebessége által megszabott értéken. 
Ez a H. A kapolcgfeszültség növeked- 
tével csak akkor növekedhet ismét az 
áramsűrűség, ha az elektródokon új 
folyamat (új ionok semlegesítése) kö
vetkezik be. Ez új elektródfolyamatra 
nézve azután természetesen megfele
lően nagyobb áramsűrűségnél újra 
előáll a H. E. G. T.

Határozatlansági reláció. A régi me
chanika (kvantummechanika előtti fi
zika) szerint a mérések pontosságának 
nem volt elvi határa, természetesen 
gyakorlati értelemben a mérési beren
dezések tökéletlenségei minden mérés 
pontosságának határt szabtak, de való
színű feltevés volt az, hogy a berende
zések tökéletesítésével a mérések pon
tossága határtalanul fokozható. A 
kvantummechanika szerint is fennáll 
ez, ha egy rendszeren egyidejűleg csak 
egy változót mérünk. Heisenberg vette 
azonban először észre, hogy két külön
böző változó adatai mérésének pontos
ságát ugyanazon rendszeren általában 
nem lehet egyidejűleg minden határon 
túl fokozni, mégpedig azért, mert az 
egyik változó mérése szükségképen 
maga után vonja azt, hogy a rend
szerbe beleavatkozunk és ezzel a többi 
változó adatait megváltoztatjuk. Pél
dául ha egy részecskének a koordiná
táját mérjük, ezzel szükségképen egy 
kis sebességet fogunk neki adni és ez 
éppen az ugyanazon időben való se
besség mérésének a pontosságát rontja 
le. Ezt a körülményt egy Heisenberg- 
től származó igen egyszerű példán 
akarjuk megvilágítani, melyet kissé le

egyszerűsítünk. Gondoljunk a követ
kező esetre: egy részecskének pontos 
helyzetét ideálisan jó mikroszkóppal 
akarjuk meghatározni. Tudjuk, hogy 
a mikroszkóp felbontóképességének ha
tára a használt fény hullámhosszának 
a fele, tehát egy pontnak a helyzetét 
csak egy hullámhossz nagyságával 
egyenlő’ bizonytalansággal tudjuk meg
adni. Ha azonban az illető részecskét 
ilyen fénnyel világítjuk meg, akkor 
szükségképen ütközik vele egy fény
kvantum, melynek energiája hr (1. 
Energiakvantum). A relativitástan sze
rint azonban minden E-energiához egy 
E

nagyságú tömeg tartozik (1. Rela
tivitástan). Mivel pedig a fény sebes
sége c, azért a fénykvantum impul- 

h г h e
zusa lesz ~i . c =  ~  (Impulzus —

tömeg X sebesség). Ennek folytán az 
illető részecske, mivel a fénykvantum 
vele ütközik és nem tudjuk, hogy az 

h V
ütközés milyen, ±  ~  nagyságrendű

impulzust vehet fel. Ez tehát az előbb 
említett beavatkozás a rendszerbe a 
koordináta mérésénél. Jelöljük a koor
dináta mérésének a pontatlanságát

4  3 -vel, tehát H q — és az impulzu

sát H p-vel, tehát H p =  2 — . És 
c

mivel a c a fény frekvenciája, azért

—=  i  tehát H q . A p — 2 ~  — h. 
г 2 b
Ez a Heisenberg-féle határozatlansági 
reláció. Számtalan más ilyen példát le
het megadni, ahol a két határozatlan
ság szorzata mindig egyenlő Л-val. 
Igen szemléletes példa a következő is. 
Meg szeretnénk határozni az atómmag 
körül keringő elektron helyzetét egy 
időpontban és feltesszük, hogy már 
birtokunkban lenne egy ilyen nagy fel
bontóképességű mikroszkóp. Megvilá
gítjuk tehát az elektront egy olyah 
hullámhosszúságú fénnyel, mely ezt a 
meghatározást lehetővé tenné, de ugyan-
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akkor a fénykvantum ütközik az elek
tronnal és ezért kidobja a megfelelő 
Bohr-pályából, amiáltal az elektron 
pályájának további követése lehetet
lenné válik. Általában vannak mennyi
ségek, amelyek egyidejűleg mérhetők 
és olyanok, melyek a határozatlansági 
relációk szerint nem mérhetők egyide
jűleg. Például az atom energiája és 
teljes impulzusmomentuma egyidejűleg 
mérhetők, de ezekre a dolgokra mate
matikai nehézségek miatt nem térhe
tünk rá. N.. T. és G. P.

H atárréteg  (hidrodinamika). Mivel 
a valóságos folyadékok tapadnak (ad- 
herálnak) a szilárd határfelületekhez, 
a szilárd felület mentén a folyadék se
bessége zérus. A külső áramlás sebes
ségébe való átmenet csak a szilárd fe
lülettől bizonyos távolságban történik 
meg, úgyhogy a sebességváltozás a test 
közelében a legnagyobb. Mivel a visz
kozitás folytán fellépő nyírófeszültsé
gek a sebességváltozás nagyságával 
arányosak, a viszkozitás a szilárd test 
közelében gyakorolja a legnagyobb be
folyást az áramlásformára. Ezt a ha
tármenti réteget nevezik Prandtl pro
fesszor nyomán H.-nek. — Mivel a 
külső áramlásformára kihatással van 
a II.-ben előálló áramlásforma is, az 
újkori hidrodinamika igen behatóan 
foglalkozik a H.-ben lefolyó jelensé
gekkel. A H.-ben az áramlásforma le
het lamináris (1. ott) vagy turbulens 
(1. ott), amire nézve befolyással van 
a határfelület minősége (érdessége) 
is. Ez utóbbi módot ad arra, hogy a
H.-ben előálló áramlásformát befolyá
soljuk, minek révén a külső áramlás 
is megváltoztatható. Ennek jelentő
sége van, az áramlásban elhelyezett 
testek ellenállására (1. ott) nézve és 
az azokon keletkező dinamikus fel
hajtó erőre (1. ott) is. — A H.-ből 
alakulnak ki a testről leváló örvé
nyek is, melyek, mint szabad örvé
nyek, nagyrrészben magyarázzák a fo
lyadéknak a testen keletkező ellenál
lási erőhatásait (1. Folyadékellenállá
sok). F. K.

Határrétegelinélet, 1. Hidrodinamika.

Határsebesség, 1. Relativitás elmé
lete. ,

Hatásfok. Minden gép lényegében 
energiaátalakító. Így a gőzgépbe hő
energiát viszünk és mechanikai ener
giát kapunk. A H. törtszám, azt fe
jezi ki, hányadrésze a nyert, energia a 
befektetett energiának. — Gőzgép
nél, ha Ti a kazán, T-2 a sűrítő kam
ra abszolút hőmérséklete, akkor a szá
mított H. F i —  12 

T i
Ez az i n d i k á l t

vagy m a x i m á l i s  H. A valóságban 
a H., az e f f e k t i v  H. jóval kisebb, 
mert a gépben a hasznosítható ener
giának nagy része elvész. A gőzgép 
effektiv H.-a a legmodernebb gépek
nél is csak 30—35%. Sokkal előnyö
sebb az elektromos gépek H.-a. Az 
elektromotor H.-a 80%-on mindig fe
lül van, nagy gépeknél 95%-ot is elér. 
De az összehasonlításnál tekintetbe 
kell venni, hogy az elektromotorba 
áramenergiát vezetünk be, ennek ter
melése pedig előzőleg nagy energia- 
veszteséggel jár. Az elektromos tele
pek H.-át úgy igyekeznek fokozni, 
hogy nagy telepeken, szénbányák kö
zelében, a legmodernebb berendezés
sel állítják elő az elektromos áramot 
és ezt előnyös módon vezetik a fel- 
használás helyére. M. J.

H átráltató faktor, 1. Fokozatos 
öröklés.

Heaviside-réteg, 1. Ionoszféra. 
Heíner-egység, 1. Fényerősség.
Hegyihetegség. A magaslati leve

gőt meg nem szokott embereken for
dul elő. Általában csak 4—5000 mé
ter magasságban mutatkozik. Ha az 
egyén nyugalomban van (repülőgé
pen, léghajón), akkor a H. csak nagy
fokú fáradságérzésben nyilvánul meg. 
Azonban a legkisebb testi munkára 
erős bágyadtság, szédülés, fejfájás, 
szívdobogás vesz erőt az emberen. A 
turistákon, akik hegymászás közben 
igen erős testimunkát végeznek, ezek 

tünetek fokozódnak: ájulás, lég
szomjúság áll be és szederjessé lesz 
az arcszínük. Súlyosabb esetekben ez 
a testi és lelki tehetetlenség oly nagy
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fokúvá válhat, hogy még az életvesze
delemből sem próbálják meg a mene
külést. A betegség oka oxigénhiány, 
oxigénbelélegeztetésre elmúlik. H.-t a 
repülők úgy kerülik el, hogy oxigén
palackokat visznek magukkal. T. H.

Hegyi meteorológiai obszervatórium 
célja a magas légkör jelenségeinek ku
tatása volt abban az időben, amidőn 
még léggömbök és légi járművek nem 
állottak о célra rendelkezésre. A lég
nyomásnak és a hőmérsékletnek a ma
gassággal való csökkenését először he
gyi meteorológiai állomások megfigye
léseiből ismerték meg. Ma is az az 
egyik legfontosabb rendeltetésük, hogy 
megfigyeljék a légkör magasabb réte
geinek időjárását és arról hírt adjanak. 
A H.-ok működése azonban nem elegendő 
erre a célra helyhezkötöttségük, arány
lag csekély magasságuk miatt és azért 
sem, mert megfigyelésük mégis a föld 
felületéről, tehát a talaj és domborzat 
által közvetlenül befolyásolt levegő
rétegből származik. A légkör magasabb 
rétegeinek időjárását ezért szélmérő és 
műszeres léggömbökkel, továbbá légi 
járművekkel is kutatják. A H. előnye, 
hogy állandó és aránylag kényelmes 
megfigyelési és időjárási hírszolgálati 
lehetőséget biztosít, szemben a nagyobb 
előkészületeket igénylő léggömbös és a 
veszéllyel járó, költséges légi járműves 
kutatásokkal. A H.-ok értékes adato
kat szolgáltatnak az orvosi éghajlat
tan számára is, feltárva a sok beteg
ség gyógyítására alkalmas magaslati 
levegő és időjárás tulajdonságait. B. N.

Hegyi patak állatvilága. A sebesen 
folyó hegyi patakokban jellegzetes ál
latvilág él. A vízben hiányzik a plank
ton (1. ott), mert ez a sebes vízben 
nem fejlődhetik ki. Az ilyen patakban 
két f ő b i о t  о p különböztethető meg:
1. A sebes vízterületek, az ú. n. lo 
t i  к u s élettér, melybe a patak med
rében levő kövek és az ezeken szívósan 
megkapaszkodó növényvilág szolgál
nak az állatok lakóhelyéül. Az itt élő 
állatok rendkívül lapos testűek, rende
sen kihegyesedő testvégükkel a víz fo
lyásával ellenkező irányban kapaszkod-

Teruiészettudományi Lexikon.

nak meg. Többnyire jól fejlett ka
paszkodó szerveik vannak s így véde
keznek a víz elsodró hatásaival és ere
jével szemben. Mások jól fejlett hor
gokkal, tüskékkel és karmokkal ka
paszkodnak meg a kövek egyenetlensé
geiben vagy a növények között. 2. A 
csendes vízterületek, az ú. n. 1 e n i- 
t  i к u s életterek, melyek a patakok 
öbölszerű, alig folyó területein tartóz
kodnak. I t t  rendesen olyan állatvilág 
él, melynek tagjai más életterekben is, 
pl. tavakban, tócsákban, árkok álló 
vizeiben és csendes folyóvizekben is 
megtalálhatók, tehát igazi e u г у t o- 
p i к u s szervezetek (1. ott), szemben 
a lotikus életterek állatvilágával, mely
nek tagjai a sebes vizekhez alkalmaz
kodtak, más életterekben nem fordul
nak elő, tehát igazi s t e n o t o p i k u s  
élőlények (1. ott). A H.-nak tagjai 
kedvelik az oxigénben dús, aránylag 
hideg vizeket. V. L.

H egy-vö lgy i szél. A hegylejtők és 
völgyek különböző éghajlati sajátsá
gaiból származó napszakos légáram
lás, amely nappal a völgyekből a lej
tők mentén felfelé, éjjel ellenkező 
irányban tart. Az utolsó években igen 
sok tekintetben módosultak a H. ke
letkezésére vonatkozó nézetek és sike
rült megmagyarázni azokat az eltéré
seket, amelyek ez alól a szabály alól 
különleges fekvésű vidékeken mutat
koztak. A H.-rendszer csak csendes 
sugárzási időben fejlődik ki, mert a 
frontátvonulások és a helyi hatástól 
független szélbeáramlások sokkal erő
sebbek, semhogy a helyi szelek zavar
talan kialakulását megengednék. A H. 
egyik érdekes esete a gleccser-szél, 
a helyi áramlásnak egy olyan alak
ja, amelyet a jégárak különleges ég
hajlati tulajdonságaiból lehet megma
gyarázni. A. L.

H eisenberg elm élete a fémek ferro
m ágnességéről. A paramágneses je
lenségek tudvalévőén úgy jönnek lét
re, hogy a külső mágneses tér az ele
mi atomi mágneseket az irányával 
párhuzamosan igyekszik beállítani és 
ennek ellene hat a részek hőmozgása.
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Ilyen elemi mágnesek a keringő elek
tronok, mivel elektromos töltéssel bí
ró rész keringése a mag körül ekvi
valens egy körárammal, melyet, mint 
ismeretes, egy az áram síkjára merő
leges .mágnessel helyettesíthetünk. Ha
sonlóan az elektronnak saját tenge
lye körüli (vélt) forgása is mágne
ses momentumot létesít. A ferromág
neses anyagok Weiss P. elmélete sze
rint a paramágneSektől abban külön
böznek, hogy az elemi mágnesek köl
csönhatása olyan erős, hogy egymást 
párhuzamosra tudják állítani külső tér 
behatása nélkül. Ez természetesen csak 
szilárd testeknél lehetséges. Eszerint 
egy ferromágneses test tulajdonképen 
mindig mágnesezve van. Hogy a ferro
mágneses anyagok (vas, kobalt, nikkel 
stb.) normális állapotukban látszólag 
nem mágnesesek, annak az az oka, hogy 
ámbár minden kis elemi tartomány te
lítésig van mágnesezve, elzen mágnese- 
zétbségek iránya teljes összevisszaság
ban van orientálva és ezért lerontják 
egymás hatását. Ha a testet mágne
sezzük, akkor tulajdonképen csak ezen 
kis tartományok mágnesezettségének 
irányát állítjuk egymással párhuzamos
ra, vagy' tekintetbe véve a fémek mikro
kristályos szerkezetét, minden igen kis 
elemi kristályban levő mágneses di
pólusokat a kristály szimmetriája ré
vén meghatározott azon irányira, mely 
a külső térrel a legkisebb szöget zárja 
be. Érzékeny berendezéssel ki is mutat
ható a mágnesezés folyamán minden 
ilyen kis elemi tartomány mágnesezési 
irányának hirtelen átfordulása (t. i. 
egy ilyen kis elemi tartomány mágne
sezési iránya egy bizonyos térerősség
nél egyszerre fordul át (1. Barkhausen- 
effektus). Weiss P. tényleg feltette', 
hogy a ferromágneses anyagokban az 
atómmágnesek kölcsönhatása olyaii 
erős, hogy egymást párhuzamosra tud
ják állítani, azonban igen egyszerű szá
mítások mutatják, hogy ez nem lehet
séges, az erő nagyságrendekkel kisebb, 
mint amekkora a rendezéshez szüksé
ges lenne. A kvantummechanika fel
fedezésével Heisenberg И7.-nek -sikerült

az erőről számot adnia. Eszerint nem 
mágneses, hanem tipikus kvantumme
chanikai erők állítják párhuzamosra az 
atomi mágneseket. Makroszkopikusan 
azonban az ő elmélete ugyanarra az 
eredményre- vezet, mint Weissb.

N .T .é s G.P.
Heisenberg elmélete, 1. Kvantum- 

mechanika.
Heleofiták azok a vízi növényiek, 

melyek a víz alatt fejlesztik ki gyö
kérzetüket, míg vegetatív rendszerü
ket a víz fölött képezik. V.L.

Heliofita, fénykedvelő növények, 
csak teljes napfényben élnek, míg a 
helioszkioíil fajok úgy a teljes nap
fényt, mint a részleges beárnyékolást 
elviselik, a kompenzációs pont 1/iuo 
felett (1. Szkiofita). S. H.

Héliumatóm. A hidrogén után a hé
liumnak van a legegyszerűbb atomja. 
Az atom magjának kétszeres pozitív 
töltése van, mely körül két elektron 
kering. Az atommag súlya (az 0 = 1 6  
egységekben kifejezve) egyenlő 4-gyel, 
tehát nem egészen négyszer olyan ne
héz, mint a H. Mindazonáltal a He- 
m-agot négy protonból (Я-mag) és két 
elektronból gondoljuk felépítve és fel
tesszük, hogy a kis tömegkülönbség 
onnan származik, hogy négy proton és 
két elektronnak egy Яе-maggá való 
összeállásánál sok energia szabadul fel. 
mely a relativitástan szerint éppen a 
tömegkülönbséggel egyenlő (1. Tömeg
hiány). Megfigyelni ezt a képződést 
vagy kísérletileg előállítani azonban 
még nem sikerült. Яе-magok a rádió
aktív testektől kilövelt «-részek is. A 
He spektruma két egymástól teljesen 
különböző színképvonalrendszerből áll. 
Az egyik rendszernek az energianívói 
szingulettek, ezt nevezzük parihélium
nak, a másik rendszer energianívói tri- 
plettek, ez az orthohélium. A két rend
szer a következőképen jön létre: Mivel 
а Яе-пак két elektronja van, ezek spin
jei kétféleképen állhatnak be egymás
hoz: parallel és antiparallel. Az utóbbi 
helyzetben lerontják egymás hatását és 
ezért nem tudják a pályaimpulzus kü
lönböző értékéhez tartozó nívókat fel-
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bontani, ez tehát a parhélium. Viszont 
parallelállás esetében hatásuk összege- 
ződik és az eredőjük még háromféle- 
képen állhat be a kvantumelmélet sze
rint a pályaimpulzus-momentumhoz: 
parallel, antiparallel és merőlegesen, te
hát a nívókat három komponensre bont
ják (kivéve az S-nívókat, melyek nem 
bomlanak fel). Régebben arra gondol
tak, hogy a parhélium és orthohélium 
talán külön elemek. Ez a két rendszer 
általában nem kombinál egymással. A 
parhélium legmélyebb nívója természe
tesen IS  nívó (a kvantumállapotok je
lölését 1. Kvantumelmélet alatt), az 
orthohéliumnál azonban egy IS nívó 
éppen a Pauli-elv miatt nem lehetséges, 
mert ekkor a két elektronnak mind a 
négy kvantumszáma egyenlő lenne, ezért 
ebben a rendszerben egy 2S nívó a leg
mélyebb. De ez lényegesen magasabban 
fekszik, mint a pararendszer IS  nívója, 
tehát az atomnak még feles energiája 
van, a kiválasztási szabályok azonban 
tiltják, hogy két S-állapot egymással 
kombináljon és azonkívül még azt is, 
hogy a szingulettrendszerből a triplett- 
rendszerbe menjen át az atom. Azért 
az orthorendszer 2S állapotát meta- 
stabilisnak nevezzük (1. Metastabil ál
lapot). Ebből az állapotból az atom 
csak úgy szabadulhat, hogy egy arány
lag kis energia felvételével a 2P álla
potba megy át, ahonnan már leeshet 
a szingulett IS  állapotba; t. i. ennek 
csak a szingulett-triplett kombinációs 
tilalom mond ellen, de ennek áttörése 
olőfordul.

A H. energianívóit számítani a régi 
kvantumelmélet szerint leküzdhetetlen 
nehézségekbe ütközött. A H. t. i. egy 
ú. n. háromtestprobléma, a mag és a 
két elektron, kölcsönösen erőt gyako
rolnak egymásra. Az ilyen problémát 
szigorúan egyáltalában nem lehet meg
oldani. A csillagászatban vannak kö
zelítő módszerek erre a célra kidolgoz
va, de ezek mind azon alapszanak, 
hogy a vonzó centrumok egyikének ha
tása igen kicsiny (pl. a Nap, egy nagy 
bolygó és egy kis bolygó), de a He- 
atómban a részek töltése ugyanolyan

nagyságrendű és azért ezt a csillagá
szati, ú. n. perturbációelméletet nem 
alkalmazhatjuk. A kvantumfeltételek 
azonban bizonyos megszorításokat tar
talmaznak a lehetséges pályákra és ez 
egy más szempontból könnyíti a szá
mítást. Ennek alapján Heisenberg kí
sérelte meg a fíe-nívókat közelítőleg 
számítani, de eredményei nem egyez
tek a tapasztalattal. Később azonban, 
ugyancsak Heisenbergnek, legalább a 
spektrum kvalitatív képéről sikerült 
egy más módon számot adnia, ő ta 
lálta elméletileg, hogy az orthohélium 
nívói triplettek és nem dublettek, amint 
azt addig hitték (két nívó t. i. igen 
közel összeesik), amit azután a meg
figyelések is igazoltak. A hullámmecha
nika alapján azonban olyan jó köze
lítő módszereket sikerült kidolgozni a 
háromtestprobléma számítására, hogy 
ezek alapján Hylleraas E. a kísérleti 
hibák határain belül pontosan ki tudta 
számítani a He spektrumát.

N. T. és G. P.
Héliumcsö. A H. Geissler-cső (1. ott), 

melyben kis nyomású héliumgáz van. 
A pozitív fény színe a gáz minőségé
től függvén, itt a hélium spektrálszí- 
neiben világít a cső és így spek
troszkópiai célokra használható. Hasz
nálják a H.-t továbbá elektromos 
rezgések jelzésére, például hullámhosz- 
szak megállapítására Lecher-rendsze- 
rekben (1. ott), mert a H. a Le- 
cher-rendszer mentén csúsztatva azon 
pontok közt fog világítani, hol a fe
szültségnek maximális értéke van. F. M.

Héliumtartalmú kőzetek. Az urániu
mot vagy thóriumot tartalmazó kőze
tekben és ásványokban állandóan ter
melődik hélium a radioaktív bomlá
sok útján, amelyek részben alfasuga
rak (hélium-atommagok) kilövellése 
közben mennek végbe. Ha a hosszú 
geológiai korszakok alatt így felgyü
lemlett héliumgáz zárványszerűen bent
rekedt az ásványban, illetve kőzetben, 
akkor annak mennyiségéből az illető 
kőzet keletkezése óta eltelt idő tar
tamára lehet következtetni ugyanúgy, 
mint ahogy ezt az urániumércek ólom-

21*
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tartalmának ismerete lehetővé teszi 
(1. Urániumólom). — A kőzetek hé
liumtartalmának egy másik keletke
zési módja az, hogy a beszáradó ten
gervizekből kiváló sók a tengervízben 
mindig jelenlevő radioaktív bomlás- 
termékek valamelyikét magukba kebe
lezik (ú. n. elegykristály képződése 
közben). Így pl. a  konyhasó az ólom- 
izotop rádium D-1 felveszi; a rádium 
D-ből keletkező polonium pedig (1. 
Rádióaktív bomlássorok) alfa-részecs
kéket lövell ki, amelyek aztán bent 
maradnak a konyhasóban. Innen van 
pl. a stassfurti sótelepek héliumtar
talma. 1. L.

Helmholtz-kettős réteg, 1. Elektro
mos kettős réteg.

Helofita, ökológiai csoport, mocsári 
növények, lehetnek vízzel borított ta 
lajon higromorf (1. ott) vagy xero- 
morf, illetve anemomorf (1. ott) meg- 
jelenésűek, előbbiek állandó, ala
csony, utóbbiak nagyobb, változó oz
motikus értékekkel, erősebb párolgás
sal (xerohelofiton, pl. a nád) (1. 
Hidratúra, Életformák). S. R.

Helokrén, 1. Forrás.
Helyi áram. Nyílt galvánelemben is 

fogy az elektródok anyaga. Ez azt 
mutatja, hogy elektromos áram ke
letkezik, mert az elektródok anyaga 
csak így fogyhat. Ugyanis egy plek- 
tród két pontja között halad áram, ez 
a H. Ha a cinkelektródban1 más. fém 
is van, mint tisztátalanság, akkor a 
cink, az elektrolit és az idegen fém 
zárt galvánelemet alkotnak, melyben 
a H. halad. Másik példa a következő. 
Az akkumulátor ólomlemeze különböző 
magasságban különböző koncentráció
jú folyadékkal érintkezik, így a réte
gek között H. keletkezik. Ekkor a na
gyobb telítettségű helyen ólom válik 
le. Tehát az akkumulátor lemeze hasz
nálaton kívül lefelé vastagodik. M. J.

Hemagglutináció (baemagglutina- 
tio =  vérsejtösszetapadás), vörösvér- 
sejtek agglutinációja, melyet okozhat 
normál- vagy immunsavókban foglalt 
hemagglutinin; vannak növényi he- 
magglutininek is, aminő a ricin, cro-

tin, phasin, robin. A H. szemléltetése 
defibrinált és hígított vérrel történik; 
vagy ilyen vérnek 085%-os NaCl-ol
dattal való hígítása és a vérsejtek le- 
ülepítése (vagy kicentrifugálása) után 
a vérsejtüledékből sósvízzel 5%-os 
szuszpenzió készül és utóbbiakhoz ad
ják az agglutininre vizsgálandó olda
tot. A H. abban nyilvánul meg, hogy 
a vérsejtek csakhamar pelyhekké ve
rődnek össze és leülepednek a próba
cső fenekére, míg fölöttük a folyadék 
feltisztul. Ezen folyamat lényege az 
agglutininnek hozzátapadása (adszorp
ciója) a vérsejtekhez, ami megzavarja 
azokat az egyensúlyi erőviszonyokat, 
amelyek őket lebegve tartották és 
aminek következtében bekövetkezik az 
összetapadásuk (kohézió). — Sokszor 
a H.-t követi a hemolízis, nevezetesen 
akkor, ha nagyobb töménységben hat 
az agglutinin a sejtekre. — Normál
savók H.-ja nem általános, hanem 
csak bizonyos vérsejtfajokra terjedő 
és nem nagyfokú, míg kísérleti álla
toknak idegen fajú vérsejtekkel való 
parenterális kezelése által nyert im
munsavó aránytalanul erősebb és szi
gorúbban fajlagos hatású. P. H.

Hemikolloidok, 1. Semikolloidok.
Hemikryptophyta, 1. Életforma.
Hemolízin (vérsejtoldó anyag), a 

sokféle és nagyszámú hemolizáló 
anyagok közül az immunitásban és 
szerológiában H.-eken csak azok ér
tendők, amelyek normál- és immun
savókban foglaltatnak, nemkülönben 
olyan állati és növényi származású 
vérsejtoldó anyagok, melyek egyútal 
antigének is. — Normál- és immun- 
lizinen a normál-, illetve immunsa
vók H.-jeit kell érteni; ezek hatása 
két tényezőből tevődik össze, melyek 
egyike hőálló, másika hőérzékeny. — 
Amidőn valamely szervezetet más
fajú vérrel (vérsejtekkel) kezelnek, 
annak szervezetében csak a hőálló 
tényező termelődik és halmozódik fel 
a vérben, míg a hőérzékeny rész 
( =  komplement) csak annyi marad, 
amennyi különben is az illető fajú 
szervezet vérében lenni szokott. —



На О С° körül valamely hemolizáló 
savóban megfelelő verseiteket kever
nek és egy ideig állni hagynak, majd 
kicentrifugálják, akkor úgy a versei
tek, mint a savó megváltozottnak bi- 
zonyl: 1. a verseitek elszörpölték 
(adszorbeálták) a hőálló .anyagot, 
ami abban nyilvánul meg, hogy most 
(kellő hőfokon) oldódnak olyan sa
vóban is, mely csakis komplementet 
tartalmaz és amely őket az adszorp
ció előtt nem oldotta; 2. a Sótar
talmú savó pedig úgy változott meg, 
hogy most magában véve már nem 
képes oldani; 1. és 2. összeadatván, 
az oldás természetesen bekövetkezik. 
— Az olyan vérsejtet, amelyhez a 
hőállórész kapcsolódott, „szenzibili- 
zált“-nak mondják, ami azt fejezi ki, 
hogy elő van készítve, fogékonnyá 
van téve a komplementhatás iránt. 
Ebben a mechanizmusban a vérsejt 
és a hőálló rész egymáshoz való kap
csolódása a fajlagos fázis, míg a 
komplementet bármely friss normál- 
savó képviselheti, mely komplementet 
egyáltalában tartalmaz; éppen ezért 
szenzibilizált vérsejtekkel komplement 
után lehet kutatni valamely folyadék
ban (1. Komplementkötést). Egészen 
hasonló hatási mechanizmusa van a 
bakteriolizineknek. — Egyéb hemoli
záló anyagok közül említendők né
mely baktérium-termékek (stafilo-, te- 
tanolízin), valamint növényiek (pl. ri- 
cin), továbbá állatiak, aminő némely 
pókfélékben (pl. keresztespókokban) 
foglalt arachnolizin, a varangy- és 
tüzhasú béka bőrmirigyeiben foglalt 
frinolízin és a kígyómérgekben foglalt
H. Mindezeknek más a hatásmódja, 
mint a savóké, velük állatokban anti- 
hemolízinek termelhetők. P. H.

Hemolízis (haemolysis =  véroldás), 
a vérfestóknek (hemoglobinnak) kiol
dódása a vörösvérsejtekből, minek kö
vetkeztében a vérsejteket tartalmazó, 
előbb színtelen folyadék (vérplazma, 
vérsavó) vörössé lesz. Sokféle ismert 
kémiai szer, valamint hipotóniás só
oldatok és párolt víz is okozhat H.-t, 
nemkülönben bizonyos állati és növé

nyi anyagok (1. Hemolizin). A szero- 
lógiában főképen a normál- és immun
savók H.-e volt kiterjedt és beható ta 
nulmány tárgya. A H. lényege a vö- 
rösvérsejtek határfelületének (hártyá
jának) olyan megváltozása, melynek 
következtében a vérfesték azon keresz
tül kilép a környező közegbe; maga 
a vérsejt nem oldódik fel, annak teste 
mint színtelen korong megmarad. Al
vadó véren a H. azzal árulja el magát, 
hogy az alvadókból kiváló vérsavó nem 
színtelen vagy halványsárga, hanem 
vörös. Yérsejteknek fiziológiás sósvíz
ben való szuszpenziója átlátszatlan, 
visszavert fényben vílágosvörös, a vér
sejtek lesüllyedése után fölöttük a 
folyadék színtelen; ha ellenben vala
mely okból H. állott be, akkor a fo
lyadék átlátszóvá és sötétvörössé lesz, 
a színtelen vérsejtárnyékok mint fe
héres pelyhek a cső fenekére süllyed
nek. — Ha H. az élő szervezet
ben megy végbe, a vérfesték a vér fo
lyadékába (plazmába) lép át (=  he- 
moglobinémía) és innen a veséken át 
a vizeletbe is juthat (=  hemoglobi
nuria). P. H.

Hemométer. A hemoglobin menv- 
nyileges meghatározására szolgáló ké
szülék. A Sahli- és a Fleischel—Mie- 
schel - készülékek kolorimetriás elven 
alapulnak. Pontosabb eljárás a spek- 
trofotometria segítségével vihető ki.

T. H.
Hemotropin (vérsejtirányító), a sze- 

rológiában jelenti normál- és immun
savókban foglalt azt az anyagot, 
amely vérsejtekhez tapadván, ezeket 
előkészíti fagocitosisra (1. o tt és Bak- 
teriotropin). P. H.

Henderson-elmélet a diffúziós po
tenciálra, 1. Diffúziós potenciál.

Henry, az induktivitásnak gyakor
lati egysége. Egy H. annak a vezető
nek önindukciós együtthatója, melyben 
egy Volt feszültség indukálódik, mikor 
az áramerősség egy másodperc alatt egy 
Ampere-al változik. — Az elektroszta
tikus mértékrendszerben az induktivi
tás egysége a cm eL szt mely 9H011
H.-val egyenlő. — Az elektromágneses
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mértékrendszerben viszont 1 cm el mág, 
nak 10~e H. felel meg. F. M.

Henry—Dalton-törvény a gáz és fo
lyadék egyensúlyára vonatkozik és azt 
fejezi ki, hogy a folyadékban oldott gáz 
mennyisége a gáz nyomásával (kon
centrációjával) arányos. E törvényt ké
sőbb Dalton kiegészítette és kimon
dotta, hogy a törvény akkor is igaz 
marad, ha több gáz elegyéről van szó, 
azonban ez esetben az illető gáz par
ciális nyomását kell figyelembe venni.

L.B.
Heparin-plazma (szövettenyésztés) 

az alvadásgátló heparinnal kezelt vér
ből készül. A heparint Howell készí
tette és Craciun ajánlotta először szö
vettenyésztési célokra 1926-ban. A he
parin használata a sietséget, a paraf
finozást, sőt a fecskendő jégbehűtését 
is feleslegessé teszi és a sejteknek sem 
növekedését, sem működését nem gá
tolja. Lehetővé tette a legtöbbször az 
állatok életébe kerülő műtét kiküszö
bölését is és ma már egyszerű szívszú
rással (szívpunctio), vagy érszúrással 
(vénapunctio) a bőrön keresztül lehet 
venni a vért. Cs. M.

Hereditär tulajdonság, a. m. át
öröklődő tulajdonság, vagyis olyan, 
amely az előző generációkban már 
megvolt és a következő generációkban 
is fellép. Sz. Z.

Hereditas, a. m. átöröklés (1. ott).
Heroin, gyógyszer, diacetil-morfin- 

sósavas sója.
Herpon, a vizek iszapjában élő lé

nyek összessége. V. L.
Herschel-hatás abban áll, hogy ha 

fotografuslemezt kék fény ér, azután 
pedig vörös vagy ultravörös fényt ej
tünk rá, akkor a kék fény által keltett 
rejtett kép jelentékenyen gyengül. Ezt 
régebben a színkép ultravörös részének 
fotografálására használták fel, Meg
világították a lemezt kék fénnyel, az
után pedig az ultravörös színképet ej
tették rá. Ahol ultravörös vonal jut 
a lemezre, o tt a kék fény hatása gyen
gül. Terenin ezen az úton 11.280 Áng- 
strömig tudta a színképet fotografál- 
ni. M. J.

Hertz-egység. Bármilyen rezgő moz
gásnál 1 Hertz =  1 rezgés/sec. A ka
mara a hang magassága 440 Hertz =  
440 rezgés másodpercenként. A H.-ben 
kifejezett rezgésszámot úgy kapjuk, ha 
a hullámok terjedésének sebességét a 
hullámhosszal elosztjuk. Így az elek
tromos hullámok 300.000 km/sec sebes
séggel haladnak. Ha a hullámhossz pl. 
600 m, akkor a rezgésszám 300.000 
km/sec: 600 m == 50.000/eec — 500.000 
Hertz. Ilyen nagy rezgésszámoknál kilo- 
hertzet szokás használni. 1 kilohertz 
=  1000 Hertz. Tehát az előbbi rezgés
szám 500 kilohertz. M. J.

Hess-féle energiatörvény. A termelt 
energia az anyagok kiindulási és a vég
termékeitől függ és független a köz
bülső termékektől; vagyis ha valamely 
vegyület más vegvületté alakul át, 
akkor mindig ugyanannyi meleg ter
melődik akármilyen úton, tehát akár
milyen közbülső termékek útján ke
letkezett a végtermék (1. még Termő- 
kémia). T. H.

Heterodinamia, 1. Uniformitas.
Heterodiszperz-rendszerek, 1. Poli- 

diszperz-rendszerek.
Heterogamétás az az egyén, amely

nek kétféle genómú ivarsejtjei vannak 
(X  és Y, vagy X és O), vagyis az 
ivarkromozómák szerint vagy a hím, 
vagy a nőivarsejtek kétfélék (1. Gono- 
zóma). Sz. Z.

Heterogamia, 1. Anirogénia, Gaméta.
Heterogenézis, 1. Mutáció.
Heterogén katalízis, 1. Katalízis.
Heterogenomatikus, 1. Kromozóma- 

számtörvény.
Heterokromózis, 1. Kromozómák.
Heterologizálás. A transzplantáció

nak (1. ott) azon alakját, amelynél 
különböző nemű (sexus) állatok csira
mirigyét kölcsönösen kicseréljük, H.- 
nak nevezzük. A heterologizált álla
tokba ültetett és ott befogant idegen
nemű csiramirigy hormonja egyrészről, 
a sajátnemű csiramirigy hormonjának 
hiánya pedig másrészről a kísérleti ál
laton mélyreható változásokat idéz 
elő, amelyek egyrészt alaktani, másrészt 
pszichikai természetűek. — A nőstény
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bői hereátültetéssel hímmé hangolt 
(masculinizált) tengerimalac, vagy pat
kány szervezete a faj hímjére jellemző 
másodlagos ivari jellegeket fejleszti 
ki. Súlya az átlag nőstényénél na
gyobb lesz, szőrzete eldurvul, külső 
nemiszervei erősebben kifejlődnek s ami 
a legkülönösebb, az implantált csira
mirigy hormonja a kísérleti állat ideg- 
rendszerére olyan módon hat, hogy az 
állat nemi ösztöne nőstényjellegét 
nagyrészt elveszti és hímjelleget ölt. 
Ellenkező irányú kísérlet esetén, ami
dőn hím állat szervezetébe petefészket 
plántálunk (az állatot feminizáljuk), 
a külső nemi szervek fejlődése vissza
marad, az állatok könnyebbek lesznek. 
Alkotásuk és szőrzetük a nősténye
kére emlékeztet. Tejmirigyeik és em
lőik működésre képesek lesznek, a nemi 
ösztön pedig nőstény jelleget ölt.

D. E. és K. A.
Heteroinorphosa. Elveszett szervek 

újraképzésének folyamatáról és azzal 
kapcsolatos oknyomozó fejlődéstani (1. 
Fejlődésmechanika) kérdésekről r e 
g e n e r á c i ó  alatt van szó. Az újra- 
képzett szerv, a regenerátum, minősé
gével azonban néhány olyan fogalom 
áll kapcsolatban, melyek ismertetése a 
regeneráció címszóba nem illeszthető 
be. A regeneráció folyamán újrakép- 
zett szerv ugyanis lehet az elveszett
nek teljes értékű hasonmása, akkor a 
regenerátumot h o l o m o r p h e s  á-  
nak (teljesalakú regenerátum) nevez
zük. — Ha a regeneráció folyamán 
nem a teljes elveszett szerv restituá- 
lódik, hanem annak csak egy része, 
m e r o m o r p h o s á r ó l  (részalakú re
generátum) beszélünk. Előfordul az az 
eset is, hogy az elveszett sasrv helyén 
egy olyan szerv regenerálódik, amely 
bár teljes, mégsem mása az elveszett
nek, hanem ahhoz csak hasonló. Az 
ilyen regenerátumot h o m o m o r -  
p h о s á nak (hasonló alakú regenerá
tum) mondjuk. — Végül ismeretesek 
olyan regenerátumok, amelyek egészen 
más alkotásiak, mint amilyen az el
veszett szerv volt. Ezek az eltórő al
kotási regenerátumok két csoportba

sorolhatók. Az első csoportba tarto
zók olyan testtájon fejlődnek, amelyen 
rendes körülmények között soha elő 
nem fordulnak s ennek következtében 
szükségképen minőségileg különböznek 
attól a szervtől, amelynek helyén ke
letkeztek. Így pl. a tízlábú rákok szem
nyelének helyén kiscsáp regenerálódha- 
tik. Ez a példa magyar vonatkozásban 
annyiban nevezetes, hogy a Balaton
ból eddig közel húsz olyan tavirák 
(Potamobius leptodactylus) került elő, 
melynek szeme helyén természetes vi
szonyok között kiscsáp regenerálódott. 
Az ilyen regenerátumokat h e t e r o -  
m o r p h o s á k n a k  (más alakú rege
nerátum) nevezzük. A második cso
portba olyan regenerátumokat soro
lunk, amelyek nem csak a regeneráló 
testtájtól idegenek, hanem az illető 
állatfajon rendes körülmények között 
elő sem fordulnak. Az ilyen regenerá
tumok neve n e o m o r p h o s a  (új 
alakú regenerátum).

A különböző regenerátum - féleségek 
közül oknyomozó fejlődéstani (1.. Fej: 
lődésmechanika) szempontjából külö
nösen az utóbbi kettő vizsgálatának 
van nagy elvi jelentősége, mert vilá
got vet egyrészt a regenerációs blas
tema (1; ott) organizációs és détermi- 
nációs viszonyaira, mutatja, hogy a 
szervezet az egyszerű pótlási folyama
ton túl különleges teljesítményre is 
képes, másrészt az idegrendszernek a 
regeneráció folyamatára gyakorolt irá
nyító hatására vonatkozólag támpon
tokat nyújt. D. E. és K. A.

Heteropikus fácies, 1. Fácies.
Heteroplasztika, 1. Transzplantáció.
Heteroploidia, 1. Kromozómaszám- 

törvény.
Heteroploidok, 1. Mutáció.
Heteropoláris, elemek, 1. Kémiai 

kötés.
Heteropoláris vegyületek, 1. Kémiai 

kötés.
Heterosztázis, a keresztezéskor a 

hibridben összekerülő tulajdonságok 
között létrejött viszony, amikor vala
mely tulajdonság nem enged érvényre 
jutni valamely más tulajdonságot,
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amely azonban vele nem homológ, 
vagyis nem tartozik ugyanahhoz az 
allelomorf párhoz (1. Dominancia). A 
dominancia (1. ott) esetében az allelo
morf pár egyik tagja uralkodik a hib
ridben a másik felett, míg heterosztá- 
zia esetében az egyik (episztatikus) 
faktor elnyomja a másik (hiposztati- 
kus) faktor érvényesülését. Így pl. do
minancia esetében a fekete szín (F) 
uralkodik a fehér szín (f) felett, 
vagyis a hibridben (Ff) a fekete szín 
dominál, a fehér recesszív. H. esetében 
pl. a fekete (F) elnyomja a sárgát (S). 
A fekete allelomorf párja a fehér (f), 
a sárgának nincs allelomorf párja, mert 
a keresztezésben résztvevő mindkét 
szülőben megvan a sárga szín faktora, 
de az egyik az előbbi okból fekete (FS), 
a másik sárga (fS). A sárga színfak
tor emiatt nem fog mendelezni. A 
kettő hibridje fekete lesz (FfSS), mert 
a fekete akkor is elnyomja a sárgát, 
ha az két faktorral, van képviselve. 
A második ivadékban 3 fekete lesz és 
egy sárga a mendelezési arány (1FFSS: 
2FfSS:lffSS). Sz.Z.

Heterotopikus szervezetek azok az 
élőlények, melyek életük folyamán táp
lálékszerzés céljából állandóan az egyik 
élettérből (1. ott) a másikba vándorol
nak. Így pl. egyes légyálcák életfelté
telük következtében rendszeresen eltűn
nek a tavakból. A H. szervezetekkel 
szemben az egész életükön át egy élet
térben tartózkodó szervezeteket h o- 
m u t ó p i k u s  élőlényeknek mondjuk.

V. L.
Heterotrófikus baktériumok, 1. Iszap

baktériumok.
Heterovakcina (mástól eredő oltó

anyag), a Wright - vakcinatherápiára 
alkalmazott, elölt baktériumokból ké
szült oltóanyag, amidőn a baktériu
mok nem az illető betegből származ
nak, hanem más eredetűek (1. Autó
vakcina). P. H.

Heterozigóta, 1. Zigóta.
Heterózis, növényeken már régen 

észlelt jelenség, hogy a hibridek leg
többször magasabb termettel, nagyobb 
virágokkal, erősebb sarjadzóképessóg-

gel, hosszabb élettartammal, nagyobb 
télállósággal stb. bírnak, mint a homo
zigóta egyedek. Ezt a sajátságot a 
hibridek luxuriózusságának, t  ú 1 f e j - 
1 ő d é s é nek nevezték, amely vegeta
tíve öröklődik, de magról nem. E túl- 
fejlődós tanulmányozása újabban a bel
tenyésztés (1. Tenyésztési eljárások) 
alkalmazásával párhuzamosan történt. 
Azt tapasztalták ugyanis, hogy ide- 
genmegporzású növények (pl. kukorica) 
beltenyésztés révén hamarosan lerom
lanak, vagyis több generáción keresz
tül történő magamegtermékenyítés 
miatt a növények termete, nagysága, 
hozama stb. fokozatosan csökken egy 
bizonyos minimumig. Ugyanekkor csök
ken a variabilitás, túlsúlyba kerülnek 
a leromlást mutató homozigóták (bel- 
tenyésztési degeneráció). Ha a belte- 
nyésztési leromlás minimumát mutató 
növényt keresztezzük egy másik szár
mazéksornak ugyancsak leromlott ho
mozigóta egyénével, úgy e párzásból 
hatalmas termetű, a kiinduló egyének 
méreteit elérő, vagy azt felül is múló 
egyének keletkeznek. A két leromlott 
homozigóta egyén keresztezésének ered
ménye tehát t ú l f e j l ő d ö t t  h e 
t e r o z i g ó t a .  Ezek a jelenségek 
arra engedtek következtetni, hogy a 
homozigótaság, vagyis a beltenyészés 
leromlásra, a heterozigótaság túlfejlő- 
désre vezet. Emiatt nevezte ezt a túl- 
fejlődést Shull H.-nak. A vizsgálatok 
újabban kiderítették, hogy nem a ho
mozigótaság és a heterozigótaság kö
vetkezménye a leromlás, illetőleg a 
túlfejlődés, hanem kizárólag csakis 
annak, hogy mily gének kerülnek össze 
mindkét esetben. A H.-nak minden
esetre genotípikus oka van. A keresz
tezés csak akkor okoz heterózist, ha 
a két szülő bizonyos gén szempontjá
ból eltérő. Shull és East elmélete sze
rint a homozigóta leromlása megma
gyarázható a recesszív génpárok ta 
lálkozása révén, ami bizonyos gátlás
sal hat a fejlődésre. Ennek ellenkezője 
tehát fejlődést serkentő lesz. Ezt az 
elméletet a későbbi vizsgálatok nem 
igazolták, valamint East és Jones
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dominancia - elméletét sem, amely vi
szont a hibrid túlfejlődését a bennc- 
lévő sok domináns-faktor együttes ha
tásának tulajdonította. Plate szerint 
inkább megadja a magyarázatot a 
kombinációs-elmélet, amely szerint nem 
a heterozigótizmuson vagy a dominan
cián múlik a túlfejlődés, hanem egy 
bizonyos mennyiségű gén szerencsés és 
helyes kombinációján, éppúgy, mint a 
beltenyósztósi degeneráció hátráltató 
faktorok kombinálódásának a követ
kezménye. Ez az elmélet még a szo
matikus hatásoknak, sőt a homomeriá- 
nak is szerepet enged a túlfejlődés ma
gyarázatában. Sz. Z.

Heterozómia, 1, Kromozómaabberá- 
ció.

Heusler-ötvények, 1. Ferromágnes
ség.

Hexóda, 1. Többrácsos elektroncsö
vek.

Hexozidáz, 1. Enzim.
Hibrid, a keresztezéskor (1. ott) 

keletkező heterozigóta egyén.
Hidatofita (hidrofita), ökológiai cso

port, vízi növények, a hínárvegetáció 
(1. Submersiherbosa) alkotóelemei, 
ide tartoznak a lebegő (1. Pleuston) 
és rögzített (alámerült vagy úszó, 1. 
Benthos, Limnofita) vízi növények s 
a kettős (vízi-szárazföldi) fajok (1. 
Amfifita). S. R.

Hidratáció alatt azt a jelenséget ért
jük, hogy a vízben oldott ionok maguk 
körül vízmolekulákat kötnek meg s az 
oldatban e vízmolekulákkal együtt mo
zognak. A vízmolekulák e megkötése 
nem a sztöchiometriai törvényeknek 
megfelelően történik, hanem annak a 
következménye, hogy az ionok elektro
mos töltése a dipól-természetű víz- 
molekulákra elektrosztatikus vonzó ha
tást gyakorol. Ennek folytán az ion- 
hidrátban lévő vízmolekulák száma a 
meghatározásnál fennálló kísérleti kö- 
rülvénvek szerint ingadozik. Általában 
minél kisebb valamely ion, annál több 
vízmolekulát köt magához. Kivétel ez 
alól a hidrogénion, mely vízzel minden 
körülmény között jól definiált Нз0+

összetételű hidroxonium-ionná egyesül.
E. G. T.

Hidratációhő az a hőmennyiség, mely 
felszabadul, ha egy gramm-malekula 
gázalakú iont vízben oldunk. A H. te
hát az ionhidrátok képződéshője.

E. G. T.
Hidratura, a növény vízállapota, 

mértéke a relatív gőzfeszültség arány
számai (100, ha telített levegőről, 
tiszta vízről vagy maximálisan duz
zadt kolloidról van szó, különben 
kisebb 100-nál). A növény sejtjei
nek ozmotikus értéke (meghatáro
zása plazmolízissel vagy krioszkópi- 
kus módszerrel) utal a H.-ra, mert 
emelkedése a H. csökkenésével jár és 
fordítva. Poikilo-H.-s növények víz
ellátása teljesen a külső viszonyoktól 
függ (ezek alsóbbrendűek, teljes ki
száradást is elviselnek), míg homoio-
H.-s növények sejtnedvük koncentrá
ciójának változásával alkalmazkod
nak (1. xerofita). Az ozmotikus érték 
változik a növény különböző részei
ben, van napi és évi ingadozása stb., 
nagyobbnak kell lennie a talaj szívó
erejénél, különben nincs vízfelvétel.

S. R.
Hidraulika. Azokat a hidro-, аёго- 

és gázdinamikai feladatokat, melyek 
fizikai-matematikai úton nem oldhatók 
meg olymódon, ahogy azt a mérnöki 
gyakorlat kívánná, H.-i alapon kezel
jük. Ezen az értendő, hogy a rendsze
rint térbeli (3 méretű) áramlások — 
midőn azt a viszonyok megengedik (így 
pl. a csövekben való áramlások esetei
ben) — egyméretűvé egyszerűsíthetnek 
és az ilyen egyméretű áramlásokra bi
zonyos körülírt, tehát nem általános 
esetekre érvényes törvények állapíttat
nak meg kísérleti-tapasztalati alapon. 
A H. ebben az értelemben nem egyéb, 
mint az áramláselméleti kérdések keze
lésének egy különleges módszere, mely
nek legnagyobb hasznát a mérnöki tu 
domány látja. Újabban a H.-i módsze
reknél is bizonyos mérvű általánosítás 
történik azáltal, hogy a H.-i kísérle
teknél a d i n a m i k a i  h a s o n l ó -  
s á-g szabályait veszik tekintetbe, ill.
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a H.-i kísérleteket ezek szem előtt tar
tásával végzik a különféle, e célra épí
tett laboratóriumokban. (Modellkísér
letek.) F. K.

Hidrobiológia a- vizek élővilágával 
(hydrobios) foglalkozó tudomány. 
Ilyen szempontból a tengerek életét 
kutatja az o c e a n o l ó g i a  (1. ott), 
míg az édesvizek életét a l i m n o l ó -  
g i a (1. ott) vizsgálja. V. L.

Hidrobiológiái állomások azok a 
tudományos intézmények, melyek ten
gerpartokon, édesvizek partjain épül
tek. Céljuk a tengerek, édesvizek fizi
kai, kémiai, geológiai, biológiai stb. 
szempontból történő tudományos fel
dolgozása. Rendesen állandó tudomá
nyos és segédszemélyzettel rendelkez
nek s kutatók részére munkahelyek
kel, eszközökkel, műszerekkel, kísér
leti berendezésekkel jól felszereltek. 
A világ legkülönbözőbb helyein több
száz H. van már. V. L.

Hidrodinamika. A cseppfolyós (víz
nemű), azaz összenyomhatatlan (in- 
kompresszibilis) folyadék áramlásjelen
ségeivel kapcsolatos törvények tudo
mánya, mely az áramlásformák kiala
kulását fizikai-matematikai alapokon 
magyarázza. (Áramláselmélet.) — A 
klasszikus H. egyik legkiválóbb műve
lője Leonhard Eider volt, aki az 
i d e á l i s  f o l y a d é k o k  áramlásá
nak differenciálegyenleteit fel is állí
totta, míg a v a l ó s á g o s  (viszkó
zus) f o l y a d é k o k  áramlásának dif
ferenciálegyenleteit Navier és Stokes 
alkották meg. — A valóságos (viszkó
zus) folyadékok újabb áramláselméleté
ben a Prandtl professzortól (Göttinga) 
származó h a t á r r é t e g e l m é l e t  
játszik igen nagy szerepet, melynek ré
vén a valóságos folyadékok áramlásá
nak jelenségeit és az azokkal kapcso
latos erőhatások keletkezését sok eset-' 
ben meg lehet már magyarázni. F. K.

Hidrofil anyagok. Az olyan anya
gok, melyek felületükön a vizet ad
szorpcióé erők működése folytán nagy
mértékben képesek megkötni, H. Ha 
az ilyen anyagok molekuláris vagy 
iondiszperz állapotban vannak, vagy

is a vízmolekulákat szabad molekulák 
vagy ionok kötik meg, úgy a jelensé
get h i d r a t á l á s  nak nevezzük (1. 
Liofil, Liofob, Hidrofob anyagok).

tí .A.
Hidrofil kolloidok oly kolloidolda

tok, illetőleg kolloidanyagok, melyek
nek részecskéi nagymértékben hidra
tálnak. A részecskék hidratálása vagy 
csupán azoknak felületére szorítkozik, 
vagy kiterjed azok egész tömegére (1. 
Liofil kolloidok). B.A.

Hidrofob anyagok, melyek a vizet 
sem kémiai, sem adszorpciós erőkkel 
megkötni nem képesek. Ilyenek pl. a 
fémek, olajok, zsírok. B. A.

Hidrofob kolloidok olyan kolloidol
datok, illetőleg kolloidrendszerek, me
lyeknek részecskéi hidrofob anyagból 
(1. ott) vannak felépítve. Ilyenek pl. 
a fémszolok, olajok, zsírok stb. kol
loidoldatai (v.ö. Liofob kolloidok). B.A.

Hidrogél, 1. Gél.
Hidrogénatom. A hidrogénnek van 

a legegyszerűbb atomja, melyben egy 
pozitív töltésű mag (mely maga is 
elemi test, egy proton) körül egy elek
tron kering. A keringő elektron elméle
tét és a reá vonatkozó kvantumfelté
teleket már a kvantumelmélettel (1. ott) 
és tovább a kvantummechanikával kap
csolatban tárgyaltuk. A kvantumelmé
let ismertetésekor a H. spektrumában 
levő szérieszeket is levezettük. Meg
jegyezzük, hogy a hidrogén mint egy- 
testprobléma, a legegyszerűbb a mate
matikai tárgyalás szempontjából s ezért 
bármelyik elméletben csak; a H. esete 
tárgyalható teljes szigorúsággal. A 
spektrum tárgyalásakor már említet
tük, hogy az egyes vonalak nagy fel
bontóképességű spektroszkóppal vizs
gálva, több komponensre bomlanak fel, 
de ez a jelenség nem azonos az ú. n. 
hiperfinom struktúrával, mely egyes 
magasabb rendszámú elemek spektru
mában lép fel, hanem onnan szárma
zik, hogy a kvantumelmélet tárgyalá
sakor említett szérieszek, melyek vo
nalai o tt nagy távolságra vannak egy
mástól, mivel a tér, melyben egy elek
tron mozog, a többi elektron zavaró
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hatása miatt már nem coulombszerű, a 
hidrogénspektrumban igen közel össze
esnek. A relativitás tekintetbevétele 
nélkül tulajdonképen szigorúan össze
esnének, de a relativista tömegkorrek
ció egy kis felhasadást eredményez. 
Szemléletesen a relativista korrekció 
azt eredményezi, hogy az ellipszis, 
melyen az elektron kering, nem áll 
a térben, hanem maga is forog. A 
finom struktúra - felbomlásra először 
Sommerfeld vezetett le a régi kvan
tumelmélet alapján egy formulát, mely 
a jelenséget helyesen írta le, később a 
relativista hullámmechanika alapján 
számították és meglepetésre a tapasz
talattal nem egyező eredményt kaptak, 
csak a Dirac-elmélet (1. ott) vezetett 
megint a helyes formulára. Sommerfeld 
tehát a régi elmélet helytelen feltevései 
alapján jutott a helyes formulára, de 
igazolni lehet, hogy ennek az az oka, 
hogy két különböző hatás éppen a vo
nalak két egyenlő és ellenkező irányú 
eltolását létesíti, melyek megsemmisítik 
egymást. A hullámmechanikai formula 
éppen azért volt rossz, mert csak az 
egyiket vette tekintetbe. Az energia
nívók eltolódását kifejező helyes for
mula a következő:

ahol E az energia, R a Rydberg-kon- 
stansz, h a Planck-állandó, n a fő
kvantumszám, l a mellékkvantumszám 
és a a finom struktúra állandója:

2ne2

ahol e az elektron töltését és c a fény- 
sebességet jelenti. N. T. és G. P.

Hidrogénelektród. Ha platina-korom
mal (1. ott) bevont platina-elektródot 
valamely vizes oldatba mártunk és 
hidrogéngázt vezetünk az elektród kö
rül az oldaton keresztül, akkor e be
rendezés hidrogénre nézve megfordít
ható elsőfajú elektródként viselkedik, 
melyben a platina csak mint a Яг 
2f/+-folyamat katalizátora szerepel.

A H. potenciálja (e) függ a hidrogén
gáz nyomásától (P) és az oldat hidro
gén - ionkoncentrációjától ( c ) : e =  

Л/ p
— 0‘058 log -—— (szobahőmérsékle-

c ,
ten). Az 1. norm, hidrogénionkoncent- 
rációjú oldatba merülő H., az úgyneve
zett normál H. potenciálját önkénye
sen nullának szokás választani, s erre 
vonatkoztatják a többi elektródok po
tenciálját (1. Galvánelemek). — A
H.-ot gyakran használják oldatok hid- 
rogénionkoncetrációjának (illetőleg hid
rogénexponensének, 1. ott) meghatáro
zására. Ha ugyanis a vizsgálandó ol
dattal készült H.-ot egy ismert kon
centrációjú oldatot tartalmazó H.-dal 
koncentrációs elemmé kapcsolják (1. 
ott), akkor az elem elektromotoros 
erejéből kiszámítható a kérdéses hid
rogénionkoncentráció. Az ismert kon
centrációjú H. helyett a gyakorlatban 
rendszerint valamely kényelmesebben 
kezelhető normálelektródot (például 
kalomelektródot) alkalmaznak, mely
nek a norm. H.-ra vonatkoztatott po
tenciálja ismeretes lévén, az így mért 
elektromotoros erőből kiszámítható a 
vizsgálandó elektródnak norm. H.-dal 
szemben mutatott potenciálja, amiből 
viszont a koncentrációs elemekre érvé
nyes képlet alapján meghatározható 
a keresett hidrogénionkoncentráció. — 
A hidrogénionkoncentráció meghatáro
zására H. helyett gyakran chinhydron- 
elektródot használnak (1. ott). E. G. T.

Hidrogénexponens (p H) valamely 
oldat grammegyenérték/literben kifeje
zett hidrogénionkoncentrációjának (cH) 
negatív logaritmusa: p H =  — logcH

Cp =  10 . Így például a cH —
O'OOOl normál hidrogénionkoncentrá- 
ciójú oldat H.-e pH =  4. Minél kisebb 
a hidrogénionkoncentráció, annál na
gyobb a H. Semleges oldatban pH — 7 
Mivel vízben a hidrogénionok és hid- 
roxilionok koncentrációjának (GOH) a 
szorzata állandó ( ~  víz ionszorzata), 
Cfj. Cqh =  1 0 ~ a z é r t  a рн-ból az



3 3 2

oldat hidroxilionkoncentrációja is ki
számítható. A gyakorlatban azonban 
a fenti összefüggés alapján a lúgos ol
datok jellemzésére is a pH-1 szokás 
használni. A COH - bidroxilionkoncent- 

, 10“ “
i adójú lúg p H -ja : pH =  — log~p-----

и он
így például 0-1 norm, lúg Ря 'За (ba 
teljes disszociációt feltételezünk) 13. 
A koncentrációnak pH -7a\ való kifeje
zése azért előnyös, mert elkerüljük a 
sok tizedest, illetőleg kitevőt tartal
mazó számok írását, s ezáltal átnéze- 
tesebb a jelölés. — Savak pH -ja nem 
szükségképen azonos azok titrálás ú t
ján meghatározható savtartalmával, 
mert titrálással gyenge savaknál is az 
egész savmennyiséget mérjük (titrálás 
közben ugyanis a fokozatos semlegesí
tés következtében újabb és újabb sav
molekulák disszociálnak), a pH pedig 
csak a változatlan oldatban jelenlévő 
hidrogénionok koncentrációját adjameg. 
A pH meghatározása vagy hidrogén- 
koncentrációs elemmel történik (1. ott), 
vagy pedig pufferoldatok segítségével 
kolorimetriás eljárással (1. ott).

E. G. T.
Hidrogénhőmérséklet. A H-i skála 

az állandó térfogaton tarto tt hidrogén 
nyomásváltozására van alapítva a kö
vetkező nemzetközi megállapodások sze
rint: Az 1 atmoszféra nyomáson ol
vadó jég hőmérsékletét 0°-kal, az 1 
atmoszféra nyomáson forró víz gőzé
nek hőmérsékletét pedig 100°-kal je
löljük. Ezek a hőmérsékleti skála alap
pontjai. Hogy bármilyen más hőmér
séklethez is egyértelműen egy számot 
rendelhessünk, úgy járunk el, hogy egy 
gázhőmérőt (1. ott) annyi hidrogénnel 
töltünk meg, hogy 0°-on (olvadó jég) 
a nyomása pn =  1000 mm-Hg legyen. 
Ezután a hőmérőt 100°-ra (forró víz
gőz) melegítjük, de úgy, hogy a hid
rogén térfogata állandó maradjon. Ek
kor a hidrogén nyomása nagyobb lesz, 
jelöljük pioo-zal. 100° hőmérsékletvál
tozásnak megfelel tehát рюо — po-nyo- 
másváltozás. Definíciószerűleg megálla

podtak abban, hogy 1° hőmérséklet
változásnak ezen nyomásváltozás szá
zadrésze feleljen meg. Ebből követke
zik, hogy ha egy tetszésszerinti hő
mérsékleten az állandó nyomáson tar
to tt hidrogén nyomása p, úgy ezt a 
hőmérsékletet a

t = ioo p- pn
P ÍOO P o

szám jelölje meg. — Bármely más hő
mérő, például a higanyos hőmérő úgy 
készül, hogy a két alappontot meg
határozzák és a köztük lévő interval
lumot 100 egyenlő részre osztják (a 
Reaumur - rendszerben 80 részre). Az 
így leolvasott hőfokok azonban nem 
egyeznek meg pontosan a hidrogén- 
skála hőfokaival. Ily hőmérővel pon
tos mérést csak úgy végezhetünk, ha 
hőmérőnket fokról-fokra összehasonlít
juk egy hidrogénhőmérővél. — A H.-i 
skála —250°-on felül igen kevéssé tér 
el az úgynevezett thermodinamikai 
skálától. F. M.

Hidrogénionkoncentráció, 1. Hidro
génexponens.

Hidrogénionkoncentráció, mint öko
lógiai tényező, nagyjelentőségű a nö
vények s növényszövetkezetek eloszlá
sában, minden fajnak megvan a pH-igé
nye (1. Acidifil és batifil fajok), amely 
azonban változó, nedves klímában in
kább a savanyúbb, száraz klímában a 
lúgosabb felé hajlik, ahhoz alkalmaz
kodott. A talaj pH-ját különösen a 
huminsavak (nyers humusz, magas H.) 
és mész (alacsony H.) befolyásolják, 
de amellett sav és lúg hatására is vál
tozhat (nem „pufferolt“ talajok), sőt 
szabályos periodikus évi változása van 
(kapcsolatban az időjárással s a talaj- 
biológiai folyamatokkal, mint humifi- 
káció, nitrifikáció). Például a bükk pH- 
határértékei nálunk 3'7—6'5, Észak- 
Európában 3*5—5'2 {Fehér). S. R.

Hidrogén - sugarak. Nagysebességű 
hidrogén-atómmagokból (protonokból) 
álló, pozitív töltésű korpuszkuláris su
garak, amelyek vagy mint másodla
gos (szekundér) sugarak keletkez
nek hidrogéntartalmú anyagokból, ha
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ezekbe alfa- vagy neutronsugarak üt
köznek, vagy pedig előállíthatok elek
tromos kisülés útján is, mint hidro- 
gén-csősugarak. Ha ez utóbbiakat 
igen magas feszültségű elektromos té
ren vezetjük át, az elektromos tér ha
tása alatt akkora sebességet nyerhet
nek, hogy mesterséges atómrombo- 
lásra is fel lehet használni őket, 
ugyanúgy, mint az alfa-sugarakat. I. L.

H id ro lá z , 1. Enzim.
H id ro m ech a n ik a . Mint gyűjtőnév, a 

cseppfolyós és gázhalmazállapotú fo
lyadékok egyensúlyi (statikai álla
pot) és áramlásjelenségeinek (dina
mikai állapot) leírását tárgyaló tu
dománykor, mely ilvmódon magá
ban foglalja a cseppfolyós folyadé
kokra vonatkozó h i d r o s t a t i k á t  
és h i d r o d i n a m i k á t ,  valamint a 
gázokra vonatkozó а ё г  о s t a t i k á t  
é s a é r o d i n a m i k á t i s ,  mely utób
binak igen nagysebességű (hangse
bességen felüli) áramlásait újabban 
külön névvel g á z d i n a m i k á n a k  
nevezett tudományág tárgyalja (mely 
csak összefüggésben van, de nem azo
nos a kinétikai gázelmélettel). F.K.

H id r o m e te o r o k : magyarul csapa
dékjelenségek. Osztályozásukat 1. Csa
padékfajták. A. L.

H id rom orf ta la jo k , 1. Talajosztályo
zási rendszerek.

H id ro n iu m -io n , 1. Hidroxonium-ion.
H id roszo l, 1. Szol.
H id ro sz ta tik a . A cseppfolyós (víz

nemű), azaz összenyomhatatlan (in- 
kompresszibilis) folyadékok nyugalmi 
helyzetének (egyensúlyának) feltéte
leit (törvényeit) összefoglaló tudo
mányág, mely többek között az úszó 
testek (hajók) úszóképességének egyen
súlyi törvényeit is magyarázza (1. 
Aerosztatika). Legnevesebb művelője 
a görögök korában Archimedes volt, 
kitől a sztatikus felhajtóerő felisme
rése is származik. F. K.

H id ro ta x is , a víz ingere által ki
váltott, helyváltoztató mozgás, amely 
pl. nyálkagombák plazmódiumain ész
lelhető. G. E.

H id ro top  a n y a g o k , melyek vízben

nehezen oldható anyagoknak — kü
lönösképen szerves vegyületeknek — 
oldékonyságát nagymértékben növe
lik. Ilyenek főleg д poláros szerkezetű 
sók, például az organikus szulfosavak 
alkálisói. B. A.

H id ro trop izm u s, egyes növényré
szeknek a. víz ingere által kiváltott 
görbülési mozgása. Főként gyökerek 
növekedésében észlelhető. G. E.

H id ro x o n iu m -io n , Нз0+. A hidro
génionok vizes oldatban egy molekula 
vízzel hidroxoniumionná egyesülnek. A
H. a HClOi . H2 O kristályrácsában 
szilárd állapotban is kimutatható. E 
kristály rácspontjaiban ugyanis CIOF 
és НзО+Аопок vannak. E. G. T.

H ie in ilig n o sa  (Hiemisilvae, Hiemi- 
fruticeta), monszunerdők. Lombhul
lató erdők, de lombjuk a száraz, me
leg nyáron szabálytalanul, nem telje
sen hull le, esőzés után gyorsan lom- 
bosodik. Periodikus trópusi klíma, az 
esőerdőknél lazább vegetáció, a fény 
gazdag gyepszint kialakulását teszi 
lehetővé, liánok, epifiták háttérbe 
szorulnak. Az erdőket egy vagy kevés 
fafajta alkotja. Ide tartoznak a szá
razabb trópusok erdei, a délnyugat- 
ázsiai monszunerdők (fővegetációs 
idő november, a monszunesők kez
dete), pl. Tecto7ia-erdők, az afrikai és 
délamerikai szavanna-erdők javarésze, 
parkszerű megjelenéssel, sok Legumi- 
nosáwal (részben azonban már a Duri- 
lignosához [1. o t t ]  sorozandók), a 
brazíliai „catingas“. S. R.

H ig a n y g ő z ö s  e g y e n ir á n y ító . Műkö
dése, mint minden egyenirányítóé 
(1. ott), szelephatáson alapszik. Lé
nyegében egy higanygőzzel telt ki
sülési cső, melyben higanyív keletke
zik. A katódot külön gyújtással o ly  
magas fokra izzítják ionbombázás út
ján, hogy a belőle nagy számban ki
lépő elektronok gondoskodjanak az 
ív fenntartásáról. Az anód lényegesen 
hidegebb marad és így belőle még 
akkor sem lépnek ki elektronok, mi
dőn a váltóáram periódusának meg
felelően ő játsza a katód szerepét. Az 
áram tehát csak az anód-katód irány-



33 4

ban tud rajta átmenni, a másik perió
dusnak megfelelő áramirány el van 
nyomva. Több egyenirányító megfe
lelő kapcsolásával azonban a váltó
áram mindkét periódusa egyenirányít- 
liató. F. M.

Higanygőzlámpa. A H. tulajdon
képen oly ívfény, melyben higanygő
zök világítanak (1. Ívfény). A ma 
használatos H. egy kvarc- (esetleg 
uviol üveg-) csőből áll, melynek két 
végén egy-egy higanytartály van az 
áramot bevezető elektródákkal. A 
lámpát feszültség rákapcsolása után 
megbillentve, a csőben lévő higany 
egy része az anód oldalról a katódra 
öndik át, miáltal egy pillanatra zárja, 
majd ismét megszakítja az áramkört 
és ezáltal megindítja a kisülést. A 
két higanytartályt összekötő csőben 
izzó higanygőz világít. Üzemközben a 
higany 60—100 mm Hg-nyomáson 
van. Miután ellenállás-karakteriszti
kája negatív (1. Negatív ellenállás), 
csak előtét-ellenállás alkalmazásával 
szabad bekapcsolni. — Fényéből tel
jesen hiányzik a vörös szín, miáltal 
kellemetlen, idegenszerű megvilágí
tást ad, úgyhogy szoba világítására 
nem alkalmas, azonban színképében 
igen sok és intenzív az ultraibolyában 
fekvő vonal van. Ezért készítik a H.-t 
kvarzüvegből, mely az ultraibolya-su
garakat is átengedi. (Az üveg a szín
kép ezen részét teljesen elnyeli.) E 
tulajdonságánál fogva alkalmazzák 
az orvosi gyógykezelésben, mint ma
gaslati napsugarakat pótló eszközt.

F. M.
Higanyos turbinaszaggató nagy erős

ségű egyenáram szaggatására hasz
nálható. A vezeték egyik végét ki- 
ömlő higanysugárhoz vezetjük, másik 
végét pedig fémszelethez. A cső, me
lyen a higany kiömlik, tengelyhez 
van erősítve és szíjhajtással forgat
ható. Ha a higanysugár a fémszeletet 
éri, akkor az áram zárva van; mikor 
a forgás folytán a higany a szeletet 
elhagyja, az áram megszakad. A forgó 
tengely alján kis turbina van, amely 
a higanyt a csőhöz felszívja és így a

leömlő higany visszajut a csőbe, a hi
gany állandóan ömlik. M. J.

Hígítás a koncentráció reciprok ér
téke, vagyis az oldatnak az a térfo
gata, melyben egy gramm-molekula 
(vagy grammegyenérték) oldott anyag 
van. E. G. T.

Higításhő, 1. Oldáshő.
Híg oldat. Van f  Hoff felfogása ér

telmében az oldott anyagok úgy visel
kednek, mintha az oldat térfogatában 
gázállapotban volnának jelen. Ez a 
felfogás azért nagyjelentőségű, mert a 
gázok egy csoportja, az úgynevezett 
ideális gázok (1. ott), igen egyszerű 
törvényeknek hódolnak, így termikus 
állapotegyenletük, a gáztörvény, egy
szerű alakú: pvm =  RT. A gáz és ol
dott anyag közötti analógia következ
tében az oldatok is akkor mutatnak 
egyszerű sajátságokat, ha az oldott 
részecskék közötti távolság olyan 
nagy, hogy ezek egymásra semmiféle 
hatást nem gyakorolnak, hanem csu
pán az őket környező oldószer-mole
kulákkal szemben mutatkoznak köl
csönhatások. Ez az állapot a nagv- 
higítású oldatokban van megközelítve 
és szigorúan csak akkor következik be, 
ha az oldószer mennyisége végtelen 
nagy az oldott anyagéhoz képest (vég
telen híg oldat). — A végtelen híg, 
vagy ideális oldat legjellemzőbb tulaj
donsága, hogy rá a gáztörvény érvé
nyes, azzal a különbséggel, hogy p az 
ozmotikus nyomást és az 1 Mól 
oldott anyagot tartalmazó oldattér
fogatot jelenti. Jellemző továbbá, hogy 
az oldat termodinamikai sajátságai a 
komponensekéből additive tevődnek 
össze, tehát a koncentrációtól függet
lenek. — Töményebb oldatokban, sőt 
gyakran olyan hígításokban is, melyek 
kísérletileg már alig tanulmányozhatók 
(elektrolitoldatok), az ideális állapot
tól eltérések mutatkoznak, amely el
téréseket egyelőre inkább csak empi
rikus faktorok (aktivitási faktor) al
kalmazásával lehet figyelembe venni. 
Egyes esetekben (erős elektrolitek) az 
eltérések elméletileg is számíthatók.

L. B.
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H ig r o fita , ökológiai csoport, növé
nyek kedvező vízellátással: nagy víz- 
felvétel (nedves talaj) és erős párol
gás; rendesen higromorf felépítésű (1. 
ott), ritkábban (örökzöldek, erikoid 
levelűek) xeroraorf inegjelenésűek, ál
talában alacsony sejtnedvkoncentrá- 
cióval, állandó ozmotikus értékkel (1. 
Hidratura). S. R.

Higromorfia, kedvező Vízellátású 
növények megjelenése. Higromorf jel
lemvonások : élénkzöld szín, nagyki
terjedésű asszimiláló felület, meg
nyúlt internodiumok, a szilárdító szö
vetek hiánya, a sejtek (kül. epider
mis-) nagysága, a levegőnyílások 
szórtabb eloszlása, lazább erezet, 
csökkent virágképzés (1. Higrofita, 
Xeromorfia). - S. R.

Hínár, 1. Submersiherbosa.
H ip ererg ia  (hyperergia =  fokozott 

reaktivitás), túlérzékenység bizonyos 
olyan anyagok (antigének) iránt, me
lyek előzőleg valamely módon a szer
vezetbe jutván, ezt szenzibilizálták 
(1. Anafilaxia). — H. kifejlődhetik 
idült fertőző betegségek folyamán 
olyan anyagok iránt, melyeket az 
illető kórokozó csirák termelnek; pl. 
a gümőkóros szervezet H.-s a gümő- 
bacillus termékével a tuberkulinnal 
szemben, ami abban nyilvánul meg, 
hogy gümőkóros emberi-állati szerve
zet a tuberkulin olyan csekély adag
jainak a bőrbe vagy bőr alá való 
fecskendősére magas lázzal és egyéb 
kóros jelenségekkel reagál, melyek 
nem gümőkóros szervezetre hatásta
lanok. Hasonlóan viselkedik a takony
kóros szervezet a takonykor bacillu- 
sának termékével, a malleinnel szem
ben (1. Idioszinkrázia). P. H.

H ip erfin om  szerk eze t, 1. Finom szer
kezet és Kvantumelmélet.

H ip erp lá z ia , a sejtek számának 
rendellenes megszaporodásán, foko
zott sejtosztódáson alapuló szövet- és 
szervmegnagyobbodás. Ezt a fogal
mat nagyon gyakran összecserélik a 
hipertrófiával (1, ott). Használják a 
hipertrófiával azonos értelemben, de 
úgy is, mint annak egyik részlet

fogalmát. A hipertrófia ugyancsak 
szövet- és szervmegnagyobbodást je
lent, de olyat, amely nem a sejtek 
rendellenes számbeli gyarapodásán, 
hanem azok rendellenes térfogatna
gyobbodásán alapszik. A H.-nak ellen
téte a h i p o p l á z i a  jelensége. A 
sejtosztódás időelőtti beszüntetése 
miatt a szervek, szövetek, esetleg az 
egész organizmus jellegzetes kialaku
lása megakad s olyan fejlődési foko
zat állandósulhat, amely rendes kö
rülmények között csak átmeneti álla
potot képvisel. A hipopláziát tehát a 
sejteknek rendesnél csekélyebb mér
tékű szaporodása, a normálisnál cse
kélyebb száma idézi elő. D. E. és K. A.

Hiperszenzibilizálás. Mecke és Zobel 
ezen a néven olyan eljárást dolgoztak 
ki, mellyel a fotográfus-lemezt az ul
travörös iránt érzékennyé kell tenni. 
A közönséges lemezt a következő für
dőben áztatták. 80 cm3 50%-os metil- 
alkoholba 1 cm3 festékoldatot (1 : 2000) 
és 6 cm3 tömény ammóniákot tettek. 
A lemez 5 percig marad a fürdőben, 
de az idő nem lényeges. Majd 1 per
cig metanollal öblítik és lehetőleg gyor
san meleg légárammal szárítják. A 
gyors szárítás fontos. Az előhívás 5 
percig tart egészen sötét helyen, me- 
tol-hidrochinonban, körülbelül 17°-on. 
Alacsony hőmérsékleten az érzékeny
ség csökken. M. J.

Hipertrófia (túltápláitság), szöve
tek és szervek rendellenes megnagyob
bodásának azon módja, amidőn a nö
vekedés nem a sejtek megszaporodá
sán, hanem azok rendellenes köbtarta- 
lomnövekedésén alapszik. Leggyakrab
ban azok a szervek lesznek H.-sak, 
amelyek rendellenesen nehéz működés
sel vannak megterhelve. Ezek sejtjei 
aztán funkcionális alkalmazkodás ré
vén megnagyobbodnak. így pl. vala
milyen betegségből kifolyólag erősen 
megterhelt szív izomzatúnak vastag
sága a rendes vastagság kétszeresét is 
elérheti. Valamilyen ganglion beideg- 
zési területének rendellenes megnöve
lése, mondjuk valamilyen szervnek az 
illető beidegzési területre való plánta-
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lása a ganglionsejtek H.-ját vonja 
maga után. Minthogy nehéz munkával 
megterhelt szervek sejtjei legtöbb eset
ben nemcsak H.-sok lesznek, hanem 
számbelileg is megszaporodnak, a H. 
együtt szokott járni a hyperplasiával 
(1. ott). A H. és hiperplázia egymás
tól fogalmilag élesen elkülönül, de 
minthogy a gyakorlatban a két jelen
ség gyakran együttjár, sokszor össze
cserélik őket. — A H . azon alakját, 
amelynél a H.-s szerv munkatöbblete 
egy hasonló, vagy azonos működésű 
szerv részbeni, vagy egészbeni pusztu
lása folytán, annak kényszerű helyet
tesítése révén jön létre, k o m p e n 
z á c i ó s  H.-nak nevezzük.

A H. ellentett fogalma a h i p o -  
t  r ó f i a, jelenti valamely szerv ren
desnél gyengébb kifejlődését, sejtjeinek 
és szöveteinek a rendesnél gyengébb 
tápláltsági viszonyainál fogva. Hipo- 
trófia előállhat táplálkozási zavarok, 
de csökkent működés következtében is, 
amely csökkent működés aztán az a t
rophia inactivitatis-hoz vezet át.

D. E és K. A.
Hipocentrum, 1. Földrengés.
Hipofízis (hypophysis, agyalapi mi

rigy). Félgrammnyi, babszemnagyságú 
mirigy, mely az agyalapon a török 
nyeregben (sella turcica) található. 
Kis kocsánnyal összeköttetésben van 
az agy vei övei. Négy részből áll: a 
hámeredetű elülső, középső, a ko- 
csányt körülvevő lebenyből és az ideg
szöveteredetű hátulsó lebenyből. Az 
elülső lebeny, valamint a középső le
beny a vérnek adja á t a váladé
kát, a hátulsó lebeny az agyalapon 
(infundibulumon) keresztül a harma
dik agygyomor nedvébe továbbítja a 
hatóanyagot. Az elülső lebeny fősej
tekből, eosinophyl és basophil sejtek
ből áll. A középső lebeny (amely em
beren igen kicsi, de pl. halakon a mi
rigy nagyrészét kiteszi) hasonlít a 
pajzsmirigy szerkezetéhez. A kocsányi 
körülvevő rész főleg basophyl sejtek
ből áll. A hátulsó lebenyben gliaszö- 
vet, idegrostok és ganglionsejtek talál
hatók. Újabb vizsgálatok kimutatták,

hogy a H. az infundibulummal, a har
madik agykamra fenekén ée a tuber 
cinereum tájékán található anyagcsere- 
és vegetatív centrumokkal szoros mű
ködési összeköttetésben áll. Ennek kö
vetkeztében hasonló anyagcsere-zavaro
kat észlelhetünk, ha az agyalapi részt 
avagy a H. hátulsó lebenyét sértjük 
meg. A lebenyek szerkezetüknek meg
felelően különböző működést végeznek, 
amelyeket azonban a klinika és a ku
tatók munkája még korántsem tisz-

A G Y A L A P I  M I R I G Y " 
V Á Z L A T A .

Az átm etszeten  látható  a három féle lebeny 
különböző szerkezete.

tázott. Az elülső lebeny élettani ha
tásai: 1. hat a növekedésre. Fokozott 
működésekor (pl. daganatképződés ese
tén), ha a fokozódás fiatal korban 
következik be, g i g  a n t  i z m u s ra, 
óriásnövésre vezet. A leghíresebb, eddig 
tudományosan vizsgált egyén magas
sága 268 cm volt. Ha a fokozott 
működése felnőtt korban következik 
be, a k r o m e g á l i á t  okoz, mikor 
a betegnek kiálló testrészei megnő
nek. Az akromegálnak nagy a keze, 
lába, az orra ée az állkapocs előre 
áll (diótörő arc). A kötőszövet is 
megszaporodik, az arc, a nyelv, a
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szemhéjak megduzzadnak. Kis mér
tékben az akromegáliára emlékeztető 
tünetek találhatók a viselős nőkön is. 
A H. kivételekor, avagy csökkent mű
ködésekor szintén különbséget kell 
tenni, hogy a müködéshiány fiatal kor
ban vagy felnőtt korban következik 
be. Fiatal korban bekövetkező hiány
kor arányos testalkatú törpe növést,

óra múlva az oestrus jeleit mutatják, 
vagyis megduzzad a méh, méhszarvak 
és a hüvely kaparékában elszarusodott 
hámsejteket találunk. De nemcsak az 
elülső lebenyből nyerhető ez az anyag, 
hanem Zondek és Aschheim a terhes 
nők vizeletében is megtalálta. Kitűnt, 
hogy az anyag nem egységes test, ha
nem két hormonra bontható a) a

A hipofízis hatása a növekedésre. F iatalkori túlm űködés esetén óriásnövés, (akrom egália) áll b e ; 
gyerm ekkori hiányos m űködése törpeséget eredm ényez, összehasonlításu l egy eunuch képe is

látható .

n a n i z m u s t  észlelhetünk, a tejfo
gak nem cserélődnek ki s a nemiszer
vek nem fejlődnek ki. Törpeségük elle
nére értelmileg nem maradnak el a 
normálistól. 1926-ban Ewavs-nak si
került olyan kivonatanyagot előállí
tani, amellyel súlyuk kétszeresére nö
vesztett patkányokat. Újabban Geier- 
huken (1932) terhes állatok vizeleté
ből is előállította az anyagot.

2. Hat a nemiszervekre. Ha infantilis 
egérnek bőre alá emberből vagy állat
ból származó elülső lebenydarabkát 
ültetünk, akkor azok az egerek 100 

Természettudományi Lexikon.

p г о 1 a n - A. - га, amely a petefészek
ben a folliculusok érését elősegítik, b) 
p г о 1 a n - B. - re, mely a folliculus- 
érést luteinizálódással megakadályozza. 
A H. ezen hatását csak az ováriumon 
keresztül fejti ki, mire utal az, hogy 
kasztrált állatokon a hormonok hatás
talanok. Hatásuk hím állatokon is 
kimutatható, így a prolan-A megnö
veszti a herét, ondóhólyagot és prosta- 
tát, viszont a prolan-B a prolan-A- 
nak ezen növesztő hatását meg tudja 
akadályozni. Zondek diagnosztikai cél
ra felhasználta a prolan-A-nak a vize-

22
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letben való megjelenését, mert már ter
hesség elején, amikor a következő 
menstruáció normálisan jelentkezni szo
kott, a vizelet minden cm3-ében egy 
egységnyi elülső lebenyhormon talál
ható s ez infantilis egereken ki is mu
tatható (egységnyi az a mennyiség, 
amely infantilis egéren 100 órán belül 
oestrust létesít).

3. Hat a pajzsmirigyre t h y r e o -  
t r ó p  h o r m o n j a  révén, amelynek 
adagolásakor a pajzsmirigy üregeiben 
található kolloid mennyisége csökken 
és a vér jódtartalma emelkedik, tehát 
a pajzsmirigy működését fokozza. Ez 
úton magyarázható a H.-nek a béka
porontyok átalakulását gyorsító ha
tása is.

4. Hat ^nz anyagcserére. Fröhlich 
(1901) leírta, hogy a H. csökkent 
működésekor a has, csípők és comb 
tájékán erős elzsírosodás észlelhető e 
azonkívül a nemi mirigyek működése 
is csökkent. A kórt d i s t r o p h i a  
a d i p o s o g e n i t a l i s  nak, vagy 
Fröhlich - kórnak nevezik. Újabban a 
kór okát a H. és a regio hypothala
mica közötti hormonális korreláció- 
zavarnak tekintik. Ennek ellentéte a 
S i m m o n d s - b e t e g s é g ,  mikor leg
inkább az elülső lebeny tönkremenése 
következtében egy H.-es kahexia kelet
kezik, amely nagyfokú lesovánvodás- 
ban, elgyöngülésben, anémiában, haj és 
szőrzet elvesztésében, fogak kihullásá
ban és a nemimirigyek visszafejlődésé
ben nyilvánul. Újabban az elülső le
benyből egy hormont sikerült előállí
tani (Anselmino és Hoffmann, 1931, 
Magistrisг,. 1932), amely az anyagfor
galomra hat. A hormon a vér acetonr 
tartalmát emeli, amiből a zsíranyag- 
cserére való befolyására következtet
nek. Anselmino és Hoffmann (1933) az 
elülső lebenyből egy olyan anyagot is 
elkülönített, amely a pankreasz Lan- 
gerhans - szigeteinek nagyságát növeli 
és számukat gyarapítja. Ugyancsak 
legújabban (1934) ugyanazok a szer
zők a mellékvese kéregállományára 
hatóanyagot állítottak elő szintén az 
elülső lebenyből.

A középső lebenye a H.-nek embe
ren alig mutatható ki, ellenben hala
kon pl. a mirigy nagyrészét teszi. 
Zondek és Krohn (1932) kivonatanya
got készítettek belőle, amelynek hor
monját i n t e r m e d i n  nek nevezték 
el. Ezzel a halaknak az ú. n. nászruhá
ját sikerült létrehozni. Ilyenkor a bőr
ben a fekete melanophor, a vörös 
erythrophor és a zöldessárga xantho- 
phor pigmentsejtek kiterjeszkednek és 
intenzív színű foltok jelennek meg 
jellegzetes helyeken. Erythrophor sejt
reakció fontos az intermedinre. A hor
mon minden emlősben, úgyszintén em
ber H.-ében és a harmadik agygyo
mor környékén (vegetatív centrumok 
tájéka) megtalálható.

Hátulsó lebenye befolyással van a 
vérkeringésre, a légzésre, simaizmok
ra, a diuresisre, a só- és vízforga
lomra, a tejelválasztásra s végül a 
pigmentsejtekre. Kamm és munkatár
sai 1928-ban két hatóanyagot állítot
tak. elő a hátulsó lebenyből, a 
v a s o p r e s s i n t, amely a vérkerin
gésre hat s az о x i t о c i n t, amely 
az uterus izomzatúra, a bronchusiz- 
mokra, az epehólyagra és a húgy
hólyag izomzatúra van befolyással. 
A legjobban megvizsgált az uterus 
izomzatúra gyakorolt hatás, amelyen 
ritmikus összehúzódásokat tud létre
hozni s segítségével szüléskor gyak
ran elkerülhető a fogó használata. A 
hatás párhuzamosan halad az ada
golt mennyiséggel. Meghatározzuk a 
V o e g t l i n - e g y s é g g é l ,  egy egy
ségnek véve azt az adagot, amelyet az 
aceton víztelenítésével nyert mirigypor 
Vi mg-ja fejt ki. A vasopressin nem
csak az erekre hat, hanem mennyisé
gével egyenesen arányos antidiureti- 
kus hatása. Hiányakor d i a b e t e s  
i n s i p i d u s  (íztelen diabetes) jelent
kezik, amikor a beteg nagymennyiségű 
(napi 20 literig terjedő) vizeletet ürít 
ki. Ennek következtében állandó szom
júság gyötri s éjszakai nyugalma is 
állandóan zavart. Vasopressin nyújtá
sára a tünetek a legrövidebb időn belül 
megszűnnek. T. H.
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Hipolimnion, 1. Epilimnion.
Hipoplázia, 1. Hiperplázia.
Hiposztázis, 1. Heterosztázis.
Hipotróíia, 1. Hipertrófia.
Hipszometrikus egyenlet, 1. Ülepe

dés.
Histamin. Az aminosavak lebontá

sakor keletkező anyag. Mégpedig a 
histidinből (imidazol-a-aminopropion- 
sav) a CO2 lehasadása révén jön 
létre a H. (imidazol aetylamin). Újab
ban a H.-nal — magyar orvosok 
ajánlatára — a reumát gyógyítják.

T. H.
Hiszterézis, dielektromos. Ha elek

tromos sűrítő lemezei közt tökéletes 
szigetelő van és a sűrítőt váltóáramba 
kapcsoljuk, akkor a feszültség a két 
lemez közt fázisban 90°-kal elmarad 
az áramerősség mögött: Mikor az 
áramerősség a legnagyobb, akkor a fe
szültség 0. De minden dielektromos 
testben ilyen körülmények között ener
giaveszteség keletkezik (1. Dielektro
mos veszteség), ezért az előbbi fázis- 
különbség a veszteség nagysága sze
rint kevesebb 90°-nál. Ebből az követ
kezik, hogy az áramerősség elmarad 
ahhoz az értékhez képest, amelyet tö
kéletes szigetelőnél elérne. A konden
zátor lemezei nem töltődnek fel addig 
a mértékig, ameddig dielektromos vesz
teség nélkül töltődnének. Ez a dielek
tromos hiszterézis. M. J.

Hiszterézis, mágneses. Ha vasat 
egyre erősödő mágneses térbe állítunk, 
akkor a benne keletkező mágneses in
dukció menetét a mágnesezési görbe 
(OA) mutatja (1. Mágnesezési görbe). 
Csökkentsük most a mágnesező teret, 
akkor a visszafele menetnél (AB) a 
inágnesezés az előbbi fölött marad. Ha 
a mágnesező teret megszüntetjük, a 
vasban még marad OB nagyságú in
dukció. Ez a megmaradó indukció a 
r e m a n  e n c i a  mértéke. Fordítsuk 
meg a mágnesező teret, akkor ennek 
növelésekor az indukció eleinte csökken 
(BC). OC nagyságú teret kell alkal
mazni, hogy a mágnesség megszűnjön. 
Ez az OC a mágneses k o e r c i t í v  
e r ő  mértéke. Utóbb a mágneses in

dukció az ellenkező irányban egyre nő 
(CD) a telítésig. Ha a teret csökkent
jük, a mágnesezés ismét nagyobb ma
rad (DE), mint az előbbi CD ágon 
volt. OE újból a remanenda. Ha a 
mágnesező teret az eredeti irányban 
fokozzuk, akkor a mágneses indukció 
az EA ág mentén nő a telítésig.

Ez a jelenség a mágneses hiszteré
zis. Az ABCDEA zárt terület a h i s z -  
t.e r é z i s - s á V. Ennek területe ará
nyos azzal a munkával, amelyet az 
előbb leírt m á g n e s e s  k ö r f o l y a 
m a t  ban a mágnesezésre fordítanunk 
kellett. Ezért technikai alkalmazások
ban fontos, hogy a terület kicsi, 
vagyis a sáv keskeny legyen. M.J.

Hiszterézis, rugalmas, 1. Utóhatás, 
rugalmas.

Hittorf-féle sötét tér, 1. Geissler-cső.
Hó, mint ökológiai tényező, külö

nösen a sarki és alpesi tájakon je
lentős. Kedvező hatásai: védelem a 
kiszáradás és fagyás ellen, talaj me
legének megtartása, vízellátás föko- 
zása (hóvíz), tavaszi flóra oltalma 
stb.; károsak: hóviharok, mechani
kai sérülések ('hónyomás révén), a 
vegetációs idő megrövidítése. H ó - 
v ö l g y  vagy hótalaj, a havason az 
egy-bárom hónapig hóval borított te
rület, jellegzetes chionophyta-vegetá- 
ciója (1. Frigorideserta és Semper- 
virentiherbosa), a c h i o n o p h i l  
növények a hótakaró alatt sötétben 
kifejlődnek s elolvadása után rövid 
idő alatt virágoznak és termést hoz
nak (pl. Soldanellák). S. R.

Hofmeister-féle ionsor. A külön
böző ionokat kapillárfizikai és kolloid-

22 *
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kémiai hatásuk szerint úgynevezett lio- 
trop sorokba sorolhatjuk. A különféle 
hatásokkal kapcsolatban, ú. m. felü
leti feszültség megváltozása, adszor- 
beálódó képesség, elektrokinétikai po
tenciál változása, koaguláló és popti- 
záló képesség stb. az ionok mindig 
egy és ugyanazon sorrendben sorakoz
nak egymásután. E sorrend megfelel 
az ionok liotrop jellegének (szolvatáló 
képesség) s ez összefügg az ionok 
nagyságával és vegyértékííségével. Ilyen 
liotrop sorok:
Я', Ы', Na‘, K', Mg", Ca“, Sr“, Ba,.... 
Cl', Вт, Г, . . . .  SO'\, Р О Г ,  . . . .  OH'.

B. A.
Hófúvás. A frissen hullott, össze- 

fagyásoktól még mentes, úgynevezett 
porhavat a szél könnyen szárnyára 
veszi. Az áramlás útjában álló akadá
lyok előtt és mögött (oldalt azonban 
nem!) a szél lebegtető képessége ki
sebb, a hó kihull az áramlásból és sú
lyos közlekedési akadályokat okozhat. 
A H.-okat csak legújabban próbálják 
előrejelezni, mert ehhez részletes csa
padék-, szél- és hőmérsékleti prognózi
sokat kell előbb készíteni. Magyar- 
országon legtöbbször az úgynevezett 
mediterrán csapadékfrontok hátoldali 
áramlásában északi szél mellett jelent
kezik H. A dévényi bejáró környéké
nek és az ország északkeleti vidékei
nek (az Erdős-Kárpátok elővidékének) 
van legkedvezőtlenebb H.-i klímája. 
Bizonyos napokon (például január 
1—2, február 9—10) a H. valószínű
sége nagyobb, mint máskor. A. L.

Hold. 384.400 km középtávolság
ban kering a Föld körül. Átmérője 
3476 km =  0*27255 földátmérő. Tö
mege 0*O12-edrésze a Föld tömegének, 
tömegének sűrűsége 0*604. a Földét 
1-nek véve. A nehézségi gyorsulás a 
Hold felületén a földinek hatoda. La
pultsága nincsen, ami lassú forgásával 
függ össze. Forgási ideje sziderikus ke
ringési idejével azonos, tehát kötött és 
így állandóan ugyanazon oldalát for
dítja felénk. Sziderikus keringési ideje 
(csülagtól ugyanazon csillagig) 27 nap, 
7 óra, 43*2 perc; tropikus keringési

ideje (tavaszponttól tavaszpontig) 27 
nap, 7 óra, 43*1 perc; szinódikus ke
ringési ideje (holdtöltétől holdtöltéig) 
29 nap, 12 óra, 44*0 perc. A teli H. 
átlagos fényessége —12*55 csillagrend, 
albedója 0*07, tehát a Merkúréval 
egyenlő.

A H. nagyon hegyes égi test. Felü
letéről régebben készült térképezési 
munkálatoknak már csak történeti je
lentősége van. Egy másodperc alatt 
nyerhető fotográfiai képe több részle
tet mutat éveken át tartó okulármeg- 
figvelósekből szerkeszthető H.-képeknél. 
Felületének sötét részei lapályok. Eze
ket régebben tengereknek képzelték. Ha 
tényleg tengerek lennének, úgy légkör 
képződnék felettük, eddig azonban a
H.-on légkör nem volt kimutatható. 
Ha tehát lenne is, ennek felettébb rit
kának kell lennie, hogy észrevétlenül 
maradhasson. Tengerek hiányában nin
csen a H.-on oly nívófelület, mint a 
Földön, amelyre a H.-hegyek magassá
gát lehetne vonatkoztatni. Ezeket a 
hegyek árnyékából lehet kiszámítani. 
Egyes hegyek csúcsa 8000 méternyire 
emelkedik a hegy lába fölé. A hegy
árnyék legjobban első és utolsó ne
gyedkor figyelhető meg, mert akkor a 
napsugarak merőlegesen esnek a hegy
oldalra. Holdtöltekor minden árnyék 
eltűnik, mivel a Hold szemben áll a 
Nappal. Hyenkor egyes nagyobb gyű
rűshegyekből sugaras szerkezetű, sok
szor 1000 km-nól is hosszabb fényes 
sávok tűnnek fel, amelyek az illető 
heggyel semmiféle összefüggésben nin
csenek s ezért kell, hogy a holdtalaj
jal álljanak összefüggésben. Armellini 
szerint a marefelületek bazaltból és 
lávából, a, holdhegyek trachitból és 
habkőből állanak. Á H. hőmérsékleté
nek gyakorlati meghatározására irá
nyuló kísérletek közel egy évszázadra 
nyúlnak vissza, de csak az újabbkori 
precízebb megfigyelések segítették elő 
a probléma megoldását. Langley és 
Гегупек a múlt század végéből eredő 
bolometriai megfigyelései csak azért 
nem voltak annakidején kellőleg kiérté- 
kesíthetők, mivel akkor a sugárzás és
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a hőmérséklet közötti összefüggések 
még nem voltak kellően kifejtve. A 
modern radiometriai megfigyelések ered
ményeiket teljesen igazolják. Ezek sze
rint 80 C°-tól 0°-ig terjedő fázisszög
nek —46 C°-tól +181 C°-ig terjedő 
hőmérséklet felel meg. Az újabb becs
lések szerint a H. éjjeli oldalának a 
hőmérséklete —160°. A H.-talajnak 
hőkapacitása csekély. Már 24 órával 
napnyugta előtt fagypontra süllyed le 
a H.-talaj hőmérséklete. Teljes hold- 
fogyatkozások alkalmával Pettit és 
Nicholson rádiómetriai észlelésekkel ki
mutatták, hogy a hőmérséklet azokon 
a helyeken, amelyek a Föld árnyék
kúpjának a magjába jutottak, igen 
gyorsan —100° alá süllyedt. T.A.

Hold hatása az időjárásra. Több 
évezredes tévhit, amelyet háromféle vo
natkozásban is tárgyalnak: 1. a tö
megvonzás, 2. a Hold hősugárzása és 
3. az elektromos hatás. A tömegvon
zásra hivatkoznak legtöbben avval az 
indokolással, hogy ha a Hold a sú
lyos tömegű tengerekben ár-apály-je- 
lenségeket idéz elő, mennyivel inkább 
kell azt előidéznie a könnyebb légkör
ben. Figyelmen kívül hagyják azt, 
hogy két tömeg vonzása a tömegük
kel egyenes és távolságukkal fordított 
arányban áll. A Hold a földi légkörre 
csak 1/352-edrész tömegvonzást gyako
rol, mint a Föld víztömegeire. Az így 
kialakult tömegvonzás 0‘0176 mm lég
nyomásnak megfelelő léghullámot hoz
hat létre. 2. A hősugárzás is végtele
nül kicsiny és nem lehet hatással a 
földi időjárásra. A Hold sötét oldalá
nak hőfoka 110 Celsius-fok; a világos 
oldal a Nap sugarait veri vissza és 
ez a Nap közvetlen hősugárzásának 
Heoo.ooo-edrésze. 3. A Hold elektromos 
hatása is végtelen csekély lehet és 
rendszeres időjóslások alátámasztá
sára nem jön számba. (Bő irodalom: 
A Hold és az időjárás. Természettudo
mányi Közlöny, 1930). R. A.

Holoentoblastia, 1. Lithium-embrio.
Holomorphosa, 1. Heteromorphosa.
Holoparaziták, 1. Élősködés.
Holoplast, az olyan élőlény, amely

ketté, négyfelé, esetleg nyolc leány
sejtre oszlott pete egyik sejtjéből fej
lődik teljes, egész, harmonikus élő^ 
lénnyé, tehát egy olyan részletből, 
amely a pete felének, negyedének 
vagy nyolcadrészének felel meg. Holo- 
plastikus élőlény fejlődése a pete hi
hetetlen regulációs képességét tük
rözi. A peterészlet egész belső struk
túrája átcsoportosul., bizonyos szervek 
képzésére szánt csiraterületek fel- 
használása megváltozik, a peterészlet 
egészen átorganizálódik. Csak így le
hetséges, hogy harmonikus egész lény 
fejlődik belőle. A reguláció mellett 
az individualitás kérdése is felvető
dik. Miként lehet az, hogy egy indi
viduum képzésére szánt petéből két, 
négy, esetleg nyolc egyed fejlődik? 
Hogyan fejlődhetnek ki ilyenkor az 
örökítő kincsben szigorúan megsza
bott tulajdonságok? — A H.-hoz fű
ződő rendkívül fontos kérdések ezek, 
melyek ma a kísérleti biológia érdeklő
désének gyújtópontjában állanak. A H. 
fogalmi körébe tartoznak az egy mag
zatot szülő emlős állatoknak és az em
bernek egypetéjű ikrei. Ezek egyetlen, 
a fejlődés elején valamilyen okból ketté
vált petéből veszik eredetüket és na
gyon ritkán fordulnak elő. Jellemző az 
egypetéjű ikrekre, hogy rendkívül ha
sonlóak egymáshoz és mindig azonos 
neműek. D. E. és K. A.

Homodinamia, 1. Uniformitás.
Homodiszperz-rendszerek. H. (mono

diszperz-, izodiszperz-) az olyan di
szperz-rendszerek, melyeknek részecs
kéi egyenlő nagyok. B. A.

Homogamétás az az egyén, amely
nek minden gamétája azonos genommal 
rendelkezik (1. Gonozóma). Sz. Z.

Homogén anyag. így nevezzük azt 
az anyagot, melynek sűrűsége minde
nütt egyenlő. Ellenkező esetben az 
anyag i n h o m o g é n .  Sőkszor a ho
mogeneitást bizonyos tulajdonságokra 
értjük. Így rugalmas tekintetben ho
mogén az az anyag, amelynek rugal
mas tulajdonságai minden helyen 
egyenlők. — H o m o g é n  és i z o -  
t г о p az az anyag, melynek sűrűsége
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mindenütt egyenlő és minden irány
ban egyformán viselkedik. M. J.

Homogenitás (növényföldrajz), 1. 
Sűrűség.

Homogén katalízis, 1. Katalízis.
Homogenomatikus, 1. Kromozóma- 

számtörvény.
Homoiomorfizmus helyesebb kifeje

zés, mint „izomorfizmus“. Ismeretes, 
hogy izomorfoknak nevezte Mitscher
lich azokat az ásványokat, melyek 
analóg kémiai összetételűek, bár kü
lönböző alkatrészeket tartalmaznak, 
s melyek kristályalakja igen hasonló 
A kristály alakok e g y e n l ő s é g é -  
r ő 1, melyre a régebbi fogalomból kö
vetkeztetni lehetne, nincs szó, csupán 
nagy hasonlóságról. Ez a nagy alaki 
hasonlóság annak a következménye, 
hogy az izomorf vegyületek kristá
lyainak tömegpont-szerkezete azonos 
elv szerint épül fel. Könnyen belát
ható, hogyha valamilyen típusú kris
tályrácsban, egyik alkatrész helyébe 
oly másik alkatrész lép, melynek tö- 
megpontviszonyai (atom-, illetve ion
tulajdonságok) az előbbi alkatrészé
hez nagymértékben hasonlóak, akkor 
a rácsnak legfeljebb méretei változ
nak meg kissé, azonban a külső alak 
és más fizikai tulajdonságok közel 
egyezni fognak. Az izomorfizmus alatt 
tehát kémiailag különböző kristály
féleségek szerkezeti r o k o n s á g á t  
(és nem azonosságát) kell értenünk s 
ezt domborítja ki a H. kifejezés.

R.R.
Homoiophor, 1. Transzplantáció.
Homoioplasztika, 1. Transzplantáció.
Homokpusztai vegetáció, 1. Mobili- 

deserta.
Homomeria, 1. Poliméria.
Homomorfóza, 1. Hetemorfóza.
Homopoláris vegyületek, 1. Kémiai 

kötés.
Homotopikus szervezetek, 1. Hetero- 

topikus szervezetek.
Homozigóta, 1. Zigóta.
Hooke törvénye, 1. Utóhatás, rugal

mas.
Horizontális inga. Legegyszerűbb 

alakját előállíthatjuk, ha egy fémből

készült egyenlőszárú háromszöget két 
egyenlő szögének csúcspontja körül 
forgathatóan úgy állítunk fel, hogy 
lapja vertikális helyzetű legyen. Ha 
a forgáspontokat összekötő egyenes 
az inga síkjától különböző síkban haj
lásszögét megváltoztatja, kitér nyu
galmi helyzetéből. Ezen tulajdonsá
gát használják fel a Föld szilárd kér
gében jelentkező ár-apályjelenségek, 
továbbá földlökések kimutatására és 
mérésére. A legújabb típusú Zöllner- 
és Rebeur—Paschwitz-rendszerű mű
szerek még 1/10.000 ívmásodperces 
talajhajlásszög-változásra reagálnak. 
Hőmérsékletváltozással szemben na
gyon érzékeny. Mély bányában kell 
felállítani. Ez még azért is szükséges, 
hogy a Földkéregnek a napfelmelege
déstől származó ritmikus mozgása ne 
hamisítsa meg a mérendő értékeket.

Sz. M.
Horizontális variométer, 1. Torziós 

inga.
Hormonok. A belső elválasztású (en

dokrin) mirigyek termékeit H.-nak ne
vezzük. Sajátságos kémiai összetételű, 
organikus anyagok, amelyek a vér ú t
ján összeköttetést létesítenek más szer
vekkel s azok működésére hatnak. Te
hát az idegrendszer szabályozó műkö
dése mellett a H. segítségével kémiai 
összeköttetés is létesül egyes szervek 
között. A két szabályozó rendszer kö
zött az a különbség is mutatkozik, hogy 
míg idegrendszeri ingerületekre a re
akciók igen gyorsan következnek be, 
addig a kémiai szabályozáskor a válto
zás a legtöbb esetben hosszabb ideig 
tart. T. H.

Hosszanti párosodás, 1. Kromozóma- 
elmélet.

Hosszúságegységek. A hosszúság 
törvényes egysége 1 méter. Eredeti
leg úgy definiálták, hogy a párizsi 
csillagvizsgálón átmenő délkör negye
dének 10 milliomod része. Platina és 
iridium ötvényéből készített rúdon két 
karcolást csináltak, ezeknek távolsága 
1 m volt. Ezt a rudat Sévres-ben a 
Bureau international des poids et me- 
sure6-ben helyezték el. Pontosabb me-
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rések azt mutatják, hogy az emlí
tett délkörnegyedben 10,000.857 méter 
van. Ezért az eredeti meghatározást 
elhagyták, hanem helyette 1 m-nek a 
rúdon levő két karcolás távolságát 
nevezik. Erről az úgynevezett ősmé
terről minden állam kaphat másola
tot. Magyarországnak a 14. számú 
másolat jutott, ezt az Országos Mér
tékügyi Hivatalban helyezték el. — 
A méter részei a centiméter, millimé
ter. A milliméter ezredrésze egy mik
ron (jele P-), milliomodrésze 1 milli- 
mikron (mi*). Még kisebb egységek 
1 Angstrom =  0*1 mí( vagyis a milli
méter tízmilliomod része és 1 X =  
10~10 mm =  10—11 cm (1. Régi hosz- 
szúságegységek és Külföldi hosszú
ságegységek). M.J.

Hosszútartalmű időjárás-előrejelzés 
tudományos alapon két módszerrel 
történik. Egyik a korrelációs mód
szer (1. ott), vagyis a számszerű kap
csolat keresése hosszabb időközök, 
hónapok vagy évszakok időjárása és 
az ezeket megelőző időszakok azonos 
vagy más helyen fellépő időjárási je
lenségei között és a megtalált kap
csolat alkalmazása a kérdéses időjá
rás előrejelzésére. A másik módszer 
bizonyos időjárási elem, vagy elemek 
azonos helyen hosszú időtartam alatt 
történő szakaszos változásának ta
nulmányozása és a tapasztalt sza
bályszerűségnek az előrejelzés céljaira 
való felhasználása. Mindkét módszer 
csak kísérletnek tekinthető, biztonsá
guk még kicsi. Az égitestek állásá
ból és mozgásából számított évszakos 
időjárás-előrejelzések nélkülözik a me- 
leorológiailag igazolható természet- 
tudományos alapot. tí. N

Hószervezetek. A havasok mindig 
megmaradó haván és jégárain, a sark
vidékek örökhaván meghatározott szer
vezetek élnek, melyek kedvező körül
mények között rendkívül elszaporodva 
a hó és jég felszínét legtöbbször pi
rosra festik. Leginkább parányi növé
nyek okozzák ezt. így a Chlamydomo- 
vas nivalis, Chl. alpina, ('hl. sangui
nea, asterosperma, tingens; a Scot-

tiella fajai az Antarktisz havát sár
gára, az Ankistrodesmus nivalis zöldre 
festik a havat. De gyakran állatok 
szerepelnek hófestő szervezetekként, pl. 
a Philodina roseola nevű kerekesféreg. 
Vannak egyenesen hólakó állatkák is, 
mint pl. az Isotoma, Proisotoma, 
Tetracanthella stb. nemzetségek fajai. 
Mind sűrű szőrbundával és sötét, több
nyire vörös, sötétkék, fekete színűek, 
hogy minél több meleg sugarat köt
hessenek meg. Ezeket a szervezeteket 
nem elég helyesen kryoplanktonnak is 
nevezik. V ■ L.

Hőegységek. Midőn egy vízzel telt 
edényt például gázlángra helyezünk, 
akkor azt tapasztaljuk, hogy a víz 
hőmérséklete emelkedik. Eközben a 
gázláng bizonyos mennyiségű hőt kö
zölt a vízzel. Ugyanazt a hőfokot, 
nagyobb víztömeg esetében nagyobb 
hőmennyiség közlésével érjük el, mint 
kevesebb víz esetében; ugyancsak 
több hőt kell közölnünk, ha ugyanazt 
a vízmennyiséget magasabb hőmér
sékletre akarjuk hevíteni. Ezen ta
pasztalatokból kiolvashatjuk, hogy a 
melegítéshez szükséges hőmennyiség 
arányos a melegítendő víz tömegével 
és a kezdő és végső hőmérséklet kü
lönbségével. —- Azt a hőmennyiséget 
fogjuk egységnyinek mondani és k á 
ló r i á nak nevezni, mely 1 gramm 
víz hőmérsékletét 1 O0-kal emeli. En
nek ezerszerese a k i l o g r a m  k a i  ó- 
r i a. — Pontosabb mérésekből kitűnt 
hogy 1 gramm víz hőmérsékletének 
1 C°-kal való emeléséhez más hő
mennyiség szükséges 0 C°-on, vagy 
például 50 C°-on; ezért egységül ál
talánosan a 15 C°-os kalóriát (jele 
kalis) fogadták el, mely hőmennyiség 
1 gramm víz hőmérsékletét 14‘5 C°- 
ról 15*5 C°-ra emeli. Ezenkívül hasz
nálatos H. még a középkalória, mely 
századrésze annak a hőmennyiségnek, 
mely 1 gramm vizet 0 C°-róí 100 C°- 
ra melegíti; továbbá a jégkalória, 
mely 1 gramm 0 C° hőmérsékletű jég 
megolvasztásához szükséges, ez 79*7 
káli-,-tel egyenlő és a gőzkalória, 
moly 1 gramm 100 C° hőfokú víz
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elgőzölögtetéséhez szükséges, ez 538 
kalie-tel egyenlő. — Miután a hő
mennyiség egy bizonyos munkameny- 
nyiséggel egyenértékű (1. Hőmunka- 
egyenérték), tehát ugyanolyan egysé
gekben is mérhető, mint a munka; 
vagyis erg-ekben, illetve ennek tíz 
szeresében Joulok-ben. Az erg-ben 
mért hőmennyiség a hőmunkaegyen- 
érték ismeretével könnyen átszámít
ható kalóriákba:

1 erg =  0-2389.10~7 kalis,
1 kalis =  4-186.107 erg.

F. M.
Hőekvivalens. Mivel az első főtétel 

értelmében a hő is energia, minden 
hőmennyiség egy bizonyos mennyi
ségű munkával egyenértékű. Azt a 
faktort, amellyel a hőmennyiséget 
meg kell szoroznunk, hogy a meg
felelő munkát kapjuk, mechanikai 
hőekvivalensnek nevezik; értéke
4-186з. 107 Erg/cali5 =  426*9 gramm
méter calis =  4-1842 watt-másod- 
perc/cali5 =  4-1314 10~2 liter-atmo- 
szféra/calis. L. B-

Höelmélet, 1. Termodinamika.
Höfüggvény, Gibbs-féle, 1» Enthal- 

pia.
Hőhullám. Nyári hőségperiódusaink 

kétféle meteorológiai okból keletkez
nek. Vagy előzetesen már nagyon át- 
hevült szubtrópusi levegőt szállít hoz
zánk a légmozgás (a d v e к t  í v-H .); 
vagy huzamos ideig fekszik felettünk 
egy eleinte még nem is meleg, de a 
sugárzások befogadására igen alkal
mas, sarkvidéki eredetű levegőfajta, 
amely egy úgynevezett lesiklófelület 
(1. ott) alatt fennálló, csendes, nap- 
sütétes időjárás folytán egyre erőseb
ben áthevül ( s u g á r z á s i  h ő s é g ) .  
Az advektív hőség gyorsan kifejlőd
het és ezért (továbbá az advektált 
szubtrópusi levegő nagy páratartalma 
miatt) igen kínzó lehet. A sugár
zási hőség lassan fejlődik ki, szerve
zetünk fokozatosan alkalmazkodhat 
hozzá és a felmelegedő szubpoláris 
levegő csekély páratartalma miatt is 
könnyebben elviselhető. Az advektív 
hőség folyamán az éjszakák is igen

fülledtek és kínzóak; sugárzási hőség 
idején ellenben nagy ellentétek van
nak a nappali és éjszakai hőmérsék
let között, ezért álomzavarok ilyen
kor legfeljebb helytelenül épített lakó
szobákban jelentkeznek. A. L

Hökapacitás. Valamely rendszer H.-a 
azzal a melegmennyiséggel egyenlő 
amelyet a rendszerrel közölnünk kell, 
hogy hőmérséklete 1 C°-kal emelked
jék. A H.-t, szemben a fajhővel, bár
mely összetett, heterogén rendszerre 
is definiálhatjuk. Lényeges különbség 
a H. és a fajhő között, hogy míg az 
előbbi bizonyos esetekben végtelen is 
lehet (például halmazállapotváltozá
sok), addig az utóbbi mindig véges

L. B.
Hőmérő. A hőmérséklet mérésére 

szolgáló H.-k a legkülönbözőbb elve
ken alapulhatnak. A gyakorlati élet
ben leginkább a folvadék-H.-k haszná 
latosak. A higany-h. abban az eset
ben, ha a higany nyomás alatt áll, 
» higany olvadáspontjától (—38°) kö
rülbelül 600°-ig használható. Alacsony 
hőmérsékletek mérésére higany helyett 
toluollal vagy alkohollal töltött H.-k 
szolgálnak. A gáz-H.-kben rendszerint 
a hőmérsékletváltozáshoz tartozó nyo
másváltozást észlelik. A gáz-H.-k hen
geres üveg-, vagy fémedényből állanak, 
amely kapillárison keresztül higany- 
manométerrel közlekedik. A gáz-H. 
adata meglehetősen független a töltő
gáz anyagától, két fixpont kísérleti 
megállapítása után tehát nagyobb in
tervallumban használható, míg a fo- 
lyadókhőmérőket részletesen kallibrálni 
kell. — Igen széles skálájuk az ellcn- 
állás-H.-k, melyeknek elve, hogy a hő
mérsékletváltozással járó elektromos 
ellenállásvált ozást határozzuk meg, 
ami igen nagy pontossággal lehetséges 
és ezt számítjuk á t hőmérsékletre. Az 
ellenállás-H.-k anyaga legtöbbször pla
tina, a H. a legalacsonyabb hőmérsék
letektől a platina olvadáspontjáig 
(1600°) használható. — Gyakran ké
nyelmesen alkalmazható H. a termő- 
elem. Islneretes, hogy ha két külön
böző anyagú, egymással ösezeforrasz-
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tott fémdrót forrasztási helyei külön
böző hőmérsékletűek, akkor a forrasz
tási helyek között elektromos poten
ciálkülönbség áll elő, amely a hőmér
séklet függvénye. A fémek anyagát a 
kívánt intervallumnak megfelelően kü
lönbözően választjuk. A H. érzékeny
ségét fokozni lehet, ha egymás után 
több sorba kapcsolt termoelemet al
kalmazunk, mert ilyenkor az elektro
motoros erő összegeződik. Mivel az 
elektromotoros erőt nagy pontossággal 
lehet mérni, a több termoelemből álló
H. igen érzékeny. A legérzékenyebb 
ilyen H., amelyet eddig előállítottak, 
1000 termoelemet tartalmazott; az el
ért érzékenység körülbelül egy millio
mod fok volt. — Igen magas hőmér
sékletek elérésére az optikai H.-k szol
gálnak, melyeknek az is nagy előnyük, 
hogy a H. a mérendő hőmérsékletű 
tárgytól nagy távolságra is lehet. A 
hőmérsékletmérés alapja ugyanis a su
gárzás. A mérési elv abban áll. hogy 
az ismeretlen hőmérsékletű test sugár
zását olyan test sugárzásával hason
lítjuk fotometrikusan össze, amelynek 
hőmérsékletét ismerjük; a nyert ada
tokból a sugárzási törvények felhasz
nálásával a keresett hőmérséklet ki
számítható. Az optikai H.-k (pyro- 
méterek) több gyakorlati alakkal bír
nak. A hőmérsékletmérés alsó határa 
700° körül van, felső határa korlát
lan. L. B.

Hőmérőházikó a levegő hőmérsék
letét és nedvességét mérő műszerek 
célszerű elhelyezésére szolgál, megvédi 
a műszereket a hősugárzástól és a csa
padéktól. Jelenleg a fából készült, fe
hérre festett, kettősredőnyű, úgyneve
zett angol H.-t használják. A belésze- 
relt műszerek a talaj felett 2 méter 
magasan állanak. A H. redőnyös ol
dalfalai a szellőzés célját szolgálják, 
míg fehér színe a sugárzás visszaverő
dését segíti elő. Ez az úgynevezett an
gol H. szellős é6 napos helyen állí
tandó fel és a és a hőmérőtest 180— 
200 cm magasságban legyen a talaj 
felett. Hazánkban 1912 előtt nagyobb
részt az épületek északi falára erősí

te tt bádogházikók szolgáltak a műsze
rek elhelyezésére, ezek azonban a helyi 
viszonyok különbségeinek nagy be
folyása miatt nem adtak szigorúan 
összehasonlítható adatokat. B. N.

Hőmérséklet, mint ökológiai tényező 
általános hatású, a vízzel együtt a 
Föld vegetációjának képét határozza 
meg (1. Klímajelleg). Hőigény szerint 
vannak: m e g a t h e r m á k  (évi kö
zép minimum 16°, trópusiak); mes o-  
t h e r m á k  (évi közép min. 0—16°, 
szubtrópusi-mediterrán vegetáció); 
m i k r o t h e r m á k  (évi közép min. 
kisebb 0°-nál, de júliusi izoterma leg
alább 10°, mérsékelt klímaöv növényei); 
h e k i s t o t h e r m á k  (u. az, júliusi 
izoterma kisebb 10°-nál, fátlan tun
drák). A fahatár (1. ott) a sarkvidékek 
és havasok felé átlag a júliusi 10 C° 
izoterma. Növényfajok elterjedési ha
tárvonalai (1. Area) rendesen klima- 
vonalak, izohiéták (1. Víz), vagy havi 
izotermák. Általában a növényre nézve 
nem az abszolút hőmennyiség, de an
nak eloszlása jelentős, ezt befolyásol
ják fény (minél magasabbra hatolunk, 
annál nagyobb a különbség az árnyék 
és napfényhőmérsékletek között, alpin 
fényklíma hatása!), expozíció (1. ott), 
talaj (1. alább: talajhő). Virításig szük
séges hőmennyiség =  azon napok szá
mával, amelyek hőmérséklete bizonyos 
C° felett (pi. 10°) van (régebben „me
legösszeg“ : a virágzásig eltelt napok 
középhőmérsékletének összege, helyte
len). Északra haladva fokonként, fel
felé 100 m-ként 3—4 nappal későbbi a 
virágzás (1. Fenológia). — Hőalakító 
és irányító hatása a t e r m o  t r o p i z -  
m u s b a n  és t e r m o n a s z t i á ban 
nyilvánul meg. A növény hőoptimuma 
rendesen a maximumhoz áll közel (60° 
körül), e felett hőhalál áll be, míg a 
minimum a fagypont körül van. A 
fagynak közvetlen hatása a szövetek 
szét roncsolása, közvetett a kiszáradás, 
télen a fagyott talajból nincs vízfel- 
\ étel, viszont a párolgás tovább tart, 
hacsak a hótakaró nem védi meg a 
földfeletti részeket (1. Életformák). 
Ügy a fagy, mint a meleg kéregsebe-



két is okozhatnak. — T a l  a j  hő  (és 
a talaj feletti levegő hőmérséklete) a 
gyepszint növényeire nagyjelentőségű, 
függ a talaj szerkezetétől, víztartal
mától (száraz talajok melegek, nedves 
talajok hidegek), színétől és a növény
takarótól, zárt szövetkezetekben egyen
letesebb, mint nyíltakban. S. R.

Hőmérséklet hatása a vas mág- 
nességére, 1. Vas mágnessége melegí
tésnél.

Hőmérsékleti együttható állandó 
mágneseknél. Elektromos mérőeszkö
zökben lényeges, hogy az állandó 
mágnes momentuma (1. Mágneses 
mennyiségek) ne változzék. Ezért a 
mágnest használat előtt néhányszor 
ciklikusan felmelegítik és lehűtik. Ek
kor használat közben állandó válto
zás már nem igen áll elő. De azért a 
hőmérséklet változásakor a mágne
ses momentum kissé változik. Ez a 
változás reverzibilis: a hőmérséklet 
csökkenésekor ugyanannyival növek
szik, mint amennyivel a hőmérséklet 
emelkedésekor csökkent. A H. a mág
neses momentum százalékos változá
sa 1 C° hőmérsékleti változásnál. 
Jó mágneseknél a H. 002—0-06%. 
vagyis a mágneses momentum 002— 
0’06%-kal változik l°-os melegítés
nél. A H. nagysága elsősorban az 
acél vegyi összetételétől függ. Sike
rült olyan széntartalmú acélt készíte
ni, melynek észrevehető H.-ja nincs. 
E végett a széntartalomnak nagynak 
kell lenni és magas hőmérsékleten 
kell edzeni. Kisebb mértékben függ 
a H. a mágnes alakjától is. Hosszú és 
vékony rudaknál, továbbá kisnyílású 
patkónál kisebb a H., mint rövid és 
vastag rudaknál vagy nagynyílású 
patkónál. Végül függ a H. kis mér
tékben a remanenciától is. Kis rema
nenda esetében a H. is valamivel ki
sebb. M. J.

Hőmérsékleti sugárzás, 1. Luminisz- 
cencia.

Hőmunkaegyenérték. A mechanika 
fontos tétele, hogy az energia megvál
tozása egyenlő a végzett munkával; 
ez az energia megmaradásának tétele.

E tétel igaz marad, míg a mozgást 
semmiféle más jelenség nem kíséri. Ha 
a mozgás például súrlódással jár, hő 
is fejlődik, ilyenkor az energia válto
zása kisebb mint a végzett munka; a 
munka egvrésze látszólag elveszett. — 
Joule és Robert Meyer váltak az el
sők, kik összefüggést kerestek a lá t
szólag elveszett munka és a fejlődő 
hő közt. Arra az eredményre jutot
tak, hogy a látszólag elveszett munka 
mindig arányos a fejlődő hőmennyi
séggel. Ezek alapján az energia meg
maradása tételét továbbra is fenntart
hatjuk, hacsak a hőt is mint egy ener
giafajtát fogjuk fel; a tétel ezek után 
úgy szól, hogy a végzett munka 
egyenlő az összes energia (tehát pél
dául mechanikai és hőenergia) válto
zásával. — Azt a munkát, melyet vé
geznünk kell, hogy egységnyi hő
mennyiség, vagyis 1 kalória hő (1. Hő- 
egységek) fejlődjék, nevezzük H.-nek. En
nek értéke a mérések szerint 4-186. 107 
erg/kalis; vagy más egységekben 426-9 
g-méter/kalis, vagv 4T84 Wattsec/kah.v

T. K.
Höttingi breccsa, az alpesi eljegese

dés területén, Innsbruck közvetlen kö
zelében, világhírű interglaciális képződ
mény. Az Inn balpartján három mo
rénát lehet megkülönböztetni. Ezeket 
egymástól két interglaciális lerakódás 
választja el. Az egyik moréna, ame
lyen maga a breccsa is fekszik, a Min
déiből való. Az Inn terrasza alatt fekvő 
és az elővidékre is kinyomozható a Riss 
eljegesedés idejéből, végezetül a breccsa 
felett fekszik a legfiatalabb Würm-mo- 
réna. A breccsa szorosan összecemen
tezett törmelékkúp anyaga. A kavics 
nagyon gazdag, még ma is élő flóra 
maradványait tartalmazza, de ezek ma 
már nem ezen a vidéken és nem ilyen 
éghajlat alatt élnek. Különösen fontos 
a Rhododendron ponticum, amelyik 
annak idején nagyon elterjedt volt ezen 
a vidéken, ma már csak a Sierra Neva- 
dában és a pontusi vidékeken fordul 
elő. Ebből, valamint más kísérő növé
nyek (pl. Vitis silvestris) életföltételei
ből is következik, hogv abban az idő
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ben az évi középhőmérséklet 8'5—9? 
körül járhatott, míg ma az 1150 m 
magasságban fekvő höttingi breccsa 
környékén az évi középhőmérséklet 
5‘2°, tehát a megfelelő interglaciális 
időben it t  kereken 3°-kal volt mele
gebb az évi hőmérséklet, mint ma. K. A.

az adást ellenőrizni lehet. Lényeges, 
hogy az adó- és vevőállomás gépei egé
szen egyformán forogjanak. A forgást 
külön szerkezettel lehet szabályozni és 
próbálgatással érik el, hogy a vevő
gép egymásután ugyanazt a betűt írja, 
amelyet az adó küld. M. J.

Hughes - telegráf betünyomós gép, 
melynek szerkezete igen bonyolult. Mű
ködésének elve a következő. A betűk 
acélkorong szélén vannak elhelyezve 
dombornyomásban. Ezt a betűkoron
got egy motor egyenletesen forgatja, 
a betűket pedig festékszalag nedvesíti 
meg nyomdafestékkel. Minden betűnek 
(számnak, írásjelnek) egy-egy billen
tyű felel meg, mint a zongorán. Ha 
valamelyik billentyűt lenyomjuk, ak
kor egy nyomószerkezet a papírsávot 
a billentyű betűjéhez nyomja és így 
ez a betű a sávon megjelenik. Egyút
tal a sáv egy betűnek helyével eltoló
dik. Ugyanekkor a vonaláram is záró
dik és a vevőállomáson a nyomószer
kezetet működésbe hozza. Így ugyan
az a betű nyomódik a vevő szalagjára. 
A vevő és adó közös gépben van egye
sítve. tehát az adónak is van vevője, 
ez is leírja a közölt szöveget és így

Húgysav (2, 6, 8, trioxypurin). Szer
vezetünkben a nucleinsav bomlástermé- 
keképen keletkezik, tehát minden sej
tünkben előfordul. Egyes betegek Ízü
leteiben lerakódik a H. (uratos diathe
sis); ilyenkor köszvényről beszélünk. 
Ez rendszerint rohamokban jelentkezik. 
Roham előtt hirtelen csökken a H. 
mennyisége a vizeletben. A nucleo- 
proteidák bomlásából keletkező H. rész
ben kiürül a vizeletben, részben elbom
lik carbamidra, СО-г-re és vízre. T. H.

Hullámcsapda. A helyi rádióleadó
állomás kiküszöbölésére néha H.-t 
használnak. Ez soros vagy párhuza
mos rezgőkörből áll, amelyet a készü
lékkel párhuzamosan vagy sorosan 
kötnek össze, esetleg csak induktív 
úton kapcsolnak össze az antenna te
kercsével. A H. rezgőkörének a helyi 
adóra való hangolásával elérjük, hogy 
ennek váltóárama a készülék mellett

H ötting i breccsa települése. А. Репок és K ehelsberg u tán .



megy el, vagy abba nem mehet be, 
vagy átmegy a H. rezgőkörébe. V. M.

Hullámhossz (rádiónál), 1. Elek
tromos rezgés.

Hullámmechanika. 1. Kvantumme
chanika.

Hullámszám a hullámhossz fordí
tott értéke. Azt fejezi ki, hogy egy
ségnyi hosszra hány hullámhossz esik. 
Fényhullámok és a rokon jelenségek 
(X- és у-sugarak) körében az 1 cm-re 
eső hullámhosszak számát jelenti. Ha 
például a hullámhossz 500 m/f (milli- 
mikron, 1. Hosszegységek), akkor a 
hullámszám 1 cm/500 mß =  20.000.

M. J.
Hullámterjedés, 1. Rövidhullámok.
Hullámzó változékonyság, 1. Fluk

tuáció és modifikáció.
H u lló  c s il la g o k . Minden holdvilág- 

falán éjszakán észlelhetni egyes H.-at. 
Ezek a levegőbe nagy sebességgel be
hatoló testek, amelyek a nagy súrló
dás miatt megtüzesednek és elpáro
lognak. A jelenség a másodperc tört
részétől 3—4 másodpercig tart. Az 
ilyen tovább tartóknak utóvilágító 
csóvájuk van. Párolgásuk miatt az 
esetek többségében a légkörünkben el
pusztulnak. Ezekkel szemben a to
vább élő nagyobbak és ragyogóvá 
válók sokszor nappal is látható tűz
golyók, amelyeknek pályáját perce
ken át világító fénycsóva jelzi. Vé
gül megállani látszanak és eközben 
szótpukkadnak, gyakran meteoresőt 
hullatva a Földre. A szertehulló da
rabok súlya néhány gramm és több 
tonna között változik. A meteorkövek 
lehetnek v a s m e t e o r o k ,  ha vas

és nikkelből, k ő m e t e o r o k ,  ha szi- 
likátokból és ü v e g m e t e o r o k ,  ha 
nehezen olvadó üvegből állanak. A
H. sokszor ragyogóbban jelentkeznek 
és időszakonként térnek vissza. Eze
ket feloszlott üstökösöknek tekintet
ték régebben. De mivel kivételes eset
ben sikerült egy-egv hullóraj és vala
mely ismert üstökös között összefüg
gést találni, az a kérdés, hogy a 
meteorok interstelláris eredetűek-o 
avagy se, még végleg meg nem oldott 
kérdés. T. A.

Humusz a talaj szerves kolloidjai
nak összesége, mint a vegetáció szer
ves anyagai bomlásának (humifikáció) 
eredménye. Kevés oxigén és szervetlen 
só jelenlétében huminsavakból savanyú 
(telítetlen H., nedves klímában), bő 
oxigén, huminsavakat közömbösítő sók 
esetében szelíd (telített H., mérsékelt 
klímában). A humifikáció intenzitása 
nő az oxigéntartalommal, hővel, levegő 
nedvességével, függ magától a bomló 
anyagtól és sók, savak, lúgok jelen
lététől. A fák lombja befolyásolja a 
humusz savanyúságát, fenyők lombja 
savanyú, legtöbb lombos fáé semleges. 
A humifikációban baktériumok és pe
nészgombák működnek közre. A H. a 
talaj hidroszilikátjaival együtt a ké
miailag döntő H.-zeolitkomplexumot 
alkotja. S. B.

Húros galvanométer. Lényegében egy 
vékony fémszálból áll, mely igen erős 
mágnes sarkai közt van kifeszítve. Ha 
a húron áramot vezetünk, úgy az kitér 
nyugalmi helyzetéből. A kitérés nagy
ságát az eszközre szerelt mikroszkóp
pal mérik. A H. ellenállása többnyire 
igen kicsi és mozgása külön alkalma
zott csillapítás nélkül is aperiódikus. 
Lengésideje többnyire kicsi, amiért is 
mint oszcillográf gyakran nyer alkal
mazást (1. ott). F. M.

Húros oszcillográf. A H. lényegé
ben egy húros galvanométer, melynek 
csillapodása nagy és lengésideje igen 
kicsi. Ahhoz, hogy a szál lehetőleg 
hűen kövesse a felveendő rezgéseket, 
kell, hogy lengésideje legalább Vso-ed 
része legyen a felveendő rezgés rezgés-
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számának. A szál mozgását egy haladó 
fényérzékeny szalagra rögzítik. — А Б. 
egyik alakja mint elektrokardiográf el
terjedt alkalmazást nyert a szívműkö
dés görbéinek felvételében. F. M.

Huyghens elve, 1. Fényelhajlás.
Hűség (a növény szociológiában), 

fidelitas, a növényfajok egyes növény
szövetkezetekhez vagy növényszövetke- 
zetcsoportokhoz kötöttsége. K a r a k 
t e r f a j o k  (jellemző fajok) valamely 
növényszociológiai egységben fellépő, 
másban hiányzó, vagy alárendeltebb 
szerepet játszó fajok. Karakterfajai 
lehetnek tehát az asszociációnak (pl. a 
Scirpeto-Phragmitetum: nádasnak), az 
assz.-csoportnak (pl. aPhragmition: ma
gasnövésű mocsári szövetkezetek össze- 
sége), az assz.-sorozatnak (pl. Phrag- 
mitetalia: mocsári vegetáció), legfon
tosabbak az asszociációké. A karakter
fajokat az illető növény szövetkezet spe
ciális ökológiai viszonyai, de a verseny 
és a véletlen is, választják ki. Jellem
zik az assz. florisztikai egyéniségét, 
mikroklimatikus és talaj ökológiai vi
szonyait, innen szociológiai jelentősé
gük, gyakran utalnak az assz. fejlődés- 
történetére is (mint a termőhelyen elő
zőleg uralkodó assz. maradványai vagy 
az elkövetkezendő assz. előfutárai (1. 
Szukcesszió). Egyes fajok egész elter
jedési területükön egy asszociációhoz 
vagy assz.-csoporthoz vannak kötve 
(általános karakterfajok), mások csak 
kisebb területen hűek (regionális vagy 
lokális karakterfajok). Számos faj el
terjedésének centrumában, illetőleg ked
vező életfeltételek között nem válogat, 
nagyszámú biotípusa (1. o tt) lévén, 
míg a határterületeken kevés biotípusa 
csak bizonyos asszociáció életfeltételeit 
viseli el. Reliktum-endemizmusok (1. 
ott), meghatározott életfeltételek ki
választotta ökotípusok (1. ott), spe
ciális igényű fajok stb. gyakran karak
terfajok. Minél több a karakterfajok 
száma, florisztikailag és ökológiailag 
annál jellegzetesebb az assz. — A 
szubasszociációkat (1. ott) egymástól 
megkülönböztető karakterfajokat dif
ferenciális fajoknak nevezzük. S. R-

Hűtés (Röntgen-lámpáké), 1. Anti- 
katód.

Hydro, 1. Hidro.
Hydrobios a vizek élővilágának ösz- 

szessége. V. L.
Hydropyrin, acetilezett szalicilsav 

(aszpirin) lithiumsója, gyógyszer.
Hydroláz. Fermentumok, melyek az 

anyagot vízfelvétel közben kisebb mo
lekulákra bontják. Ide tartoznak a 
p r o t e á z o k ,  melyek fehérjéket bon
tanak aminósavakká (pepszin, trip- 
szin és szövetproteázok), a 1 i p á- 
z о k, melyek zsírokból (észterekből) 
alkoholt és savat készítenek és a z i -  
má z o k ,  melyek keményítőt, illetve 
glikogént bontanak cukorrá. T. H.

Hyper-, 1. Hiper-.
Hypnon, gyógyszer, acetofepon, Со 

H5. СО . CH3.
Hypo-, 1. Hipo-.
Hypophysis, 1. Hipofizis.

I
Ibolyántúli sugarak, 1. Ultraibolya 

sugarak.
Ideális gáz. I.-ról akkor beszélünk, 

ha állapotváltozásai a Gay—Lussac— 
Boyle—Mariotte-Ше egyesített gáztör
vény értelmében mennek végbe. Kiné- 
tikai szempontból az ideális állapot 
akkor áll be, ha egyrészt a molekulák 
saját térfogata a rendelkezésre álló tér
fogathoz képest elhanyagolható, más
részt a molekulák között vonzóerők 
nem működnek, vagyis az expanziókor 
végzett „belső“ munka zérus. Ebből 
következik, hogy reális gázok is min
den határon túl megközelíthetik az 
ideális állapotot, ha a nyomást min
den határon túl csökkentjük. — Termo
dinamikailag az I. definícióját az adja 
meg, hogy a belső energia a nyomás
tól és a térfogattól egyaránt független, 
ellenben csupán a hőmérséklet függ
vénye :

Az I. néhány további sajátsága: mole-



350

kulahője a hőmérséklettől független, hő- 
kitágulási és összenyomhatóságiegyütt
hatója egyaránt 00036608, Joule-— 
Thomson-effektusa zérus, Cp — C\ =  
R =  Г986 kalória. L. B.

Ideális oldat, 1. Híg oldat.
Idegentenyésztés, 1. Tenyésztési el

járások.
Idegrendszer beosztása. Működés 

szempontjából a központi idegrend
szerben újabban három részt külön
böztetünk meg: 1. C e r e b r o s p i 
n a l i s  idegrendszer (systema nervo
sum pro mundo), amely a környezet 
benyomásait közvetíti és amelynek 
segítségével az akaratlagosan műkö
dő izmok útján a külvilágra hatni tu
dunk. — 2. M y o s t a t i c u s  ideg
rendszer (systema nervorum myosta- 
ticum). Ide tartoznak a nagyagy bel
ső részében található agyalapi dúcok, 
mint a corpus striatum (nucleus cau
datus, putamen, nucleus lentiformis), 
globus pallidus, substantia nigra Söm- 
meringi, nucleus ruber, az egész kis
agy és az olivák. Működése abból 
áll, hogy szabályozza a harántcsíkolt 
izmok tónusát, a testnek állását és 
tartását és az egyensúlyt. Működésé
hez sorolhatók az érzelmek és indu
latok. Közreműködik a nagyagykéreg 
akaratlagos mozgásában, ami mutat
kozik abban, hogy az antagonisták 
szabályozása nélkül az akaratlagos 
mozgás csapkodó természetű lenne. — 
3. A u t o n o m  idegrendszer (syste
ma nervorum vitale). Központja a 
gerincvelőben, a nyulvelőben, a kö
zépagyban és a köztiagyban található 
szürke magokban van. Jellemző rá, 
hogy az akaratunktól függetlenül mű
ködik és a központi idegrendszeren 
kívül legalább egyszer átkapcsolódik. 
Belső szervek, erek és a bőr miri
gyeinek működését szabályozza. Ezen 
működése útján befolyást gyakorol a 
testhőre, anyagcserére, vízkiválasz
tásra s ezúton a szervezet életfenn
tartásáról gondoskodik. Két részből 
áll, parasympathicus és sympathicus 
részből. Parasympathicusnak nevez
zük azon részét, amely a gerincvelő

cranialis és sacrialis részéből ered s 
a periférián egy dúcban átkapcsoló
dik. Sympathicus idegrendszernek ne
vezzük azon részét, amely a gerinc
velő thoracalis és lumbalis részéből 
ered és a gerincvelő melletti sympa
thicus dúcokban átkapcsolódik. Az 
autonom idegrendszernek e két része 
működésileg egymásnak mintegy an- 
tagonistái, pl. a symhaticus az ere
ket szűkíti, a parasympathicus az 
ereket tágítja. Hogy az átkapcsoló- 
dás a dúcokban tényleg megtörténik, 
azt kimutathatjuk a Langley-kísérlet- 
tel, amikor У %-os nikotinoldattal 
beecseteljük a gangliont (dúcot) s 
ilyenkor a praeganglionaris ingerület 
nem tevődik át a postganglionaris 
rostra. T. H.

Identikus helyzet, '1. Födési művelet.
Idioplasztikus, 1. Transzplantáció.
Idioplazma névvel illette Naegeli 

azt a plazmát, amely az átörökítés
ben szerepel, vagyis amelyben az 
öröklődő sajátságok anyagi alapjai 
vannak meg és amely ezeket átviszi 
az utódba (1. még Kromozóma-elmélet 
és Mutáció). Sz.Z .

Idiosyncrasia, 1. Idioszinkrázia.
Idioszinkrázia (idiosyncrasia: kü

lönleges keveredése a test nedveinek). 
Egyes egyének szervezetének rendel
lenes túlérzékenysége ( ellenszenve ) 
bizonyos olyan anyagok iránt, ame
lyek iránt az átlag közömbösen vi
selkedik. Rendszerint csak e g y  bizo
nyos anyaggal szemben nyilvánul meg 
valamely I.-ás egyén túlérzékenysége; 
ez az e g y  anyag nagyon sokféle le
het, valamint behatásuk helye is kü
lönböző lehet: a bőr, a légzőszervek 
(orr, gége, hörgők), a tápcsatorna. 
Sokszor a kóros jelenségek éppen 
vagy főleg azon szerv részéről mutat
koznak, amelyre az illető anyag be
hatása történt, így pl. hányás, has
menés az illető egyén I.-jára jellemző 
étel fogyasztása után (bizonyos hús, 
tej, vaj, rák, szamóca, káposzta stb.) ; 
nátha, bronchitis, asztma: növények 
(főleg gabonafélék) hímporának vagy 
más pornak (lóhámpikkelyek, másféle
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szőr és hám) belégzése után; bőrki
ütések különféle anyagoknak a bőrrel 
való érintkezése folytán. Az I. ana- 
filaxiáa állapot (1. Anafilaxia) és nyil
vánvalóan úgy támad, hogy a szerve
zet előzőleg szenzibilizálódik azzal az 
anyaggal, amely később az I.-s kór
tüneteket fajlagosan kiváltja; erre mu
ta t az a körülmény, hogy ritka kivé
tellel az I.-s egyén még nem születik 
mint olyan, hanem csak az élet folya
mán válik azzá. Az I. kifejlődésére 
való hajlamosság öröklékeny, ennek 
alapján azonban különböző jellegű I. 
alakulhat ki. A hajlamosság nagy sze
repe kitűnik egyszerűen abból, hogy 
teljesen azonos életviszonyok és foglal
kozás mellett is éppen csak egyes egyé
nek válnak I.-ssá. P. H.

Idiovariáeió, 1. Mutáció.
Időjárási akciócentrum. Azoknak a 

területeknek a neve, ahol az időjárá
sunkra legnagyobb hatással lévő le
vegőfajták keletkeznek. Középeurópa 
számára a legfontosabb akciócentru
mok : Grönland és Kanada, ahonnan az 
arktikus levegőfajtákat kapjuk; az A t
lanti-óceánnak az Azóri- és Kanári
szigetek közti területe (a szubtropikus 
tengeri levegő eredete); a Balkán (nyá
ron a meleg, télen a hideg kontinen
tális levegő eredete) és télen Orosz
ország hóval borított síkságai (a mon
szunlevegő eredési helye). A. L.

Időjárási front: két egymásba üt
köző, különböző eredetű (és ezért más 
és más tulajdonságokkal bíró) levegő
fajtának a határfelülete. A frontfelü
letek a térben legtöbbször mozognak, 
olykor azonban helyben nyugszanak 
(stationaer front). A mozgó frontok 
szállítják tovább az i d ő r o s s z a b 
b o d á s o k a t ;  a nyugvó frontoknak 
pedig azért van nagy gyakorlati jelen
tőségük (kivált a közlekedésben, építő
iparban, mezőgazdaságban, árvízjelzés
ben stb.), mert csapadékukkal állan
dóan ugyanazt a területet öntözik. 
Fontos különbség van a felsikló front 
(másnéven m e l e g f r o n t )  és a be 
t ö r é s i  f r o n t  (másnéven hideg
front, bőefront, görgőviharfront, pasz-

szív felsikló front) közt: az elsőnél 
melegebb levegőfajta csúszik fel hide
gebb levegőfajtára, amiből kiterjedt 
egyenletes felhőtakaró keletkezik és a 
frontátvonulást megelőző (praefrontá- 
lis) csapadékhullás, csendes országos 
eső vagy havazás alakjában; a másik 
frontfajtánál hideg levegő ékalakban 
egy melegebb levegőfajta alá fúrja be 
magát, amiből toronyalakú cumulus- és 
cumulonimbus-felhők keletkeznek, a 
csapadék záporszerű, szabálytalan, sze
szélyes, zivataros lesz és a frontátvo
nulás után (posztfrontálisan) esik le. 
Gyakori frontátvonulások alkalmával 
bizonyos betegségek halálozási aránya 
növekszik, más betegségek lefolyására 
és a legtöbb egészséges ember közérzé
sére és munkakedvére azonban a front- 
átvonulásoknak kedvező hatásuk van. 
A frontok bizonyos fajtáját az újabb 
irodalom c i k l o n  nak nevezi, ami fél
reértésre adhat alkalmat, mert régeb
ben ciklon alatt az ú. n. depressziókat, 
sőt a pusztító szélviharokat is értet
ték. A. L.

Időjárási térképek analizise. A me
teorológiai szolgálatok időjelzései na
ponta kb. 60.000 számadatra támasz
kodnak. Ezt az adattömeget a föld
felület nagy részét ábrázoló, nemzet
közileg egységesített 1:10,000.000 lép
tékű térképürlapon, az ú. n. idő
járási térképen dolgozzák fel. Az idő
járási térkép elkészítése két részből áll: 
az észlelési adatok bevezetéséből (ami 
a meteorológiai rajzoló munkája) és a 
már berajzolt tünetanyag tudományos 
kidolgozásából, az I.-éből, ámely a kü
lönböző levegőfajták (1. ott) felkeresé
sében, tulajdonságaik megállapításá
ban, az időjárási frontok (1. ott) és 
lesiklófelületek (1. ott) felkeresésében 
áll. Az alapos és részletes térképanalí
zis teszi lehetővé, hogy a meteorológia 
egyre pontosabb és egyre több finom
ságra is kiterjedő időjelzéseket tud ké
szíteni. A. L.

Időjelzés az időjárás tudományos 
alapon való előjelzése. Fő eszköze az 
i d ő j á r á s i  t é r k é p  (1. ott),mely
re a földkerekségen szétszórt nagy-
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számú megfigyelőhely számszerű észle
lési adatait vezetik rá. Ezzel a mód
szerrel 24 órára nagy valószínűséggel 
(de 48 órára már csak bizonyos esetek
ben) előre lehet jelezni az időjárást 
(1. még Hosszútartamú időjárás-előre
jelzés). A. L.

Iker, 1. Redukciós osztódás.
Ikerködök. 1. Extragalaktikák.
Illuviális talajszint, 1. Talajprofil.
Immigráció az élőlények cselekvő

leges bevándorlása valamely élettérbe.
V. L.

Im m unanyag: oly ellenanyag (1. 
Antianyag), amely antigén behatására 
élő szervezetben keletkezik, akár mes
terséges beavatkozásra, akár természe
tes folyamat (pl. előrement fertőzés) 
következtében. P. H.

Im m unis (mentes, érintetlen): az 
orvostudományban ellenállóképességet 
jelent fertőző betegségekkel szemben, 
mely azon alapszik, hogy az I.-szerve- 
zetben a beléjutott fertőző csirák nem, 
vagy alig tudnak elszaporodni és csak
hamar elpusztulnak anélkül, hogy be
tegséget okozni tudnának (1. Immuni
tás). P. H.

Immunitás (mentesség): élő szer
vezetek ama tulajdonsága vagy álla
pota, melynélfogva bizonyos fertőző 
betegségekkel szemben ellenállóak és 
mely azon alapszik, hogy az ily szer
vezet élő elemeibe jutott fertőző csirák 
elpusztulnak. Az I. fajonkint csak bi
zonyos fertőzésekkel szemben nyilvá
nul meg. Meg lehet különböztetni ter
mészetes és művileg létesített I.-t; a 
természetes lehet a fajhoz kötött vagy 
szerzett. A fajhoz kötött legszembe
tűnőbben abban nyilvánul meg, hogy 
bizonyos fajok ellenállnak oly fertőző 
csiráknak, melyek másokra nézve öl- 
döklőek; pl. az ember immunis sok ál
lati járvány ragályával szemben és for
dítva; a marha teljesen immunis a ta 
konykórral szemben, amely iránt a ló, 
szamár fölötte fogékony. S z e r z e t t
I. a legtöbb fertőző betegség folyamán 
fejlődik ki úgy emberben, mint állatok
ban és rövidebb vagy hosszabb ideig el
tarthat. A m e s t e r s é g e s e n  (mű

vileg) l é t e s í t e t t  I. lehet aktív 
vagy passzív; aktív az, amely védő
oltás következtében fejlődött kí, ami
dőn az oltóanyag lehet élő vagy elölt, 
vagy gyöngített fertőző anyag, vagy 
fertőző csirák terméke; passzív I. az
által adható egy szervezetnek, hogy 
belé savót viszünk olyan más szerve
zetből, amely immunanyagot tartalmaz 
(1. ott). Az aktív tartós, a passzív leg 
föllebb néhány hétig tart. P. H.

Immunitás (az örökléstanban), 1. 
beltenyésztési leromlás.

Immunitástan (immunológia): az 
orvostudománynak egyik legfiatalabb 
ága, mely nevét onnan nyerte, hogy 
azokból a kutatásokból indult ki, ame
lyek az immunis és fogékony szerveze
tek nedveinek és sejtjeinek a fertőző 
csirákkal szemben való viselkedésére, az 
immunis állapot mibenlétének felderí
tésére irányultak. Később azonban az
I. kiterjedt sok olyan mellékirányban 
is, nevezetesen a vér tulajdonságainak 
és beavatkozások által előidézett vál
tozásainak kutatására és tanulmányo
zására, melyek a tulajdonképeni immu
nitással csak többé-kevésbbé szoros kap
csolatban vannak (1. Szerológia). P. H.

Immunizálás (mentesítés): minden 
olyan eljárás, melynek célja élő szer
vezetet fertőző betegségek ellen meg
védeni, mentesíteni. E célt szolgálják 
a különféle védőoltások; ezek történ
hetnek az illető betegség fertőző anya1 
gával (pl. a himlő ellen a tehénhimlő 
hólyagjának tartalmával), vagy a fer
tőző csirák szelídített tenyészetével 
(pl. állatok oltása lépfene ellen). De 
fertőző csirák elölt tenyészeteinek is 
lehet védő hatása; így embert a tífusz, 
kolera, vérhas stb. ellen ezen betegsége
ket okozó baktériumok elölt tenyésze
teivel szoktak beoltani; máskor ismét 
a kórokozó csirák termékei, tehát fo
lyékony tenyészeteinek a fajlagos mér
get tartalmazó szüredéke szolgál ha
sonló célra, pl. a diftéria ellen. — Mind
ezekben az esetekben az oltóanyagot a 
szervezet élő szöveteibe juttatják, rend
szerint a bőralatti szövetbe, olykor a 
megkarcolt bőrre dörzsölik (himlőoltás).
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A mentesség nem azonnal az oltás 
után, hanem csak napok, átlag 8—12 
nap múlva következik be, minthogy 
annak oka nem maga az oltóanyag, 
hanem az általa előidézett megválto
zása a szervezet működésének és ned
vei összetételének. Ebből következik, 
hogy hosszú lappangási időszakkal já
ró fertőző betegségek ellen a védőoltás 
még akkor is sikeres lehet, ha a fertő
zés már megtörtént.

Az ú. n. gyors I. abból áll, hogy 
megfelelő immunsavót visznek a szer
vezetbe, amikor is a mentességi állapot 
úgyszólván azonnal bekövetkezik. A 
gyors I. akkor javult, amidőn a szer
vezetnek rögtöni védelmet kell adni, te
hát járványok idejében a fertőződés
nek kitett egyénekre (orvosokra, ápo
lókra, családtagokra) vonatkozólag (pl. 
kolera, tífusz, pestis ellen) és tömeg
lakásokban, iskolákban, intézetekben 
erősen ragályozó betegségek fölmerü
lése idejében. Az immun-(gyógy-) savó
val való L-t passzívnak is nevezik, 
minthogy a savóval a szervezet már 
készen kapja a védőanyagokat, melye
ket egy más szervezet aktíve termelt, 
t. í. az, amelyből a savó származik (1. 
Immunitás alatt is).

I.-nak azt az eljárást is szokás ne
vezni, midőn valamely élő szervezetet 
abból a célból kezelünk valamely (nem 
fertőző) anyaggal hogy belőle ellen
anyagot nyerjünk: pl. antitoxint, vagy 
precipitáló, vagy agglutináló, vagy he- 
molizáló stb. savót (í. Antigén és Anti- 
anyag alatt) és midőn eszerint mente
sítésről nincs szó. Az I. szakkifejezést 
indokolja ilyenkor is az a körülmény, 
hogy mindkét esetben a szervezetbe 
vitt anyagok (antigének) ellenanyagok 
termelését váltják ki az élő szervezet
ben. P. H.

Immunológia, 1. Immunitástan.
Immunszérum (immunsavó): a „nor- 

málsavó“-val szemben minden savó, 
amely immunanyagot tartalmaz s amely 
immunizált (vagy immunissá lett) em
beri vagy állati szervezetből származik, 
és pedig tekintet nélkül arra, hogy az 
immunizálás valóban mentesítés (fer- 

Természettudományi Lexikon.

tőző betegségek ellen), vagy pedig többé- 
kevésbbó közömbös anyaggal való ke
zelés volt. Az I. egy- vagy többféle 
immun- vagy ellenanyagot tartalmaz; 
minőt és hányfélét, az attól függ, hogy 
az illető szervezet minő és hányféle 
művi kezelésen, illetve természetes be
hatáson (pl. betegségen) esett át. A 
tífuszon átesett ember vérsavójában 
van tííuszbacillust agglutináló immun
anyag, a diftériabacillus mérgével ke
zelt állat savójában van diftéria-anti- 
toxin, a tojásfehérjével kezelt nyúl (vagy 
más állat) vérsavójában van tojásfehér
jét kicsapó immunanyag stb. P. H.

I mpedancia. Egyenáram esetében 
az áramerősség egyenlő a feszültség és 
ellenállás (ohmikus) hányadosával. For
mailag hasonló törvényhez juthatunk 
váltóáram esetében is, csakhogy az 
egyenáramú, ohmikus ellenállás helyett 
a feszültséget a váltóáramú ellenállás
sal, az I.-vel kell osztanunk. — Az I. 
az ohmikus, a kapacitív és az induktív 
ellenállások geometriai öszege.

Impedancia =  * 1
_ -

R- -f- (2 n n L — z------7» )1 v 2 n n C)

ahol R a rendszer ohmikus ellenállása, 
L önindukciós együtthatója, C kapaci
tása és n a váltóáram periódus-száma.

F.M.
Implantáció, 1. Transzplantáció.
Impulzus. A klasszikus mechaniká

ban az I. (p) a tömegnek (m) és se
bességnek (V) szorzata: p — mv. Te
hát az I. vektor, iránya a sebesség irá
nyába esik. Az impulzus általánosabb 
meghatározása a következő: Legyen 
Ekin a kinetikus energia, q a pont ko
ordinátája (egy szabadságfoknál); q 
ennek időszerinti diff.-hányadosa. Ak
kor :

Oh kin

Több szabadságfoknál qi az egyik 
koordináta, akkor az I.-nak ehhez a 
koordinátához tartozó összetevője:
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0 E kin
p l  =  — : .

A kinetikus energia a koordiná
ták és g,- diff.-hányadosok függvénye:
Ekin (4i > fH)-

A relativitás elméletében az mv- 
mv

szorzat helyett az , —  kifejezés lép, 
V Vl-P1

ahol ß =  — (c a fénysebesség). (Lásd

Relativitás elmélete.)
Mindkét elméletben az I.-nak idő- 

ßzerinti diff.-hányadosa az erőösszete
vőt adja:

dpi
dt

=  P i.
M.J.

Inaktiválás (hatástalanítás): a sze- 
rológiában jelenti friss vérsavóknak víz
fürdőben 20—30 percen át 55—56°-ra 
való melegítését, ami által a bennük 
foglalt hőérzékeny anyagok (a komple
ment) elvesztik hatásukat, míg a hő
álló anyagok (immun- vagy ellenanyag, 
amboceptor) érintetlenek maradnak.

P. H.
Index a kristálylapok jelzésére hasz

nálatos szimbólum. A kristály belsejé
ben elképzelt koordináta-rendszer, a 
kristály - tengelykereszt ágain a lap 
darabokat, ú. n. paramétereket vág le 
(ez a metszet lehet végtelen hosszú is, 
amikor a lap az illető tengelyággal 
párhuzamos). A levágott tengelymet
szeteket arányba állítjuk, ezeknek az 
arányszámoknak reciprok, egész szám
ra átszámított értékei az index szám
jegyei. Az I. tehát kifejezi a lap hely
zetét a térben, a kristálytani tengely
kereszthez viszonyítva (1. még Kris
tályrács). Az I. általában háromjegyű, 
csupán a hatszöges rendszerben, ha 
négyágú tengelykeresztet használunk, 
négyjegyű. A kristályforma egyik lap
jának I.-e az egész formát is jelölheti, 
ekkor megkülönböztetésül kapcsos zá
rójelbe tesszük; az egyes lap I.-e kü
lönben rendes (köríves) zárójelbe ke
rül. R. R.

Indifferens elektród olyan elektród, 
mely az elektrolízis közben az elek
tródfolyamatban nem vesz részt, vagy
is sem anódosan nem oldódik, sem az 
elektrolízis termékeivel szekundér re
akcióba nem lép. I. gyanánt leginkább 
platinát és grafitot, bizonyos esetekben 
passzív nikkelt vagy vasat (1. Passzi
vitás) szokás használni. E. G. T.

Indikátorok. A titrimetriában a vég
reakció észlelésére használt olyan anya
gok, amelyek színüket jellemző módon 
megváltoztatják, vagy csapadékot ad
nak abban az esetben, ha a mérőoldat
ból a vizsgálandó anyag oldatához bi
zonyos minimális felesleg jutott, vagy 
ha a vizsgálandó oldatban a mérendő 
alkotórész koncentrációja a mérőoldat 
hozzáadására egy bizonyos elhanyagol
ható értékre csökkent. Az I. rendsze
rint az ellenkező irányú változást is 
jelzik, azaz megfordíthatok (reverzibi
lisek) és ez esetben reájuk a kémiai 
egyensúly törvényei érvényesek. Csak 
szükség esetén elégszenek meg megnem- 
fordítható (irreverzibilis) I. alkalmazá
sával, mert ez utóbbival elérhető pon
tosság sohasem olyan nagyfokú. — Az 
alkali- és acidimetriás I. igen gyenge 
bázisok, vagy igen gyenge savak. Tu
lajdonságaik már annyira ismertek, 
hogy előre megmondható, határozott 
esetben melyik I. alkalmazása a leg
előnyösebb és hogy mekkora pontosság 
érhető el. A redukciós és oxidációs ti- 
trálásoknál újabban egyre többféle ú. n. 
re d o x -I .- t használnak; alkalmazá
suknál azonban figyelemmel kell lenni 
arra, hogy a színátütési potenciáljukat 
az oldat hidrogén-ionkoncentrációja 
is befolyásolja. A csapadékos titrálá- 
soknál sok esetben előnyt nyújt az ú. n. 
a d s z o r p c i ó s  I. alkalmazása. Ezek 
olyan festékek, melyek a mérés közben 
előálló csapadék kationjához v. anion
jához specifikus affinitással bírnak, te
hát aszerint, hogy az oldatban melyik 
ion van feleslegben, az indikátorfesték 
vagy az oldatban marad, vagy pedig 
a csapadék felületén adszorbeálódik, 
amit rendszerint feltűnő színváltozás 
kísér. — Az egy reakciótípus szerint
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lezajló titráiásoknáí általában használ
ható I.-kal (pl. alkali- és acidimetria-L, 
a redox-1.) ellentétben vannak ú. n. spe
ciális I. is, pl. a csapadékos titrálások 
és jodometria indikátorai, amelyek 
csak különleges esetekben használha
tók. Sz. L. és V. A.

Indirekt aérológia. A Bjerknes-is- 
kola (1. ott) által bevezetett fogalom. 
A modern időjáráselemzés módszerei a 
légkörben végbemenő folyamatoknak, a 
légkör fizikai állapotának lehetőleg be
ható megismerésére és állandó szemmel- 
tartására törekszenek. A földfelszíni 
adatok mellett szükség van a légkör 
egész magasságából, de legalább is a 
troposzférából és a sztratoszféra alsóbb 
rétegeiből nyert állandó megfigyelések
re, mérésekre. Minthogy azonban az 
ilyen ú. n. a ö r o l ó g i a i  (1. ott) mé
rések ma még távolról sem állanak a 
kívánt és szükségelt mértékben rendel
kezésre, szükség van olyan módszerek
re is, amelyek a hiányzó közvetlen 
aerológiai mérést némileg pótolni tud
ják. így a légkör áramlási viszonyaira, 
sőt hőmérsékleteloszlására (legalább is 
a stabilitási viszonyokra) sokszor jól 
lehet következtetni a légkörben kép
ződő felhők mozgásáról és alakjáról, 
kinézéséről. Értékes adatokat szolgál
ta t a magasban lefolyó légtömegeltoló
dásra vonatkozólag sokszor a légnyo
más változásának, az ú. n. n y o m á s -  
t e n d e n c i á  nak (1. Tendencia) a 
vizsgálata (1. Izallobár), különösen 
ha a síksági állomás adatai hegyi ál
lomások adataival vethetők össze. Az 
ilyen és hasonló módszerek összessé
gét nevezzük I.-nak. T. G.

Indirekt analízis. Célja az analí
zisre fordított idő és munka csökken
tése. Ahelyett, hogy ugyanazon elegy- 
ben levő, kémiai szempontból rokon
viselkedésű alkotórészeket hosszadal
mas elválasztási műveleteknek vetné 
alá és azokat külön-külön közvetlen 
meghatározná, akképen jár el, hogy 
magát az elegyet több, kényelmesen 
előállítható meghatározási formába vi
szi át. Az elegy súlyát méri az átala
kítás előtt és után, esetleg meg is

titrálja az átalakított elegyet. A leg
több I.-nél az elegy két összetevőből 
áll; a meghatározás adataiból két egy
mástól független egyenlet állítható fel, 
amelyből a két ismeretlen alkotórész 
mennyisége kiszámítható. A számolás 
megkönnyítésére szakkönyvekben meg
felelő táblázatok láthatók. Az I. ered
ménye annál pontosabb, minél jobban 
eltér egymástól a két meghatározandó 
alkotórész egyenértéksúlya. Azonban az 
analízis során mutatkozó igen csekély 
fokú kísérleti hiba az eredményben meg
sokszorozva jut kifejezésre, éppen ezért 
az I. a gyakorlatban csak akkor kielé
gítő pontosságú, ha a meghatározandó 
alkatrészek közel egyenlő arányban 
vannak az elegyben. Sz. L. és V. A.

Indirekt fűtés. Rendes körülmények 
között az elektroncső izzószálának a 
felülete bocsátja ki az elektronokat. 
Az I.-ű elektroncsőnél a fűtőáram 
egy porcelláncsövet hevít és ennek a 
felülete van bevonva az elektronokat 
kibocsátó réteggel. Ebben az esetben 
váltóárammal vagy változó erősségű 
egyenárammal is fűthetjük az elek
troncsövet, mert a cső felületének a 
hőmérséklete nem követi az áram 
gyors váltakozásait és az elektron
kibocsátás állandó marad. Az elektro
nokat kibocsátó rétegnek külön, a 
fűtőkörtől szigetelt kivezetése van. 
Rendszerint 4 volt fűtőfeszültségre és 
1 ampere fűtőáramra van szükségük, 
de olyanokat is gyártanak, amelyek 
a 110 vagy 220 voltos hálózati fe
szültségre egyenesen rákapcsolhatok. 
Az I.-ű elektroncsöveket a hálózat
ból táplált rádiókészülékeknél hasz
nálják. Külön előnyük, hogy az elek
tronokat kibocsátó réteg mentén nincs 
feszültségesés. A modern típusú, több
rácsos elektroncsövek nagyobb részt 
I.-űek. V. M.

Indukció. Amidőn egy vezetőbe ára
mot kapcsolunk, akkor a közelében 
levő másik vezetőben egy rövid áram
lökést észlelünk. E jelenséget I.-nak, 
a vezetőben I. révén keletkezett ára
mot indukált áramnak nevezik. Indu
kált áramot kapunk akkor is, ha egy
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szomszédos vezetőben az áramot meg
szakítjuk vagy benne az áramerőssé
get változtatjuk, továbbá, ha egy ve
zető közelében mágnest mozgatunk, 
vagy egy zárt vezetőt mágneses tér
ben kellő módon mozgatunk. Az in
dukált áram csak addig kering, míg 
az indukáló .mozgás, illetve áramerős
ség változás tart. Az indukált áram 
irányára vonatkozóan érvényes Lenz 
törvénye, mely szerint az indukált 
áram iránya mindig olyan, hogy ha
tásával az indukáló mozgást vagy 
áramerősség változását meg akarja 
akadályozni. — Ha egy magában álló 
vezetőben az áramerősség változik (be
ég kikapcsolás, erősödés, gyengülés), 
úgy e változás tartama alatt magá
ban a vezetőben is fellép egy elek
tromotoros erő, mely mindig oly irá
nyú, hogy az általa küldött áram az 
áramerősség változását meg akarja 
akadályozni (Lenz-törvény). (Pl. be
kapcsoláskor a bekapcsolt árammal 
ellenkező, kikapcsoláskor a kikapcsolt 
árammal egy irányú.) E jelenséget 
önindukciónak nevezik. Az öninduk
ciós elektromotoros erő arányos az 
áramerősség másodpercre eső válto
zásával. Az arányossági szorzó neve 
önindukciós együttható. Az öninduk
ciós együtthatót Henryben mérjük (1. 
ott). F.M.

Indukció. A biológiában többféle 
értelemben használt fogalom. Legál
talánosabb fogalmazásban jelenti a 
-szervezetben vagy annak egy részé
ben, .egy attól térbeüleg, időbelileg, 
vagy általában idegen tulajdonság 
előállítását, a szervezetben vagy az 
illető testrészen kívül álló tényezők 
segítségével. Ebbe a meghatározásba, 
mint látni fogjuk, az I. biológiai ér
telmezésének mindkét csoportja, mind 
a származástan - örökléstani irányú, 
mind pedig a fejlődésmechanikai ér
telmezés befoglalható.

A ; származástan-örökléstani értel
mezés a szerzett tulajdonságok örök
léke nysége körül forog. Jelöli azokat 
a relációkat, amelyek a ható faktor, 
a szervezet é s : a csiramirigyek kö

zött a hatás iránya és eredménye 
tekintetében előállhatnak. Ha a külső 
faktor a test kikapcsolásával közvet
lenül a csiramirigyeket éri s azokban 
okoz az utódok tulajdonságaira ki
ható változást, a. hatást d i r e k t  I,- 
nak mondjuk. Ha a külső hatás a 
testen és a csiramirigyeken egyidejű 
és egyértelmű változást hoz létre, p a- 
r a l i é i  I.-ról beszélünk.

A s z o m a t i k u s  I.-nak nevezett 
jelenség esetében a csiramirigyeket 
közvetlen hatás nem éri. A ható té
nyezők a testet befolyásolják s a csi
ramirigyekben csak másodlagosan, a 
test közvetítésével jön létre változás. 
A szomatikus I.-nak két főformáját 
különböztetjük meg: 1. A tényező a 
testnek csak egy részére vagy vala
mely szervre hat s a hatás az illető 
testrész közvetítésével jut a csirami
rigyekhez. Ezt az esetet m e г о g e n 
(részeredetű) s z o m a t i k u s  I.-nak 
mondjuk. 2. A tényező a szervezet
nek nemcsak egy részére, hanem az 
egész szervezetre hat s a hatás az 
egész szervezet közvetítésével hoz lét
re a csiramirigyekben változást, Az 
ilyen szomatikus I.-t h о 1 о g é n nek 
(egész eredetű) nevezzük.

Az I. származástan-örökléstani ér
telmezésében még több finom megkü
lönböztetés ismeretes. Ezek tárgyalá
sát azonban részlettermészetük miatt 
mellőzhetjük.

Az I. fogalmának fejlődésmechani
kai értelmezése a származástan-örök
léstanitól egészen eltérő. Értjük alat
ta szövetek és szervek fejlődésének 
megindítását, gerjesztését az illető szer
veken kívül álló tényezők segítségé
vel. Ide sorozhatok a rendes fejlő
dés szervképző folyamatai közül azok, 
amelyeket nem a szervképző szövet 
maga, hanem valamely szomszédos 
szövetből jövő fizikai-kémiai hatások 
indítanak meg és vezetnek le. Indu
káló tényezők az embrió számos szö
vetében és szervében előfordulhatnak. 
A kétéltű állatok bélcsirájában (ga- 
strula) a legerősebben ható ilyen szö
vetdarab az ősszáj felső ajka, amely
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egész új egyéneket képes indukálni 
s amelyet ezért organizátornak ne
veztek el (1. ott). Az organizátor 
vagy indukáló szövetdarab szomszéd- 
sági viszonyainak mesterséges meg
változtatásával (transzplantációjával,
1. ott) a szervezet egyes pontjain 
olyan szervek fejlődését lehet meg
indítani, amelyek az illető helyen 
rendes körülmények között soha sem 
fejlődtek volna. Szervek mesterséges
I.-jának segítségével a szervképzés 
feltételeit és okait elemezhetjük.

A fejlődésmechanikai értelemben 
vett I.-nak több formáját különböz
tetjük meg. Ha az indukáló szövet, 
röviden induktor, önmagát a szomszé
dos szövetek rovására teljesebbé tö
rekszik kiegészíteni, k o m p l e m e n 
t ä r  I.-ról (kiegészítő I.-ról) beszé
lünk. Az így indukált szövet vagy 
szerv mindig harmonikusan kapcsoló
dik az induktorhoz. A komplementär
I.-nak ismét két alakját ismerjük.
1. Az induktor a környező szövetek
ből önmagával azonos minőségű szö
vetet vagy szervet indukál, amelyek 
az induktor tömegét egészítik ki. Az 
ilyen I.-t a s s z i m i l a t ó r i k u s -  
nak vagy h o m o g e n e  t i k u s  nak 
mondjuk. Pl. velőcső önmaga kiegé
szítésére az ektodermából a velőcsövet 
indukál. 2. Az indukált szövet vagy 
szerv minőségileg különbözik az in- 
duktortól, de azt mégis harmonikus 
egész szervvé egészíti ki. Az I.-nak 
ezt a fajtáját h e t e r o g e n e t i k u s -  
nak nevezzük. Pl. szemhólyag, szem- 
kehely önmaga kiegészítésére lencsét 
indukálhat az ektodermából.

Az olyan I.-t, amelynél az indukált 
szervek vagy szervcsoportok az induk- 
torral egységet nem alkotnak, a u t o 
n o m I.-nak nevezzük. Diszharmoni
kus képződmények, melyek csak termé
szetes úton fejlődött, vagy kísérletileg 
előállított torzszülötteknél fordulnak 
elő. Az autonóm I. a komplementär
I.-hoz hasonlóan lehet: 1. Ho mo -  
g e n e t i k u s ,  amikor az induktor 
önmagával azonos minőségű szervet in
dukál de azzal harmonikus egységet

nem alkot. Pl. velőlemez darabja az 
ektodermából új velőlemezt indukálhat 
a kétéltűeknél. 2. H e t  e г о g e n e-t i- 
k u s, midőn az induktortól minőségi
leg különböző szervek jönnek létre, 
amelyek az induktorral összhangban 
lévő egységet nem alkotnak. Pl. fiatal 
kétéltű lárva fejére plántált prezum- 
ptív ektodermából a fej mezodermája 
velőlemezt indukálhat.

Az I. bonyolultság szempontjából le
het: 1. S i m p l e x ,  egyszerű I., ami
dőn csak egyes szervek indukálódnak és
2. C o m p l e x ,  összetett I., ha egész 
embrió indukálódik. D. E. és K. A.

Indukció (az örökléstanban), 1. 
Transzformáció és Szerzett tulajdon
ságok öröklése.

Indukció, fotokémiai. A fény ha
tására keletkező folyamatoknál gyak
ran előfordul, hogy a folyamat elein
te sokkal lassúbb, mint később. Ez a 
fotokémiai indukció. Oka nagyon sok
féle lehet. Megtörténik, hogy az el
nyelt fény energiája .kezdetben olyan 
tisztátlanságot bont fel, amelyet nem 
vettek tekintetbe. Lehet az is, hogy 
a kezdeti folyamatok termékeit nem 
lehet megfigyelni. Ilyen okokra lehet 
visszavezetni azt a tapasztalatot is, 
hogy bizonyos folyamatok csak ak
kor indulnak meg, ha az elnyelt fény 
energiája bizonyos mértéken felül van.

M. J.
Indukció, mágneses, 1. Permeabili- 

tás.
Indukciós kemence, 1. örvényára

mok.
Induktancia. I. vagy induktív ellen

állás egy vezető (tekercs) váltóáramú 
ellenállása. Az I. függ a vezető ön
indukciós együtthatójától (L) és a 
váltóáram periódusszámától (n):

Induktancia =  2 n n. L.
F.M.

Ingadozás-jelenségek. Minden fizi
kai jelenségnél, melynél a szereplő ré
szek nagy száma miatt csak statiszti
kai törvényszerűségeket tudunk meg
állapítani, a számított statisztikai kö
zépértékektől való igen kicsiny elté
rések lehetségesek, ami éppen a sta
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tisztikai módszer lényegéből követke
zik. Így pl. Smoluchowski mutatta ki, 
hogy gázokban a molekulák termikus 
mozgása miatt a gáz sűrűsége nem 
tekinthető szigorúan állandónak, ha
nem attól kis eltérések észlelhetők. 
Ami egyszerűen abból következik, hogy 
a térnek egy bizonyos helyén egyes 
időpontokban több molekula lesz, mint 
a statisztikai közép szerint lennie 
kellene, másszor ismét kevesebb. Ál
talában jelentse <5 a sűrűsödést egy 
helyen, mely a következőképen van 
definiálva: Fo az átlagos és F egy bi
zonyos pillanatban a térfogata a v- 
számú molekulákból álló komplexum-

V
nak, akkor legyen = — = 1  +  5. Akkor 

кn
annak a valószínűsége, hogy а F mo
lekulából álló komplexum egy 8 és 
egy 8 +  A 8 közé eső sűrűsödésre te
gyen szert, egyenlő:

V ó2

egyenlő. A fénvdiffuziónak is egyik 
oka az, hogv ezek a sűrűsödések és 
ritkulások elhailítják a fényt; így pl. 
a fö'd légkörében az égboltozatnak 
kék színe úgy jönne létre, hogy ezek 
a sűrűsödések és ritkulások elhaj- 
lítják a nap fényét és pedig a ki
sebb hullámhosszú sugarakat erőseb
ben. Megjegyzendő azonban, hogy a 
fényt az egyes molekulák is elhajít
ják, ez az úgynevezett molekuláris 
fénvdiffuzió. mely egyszerűen a gá
zok korpuszkuláris felépítéséből követ
kezik. Kísérletileg egyszerű laborató
riumi segédeszközökkel is kimutat
ható, hogy a molekuláris fénvdiffuzió 
a levegőben legerősebben a kékszínű 
fényt szórja.

Ilyen I. természetesen a fizika más 
részeiben is ismeretesek. így még kü
lönösen két példát akarunk kiemelni, 
az egyik a radioaktív bomlás. Isme
retes, hogy a radioaktív anyagok egy 
exponenciális valószínűségi törvény

szerint bomlanak. Már most az igen 
kis idő alatt elbomló atomok száma és 
ezzel összefüggésben a kibocsátott ré
szek száma, különösen ha a rádióaktív 
anyagokból kis mennyiséget vizsgálnak, 
észrevehető statisztikai ingadozások
nak lesz alávetve.

A másik eset igen kicsinv elektro
mos áramok felerősítésekor fordul elő. 
Mint tudjuk, az elektroncsőben az 
elektromosság vezetését az izzó ka- 
tódból kiszabadított elektronok vég
zik. Mivel ezen elektronoknak megha
tározott nagyságú és véges elektro
mos töltésük van, azért igen gyenge 
áramok esetében már észrevevődik az 
elektromosságnak ez a korpuszkuláris 
felépítése, vagyis az, hogy ez az áram 
nem lesz folytonos, hanem kisebb- 
nagyobb ingadozásokból áll Ezt a 
jelenséget nevezzük s ö r é t e f f e k -  
t u s nak (a német Schrott-Effekt 
után). Mivel pedig az elektroncsöves 
erősítő ilyen legkisebb áramoknak is 
óriási felerősítését teszi lehetővé, azért 
ez a jelenség igen könnyen bemutat
ható Az irodalomban nemrég felme
rült probléma volt az. hogy igen gyen
ge fényintenzitások esetében tudná-e 
az emberi szem a fénykvantumoknak 
ilyen söréteffektusát észlelni, de az 
erre vonatkozó számítások nem ve
zettek határozott eredménvre.

N. T. és G. P.
Ingerképzés és ingerületvezetés a 

szívben. A szívműködést kiváltó in
ger magában a szívben keletkezik. A 
működés következtében létrejövő égés
termékek izgatják az ingerképző he
lyet : a s z i n u s z c s o m ó t ,  vagy 
ahogy felfedezői után hívják: Keith— 
Flack-csomót, mely a jobb pitvar felső 
szélén, a nagy vénák beömlési helyén, 
található. Az ingerületet innen a szív 
ingerületvezető készüléke vezeti tovább. 
Ez a szívnek specifikus izomzata, mely 
szövettanilag is különbözik a szív me
chanikai munkáját végző izomzattól 
(embrionális izom). A kiindulópontja 
az előbb említett szinuscsomó, ahon
nan az ingerületet a pitvar és a kamra 
határán lévő Aschoff—Tawara- vagy
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atrioventrikuláris csomóhoz jut. Innen 
a His-nyaláb útján, mely a hosszanti 
sövény falában fut, jut el a mozgató 
izomhoz, ahol esernyőszerüleg elágazó- 
dik. Az ingerületvezető rendszer vala
mely részének megsérülése (emberben 
tuberkulózis, szifilisz következtében 
észlelhető Adams — Stockes-betegség, 
avagy kísérleti állat ingerületvezető 
készülékének átvágása után) a szív
összehúzódások koordinációjának meg
szűnésével járhat. A szívműködést még 
idegek is befolyásolják, amennyiben a 
vagus kimélőleg, az accelerans serkentő
leg hat. T. H.

Inklináció, i Földmágnesség.
Instabilitás. Ha a hőmérséklet a 

légkörben 100 méter emelkedésenként 
l° -n á l többet csökken (ami ritka 
eset), akkor a legkisebb kimozdító ok 
is elegendő ahhoz, hogy heves füg
gőleges mozgások keletkezzenek, ame
lyek többnyire erős záporesőt, jég
esőt. zivatart okoznak (1. Feltételes 
labilitás). A. L.

Integrális oldáshő, 1. Oldáshő.
Institúció. 1. Determináció.
Integráció. A szervezet kiegyensú

lyozott, harmonikus egész rendsze
rek fejlesztésére, a megbontott har
mónia helyreállítására irányuló törek
vését és minden bomlasztó hatással 
szemben érvényre jutó egységes reak
cióját I.-nak nevezzük. Az I.-ós mű
ködés és az I.-ós berendezkedések 
teszik lehetővé, hogy a szervezet bár
mely pontján bekövekezett változásra 
az élő lény mint egész, mint egység 
reagáljon és minden egyensúlybontó 
hatásra a harmónia helyreállításával 
feleljen. Ilyen I.-ós berendezkedés is
merhető fel már magában a petében 
és a fiatal csirában, amely önmagát 
szabályozza, determinálja és szükség 
esetén regulázza (1. Reguláció) is. 
Nagyon valószínű azonban, hogy itt 
nem egy külön integráló rendszerféle
séggel van dolgunk, hanem az egyes 
csirarészek a később kifejlődő hor
monkészülék hatásaihoz hasonló ké
miai kölcsönhatásban állnak egymás
sal. A hormonkészülék ugyanis olyan

hatásos anyagokat termel, amelyek a 
szervezetben egyenletesen eloszlanak 
s az egyenletes eloszlás ellenére helyi 
hatásokat, még pedig az anyag meny- 
nyiségéhez mérten rendkívül erős és 
jellemző hatásokat fejtenek ki. A 
szervezet I.-jának az idegrendszer is 
egyik eszköze, amely a fejlődés bizo
nyos fokán az embrionális szervezet
I.-jának egy részét átveszi. Az egyes 
részek érző és mozgató összeköttetésé
nek megteremtése és koordinálása mel
lett befolyásolja az érzékszervek járu
lékos elemeinek fejlődését, a vázizom
zat működését stb. A vázizomzat ko
pásának fiziológiás pótlását lehetővé 
teszi és még egy sereg szervnek mű
ködését és fejlődését irányítja. A lé
nyeg az, hogy az ismertetett berendez
kedések a szervezetet egyetlen szigorú 
egységbe foglalják össze. D. E. és K. A.

Intenzitáseloszlásmérés a csillagok 
színképében (csillagászati spektrálbo- 
lometria és spektrálfotometria). A csil
lagkutatásoknak ideális módját a szín
képvizsgálatok teszik. Ily módon úgy 
a folytonos színkép intenzitáseloszlá
sát, mint a színképvonalak fellépé
sét s intenzitásukat tehetjük vizsgá
lat tárgyává. Annak feltevése mel
lett, hogy a csillagok sugárzása kü
lönböző hőmérsékletű feketetestek su
gárzásának felel meg, a csillagok szín
képében fellépő intenzitáseloszlás is
meretével mód van rá a csillagok 
hőmérsékletét meghatározni. Legegy
szerűbbnek látszik erre Wien eltoló- 
dási törvénye, ez a módszer azonban 
ritkán alkalmazható. A sugárzás
intenzitás maximuma ugyanis sok csil
lag színképének olyan részében van, 
ahol mérés részint a földi légkör 
abszorpciója, részint a műszereknek 
a színkép csak bizonyos korlátolt 
szakaszában levő érzékenysége miatt 
nem végezhető el. Gyakorlatban 
az intenzitáseloszlásból következtetünk 
Planck formulája felhasználásával a 
hőmérsékletre. Ideális volna, ha az 
intenzitáseloszlás vizsgálatát a spek
trum egész menetében végezhetnők s 
ebből a szempontból a bolometriai
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módszereknek (spektrálbolometria) kel
lene az elsőséget adni, mivel a bolo- 
metriai műszerek minden hullámhosz- 
ezúságú súgarak iránt érzékenyek. A 
csillagokból hozzánk érő sugárzás 
gyengesége miatt az ilyen spektrál- 
bolometriai mérések eddig inkább csak 
kísérletszámba mentek, kivételt csak 
a közeli Nap képez. Lcmgley igen tö
kéletes spektrálbolométert szerkesztett, 
mellyel a Nap spektrumának intenzi
táseloszlását а Я 170Ó—25.000 sza
kaszban néhány perc alatt automati
kusan lehet regisztrálni.

A Nap színképében az intehzitás 
maximuma körülbelül а Я 4700 hul
lámhosszúságon van. Ebből a Wien- 
formula alkalmazásával a Napra 6150° 
hőmérséklet adódik. Ez kissé eltér a 
Stefan-törvénnvel kapottól. Ha a Nap 
(valamint a csillagok) teljesen a fe
ketetest tulajdonságaival bírnának, 
úgy ugyanazt az eredményt kellene 
kapni minden módszerrel, melynél a 
fekete testre megállapított sugárzás
törvények nyernek alkalmazást. Bár 
az eredmények eléggé egyezők, még
sem ugyanazok s az energiagörbe is 
csak közelítőleg esik egybe a Planck- 
formulával adódó görbével. Jól lát
hatjuk ezt a 108. o. ábráján, ahol há
rom különböző hőmérsékletű feketetest 
energiagörbéje mellett a napkorong 
közepéből kijövő sugárzásnak, vala
mint a Nap közepes sugárzásának az 
energiagörbéje is fel van tüntetve. 
Ha a Nap energiagörbéjét több rö- 
videbb szakaszra osztjuk, akkor min
den egyes szakaszt kielégítően födés- 
be hozhatunk bizonyos hőmérsékletű 
Planck-görbének megfelelő szakaszá
val. Ily módon az energiagörbe kü
lönböző hullámhosszúságú közeire más
más hőmérsékletet kapunk. Ezeket 
s z í n h ő m é r s é k l e t e k  nek ne
vezzük. Az egész energiagörbének meg
felelő színhőmérsékletnek azt tekint
jük, melynél a görbe alatti terület 
egyenlő az ugyanolyan hőmérséklet
hez tartozó Planck-görbe alatti terü
lettel. A Nap hőmérsékletére ily mó
don 6650° adódik.

A jóformán csak a Napra szorít
kozó spektrálbolometriai módszerrel 
szemben, melyeknél a színkép hosszá
nak csak a légköri extinkció szab ha
tárt, a ■ csillagszínképek vizsgálatánál 
általában olyan sugárzásfelfogó esz
közök alkalmazására szorulunk, me
lyek csak bizonyos hullámhosszúságú 
sugarak iránt érzékenyek, melyekkel 
tehát csak a spektrum korlátolt sza
kaszában végezhetünk vizsgálatokat. 
Ilyen sugárzásfelfogó eszköz volt kez
detben a szem, ma meg csaknem ki
zárólag a fényképlemez. Ezeknél a 
(vizuális vagy fotográfiai) spektrál- 
fotometriai módszereknél tekintetbe 
kell venni azt is, hogy a szóbajöhető 
korlátolt szakaszon belül is mind a 
szem, mind a lemez érzékenysége nem 
egyforma, úgyhogy e szakaszon belül 
is csak megfelelő redukcióval kapjuk 
meg a tényleges intenzitásmenetet. A 
fiziológiai tényezőktől különben is igen 
befolyásolt vizuális megfigyelések a 
dolog természeténél fogva a színkép 
szóbajöhető szakaszának is csak bi
zonyos számú helyére szorítkozhattak, 
ezzel szemben a fénykép útján úyert 
spektrogrammok megfelelő eljárással 
(regisztráló mikrofotométerrel) az il
lető szakaszon végig szemléltető foly
tonos képét adják az intenzitáselosz
lásnak. Az egyes csillagok színképé
nek a lemez színérzékenységétől füg
getlen, vagyis tényleges energiaelosz
lását egy, esetleg több megfelelően 
kiszemelt fundamentális csillag szín
képével való összehasonlításból álla
pítjuk meg. E csillagok színképét e 
végből ugyanarra a lemezre fényké
pezzük, amelyre az illető csillagét. 
Legfontosabb s egyúttal a legnehe
zebb feladat e fundamentális csilla
gok színképei energiaeloszlásának a 
meghatározása.

A színkép emissziós és abszorpciós 
vonalai a regisztrált intenzitásgörbén 
kiemelkedések és betüremlések alak
jában nyilvánulnak meg. A színkép- 
vonalak nem tekintendők pusztán za
varó körülménynek. Fellépésük, vala
mint intenzitásuk, szélességük maga
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is külön vizsgálat tárgyát képezi, 
mert ezekből csillagatmoszíérát alko
tó atomok ionizációs állapotára kö
vetkeztetve fontos adatokat kapha
tunk a csillagok atmoszférájának fi
zikájához (1. Csillagsugárzás). L. K.

Interferencia, fényé, 1. Fényinter
ferencia.

Interferencia (Röntgen-sugaraké),
1. Laue-jelenség.

Interferométer, Michelsen-féle, 1. Mi- 
chelson kísérlete.

Interferometrikus titrimetria a tér- 
fogatos leérniai analízis céljára alkal
mazott fizikai-kémiai mérőmódszerek
nek egyik újabb ága. Mivel valamely 
közeg fénytörésmutatójának legcseké
lyebb változása is az interferencia
csíkok elmozdulása révén rendkívül sza
batosan megállapítható, pl. egy alkali- 
vagy acidimetriás titrálásnál, ahol a 
mérőoldat hozzáadására bekövetkezett 
törésmutató változás csekély ugyan, 
de éppen az ekvivalens pontban éri el 
a törésmutató a minimális értékét, e 
változások interferometriásan észlelhe
tők. A törésmutató minimális értéké
nek és e g y ú t t a l  a  titrálás végreakció
jának megállapítása céljából a vizsgált 
oldatot a mérőoldatnak részletenként! 
hozzáadásával túltitrálják és a titrálás 
menetét grafikusan ábrázolják; az or
dinátán a korrigált interferenciaértéke
ket, az nbseisszán pedig az elhasznált 
mérőoldatmennyiségeket jelölik az össz- 
térfogátra vonatkoztatott százalékban 
kifejezve. Az észlelési pontokat össze
kötő két egyenes meghosszabbításából 
nyert metszési pont a minimum, vagyis 
az ekvivalenspont helye. Hasonló
képen végezhető csapadékos titrálás is, 
ha a centrifugálással megtisztított ol
dat interferenciáját mérik. — Az I. 
igen híg (pl. 1/iooo n) mérőoldatok al
kalmazását tette lehetővé, ami a sem
legesítési és csapadékos térfogatos mé
rőmódszerek alkalmazhatóságát lénye
gesen kibővítette. Sz. L. és V. A.

Interglaciális korok, 1. Pleisztrocén.
Interglaciális korok vegetációja. A 

diluvium alatt jégkorszakok (glaciá
lis) és I. váltakoznak, a jégkorsza

kokat (1. ott) előidéző napsugárzás
változások és pólusvándorlások szerint. 
Az I.-ban a posztglaciálishoz (1. ott) 
hasonló klíma- és vegetációváltozások 
ismeretesek. Az Alpokban négy glaciá
lis (Günz, Mindéi, Riss, Würm, mind
egyik kettős) és három I. van; a német
szarmata síkon hasonlóan; Magyar- 
országon nincs számottevő eljegesedés, 
de a klíma és vegetáció a szomszédos 
területek glaciális vagy I. állapotának 
megfelelően változik. (Szubglaciális, á t
meneti jellegű fossziliák: törpefenyő, 
cirbolyafenyő, vörösfenyő stb. az Al
földön). Lengyel és német interglaciá
lis lerakódások szerint a tundrát Pinus 
montana, P. cembra. Larix, majd er
dei fenyő (Pinus silvestris) és kevert 
tölgyesek váltják fel, azután Abies, 
Fagus, Carpinus (klimaoptimum) kö
vetkezik, majd a szukcesszió megfordul 
és az új jégkorszak közeledtével ismét 
a tundrához vezet. Az I. flórája a mai
hoz sokban hasonló, de gazdagabb, az 
ismétlődő eljegesedések okozta vándor
lások (a refúgium-területekre, 1. ott) 
és visszavándorlások során az arkto- 
terciér flóra (1. Flóratörténet) elszegé
nyedett, számos faj kipusztult, vagy 
többé nem tért vissza. 8. R.

Intermediér öröklés, 1. Uniformitás 
szabálya.

Intermedin. A hipofizis (1. ott) kö
zépső lebenyének hormonja, amellyel 
kasztrált halakon a „nászruha“ elő
idézhető. T. Я.

Intermicellás folyadék a folyékony 
diszperziósközegű diszperzrendszerek 
diszperziós közege. B. A.

Interplantáció, 1. Transzplantáció.
Interstadiális kor és vegetáció, 1.

Glaciális korok és vegetációjuk.
Interszexuális, 1. Álkétivaruság.
Intersztelláris tömegek. A trigono

metriai, a szekuláris és a csillagraj- 
parallaxisok kivételével a modern csil
lagászati távolságmeghatározási mód
szereknél azt a hipotézist kell tennünk, 
hogy a csillagokról jövő fény útjában 
nem szenved abszorpciót. Ez egyértelmű 
azzal a feltevéssel, hogy a világító csil
lagok közti tér üres. Dinamikailag már
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eleve valószínű, hogy az esetleges sö
tét tömegek eloszlása nagyjából meg
egyezik a világító égitestek eloszlá
sával. Vagyis, amint a világító tö
megek különálló galaktikákba tömö
rülnek, a sötét tömegek is az egyes 
galaktikákban lépnek csak fel, míg 
az intragalaktikai teret szabadon 
hagyják. Shapleynék. az extragalak
tikák átmérője és fényessége közti 
összefüggés vizsgálatával tényleg si
került bebizonyítania, hogy az inter- 
galaktikai tér legalább 100 millió fény
év távolságig gyakorlatilag teljesen á t
látszónak tekinthető. Ezzel szemben 
számos éléről látszó extragalaktikában 
lehet sötét övét látni, amelyet kétség
kívül sötét tömegek okoznak. Az a kö
rülmény pedig, hogy a Tejút közelében 
alig találni néhány extragalaktikát, 
míg magasabb galaktikai szélességek
ben azok tömegesen lépnek fel, arra 
vall, hogy magában a Tejútrendszerben 
is, főleg a Tejút síkjában, minden irány
ban fellépnek sötét tömegek, amelyek 
olyan nagy fényabszorpciót okoznak, 
hogy a mögöttük levő extragalaktiká
kat teljesen láthatatlanná teszik.

Tejútfotografiákon, éles ellentétben 
a csillagdús helyekkel, számos kisebb- 
nagvobb csillagszegény, sötét mezőt 
látni. Ezeket — legalább is legnagyobb 
részüket — sötét tömegek idézik elő. 
Hogy ezek nem valódi csillagürök, bi
zonyítja az a megfigyelési eredmény, 
hogy a csillagok az ilyen csillagszegény 
tájakon erős s z í n - e x c e s s z u s t  
mutatnak, azaz sokkal vörösebbek, 
mint a csillagdús tájakon. Azonkívül 
némely sötét mező hosszú expozícióval 
készült felvételeken halvánvan világító 
ködként jelenik meg. A diffúz ködök
kel (1. Ködfoltok) azonos képződmé- 
nvekkel van tehát dolgunk, csupán a 
fényességük, helyesebben megvilágítá
suk nagyon csekély. Ezért s ö t é t  
k ö d ö k  nek is nevezik őket. A sötét 
ködök a Tejút, egész hosszában fellép
nek. Valószínűleg a Tejút kettéágazó- 
dását- a Cygnus és a Centaurus csillag
képek között is ilyen sötét tömegek 
idézik e]ő. különben nehezen magyaráz

hatnék meg, hogy miért nem találunk 
egyetlen gömbhalmazt sem a Tejút két 
ága között, holott közvetlen a sötét 
rész felett és alatt igen sok lép fel. — 
A sötét ködök távolságának és radiá
lis átmérőinek megállapítása csillag- 
számlálások alapján történik, össze
hasonlítjuk a csillagok számának a 
magnitúdóval való menetét a sötét 
ködben és a szomszédos, sötét ködtől 
mentes részekben. Bizonyos magnitú
dótól kezdve a sötét ködben kevesebb 
a csillag. Ebből a magnitúdóból kap
juk a sötétköd felénk eső szélének tá
volságát, amely különösen akkor te
kinthető pontosnak, ha abszolút fé
nyesség tekintetében homogén csillag
osztályokra szorítkozunk. A csillagok 
számában mutatkozó hiány a sötét 
ködben növekvő magnitúdóval mind 
nagyobb lesz, egészen addig, míg el 
nem értük a köd túlsó szélét. Bizonyos 
magnitúdótól kezdve tehát, amelyből 
a köd túlsó szélének távolsága hatá
rozható meg, a csillagok számának a 
magnitúdóval való növekedése a sötét 
és a csillagsűrű vidéken azonos lesz. 
Ezzel az eljárással a köd által oko
zott abszorpció nagysága is könnyen 
meghatározható. — A sötét ködök tá
volságára általában aránylag kis ér
tékek adódnak. Az Ophiuchusban levő 
nagy sötét köd távolsága kisebb 50 
parsecnél. Ez természetesen nem bizo- 
nvítja, hogy távolabb is nincsenek sö
tét ködök. Csakhogy a távolabbiak 
természetesen már nem annyira feltű
nők és csak pontosabb statisztikai 
vizsgálatok deríthetik ki létüket. A 
ködökre kapott kis távolságok a kö
dök nagy térbeli sűrűségére utalnak. 
Némely irányban egymás mögött több 
köd helyezkedik el. A ködök dimen
zióira általában igen nagy értékeket, 
néha 6—700 parsec-et kaptak. Az ál
taluk okozott abszorpció 1—2 magni
túdó, de néha 5 magnitúdót is kitehet.

A sötét ködökön kívül valószínűleg 
csak elenyésző mértékben vannak ab
szorbeáló tömegek. Színexcesszus sötét 
ködöktől mentes helveken csak a leg
ritkábban lép feh Igen pontos fény
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elektromos színindexek alapján kimu
tatták, hogy némely irányban 3000 
parsec távolságban levő csillagok sem 
mutatnak színexcesszust. A sötét kö
dök nagy térbeli sűrűsége mellett vi
szont teljesen érthető, hogy ezek együt
tes hatása következtében a Tejút sík
jában alig lehet extra galaktikát ta 
lálni. Nagyobb galaktikai szélességben 
viszont ilyen ködök igen ritkán for
dulnak elő, úgyhogy ezekben az irá
nyokban szabadon láthatjuk a Tejút
rendszeren kívülfekvő objektumokat.

A sötét ködök által okozott ab
szorpción kívül még egy egészen más
fajta abszorpciós jelenséget ismerünk 
az intersztelláris térben, amely mint 
monokromatikus abszorpció, az úgy
nevezett i n t e r s z t e l l á r i s  (vagy 
s t a c i o n á r i u s )  s z í n k é p v o n a 
l a k a t  hozza létre. Hartmann 1904- 
ben ő-Orionis spektroszkópiai kettős
csillag színképében azt találta, hogy 
a Ca+, H és К vonala a többi szín
képvonallal ellentétben nem mutatta a 
keringés következtében várható perió
dusos eltolódásokat. J. S. Plaskett 
szisztematikus kutatásai révén kide
rült, hogy majdnem minden 0- és Во— 
Ш -típusú csillag színképében jelen van
nak ezek a vona^k és hogy ezek in
tersztelláris eredetűek, mert a belőlük 
levezetett radiális sebességek lényege
sen különböznek a többi vonal alap
ján meghatározott sebességektől. Miss 
Heger felfedezett intersztelláris Na- 
vonalakat is.

Eddington szerint az egész Tejút
rendszert igen kis sűrűségű diffúz 
anyag tölti ki. Ennek a gázfelhőnek 
hőmérséklete, ha a hőmérsékletet a gáz- 
részecskék kinétikai energiájával defi
niáljuk, 10°—12.000° absz. Ez a nagy 
érték onnét adódik, hogy az inter- 
sztelláris térbe a csillagok fénye által 
ionizáció útján kikerülő elektronok se
bessége, mivel a csillagfény igen gaz
dag ultraibolya fényben, általában 
igen nagy. Ez a sebesség független a t
tól, hogy az ionizáció milyen messze 
történik valamely csillagtól. ígv az in
tersztelláris elektrongáz hőmérséklete

olyanrendű, mint a csillagok fotoszfé
rájának átlagos hőmérséklete. Ilyen 
magas hőmérséklet mellett az inter
sztelláris térben levő Ca túlnyomó 
része nemcsak egyszer, hanem kétszer 
is ionizált, de a úa++-nek a színkép 
megfigyelhető részében nincsenek vo
nalai.

Ha Eddington hipotézise igaz, ak
kor minden elég távolfekvő csillag szín
képében jelentkezni kell az intersztel- 
láris vonalaknak és pedig a távolság
gal erősbödő intenzitással. 0. Struve 
az amerikai obszervatóriumok óriási 
spektrogrammanyaga segítségével az 
utóbbi következtetést teljes mértékben 
igazolta. Viszont az intersztelláris vo
nalaknak a B3-nál későbbi típusú csil
lagokban való kimutatása nagy nehéz
ségekbe ütközik, mert a B3-színkép- 
osztálvtól kezdve a sztelláris fémvo
nalak is megjelennek. Újabban mégis 
sikerült jelenlétüket néhány F- és ér
típusú csillag színképében kimutatni, 
amelyek radiális sebessége olyan nagy, 
hogy a kétfajta vonal szétválik egy
mástól.

Fényelektromos színindexek alapján 
kimutatták, hogy az intersztelláris 
atómfelhők nem okoznak színexcesz- 
szust. Minthogy atómfelhőkben Eay- 
leigh-féle színszóródásnak kell fellép
nie, ez az atómfelhők rendkívüli kis 
sűrűségére vall. Az intersztelláris Oa+- 
vonalak intenzitásából a Ca+ térbeli 
sűrűsége 10—32 g/cir3-rendűnek adódik.

Ha a sötét ködöket mint az inter
sztelláris atómfelhők sűrűsödéseit fog
juk fel, szóval őket gázködöknek te
kintjük, tömegükre valószínűtlen nagy 
értékeket kapunk (10е О ) -  Eddington 
szerint azonban az atómfelhők sűrűbb 
helyein a hőmérséklet olyan alacsonv 
lehet, hogy az atomok már nincsenek 
ionizálva és így nem taszítják env- 
mást, ennek következtében moleku
lákká, vagy nagyobb részecskékké te
vődhetnek össze. Ilyen, úgynevezett 
m e t e o r i k u s  p o r  feltételezése 
mellett a sötét ködök tömegére egész 
plauzibilis értékeket kapnak (50— 
100 O )- A ködökben levő sűrűség
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10 20 g/cm3-rendű, lényegesen nagyobb, 
mint a Ca+-felhőké. Á ködök okozta 
nagy színexcesszus, ha a ködöt alkotó 
részecskék dimenziói túlnyomórészt a 
Rayleigh-határ alá esnek, így teljesen 
érthető.

Hagen szerint az egész eget halvá
nyan világító kozmikus ködök fedik 
be, legsűrűbben a galaktikai pólusok
ban. Űjabb vizsgálatok valószínűvé 
tették azonban, hogy a H a g e n - k ö -  
d ö к csupán fiziológiai kontrasztje
lenségek. D. L.

Intrazonális talajok, 1. Talajosztá
lyozási rendszerek.

Invar. 64*7% vasnak és 35'3% nik
kelnek ötvénye. Az a nevezetes tulaj
donsága van, hogy hő-okozta kiterje
dése igen kicsi. Lineáris tágulási 
együtthatója 5 . 10—8. Az i.-ból órák 
ingáját készítik, mert a rendkívül kis 
tágulás miatt a lengésidő a hőmérsék
let változásakor nagyon kevéssel vál
tozik. így a régi, kompenzált ingák 
feleslegesek lettek. M. J.

Invariábilis inga. A nehézséggvor- 
sulásnak relatív meghatározására való. 
Az első eszközt Sterneck Róbert szer
kesztette. Lényege abban áll, hogy 
hosszváltozást nem szenvedő, közel Yz 
vagy К mp lengésidejű, a pontosság 
fokozása céljából rendszerint négy 
inga lengésidejét először egy ismert, 
azután az ismeretlen állomáson mérik. 
A lengésidők és nehézséggyorsulási ér
tékek egyszerű viszonyából kiszámít
ható a meghatározandó nehézséggyor
sulási érték. Mivel a hőmérsékletválto
zással az ingahossz is változik, igye
keztek egyrészt kis tágulási együtt
hatójú invár-, vagy ömlesztett kvarc
ból előállítani, másrészt oly alakúra 
készíteni, hogy a hosszváltozás súly
ponteltolódással kompenzáltassék (mi- 
nimálinga). A lengésidőmérés a koinci
dencia - módszerrel eleinte vizuálisan, 
majd fotografíkus regisztrálással tör
tént. Az órajárást vagy közvetlen 
csillagászati időmeghatározással, vagy 
rádió útján adott és felfogott időjelek
kel ellenőrzik. Az ebből előálló hiba
forrás kiküszöbölésére egy állandó,

központi referencállomással való ösz- 
szehasonlítás, az abszolút időegység 
kikapcsolását teszi lehetővé. Az inga
állvány úgynevezett együttlengésének 
meghatározásánál előálló bizonytalan
ság kiküszöbölésére két egyenlő len
gésidejű ingát észlelnek ugyanazon az 
állványon egyidőben. Ilyszerű beren
dezéssel Meinesz Veningnek sikerült 
tengeralattjáró hajón reális értékeket 
elérni. — Báró Eötvös Lorándnak tor
ziós ingájával (1. Torziós inga) nyert 
adatait előnyösen egészíti ki néhány 
relatív módon meghatározott nehéz
séggyorsulási érték. Éppen ezért be
szerezte ezeket a műszereket, melyek
kel Oltay Károly műegyetemi tanár 
1934-ig Magyarországon 108 állomást 
határozott meg. Sz. M.

Invertáz, 1. Enzim.
Inverzió. A troposzférában a hő

mérséklet rendes körülmények között 
a magassággal csökken. Néha azonban 
ez a csökkenés átmenetileg megszűnik 
és hőemelkedésbe megy á t: ez az L: 
hőmérsékleti visszásság. Télen gyak
ran van I. a 6Íkság és a hegycsúcsok 
között: a hegycsúcsok melegebbek, 
mert a síkságon, illetve a mélyebben 
fekvő helyeken, völgyekben a talaj
menti lehűlés jobban érvényesül s a 
hideg levegő megreked. Az I.-s rétegek 
keletkezésénél a szabad légkörben az 
előbb említett sugárzási hatáson kívül 
még két folyamat játszik fontos sze
repet. Az egyik a meleg levegőnek 
hidegebbre való f e l s i k l á s a ,  a 
másik az anticiklonokban keletkező 
leszálló légáramlás: l e s i k l á s .  A 
sugárzási és lesikló I. a százalékos 
nedvesség csökkenésével jár, a fel
sikló I.-ben azonban többnyire a ned
vesség is növekszik. A sugárzási és 
felsikló I.-s réteggel rendesen felhő
réteg van együtt, és pedig az elsőnél 
az I. alatt, a másodiknál felette: a le
sikló I. keletkezése a felhőt feloszlatja 
(szabad fön). (L. még Felsikló felü
let, Időjárási front, Lesikló felület.)

T. G.
Inverzió, 1. Kromozómaaberráció.
Inzulin. 1922-ben fedezte fel Ban-
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ting és Best. Abel 1926-ban kristályo
sán állította elő. Fehérjeszerű test.
összetétele:

C is t in ........................... 8%
G lutam insav ...............21 %
A rg in in ........................ 3 %
L eucin .............................30%
Tirozin.............................12%
H isz tid in .....................  8%
L iz in .............................  2%

Az adatok Jensen és Wintersteiner 
(1932) közleményéből származnak. -— 
A cukorbaj gyógyszere. Adagolása 
lehetővé teszi, hogy a szervezet fel
használja a táplálékban levő cukrot. 
Ezt a májsejtek glikogén alakjában 
felraktározzák, a többi sejtek pedig 
elégetik. Ezáltal a vérben és szövet
nedvekben csökken a cukor, a vizelet 
pedig cukormentessé válik. Azáltal, 
hogy a sejtek fel tudják venni és el 
tudják égetni a cukrot, kevesebb zsírt 
és fehérjét kell égetnie a szervezetnek, 
ezért csökken az acetontestek (aceton, 
acetecetsav, ß-oxyvajsav) mennyisége, 
vagyis megszűnik az acidózis és coma, 
melyben régebben elpusztultak a cu
korbajosok. T. H.

Ion. Az elektrolitokban vagy gáz- 
kisülési térben jelenlévő, elektromos töl
téssel bíró, önálló mozgékonyságú ré
szecskéket (atomokat, gyököket vagy 
molekulákat) I.-oknak nevezik. A po
zitív töltésű I.-ok a kationok, a nega
tív töltésűek az anionok (1. Elektro
lit). — Az elektrolitok ionjainak ván
dorlási sebessége áramvezetés közben 
arányos a reájuk ható erővel, vagyis 
a cm-kénti potenciál-eséssel és az ionok 
töltésével (az ionok mozgása ugyanis 
nagy súrlódású mozgásnak tekinthető, 
melynél a sebesség arányos a mozgást 
létrehozó erővel), továbbá az I.-ok moz
gékonyságával. Az abszolút mozgé
konyság az 1 mp alatt leírt u tat adja 
meg, ha a potenciálesés 1 volt/cm (1. 
táblázat). Az abszolút mozgékonysá
gok (U, V) helyett az elektrokémiá
ban használatosabbak a relatív moz
gékonyságok ( u, v ) :  и — FU, V  =  
FV, hol F a Faraday-számot (=  96500 
coulomb) jelenti. E relatív mozgékony

ságokat Kohlransch után az I.-ok 
ekvivalens vezetőképességének is szo
kás nevezni (1. ott), mert a relatív 
mozgékonyságok összege közvetlenül 
megadja az elektrolit ekvivalens ve
zetőképességét (1. ott) végtelen liigí- 
tású oldatban.

Az I.-okat a megfelelő elem vagy 
gyök kémiai jelével jelölik, melyhez in
dexként kationoknál annyi +  - jelet 
vagy pontot, anionoknál anny i---- je
let vagy vesszőt írnak, ahány vegy
értékű az I . : például Na+ (vagy Na •), 
AI+++ (A l” ‘); С Г  (vagy Cl'), 
SO, -  -  (SO*"). E. G. T.

Táblázat.

Az
 i

on
ok Abszolút Relativ

mozgékonysága 18 C°-on

Na+ 0'043 cm/sec 43-5
K + 0'034 „ 64'6
Ag + 0-053 „ 54-3
Ca++ О Ó 51
H+ 0-315 „ 315
o i r 0-174 „ 174
t í r 0 0655 „ 65-5
N 03- 0-0617 „ 6Г7

Ion-adszorpció, 1. Adszorpció.
Ionális koncentráció alatt a 1' — 

2n\ c i -kifejezést értjük, hol щ az 
elektrolitoldatban lévő i-dik ion vegy
értéke, a  pedig a koncentrációja. Az
I. az erős elektrolitok elméletében 
játszik szerepet (1. ott). E. G. T.

Ion-antagonizinus. Némely kolloid
oldaton tapasztalható, hogy egyik 
elektrolit jelenléte egy másik elektro
lit koaguláló hatását csökkenti. Az 
elektrolitek koaguláló hatása tehát 
nem additív. Például litiumkloriddal 
elegyített arzéntriszulfidszol koagulá- 
lásához nagyobb mennyiségű magné- 
ziumklorid szükséges, mint a tiszta 
arzéntriszulfidszoléhoz. E jelenség az 
adszorpciósviszonyok eltolódásával ma
gyarázható. B. A.
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Iondeformáció, 1. Deformálhatóság.
Iondiszperz-rendszerek, a disszociáló 

vegyületek oldatai. B. A.
Ionfelhő, 1. Erős elektrilitek elmé

lete.
Ioniam (lo) a thóriummal izotop 

(tehát az utóbbival azonos kémiai tu
lajdonsággal bíró) atómfajta (vegy- 
jele 16) ; a közvetlen bomlásterméke 
a rádium. Urániumtartalmú ércekből 
állítják elő, de csak közönséges thó
riummal szennyezve, mert az uránium
ércek tartalmaznak mindig egy kevés 
thóriumot is, amelytől az I.-ot ké
miai módszerekkel nem lehet elvá
lasztani. Az I. alfa-sugárzás közben 
bomlik (alakul át rádiummá), fele
zési ideje 76.000 év. Lassú bomlása, 
vagyis gyakorlatilag állandó alfa-su
gárzása miatt igen kis, állandó ion
áramok létesítésére alkalmas (a gya
korlatban mint radiokollektor vagy 
mint Bronson-ellenállás nyer alkal
mazást). 1. L.

Ionizációs kamra levegővel vagy 
más gázzal megtöltött edény, mely
nek közepén fémelektród nyúlik be 
gondosan elszigetelve. Ezt az elektró
dot pozitív vagy negatív töltéssel lát
juk el. A feszültséget az elektróddal 
összekötött elektrométer jelzi. Gyak
ran a kamrában levő elektród maga 
az elektrométer. Ha a kamrába olyan 
sugárzás lép, amely a gázt ionozza, 
akkor az elektród az ellenkező töltésű 
ionokat magához vonzza, ezáltal fo
kozatosan kisül. Az ionozás erősségé
nek mértéke az a sebesség, amellyel 
az elektrométer szalagja vagy tűje 
esik. Ha a beeső sugárzás gyenge, 
akkor az ionozás erősségét a gáz al
kalmas megválasztásával és a gáz
nyomás fokozásával lehet növelni, 
így például a gamma-sugárzás argon
ban 12-szer erősebb ionáramot kelt, 
mint hidrogénben. A nyomás nagyob- 
bításakor az ionáram eleinte arányo
san nő, utóbb a gáz anyagától függő 
nyomásnál maximum, még nagyobb 
nyomásnál fogy. M. J.

Ionizálóképesség, 1. Radioaktív su
garak.

Ionok egyesülése. Ha a levegőt 
ionozzuk, az ionok száma nem nő 
minden határon túl, mert a meglevő 
ionok egy része az ellentett töltések 
vonzása folytán közömbös részekké 
egyesül. A másodpercenként egyesü
lés folytán eltűnő ionok száma a 
térben levő összes ionok számának 
négyzetével arányos. Az arányos
sági tényező az ú j r a e g y e s ü l é s  
e g y ü t t h a t ó j a .  — Az egyesülés 
nagyságát úgy határozzák meg, hogy 
az ionozott levegőt hengeren szívják 
át. A hengerben a levegő egymás 
után kondenzátorok közt halad. A 
kondenzátorok egyik lemeze töltve 
van és egy-egy elektrométerrel van 
összekötve. A szemben levő lemezek 
a földdel érintkeznek. Amint az iono
zott levegő áthalad, az elektrométer 
kitérése csökken, mert a kondenzátor 
lemeze a levegőből az ellentett töl
tésű részeket magához vonzza. Így 
megmérhetjük, hány részecske jutott 
el mindegyik kondenzátorhoz és így 
mennyivel csökkent a részek száma a 
kondenzátorok közt. Tiszta és száraz 
levegőben az újraegyesülés együtt
hatója l -5—-2 milliomod. Tehát ha 
n számú pozitív és ugyanannyi nega
tív ion van a levegőben, akkor má
sodpercenként 2 .10  '8 n2 ion egyesül. 
Közönséges levegőben az egyesülő 
ionok száma nagyobb, mert itt Lan- 
gevin-ionok (1. ott) is vannak és ezek 
is egyesülnek a molionokkal. M. J.

Ionos kamra. (Dózismérő eszkö
zök.) Többnyire fémből vagy grafit
ból készült üres henger, melybe jól 
szigetelő anyagon (borostyánon) ke
resztül nyúlik bele egy fémrúd, erre 
pedig, a henger tengelyével párhuza
mosan, egy másik fémrudat erősíte
nek (mérő elektród). Ez a fémrúd 
érzékeny elektrométerrel áll össze
köttetésben, míg a kamra falát pár- 
száz voltos kis akkumulátortelep 
egyik sarkához kapcsolják, a  másikat 
pedig földelik. A sugárzás a  kamra 
tengelyével párhuzamosan, kis cel
luloid-ablakon keresztül lép a kamra 
belsejébe. A sugárnyaláb keresztmet-
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szete és a mérőelektród hossza hatá
rozza meg azt a térfogatot, amely
ben lévő levegőt a sugárzás átjárja 
és amely egy részét elnyeli. Az iono
zás következtében az elektrométer 
feltöltődik. Ha a rajta fölhalmozódó 
elektromos mennyiséget elosztjuk az 
említett térfogattal és a másodper
cek számával, megkapjuk jó közelí
tésben a Röntgen-egységek számát a 
mérőelektródnak a lámpa felé eső 
végén. (Figyelembe kell venni a le
vegő nyomását és hőmérsékletét is.) 
Az I. térfogatának olyan nagynak 
kell lenni, hogy a Röntgen-sugár ál
tal kiválasztott elektronok szabadon

H am m er-féle  dózism érő.

kifejthessék ionozó hatásukat, ne üt
közzenek neki a kamra falának (1. 
Röntgen-egység). Ha a kamra tér
fogata kisebb, akkor több légköri 
nyomású levegővel kell megtölteni 
(nagynyomású kamrák). Grafitból ké
szítenek egészen kicsiny térfogtú I.-t 
(gyűszü-kamra), amelynek belső fa
lából a beleütköző elektronok körül
belül annyi elektront választanak ki, 
mintha ionozó hatásukat a levegőben 
szabadon kifejthették volna. Ha ke
mény sugárzásról van szó, az ionos 
kamrát levegő helyett nehéz gázzal 
(metiljodid, -bromid stb.) töltik meg 
és esetleg üvegből készítik. Kisebb 
ionkamrás dózismérő például a Wulf- 
ionométer, nagyobb és pontos a Küst- 
ner - nagykamra. Integráló dózismérő 
olyan, hogy hosszabb idő alatt beeső 
Röntgen-egységek számát önműkö
dően jelzi. Ilyen a Hammer-dózis- 
mérő, a Strauss-mekapion, a Sie
mens—Reiniger—Veifa (SRV) in
tegráló dózismérő. Cs. E.

Ionoszféra. 80 km-en felül a levegő 
különös elektromos állapotban van, 
egyes jólvezető rétegeket találtak 
benne. Ezért a 80 km-en felül levő 
légkört I.-nak nevezik. Kennelly és 
tőle függetlenül Heaviside az elektro
mos hullámok terjedését nagy távol
ságra úgy magyarázták, hogy a le
vegő felső részében vezető réteg van. 
Ez a H e a v i s i d e - r é t e g ,  vagy 
újabb néven röviden E - r é t e g .  A 
hullámok ezen a rétegen visszaverőd
nek és így jutnak újra a Földre a 
távoli állomáshoz. Másrészt a talaj 
és az E-réteg között, mint két vezető 
réteg között, haladnak az elektromos 
hullámok, ezért követik a Föld gör
bületét. A kétféle úton terjedő hul
lámok a vevőben külön jeleket ad
hatnak, amint ezt már ismételten 
megfigyelték. A közvetlenül érkező 
és a visszavert hullámok időkülönb
ségéből a réteg magasságára lehet 
következtetni. Azonkívül megfigyelik 
a visszaérkező hullámok erősségét és 
polározását. Az E-réteg legnagyobb 
ionozásának magassága, közepes föld

Ionos kamra.
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rajzi szélesség alatt, átlagosan 100 
km. Az ionsűrűség, vagyis az ionok 
száma köbcentiméterenként, napéj
egyenlőség idején, éjfélkor 1*8.105. 
A nyári éjféli ionsűrűség körülbelül 
2‘2-szer nagyobb, mint a téli. Éjjel 
az ionok száma éjféltől kezdve né
hány órán á t csökken úgy, hogy a 
minimum körülbelü 1/2o-ad része a 
maximumnak. Néha éjjel vagy nappal 
nagy változást tapasztalnak, melynek 
tartama kevés másodperctől órákig 
tarthat. Éjféltől kezdve néhány órán 
át a magasság is csökken, de 80 km 
alá nem szokott menni.

Rövid hullámhosszakon megfigyel
ték, hogy néha magasabb rétegen ve
rődnek vissza. Ez az A p p l e t o n -  
r é t e g ,  vagy röviden E - г é t e g. 
Erre nézve még kevesebb megbízható 
adatunk van, mint az E-rétegre. A 
legnagyobb ionsűrűség éjfél után egy 
vagy két órával szokott lenni. Éjfél
kor a sűrűség 3%—4-szer nagyobb, 
mint az E-rétegben. Az E-réteg át
lagos magassága 180 km, de észlel
tek már 260 km-t is. Az F-réteget 
általában csak olyankor lehet meg
figyelni, mikor az alatta levő rétegek 
ionozása csekély. Egyesek azt tapasz
talták, hogy az F-rétegben az iono
zás felfelé lépcsőszerűen nő.

Végül az E- és F-rétegek közt, 130 
és 180 km között is találtak vezető 
réteget. Ezt M - r é t  e g nek nevezték 
el. Egyelőre még kevés tapasztala
tunk van erre nézve. Amerikában 
40° szélesség alatt azt tapasztalták, 
hogy télen, éjfél körül, nagyobb ben
ne az ionsűrűség, mint az E-rétegben, 
az éjfélelőtti órákban ugyanakkora, 
mint az E rétegben. — Különösen a 
napfogyatkozások idején szerzett ta
pasztalatok azt mutatják, hogy a leg
főbb ok, amely az ionozást kelti, a 
Nap ultraibolya sugárzása.

Űjabban Mimno még két réteget 
talált, a G és H rétegeket. A G visz- 
szaverődések gyengébbek, mint az F 
rétegen. A G réteg alsó határa éles 
és éjféltől napkeltéig állandó. Magas
sága 600 km körül volt. Rendesen

akkor lehet megfigyelni, mikor az F 
réteg a hullámokat egészen átengedi, 
de néha az F réteggel együtt jelenik 
meg. A H réteg magassága 1100 és 
1800 km közt változik, de a változás 
nem hirtelen. A H réteg éjféltől nap
keltéig néha lassan lefelé száll. Ezt 
a réteget is sikerült egyes esetekben 
más rétegekkel együtt megfigyelni.

M. J.
Ionozás. Lemezes kondenzátor egyik 

lemezét kössük össze elektrométerrel 
és lássuk el elektromos töltéssel. A 
másik lemezt földeljük. A lemezek 
közt levő gázba (levegő) vezessünk 
ultraibolya sugarakat. Ekkor az elek- 
trométer töltése egyre csökken. En
nek oka a gáz I.-a. A sugárzás el

nyelt energiája a gázmolekulákat fel
bontja. A molekulából fagy atomból 
elektron lép ki, az atórrr többi része 
pedig pozitív töltéssel marad vissza, 
mint p o z i t í v  i on.  Az atom fel
bontása elektronra és pozitív ionra 
az I. Ha az elektron semleges atomra 
vagy molekulára rakódik, akkor n e 
g a t í v  i o n  keletkezik. A sűrítő 
megtöltött lemeze az ellenkező töl
tésű részeket magához vonzza, ezek 
közömbösítik töltését, ezért csökken 
az elektrométer kitérése. — Ultra
ibolya sugarakon kívül a gázt Rönt
gen-sugarakkal, kozmikus sugarakkal 
és rádióaktív sugarakkal is lehet 
ionozni (1. Ionozás lökéssel).

Gázokban * csak akkor haladhat 
áram, ha a gázban ionok és elektro
nok vannak. Ezek vezetik a töltést 
ellenkező irányban: az elektronok és 
negatív ionok a pozitív elektród felé
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haladnak, a pozitív ionok a negatív 
elektród felé. Az ionok atom- vagy 
molekulanagyságúak, esetleg még na
gyobbak (1. Molion). — Ha előbbi 
kísérletünkben a sűrítő két lemeze 
közt a feszültségkülönbséget (F) nö
veljük, az áram erőssége nő (az elek- 
trométer lemeze gyorsabban esik). 
Az áramerősség (J) eleinte gyorsan, 
utóbb lassabban nő. De bizonyos fe
szültségen túl az áramerősség már 
nem nő. Ilyenkor az áram telített. 
Ez akkor áll elő, ha minden ion és 
elektron az ellenkező töltésű laphoz 
jut. M. J.

Ionozás lökéssel. Állítsunk elő te
lített elektromos áramot gázban (1. 
Ionozás) és növeljük a feszültsé
get (F) a telítésen túl. Ha elég nagy 
a feszültség, akkor az áramerős
ség (I ) ismét növekszik, mégpedig 
elég meredeken (ábra). A feszültség

fokozásakor ugyanis az ionokra és 
elektronokra egyre nagyobb elektro
mos erő hat, tehát egyre nagyobb 
mértékben gyorsulnak. Végre elég 
nagy lesz energiájuk arra, hogy azt 
a gázmolekulát, amelybe ütköznek, 
ionozzák. Így növekszik a térben 
levő elektromos részek száma, a sű
rítő lemezeihez több ilyen rész halad, 
az áram erőssége nagyobbodik.

Ha változatlan feszültségnél a gáz 
hőmérsékletét növeljük, akkor a hő
rezgések elég erősek arra, hogy üt
közésükkel egyes atomokat és mole
kulákat ionozzanak. Mennél kisebb az 

Természettudományi Lexikon.

ionozó feszültség (1. ott), annál ala
csonyabb hőmérsékleten áll be az 
ionozás, céziumgőzben már 2000°-on.

Lökéssel előidézett ionozás útján 
keletkeznek a gázokban a kisülések 
(Townsend elmélete). A levegőben 
mindig vannak ionok és elektronok 
(1. Természetes ionozás). Ha az anód 
és katód közt nagy a feszültségkü
lönbség, akkor itt erős elektromos tér 
van, az ionok nagy energiára tesznek 
szert, lökéssel ionozzák a gázt. Így 
a levegő vezetőképessége nagyobbo
dik, az áram az elektródok közt meg
indul. Az elektromos szikra is ilyen 
áramot jelent. M. J.

Ionozás, oszlopos. A rádióaktív 
а-sugár, Lang évin elmélete szerint, 
nem egyenletesen ionozza a levegőt 
útjában, hanem az ionok gyöngysze
mek módjára következnek a pálya 
mentén. A tapasztalat ezt a felfogást 
igazolja. Az ilyen ionozást oszlopos
nak nevezik. M. J.

Ionozás, specifikus. Így nevezik az 
ionozó sugár pályájának 1 cm hosszán 
keletkező ionok számát. Így például 
a RaC /^-sugárzásának specifikus iono
zása 54 ionpár/cm, a у-sugáré pedig
1-5 ionpár/cm. Csökkenő sebességnél a 
specifikus ionozás lényegesen nő. Így 
ha a /Frész sebessége 09 fénysebesség, 
akkor a spec, ionozás 55 ionpár/cm. 
0*028 fénysebességnél (6400 km/sec) a 
spec, ionozás legnagyobb; mégpedig 
7600 ion/cm. Még kisebb sebességnél 
a spec, ionozás újra csökken. Ugyan
abban a gázban, amíg a nyomás nem 
nagy, a spec, ionozás a nyomással ará
nyos. M. J.

Ionozás, térfogati és felületi. Ha 
az ionozás abban az egész térben elő
áll, amelyen az ionozó sugárzás át
hatol, akkor térfogati ionozásról be
szélünk. Ilyen hatása van a gázokban 
az összes sugárzásoknak. De ha ultra
ibolya fény némely szilárd testre 
esik, akkor csak olyan vékony ré
tegbe hatol, hogy ionozás úgyszólván 
csak a külső felületen keletkezik. Ez 
a felületi ionozás. M. J.

Ion, pozitív és negatív, 1. Ionozás.
24
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Ionozó feszültség, 1. Elektronlöké
sek.

Ion-sugarak. Ha ionok erős elek
tromos téren haladnak át, akkor 
nagy sebességre tesznek szert, ritkí
tott térben hosszú utat tudnak na
gyobb szóródás nélkül megtenni, te
hát sugarak módjára viselkednek. 
Ezek az I. Ilyenek a csatornasuga
rak, anódsugarak és a rádióaktív 
«-sugarak. M. J.

Ion-sürüség, 1. Ion-számláló.
Ion-számláló a levegőben levő po

zitív és negatív ionok számának meg
határozására való eszköz. Hengeres 
fémcső belsejében a tengely mentén 
fémpálca van. Ez tulajdonképen hen
geralakú kondenzátor. A belső pálca 
érzékeny elektroszkóppal van össze
kötve. A csövön át állandó sebesség
gel levegőt szívatunk és a pálcának 
elektromos töltést adunk. Ekkor a 
pálca az ellenkező töltésű ionokat 
magához vonzza és így feszültsége 
csökken. Ebből az ionok számát meg
határozhatjuk. Ha a feszültség csök
kenése V volt, az eszköz kapacitása 
C, akkor az ionoktól származó töltés 
СТ/зоо. A nevezőben levő 300 onnan 
ered, hogy a voltban mért feszültséget 
elektrosztatikai egységre számítjuk át. 
На V cm3 levegőt szívattunk á t és e 
egy ion töltése (elemi töltés), akkor az 
ionok száma cm3-énként, vagyis az 

CV
i o n s ű r ű s é g  M. J.

Ion-szél. Ha sűrítő két lapja kö
zött ionozott levegő van, akkor a sű
rítő feltöltése után légáram keletkezik 
a lemezek között. A légáram az erő
sebb ionozás helyéről a gyengébb iono
zás felé halad. Oka az, hogy az ionok, 
mikor az ellenkező töltésű lemez felé 
haladnak, a környező levegőmolekulá
kat magukkal rántják. Ha az ionozás 
az egész térben egyenletes, akkor is 
keletkezik I., mert a pozitív ionok na
gyobb mértékben rántják magukkal a 
levegő molekuláit, mint a negatív ionok. 
A szélnyomás az ionozás erősségével 
nő, bizonyos feltételek mellett arányo
san. M. J

Iontoforézis. Ha egy kristalloid ol
daton keresztül galván áramot veze
tünk, akkor a kationok (negatív io
nok) az anódhoz (pozitív sarok), az 
anionok (pozitív ionok) a katódhoz 
fognak vándorolni, ez a jelenség az I. 
Ennek az orvosi gyakorlatban nagy 
jelentősége van, mert a bőrön keresz
tül csak az I. alapján lehet anyagokat 
a szervezetbe bejuttatni, amennyiben a 
bőrön keresztül csak elektrolitek ju t
nak át, még pedig az anódnál a katio
nok, a katódnál az anionok. Ilyen mó
don sikerült emberbe kinint és jódot 
bejuttatni, amelyek a vizeletben ki is 
mutathatók voltak. T. H.

Ion-vezetés. Ha az elektromos ára
mot ionok, vagyis elektromos töltésű 
atomok és molekulák hordozzák, ak
kor ezt I.-nek nevezzük, maga az áram 
pedig i о n á r a m. Ilyen áram halad 
minden elektrolitben és egyes kristá
lyokban. Ezzel szemben a fémekben az 
áram abban áll, hogy elektronok áram
lanak a vezetékben. Ez az e l e k -  
t  г о n á r a m. M. J.

Irreverzibilis folyamat, 1. Reverzi
bilis folyamat.

Iso-, 1. Izo-.
Iszap-baktériumok. Az álló- és fo

lyóvizek fenekét borító iszapban nagy
mennyiségű baktérium él, melyek ott 
igen fontos átalakító tevékenységet 
fejtenek ki. Élettevékenységük szerint 
Lloyd В. a következő csoportokra 
osztja be őket: 1. Egyszerű heterotro- 
fikus szervezetek, melyek az iszap fel
színére alásüllyedő állati hullák fehér
jeit használják el és végső termékként 
ammóniákot termelnek. 2. Nitrifikáló 
szervezetek, melyek a) az ammóniákot 
nitritté, b) a nitritet nitráttá égetik 
el. 3. Denitrifikáló baktériumok, egy
szerű heterotrofikus szervezetek, me
lyek a nitriteket és nitrátokat elemi 
nitrogénné redukálják. 4. Nitrogénkötő 
baktériumok, melyek életműködéseik 
közben ammóniákot képeznek. Legin
kább a parti területen fordulnak elő, 
a fenék iszapjában azonban nem* talál
hatók meg. 5. Kén-baktériumok, me-
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lyek a kénhidrogénből ként hasíta
nak le. V. L.

Iszapok. Folyékony diszperzióskö- 
zegű diszperzrendszerek (szuszpenziók 
és szolok) részecskéinek leülepedése 
által képződött részecske - halmazokat 
(üledékeket) I.-nak nevezzük. Az I. 
lehetnek durva- és kolloid-I. Minthogy 
az I. részecskéi között vékony folya
dékrétegek foglalnak helyet, az I.-at 
difformált, folyékony diszperziósközegű 
diszperzrendszereknek kell tekintenünk. 
Az I. sajátságaira (mechanikai saját
ságok, mint tömörség, szilárdság, kép- 
lékenység, szűrő- és áteresztőképesség 
stb.) lényeges befolyása van a részecs
kék nagyságának, alakjának és a ré
szecskék között működő kohéziós erők
nek. A kohéziós erők nagysága a disz
perziós közeg és a benne oldott anya
gok minőségétől s az utóbbiak koncent
rációjától függ. Elektromos töltésű ré
szecskékből álló I. tömörebbek, mint 
olyan I., melyeknek részecskéit — pél
dául megfelelő elektrolittel —- meg
fosztottuk elektromos töltésüktől. Az 
elektromos töltéssel ellátott részecs
kék ugyanis egymással nem tapadnak 
össze s így ülepedésük alkalmával a 
lehető legtömörebben halmozódhatnak 
egymásra. B. A.

Iszapolás. Porszerű szilárdanyagok 
(pl. őrlemények, porok, talaj stb.) 
folyadékokban való szuszpendálását, 
majd szuszpenzióikból való leülepíte- 
sét I.-nak nevezzük. Két célja lehet:
1. anyagi minőség és diszperzitásfok 
szempontjából egységes készítmény 
előállítása; 2. az őrlemény diszper- 
zitásfokának (a részecskék nagysá
gának, a részecskék nagyság sze
rinti megoszlásának) meghatározása. 
( I s z a p o l ó  a n a l í z i s . )  — Mind
két művelet az ülepedési sebesség 
törvényeire (Stokes-törvény) van ala
pítva (1. Ülepedés). Azonos körülmé
nyek között (azonos diszperziósközeg, 
a részecskék azonos fajsúlya, azonos 
hőmérséklet) a részecskék ülepedési 
sebessége a részecskék nagyságától 
függ s ezzel egyértelműen határozott 
(1. Stokes-törvény). Ülepítéssel tehát

el lehet a különböző nagyságú ré
szecskéket egymástól különíteni, üie- 
pedési sebességükből pedig meg lehet 
határozni nagyságukat. — E műve
letek kivitelére szolgálnak az úgyne
vezett i s z a p o l ó  k é s z ü l é k  ek. 
Kétféle elv szerint működnek: megha
tározott időközökben vagy a már le
ülepedett részt, vagy pedig a még le 
nem ülepedett részt különítjük el, 
illetőleg mérjük. A szuszpenzió lehet 
nyugvó vagy áramló. Az előző eset
ben (ülepítő eljárás) a szuszpenziót 
megfelelő edényzetben (Wagner-, At
terberg-, Appiani-, Wiegner-, Sven 
Oden-, Hahn- stb. d. ülepítő edényben) 
nyugodtan ülepedni engedjük s vagy 
a már leülepedett vagy a még le nem 
ülepedett rész mennyiségét mérjük. 
A második esetben a különböző nagy
ságú részecskéket egymástól a szusz
penziónak függőleges vagy ferde 
irányú áramoltatásával különíthetjük 
el (áramoltató vagy öblítő eljárás). Ez 
esetben azok a részecskék, melyeknek 
esési sebessége nagyobb, mint a fo
lyadék áramlási sebessége, vissza
esnek az öblítő edénybe, az ennél 
kisebb részecskéket pedig magával 
viszi az áramló folyadék. (Schöne-, 
Kopecky-, Andreasen-, Gollan-, Gess- 
ner- stb. készülékek). В. А.

Iszapoló analízis, 1. Iszapolás.
Iszapoló készülékek, 1. Iszapolás.
Irányhalló, 1. Hangmérés.
Ivarfaktorok, 1. Nem öröklése.
Ivarineghatározás (nemmegliatáro- 

zás) elméletei Plate szerint ötféle mó
don akarják a nem meghatározását 
megmagyarázni. I. A n y a g c s e r e -  
e l m é l e t ,  amely szerint (Riddle) a 
nemek különbözősége az anyagforgalom 
eltérésein (különböző metabolizmuson) 
alapul és a hím meg a nőstény telje
sen eltérő élettani viselkdésű. Ez az el
mélet, bár a magasabbrendű állatokra 
vonatkozóan való tényállást tartalmaz, 
mégsem tisztázza azt, hogy mikópen 
függ a citoplazma a táplálkozástól, 
kortól, életmódtól, továbbá, hogy a 
citoplazmának a megváltozása miképen 
hat a szexuális génekre (1. Nem örök

24*
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lése). — II. I n d e x e l m é l e t  sze
rint a gonozómákban (1. ott) megálla
pítható eltérések már más hatásoknak 
a következményei (Wilson, Hecker). 
Ez az elmélet a kétféle nagyságú pe
tékre támaszkodik (Dinophilus, Phyl
loxera), de bizonyíték nélküli követ
keztetéseket von le. — III. Но r m o- 
n á l i s  e l m é l e t  csakis másodlagos 
és harmadlagos (1. Nem átöröklése) 
ivarjellegek kialakulására vonatkozha- 
tik, mert feltételezi a gonádok (ivar
sejteket termelő mirigyek) jelenlétét, 
vagyis a nem meghatározásának meg
történtét. — IV. K v a l i t á s e l m é 
l e t  (Goldschmidt, Wits chi, Crew) 
szerint két általános ivarfaktor van: 
M a hím (masculus) és F a nő (fe
mina) részére (Correns és Hartmann 
A  és G betűt használnak), amelyek 
részben a gonozómákban (1. ott), rész
ben az autozómákban vannak. Ezen 
elmélet ellentétese az: V. X X— X Y - 
elmélet, vagy k v a n t i t á s - e l m é 
l e t  (Wilson), amely szerint a nem az 
egy X  vagy két X  jelenlététől függ (1. 
Nem átöröklése). Plate is ehhez az el
mélethez csatlakozik, amely ma a leg
elterjedtebb. Plate szerint hím vagy 
nőstény faktor alakjában általános 
nemipotenciák nincsenek, de van sok 
szexuális gén az autozómákban. Eze
ket a géneket aktiválják a gonozómák
ban lévő r e a l i z á t o r o k ,  vagy 
a k t i v á t o r o k  (sexdeterminants). 
A z  ivarmeghatározás időpontjára vo
natkozóan Haecker háromféle lehető
séget sorol fel, mégpedig a megtermé
kenyítés előttit (progam), a megtermé
kenyítéssel egyidejűt (syngam) és az 
az utánit (epigam vagy metagam). Az 
első kettő a gonozómák szerepére vall, 
az utóbbi már azután, a szövetek vagy 
szervek különleges ingerei révén követ
kezik be. A kétivarúak esetében, mert 
ezekben gonozóma nincs, a szexuális 
géneket a citoplazma aktiválja, a test
nek egyik részén hím, másikon női 
szexuális gének jutnak érvényre. A 
váltivarúaknak van gonozómájuk, de 
más hatások inkább befolyásolják a 
szexuális géneket, mint ezek. Ide tar

toznak nagyrészt az á l k é t i v a r ú -  
s á g (1. ott) esetei, a társaséletű ro
varok (pl. méhek) ivarénak kifejlődése 
táplálkozás révén. Sz. Z.

Ivarsejt, 1. Gaméta.
Ivarsejtek tisztasága, 1. Mendeliz- 

mus.
ívfény. A gázok önálló kisülésé

nek (1. Gázok elektromos vezetése) 
egyik fajtáját szokás I.-nek nevezni, 
ezekben, a kisülés következtében, a 
katód oly magas hőmérsékletre izzik 
fel, hogy már igen kis feszültségek 
(kb. 10 volt) alkalmazásakor a ki
sülés fenntartásához szükséges elek
tronokat nagy mennyiségben képes 
kibocsátani. (Az izzókatódos csövek
ben ehhez külön árammal kell a ka- 
tódot izzítani, a ködfénycsövekben pe
dig a kisülés hideg katóddal követke
zik be.) — Az I.-ben általában rövid, 
pár milliméter hosszú levegő- vagy 
gázoszlop világít két szénelektród 
közt. Az áramerősség többszáz ampere 
nagyságú, a feszültség növelésével az 
ív hossza növekszik. Szükséges elő
tét - ellenállást hozzákapcsolni, mert 
karakterisztikája negatív (1. Negatív 
ellenállás). — Az I.-ben végbemenő 
folyamat magyarázata a következő: 
a katód elektronokat bocsát ki, ezek 
a levegőoszlopban pozitív és negatív 
ionokat termelnek ütközéssel; a po
zitív ionok a katódra áramolnak és 
annak hőfokát emelik, miáltal ismét 
elektronokat képes kibocsátani és így 
a megindult kisülés önmagát képes 
fenntartani. Az anódra áramló elek
tronok, negatív ionok révén az anód 
is magas hőmérsékletre kerül, sőt 
többnyire hőmérséklete még maga
sabb, mint a katódé. (Mindkét szén- 
pálca izzik.) — A szénpálcás ívlám
pákon kívül I.-nek nevezik azt a ki
sülést is, midőn evakuált csőben a 
katód gőze képezi az ívet, mint pél
dául a higanygőzös lámpa esetében 
(1. o tt ) ; vagy, ahol az ív kikészített 
elektródok, fémelektródok, sókkal töl
tö tt elektródok közt keletkezik. F. M.

Izallobar (nyomásváltozási görbe) 
az időjárási térképen rajzolt görbe,
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amely egybeköti azokat a pontokat, 
ahol a légnyomásváltozás sebessége (a 
nyomás időbeli differenciálhányadosa) 
ugyanakkora. Régebben e görbékből a 
légnyomáseloszlás jövőbeli alakulását 
igyekeztek előrelátni. De kitűnt, hogy 
a légnyomáseloszlásból a várható idő
járás még nem jelezhető előre. Az 
L-ok segítségével azonban más fontos 
tünetek állapíthatók meg: ma az I. 
az indirekt; aörológia (1. ott) egyik 
fontos eszköze. A. L.

Izalloterma (hőmérsékletváltozási 
görbe), az időjárási térképen megraj
zolható oly görbe, melynek pontjaiban 
adott idő alatt ugyanakkora értékkel 
változott a hőmérséklet. Talajmenti 
adatokból (mivel azok sugárzási és 
felállítási körülmények miatt helyileg 
befolyásoltak) nem érdemes I.-kat raj
zolni, csak a szabad légkörben szer
zett kifogástalan adatok alapján, pél
dául az 1000 vagy 2000 m-es szint 
számára. A. L.

Izanabázok, 1. Izobázok.
Izentrópikus folyamat akkor ját

szódik le, ha a változás entrópiaválto
zás nélkül megy végbe. Izentrópikus 
például minden (reverzibilis) adiabati
kus változás, föltéve, hogy a nyomás 
minden pillanatban kellően ki van 
egyenlítve. A. L.

Izoagglutináció (helyesebben: izo- 
hemagglutináció): vérsejtagglutináció 
a fajon belül, amidőn ugyanis egy fa
jon belül egyik egyed vérsavója egy 
másiknak vérsejtjeit agglutinálja. E 
tekintetben az emberre vonatkozó vi
szonyokat tanulmányozták behatóan. 
Számos emberi vérsavó és nagyszá
mú emberi vérsejt egymásra való ha
tásának vizsgálata arra a megisme
résre vezetett, hogy vannak egyé
nek, kiknek vérsavója némely más 
egyéneknek vérsejtjeit agglutinálja; 
más szóval: némely egyének vér
savója tartalmaz oly hemagglutinint, 
némely egyének vérsejtjei pedig tar
talmaznak oly agglutinálható (agglu
tinogen) anyagot, amelyek egymás
sal agglutinációt, adnak. Behatóbb 
elemzések kiderítették, hogy emberi

vérben kétféle (a és ß) agglutinin és 
kétféle (A  és B) agglutinogén (=  ag- 
glutinabilis anyag) fordul elő; a ag
glutinál A-1, ß agglutinál B t. Ez a 
4 tényező az egyes egyénekben akkó- 
pen kombinálódik, hogy saját vérük
ben agglutináció nem történhetik. Ilyen 
kombináció a következő 4 lehetséges, 
és van is, melyeknek megjelölése álta
lános (nemzetközi) megegyezés szerint 
az agglutinogén után történik ily- 
képen:

0 (=  nullás csoport vagy típus): 
nincs sem A, sem B, van a és ß;

А-csoport: van A  és ß-,
В-csoport: van В és a;
AB-csoport: van A  és B, nincs sem 

a, sem ß.
E szerint a 0-csoport vérsejtjeit se

melyik csoport savója nem agglutinálja, 
minthogy agglutinogén bennök nincs. 
Valamely egyén vértípusának meghatá
rozására szolgálnak az ú. n, hemotest- 
savók, ami nem egyéb, mint jól meg
határozott A- és В-típusú savó, me
lyekkel valamely ismeretlen csoport
beli vér a következőképen határozható 
meg. Tiszta üveglapra (tárgylemezre) 
egy-egy csöppet tesznek az A- és a 
В-típusú savóból és mindegyikbe ke
vernek 1—2 platina - kacsnyi vért a 
vizsgálandó egyénből (valamelyik uj- 
jának vagy a fülcimpának megszúrása 
után); a savó és vér összekeverése 
után az üveglemezt nedves kamrába 
helyezik; az agglutináció rövidesen be 
szokott következni. Az eredmény el
bírálása következőképen történik: ha 
agglutináció sem az A (=  A  +  ß), 
sem а В (=  В +  a) savóban nem áll 
be, akkor a vizsgált vér a 0-csoportba 
tartozó; ha mindkét csöppben mutat
kozik agglutináció, akkor az AB -be 
tartozik; ha pedig csak az A-csöpp- 
ben van agglutináció (B - csöppben 
nincs), akkor a В-csoportba, ha csak 
a B-csöppben van agglutináeió, akkor 
az A-csoportba tartozik.

Az ú. n. v é r c s o p o r t  egyénen- 
kint az egész életen át változatlan 
marad. A vércsoport meghatározásá
nak gyakorlati fontossága van, egy-
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részt orvosi, másrészt igazságszolgál
tatási téren. Amidőn vérvesztés miatt 
betegbe egészségesből vért kell átöm- 
leszteni, nagyon fontos, hogy a vért
adó (donator) egészséges egyén vér
sejtjei a betegben épek is maradjanak, 
tehát ne agglutinálódjanak és ne ol
dódjanak Olyan vértípus, melynek vér
sejtjei semilyen befogadó egyén (reci
piens) vérében kárt nem szenvedhet
nek, csakis a О-csoport, minthogy en
nek vérsejtjei agglutinogént nem tar
talmaznak; ezért ily típusú egyéneket 
u n i v e r z á l i s  d o n á  t o r o k  - nak 
nevezik. Természetes, hogy egy csopor
ton belül az átömlesztés szintén ag
gálytalan. — A csoportmeghatározás 
alapjául a vérsejtek is szolgálhatnak, 
ha típusuk jól ismert. — Igazságszol
gáltatási célokat is szolgálhat a vér
csoportmeghatározás, amikor fölmerül 
a kérdés, hogy valamely vérnyom (pl. 
bűnjeleken) származhatik-e egy bizo
nyos egyénből. (Beszáradt vérnek fel- 
áztatása és feloldása által nyert folya
dék — úgy mint a vérsavó — a cso
port meghatározására, ismert vérsej
tekkel, még alkalmas lehet.) — A vér
csoport az embernek bizonyos törvé
nyek szerint öröklődő jellege, minél
fogva bizonyos típusú szülőknek, csak 
bizonyos típusú ivadékaik lehetnek; e 
szerint megállapítható az is, hogy 
minő típusú l e h e t e t t  és minő 
„nem lehetett“ az apa, ha ismeretes 
az anya és gyermekének vércsoportja, 
amely kérdés apaság iránti keresetek
ben merül fel. — A négyféle típus 
egvmáshoz viszonyított gyakorisága a 
különböző népek és világtájak szerint 
nagyon különböző. P. Я.

Izobár atomok azok, melyeknek 
atómsúlva megegyező, de kémiai tulaj
donságaik különbözők. Ilyenek pl. a 
rádium C", rádium D és polonium. 
Mindegyiknek atómsúlya 210, de a 
Ra C" a thalliumplejádba (1. Plejádok) 
tartozik, rendszáma (1. ott) 81; a Ra D 
az ólomplejád tagja, rendszáma 82, 
a polonium pedig vezetője a 84 es 
rendszámú plejádnak. Mivel a rend
szám egyúttal az atommag töltésele

meinek száma, az izobár elemek mag
jai különböznek. Ez a tapasztalat is 
azt mutatja, hogy nem az atómsúly 
az anyag jellemző adata, hanem a 
rendszám. — Kezdetben csak a radio
aktív anyagok közt találtak izobá- 
rokat, mert az izotópiát (1. ott) csak 
ezek körében ismerték. De amióta 
Thomson J. .1. után különösen Aston 
a nem-radioaktív elemeket is izotópok 
keverékének ismerte fel, itt is talá
lunk izobárokat. M. J.

Izobárok. Az időjárási térképen 
rajzolt átfutó vonalak azokon a he
lyeken, melyeknek egyenlő a tenger
színre átszámított légnyomásuk. Rend
szerint 1, 2, 2 és fél, vagy 5 mm-es 
értékközökben szerkesztik meg őket. 
Minél sűrűbben fekszenek ezek a 
görbék, annál sebesebb az úgyneve
zett g r a d i e n s s z é l ,  vagyis a 
légáramlás valószínű sebessége körül
belül 500 m magasságban. A talaj
menti szél erőssége azonban más té
nyezőktől (kivált az illető levegőfajta 
hőmérsékleti rétegeződésétől) is függ 
és az I. sűrűségéből nem jelezhető 
előre. Az I. sűrűségét legtöbbször úgy 
fejezik ki, hogy a 111 km távolságra, 
vagyis egy főkörfokra eső nyomásvál
tozást adják meg higanymilliméterek
ben vagy millibárokban („légnyomási 
gradiens“). Az I. közelítően megszab
ják a szél irányát is, de az időjárás 
alakulását nem lehet (mint régebben 
gondolták) egyedül ezen az alapon előre 
jelezni. A. L.

Izobát vonalak a vizek térképein 
azok a vonalak, melyek az egyenlő 
mélységű helyeket kötik össze. V. L.

Izobázok vagy izanabázok, az epiro- 
genetikus mozgások (1. ott) folytán 
egyenlő mértékben emelkedett vagy 
süllyedt pontokat összekötő görbék.

H. F.
Izodinam-vonalak, 1. Földmágnes- 

ség.
Izodiszperz-rendszerek, 1. Homodisz- 

perz-rendszerek.
Izoelektroinos pont. I.-al jellemez

zük a kolloidoldatoknak azt az álla
potát, melyben a részecskéknek nincs



elektromos töltésük. Elektromos áram 
hatására ebben az állapotban tehát 
nem mutatnak elektroforetikus ván
dorlást (1. Koagulálás). B. A.

Izofén (isophän), a. m. azonos 
fenotípusú (1. Fenotípus).

Izogámia, 1. Gaméta.
Izogammák azok a görbék, melyek

nek pontjaiban a nehézségi erő a 
Földön egyenlő. M. J.

Izogén, a. m. azonos genotípusú 
(1. ott) egyének (1. Fenotípus).

Izohidrogén, 1. Nehéz hidrogén.
Izoklin-vonalak, 1. Földmágnesség.
Izokolloidok azok a kolloiddiszperz- 

rendszerek, melyeknek diszperzrésze és 
diszperziós közege azonos kémiai össze
tételű és csak fizikai sajátságokban 
(olvadáspont, forráspont, sűrűség, kris
tályszerkezet stb.) mutatnak különb
séget. Ilyen pl. a mesterséges kaucsuk, 
melyben polimerizált isopren van mo
nomer isoprenben diszpergálva. В A.

Izokromatikus görbe. Az izokroma- 
tikus görbe megadja a fekete test su
gárzási energiáját, mint a hőmérséklet 
függvényét, meghatározott hullám
hossz esetében. Tehát minden hullám
hossznak megfelel ilyen görbe. Hogyha 
a sugárzási energia helyett annak loga
ritmusát és az abszolút hőmérséklet 
helyett annak reciprókját mérjük fel 
a tengelyekre, akkor kis hullámhosszak 
esetében az I. egyenes vonal.

N. T. és G. P.
Izoméria. I. akkor lép fel, ha két 

molekula ugyanazokból az atomokból, 
de különböző módon van felépítve. Az 
ilyen molekulák tapasztalati képlete 
azonos, szerkezeti képlete különbözik. 
Az I.-nak több faja lehetséges. Van 
síkbeli és térbeli I. A síkbeli I.-ra jel
lemző, hogy a szerkezeti különbség fel
tüntetésére a szokásos síkbeli ábrázo
lás elégséges, míg a térbeli I. esetében 
a szerkezeti különbség csak a térbeli 
konfiguráció feltüntetésével mutatható 
ki. — A síkbeli I. speciális esetei: hely
zeti vagy helyettesítési- (pl. ortho- 
krezol-parakrezol), szénlánc-izoméria 
(pl. normál propvlalkohol-izopropyl- 
alkohol), metaméria (aethylalkohol-

dimelhylaether), tautoméria (pl. a két
féle kénessav). A térbeli I. lehet: op
tikai (cukrok), vagy geometriai (fu- 
mársav-maleinsav). L. B.

Izomorfizmus, 1. Homöomdrfizmus.
Izomösszehúzódás. Ha az izmot in

ger éri, megrövidül, megvastagodik, 
megkeményedik, hőt és elektromos
ságot fejleszt, munkát végez, de tér
fogata nem változik. Az I. lehet egy
szerű vagy összetett rángás, utóbbit 
t e t a n u s n a k  nevezzük. Az egy
szerű rángás lehet izotóniás, ilyenkor 
az izom rövidül, de feszülése nem 
változik és lehet izometriás, ilyenkor 
feszülése nő, de hosszúsága változat
lan marad. A szervezetben izometriás 
rángást találunk a szívben a kamrák 
összehúzódása kezdetén. Végül van 
auxotóniás rángás, mikor úgy a fe
szülése, mint a hossza az izomnak 
változik. Ezt találjuk leggyakrabban 
az emberi szervezetben. Ha a csont
vázizmok közel tapadnak a forgás- 
tengelyhez, összehúzódásuk közelítőleg 
izometriás. Az izmoknak a szervezet
ben mindig van bizonyosfokú feszülése, 
tónusa, utóbbit az autonóm idegrend
szer tartja fenn, míg az összehúzódás 
a cerebrospinalis idegrendszer ingerü
letei következtében jönnek létre. A 
szervezetben az I. mindig tetanuszos, 
egyszerű rángást csak kivágott ideg- 
izomkészítményeken lehet létrehozni.

A harántcsíkolt izom, poláros mik
roszkópon tekintve, egyszerűen és 
kettősen törő részekből épül fel. Az 
összehúzódás és elernyedés vízván- 
dorláa által jön létre a két állomány 
között. Ezt a vízvándorlást a kör
nyezet vegyhatásának megváltozása 
hozza létre. A vegyhatásváltozás az 
izomban lefolyó kémiai folyamatok 
eredménye. Az izom I.-kor munkát 
végez, ehhez szükséges energiát a 
benne levő kémiai anyagok, mégpedig 
főképen a glikogén bontása és elége
tése révén nyeri. A glikogén tejsavvá 
alakul összehúzódás közben, összehú
zódás után ennek 1/з-а elég és az így 
nyert energia felhasználásával a tej
sav újból glikogénné alakul. Régeb-
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ben Hill elmélete szerint azt hitték, 
hogy a tejsav keletkezése változtatja 
meg az izom összehúzódási állapotát. 
Lnnsgaard azonban kimutatta, hogy 
brómacetáttal mérgezett izom nem ter
mel tejsavat, de mégis összehúzódik. 
Embden mutatta ki, hogy az I.-t meg
előzőleg ammónia hasad le az ade- 
nosintrifoszforsavból, ezáltal változik 
meg a vegyhatás és a tejsav már csak 
az ammónia közömbösítésére szüksé
ges. Az izomban lefolyó bonyolult gli
kogénbontás fázisai: glikogén, hexóze, 
hexózefoszforsav (lactacidogen), tej
sav. A lactacidogen képzéséhez szük
séges foszfort a kreatininfoszforsav 
szolgáltatja. T. H.

Izomrángás, az izmoknak pilla
natnyi ingerre bekövetkező egyszeri 
összehúzódása. T. H.

Izoozmotikus oldatok olyanok, me
lyeknek ozmotikus nyomása megegye
zik. A híg oldat (1. ott) elmélete alap
ján bennük az oldott részecskék száma 
is egyenlő. Az I. fagyáspontcsökkenése, 
forráspontemelkedése és tenziócsökke- 
nése is egyező. A vérrel 0'09%-os 
konyhasóoldat izoozmotikus (fizioló
giás oldat), az ilyen oldatot a vér- 
pályába fecskendezve, a sejtek benne 
életműködésüket folytathatják. L. B.

Izopikus fácies, 1. Fácies.
Izoprén, 1. Kaucsuk.
Izoszeiszta, 1. Földrengés.
Izosztázia. A földkéreg tömegei az

I.-elmélet szerint hidrosztatikus egyen
súly állapotában vannak. Ezt az egyen
súlyt a Föld forgása hozza létre. A 
könnyebb és kisebb sűrűségű tömegek 
a centrifugális erő hatására felfelé tö
rekednek, míg a nehezebb, nagyobb sű
rűségű tömegek visszamaradnak vagy 
süllyednek. Az I. eredménye a Föld 
rotációs-ellipszoidszerű alakja: a geoid. 
A geoid tömegeloszlása éppen egyen
súlyban van: a gravitáció és a centri
fugális erő egvmást ellensúlyozzák. 
Ha valahol az izosztatikus egyensúly 
tömegfelhalmozódás (pl. nagymértékű 
szedimentáció) vagy tömegveszteség (pl. 
erős letárolás) következtében megbom
lik, akkor az illető kéregrészletek süly-

lyedése vagy emelkedése iparkodik az 
egyensúlyt újra helyreállítani. Ezért 
süllyednek az üledékgyüjtő g e o s z i n -  
kl  i n á l  i s o k  (1. ott) és ezért emel
kednek azok a területek, melyeket kü
lönösen a jégkorszakbeli erózió erősen 
letarolt, s melyek a jégkorszak után 
a vastag belföldi jég súlyától is meg
szabadultak (pl. Skandinávia). Az izo
sztatikus kiegyenlítődést a S i m a  
(1. ott) félképlékeny állapota teszi le
hetővé. A földkéregben természete
sen csak a felszínen vagy a felszín kö
zelében lehetséges nagyobb eltérés a 
különböző sűrűségű tömegek eloszlásá
ban. A felszín alatt egy bizonyos 
mélységben ezek a eűrűségkülönbségck 
kiegyenlítődnek. A geofizikusok 120— 
130 km-re becsülik ezt a mélységet, 
amelyben a sűrűségkülönbségek ki
egyenlítődnek, tehát ameddig az I. is 
érezteti hatását. H. F.

Izoterm folyamat az olyan válto
zás, amely állandó hőmérsékleten já t
szódik le. Azokat a görbéket, amelyek 
valamely diagrammban az állandó hő
mérsékletnek megfelelő pontokat kap
csolják össze, izotermáknak nevezzük. 
Így pl. az ideális gáz izotermáját a 
pv =  konst, kifejezés adja (Boyle— 
Mariotte-törvény), ha tehát a pv-szor
zat értékét, mint a p függvényét fel
rajzoljuk, vízszintes egyenest kapunk. 
Reális gázok izotermái az egyenestől 
eltérést mutatnak. L. B.

Izotonikus oldat, 1. Izoozmotikus 
oldat.

Izotópja. A kémiai vegyületek ato
mos elméletének egyik alapvető hipo
tézise — amelyet Dalton vezetett be 
1803-ban — a múlt század végéig az 
volt, hogy egy és ugyanannak a ké
miai elemnek az atomjai azonos ter
mészetűek és azonos tömegűnk. Ké
miai „elem“ névvel jelölt Dalton
— és ez a meghatározás napjainkig 
megmaradt — olyan anyagot, amely 
változatlan kémiai tulajdonságokkal 
rendelkezik és amelyet semmiféle is
mert kémiai folyamat útján nem le
het további alkotórészekre felbontani.
— A radioaktivitás felfedezésével ez
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a Daltontól származó föltevés tartha
tatlanná vált, mert kiderült az, hogy 
sok olyan radioaktív elem van, ame
lyek kémiai viselkedésük szempontjá
ból teljesen azonosak, de különböző 
radioaktív sajátságnak és az atóm- 
súlyuk is különböző. Ilyenek pl. a 
tórium és az ionium, vagy pl. a rá
dium és a mezotórium stb. (1. Radio
aktív bomlássorok). De vannak a 
radioaktív elemek közt olyanok is, 
amelyek kémiai tekintetben valamely 
régen ismert, nein-radioaktiv elem
mel azonosak; így pl. a rádium-D a 
kémiai reakciókban minden tekintet
ben úgy viselkedik, mint a közönsé
ges ólom, úgyhogy ha a kettőt össze
kevertük, akkor őket semmiféle ké
miai művelettel szétválasztani nem 
lehet. A kémiai elemzés szempontjá
ból tehát a rádium-D és az ólom nem 
tekinthetők két különböző elemnek, 
úgyhogy az elemek természetes rend
szerében (1. Elemek periódusos rend
szere) is egy és ugyanarra a helyre 
sorozzuk őket. Az ilyen anyagokat, 
amelyek a periódusos rendszerben kö
zös helyet foglalnak el, noha atóm- 
súlyuk különböző, i z o t ó p o k  nak ne
vezzük (íoo<; =  egyenlő, tótto<; =  hely), 
magát a jelenséget pedig, ill. az anyag
nak azt a tulajdonságát, hogy egy és 
ugyanaz a kémiai elem különböző vál
tozatban (különböző atómsúlyú, eset
leg különböző radioaktív sajátságokkal 
bíró atómfajtákban) fordulhat elő, az
I. névvel jelöljük.

A radioaktív izotópok létezése a 
legszorosabb kapcsolatban van a ra
dioaktív bomlássorok genetikai össze
függésével (1. Eltolódási szabály), 
mert az egyes atómféleségek mennyi
ségei közt fennálló viszonyt éppen a 
sorozatosan egymásután következő 
radioaktív bomlások nagymértékben 
megváltoztathatják. Hogy ilyen gene
tikai összefüggések nemcsak a radio
aktív bomlássorokon belül lehetsége
sek, hanem a közönséges kémiai ele
mek közt is, az különböző okokból 
valószínűnek látszik. (Ilyen feltevés 
mellett szól egyebek közt az a kö

rülmény, hogy az elemek olyan „ho
mológ“ csoportokba sorozhatok, ame
lyeken belül a kémiai sajátságok 
többé-kevésbbé hasonlóak (1. Periódu
sos rendszer, elemeké). Nagyon való
színű volt tehát az a következtetés, 
hogy az I. az anyagnak általános sa
játsága, amely a közönséges kémiai 
elemekre is jellemző. Míg azonban a 
radioaktív izotópokat a radioaktív 
viselkedésük alapján könnyű szerrel 
meg lehet egymástól különböztetni 
(pl. a rádium és a vele izotóp mezo
tórium radioaktív szempontból igen 
nagy mértékben különböznek egymás
tól), addig a közönséges elemek izo
tóp atómfajtáit csak olyan módsze
rekkel lehet felismerni, amelyeknél 
az egyes atómfajták tömegétől függő 
sajátságok jutnak érvényre. Ilyen 
módszerek részben a csatornasugarak 
tulajdonságain alapulnak, részben pe
dig a malekula-szalagspektrumokban 
mutatkozó törvényszerűségeken. — 
A csatornasugarak módszerének elve 
a következő: Crookes-csőben elektro
mos kisülés útján létesített csatorna
sugárnyalábot, rá merőleges irányú 
elektromos és mágneses téren visznek 
át, úgyhogy a sugárnyaláb eredeti 
irányától eltérül (1. Csatornasuga
rak). Az eltérítés olyan természetű, 
hogy az egyforma tömeggel, de kü
lönböző sebességgel bíró csatornasu- 
gárrészecskék a sugárnyaláb ere
deti irányára merőlegesen elhelyezett 
fényképezőlemezt egv-egy parabola
görbe mentén feketíti meg. A para- 
bola-görbedarabok kezdőpontjainak a 
sugárnyaláb eredeti iránya és a fény
képezőlemez metszőpontján át az 
elektromos tér irányában húzott 
egyenestől mért távolságai fordítva 
arányosak a sugárrészecskék töme
geivel. Ennek a (Thomsontól szár
mazó) p a r a b о 1 a - módszernek a 
hátránya az, hogy nem elég érzé
keny, mert ilyen elrendezés mellett 
az egyforma tömegű sugárrészecskék, 
a sebességüktől függően, többé-ke
vésbbé erősen szétszóródnak, és így 
nem hoznak létre eléggé intenzív fe
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ketedést a fényképezőlemezen. Ezt a 
hátrányt Aston angol fizikus az ál
tala szerkesztett tömegspektrográfnál 
úgy küszöbölte ki, hogy az egyenlő 
tömegű, de különböző sebességeik 
folytán széttartó csatornasugarakat 
még egy megfelelően méretezett és 
alkalmasan elhelyezett mágneses tér
rel újból összetartóvá tette, úgyhogy 
az ő berendezésében az egyenlő tö
megű részécskék végeredményben 
egy pontban érik a fényképezőlemezt; 
ennek a módszernek az érzékenysége 
ennélfogva igen nagy (kb. 1 :10.000). 
A csatornasugarakat mind a két mód
szernél a vizsgálandó elemnek — il
letőleg az illető elem valamelyik ve- 
gyületének — a készülékbe vezetett 
igen alacsony nyomású gőzéből állít
ják elő.

Amennyiben viszonylagos tömeg
mérésekről van szó, sok esetben még 
a tömegspektográfnál is célraveze
tőbb az izotóp atómfajták tanul
mányozására a molekulaspektrumok 
módszere. Ez a módszer azon alap
szik, hogy a sávos színképek term- 
szerkezete a molekulák tehetetlen
ségi nyomatékától is függ, amelynek 
az értéke kétatomos molekulánál:

mi m2
J =  A . ---- ;—— (m, és m2 =  a mole-m, +  m2
kulát alkotó atomok tömegei. A  =  
a két atom minimális magtávolságá
tól függő állandó) ; a molekula tehe
tetlenségi nyomatéka tehát — ame
lyet a sávos színképből kísérletileg 
meg lehet határozni — a különböző 
tömegű izotóp atómfajták esetén kü
lönböző lesz.

Ezekkel a módszerekkel végzett be
ható vizsgálatok arra az eredményre 
vezettek, hogy a legtöbb kémiai elem 
nem egvnemű, hanem különböző tö
megű, izotóp atómfajtáknak a keve
réke (keverékelemek). így pl. a klór
nak három izotópja van, amelyek 
atómsúlyai 35, 37 és 39; e három 
atómfajta keveredési aránya a közön
séges klórban olyan, hogy ez utóbbi
nak az atómsúlya 35.457. Ezt a keve

redési arányt a közönséges kémiai 
módszerekkel észrevehetően megvál
toztatni nem lehet; csekély mértékű, 
alig kimutatható elkülönítést némely 
esetben, a csatornasugár-módszeren 
kívül, még csak olyan eljárásokkal 
sikerült elérni, amelyeknél a külön
böző tömegű részecskék különböző 
diffúziósebességét vagy elpárolgási 
sebességét lehet kihasználni.

Mindazonáltal az atomok belső 
szerkezetére vonatkozó legújabb is
mereteink szerint az I. fogalma még
sem teljesen egyértelmű azzal a tény
nyel, hogy bizonyos atómfajták keve
rékét semmiféle kémiai módszerrel 
nem lehet szétválasztani. Az újonnan 
felfedezett két atómsúlyú hidrogén
izotópot (1. Diplogén) pl. aránylag 
nem túlságosan nehéz a közönséges 
hidrogén mellől elválasztani; úgy az 
egy, mint a két atómsúlyú hidrogén
atomra jellemző azonban az, hogy a 
magtöltésük (1. Atómszerkezet) egy
forma ( =  +  1). Ezidőszerint tehát 
célszerűnek látszik izotóp elnevezés
sel olyan atómfajtákat megjelölni, 
amelyeknek a magtöltése egyforma 
és ennélfogva a periódusos rendszer
ben egy és ugyanazt a helyet foglal
ják el, miután a periódusos rendszám 
a magtöltéssel egyenlő. Ezidőszerint 
mintegy 240 izotóp atómfajtát isme
rünk, míg az elemek száma csak 92. 
(Az izotóp atómfajták összetételére 
nézve 1. Atomenergia.) I .L .

Izotrop és anizotrop anyag. Az 
olyan anyagot, amelyben nincs ki
tüntetett irány, hanem az anyag min
den irányban egyformán viselkedik, 
i z o t r o p  nak nevezzük. Ha ellen
ben az anyag viselkedése egyes irá
nyokban eltérő, akkor a n i z o t r o p -  
nak mondjuk. Ilyen minden kristály. 
Ha pl. megolvasztott anyagba kis 
kristálymagot dobunk, akkor ez egyes 
irányokban eltérő sebességgel nő. így 
keletkezik az élekben érintkező sí
kokkal határolt kristály. A kristály 
meghatározott irányokban, t. i. a ha
tárlapokkal páhuzamos síkok mentén 
hasad. Ha viasszal bevont gipszle-
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mezre fémpálca ér és a lemezt a pál-
Í cán át melegítjük, akkor a viasz 

elliptikus területen olvad. Tehát a 
gipszkristály a hőt egyes irányokban 
nem egyformán vezeti. A fényjelensé
geknél a kristályokban, hacsak nem 
a szabályos rendszerbe tartoznak, lé
nyeges az az irány, melyben a fény 
áthatol. Az anizotrópia fogalmát elő
ször optikai jelenségekre alkalmaz
ták. A k r i s t á l y o p t i k a  a fizi
kának külön ága lett. M. J.

Izzókatód. A fémek hevítve elektro
nokat bocsátanak ki magukból. Ez a 
Richardson-effektus. Az elektronkibo
csátás annál nagyobb, minél magasabb 
a hevített drót (izzókatód vagy izzó
szál) hőmérséklete és minél kisebb 
az elektronok kilépési munkája. A ki
lépési munka azt az energiát jelenti, 
amely az elektronnak a fémből való 
kilökéséhez szükséges. Különösen ki
csiny a kilépési munka báriumnál, ezért 
vonják be az elektroncsövek izzószálát 
báriummal vagy báriumvegyületekkel. 
Régebben az emisszió fokozására (ak
tiválására) kalcium- vagy tóriumvegyü- 
leteket használtak. Az aktiváló anya
gok egyatomos rétegben helyezkednek 
el az izzókatód felületén. A nagy le
adólámpák izzószála tiszta wolfram- 
ból készül, mert ennek állandó, bár ki
sebb emissziója van. Az emisszió nagy
ságára vonatkozik az elméletileg le
vezetett Richardson-törvény. Ez a te
lítési áram erősségét (is) adja meg:

_  в
is =  A .F  T] f

I t t  F az izzókatód felületét jelenti, 
T az abszolút hőmérséklet, A  és В ál
landók. V. M.

Izzókatódos egyenirányító. Légüres 
kisülési cső, melynek egyik elektród
ja, a katód, izzítva lesz, míg a má
sik, az anód, hideg marad. Az egven- 
irányításhoz (1. ott) szükséges sze
lephatást azzal éri el, hogy az elek
tronok csak az izzókatódból tudnak 
kilépni, míg a hideg anódból akkor 
sem, ha az a periódusnak megfele
lően a katód szerepét játssza. Az

áram tehát csak a kátédból kilépő 
elektronok által meghatározott irány
ban tud folyni. A pozitív áram irá
nya az anód-katód iránnyal egyezik 
meg. F. M.

Izzókatódos Röntgen-lámpa, 1. Rönt
gen-cső.

Izzólámpák. Minden anyag melegí
téskor világítani kezd; kb. 500 C°-ra 
hevítve bekövetkezik a vörösizzás, 
1000 C° és e fölötti hőmérsékleteken 
a testek fehéren izzanak. Világítás 
céljaira olyan anyagok alkalmasak, 
melyeknek olvadáspontja magasan fek
szik és így felhevíthetők a fehérizzás 
bekövetkeztéig. Ezért a legrégibb elek
tromos I. anyaga szén volt, mely
ből vékony szálakat készítve eva
kuált üvegburába helyezték e l; az 
izzítás elektromos árammal történt; 
hátrányuk, hogy aránylag nagy az 
energiafogyasztásuk: 1. Hefner-gyer- 
tya fényerősség mellett óránként 3’5 
wattot fogyasztanak, továbbá, hogy 
könnyen porladnak, miáltal az üveg
bura falán fekete, fényt át nem en
gedő réteg keletkezik. Az elektromos 
világítás szempontjából haladást je
lentett a Nernst-lámpa (1. ott) feltalá
lása, mígnem a ma is egyedül hasz
nálatos fémszálas lámpák ezeket is 
kiszorították a forgalomból. — A fém
szálas lámpákban az izzótest maga
san olvadó fémek: wolfram-, tantal-, 
ozmium stb.-ből készült vékony drót
ból áll. Fogyasztásuk lényegesen keve
sebb, mint a szénszálasaké; a wolfram- 
szálasé pl. óránként 1*1 W att, 1 Hef- 
ner-gyertyafényesség mellett. — Az ed
dig tárgyalt I. mind (kivéve a Nernst- 
égőt) vákuumban égtek, mert ezzel le
hetett megakadályozni a szál elégését, 
másrészt pedig a vákuum jó szigetelő 
hatása révén ekképen csökkent az izzó
szálak hőleadása; ezen előnyök azon
ban azzal a hátránnyal voltak egybe
kötve, hogy a fémek erősen párolog
tak. Lavgmuir ezért a wolfram-szálas 
lámpákat bizonyos, kémiailag semleges 
gázokkal töltötte meg, és pedig argon
nal vagy nitrogénnel, melyek közül kü
lönösen az argon csekély hővezetése
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miatt igen alkalmas; ezáltal a fémek 
elporladását meggátolta és így a fényt 
erősen gyöngítő fekete fémbevonat a 
burán nem jö tt létre. Ezeket a gázzal 
töltött lámpákat többnyire oly nyo
másra szokás megtölteni, hogy benne 
az izzítási hőmérsékleten atmoszféra
nyomás uralkodjék. A gázzal töltött
I.-ban a szál izzítása magasabb hő
fokon történhetik, továbbá a hőfok nö
velésével a watt-fogyasztás erősebben 
csökken, mint a vakuumlámpák eseté
ben. Ezáltal sikerült a gáztöltésű wol- 
fram-szálas lámpa fogyasztását órán
ként 0‘5 W att-ra egy Hefner-gyertya- 
fényesség mellett lecsökkenteni. — Ma 
kizárólag ilyen lámpákat használnak, 
mint gáztöltésű I., vagy mint félwat
tos lámpák ismeretesek. F. M.

Izzószál, 1. Izzókatód.

J
Jarovizáció (vernalizáció), a növé

nyek tenyészidejének mesterséges meg
rövidítése, alacsony hőmérséklet, vagy 
egyéb külső beavatkozások révén (Lys- 
senko, Whyte és Hudson). Az odesszai
J.-s elmélet kísérleti alapja az a tény, 
hogy a megduzzasztott és csirázásnak 
induló magvak alacsony hőingerléssel 
edzve, a hőinger okozta gátlás meg
szüntetése után, a csiranövényt gyor
sabban és erőteljesebben fejlesztik ki 
(Dolgushin és Rasumov). A gyakor
latban a J.-t főleg tavaszi búzán 
végezték, olymódon, hogy a szeme
ket 10—12 C°-on, 5—8 óra idő
közben 3 X 11%  =  33 súlyszáza- 
lék vízzel egyenletesen és gondosan 
összekeverik, hogy a részletekben ada
golt víz a szemekbe egyenletesen szí
vódjon fel. Ha a víz a szem abszolút 
szárazanyag-tartalmának 40—50 % -át 
eléri, a csírázás 24 óra múlva megin
dul. Ekkor a szemeket 12—15 napig 
3 C° hőfokra hűtik le. A 15. nap után 
a vernalizált magvak vagy azonnal el- 
vethetők, vagy megszárítva, a vetésig 
szokásos módon raktároztatnak el. A

J. azonban más növényfajtákkal is vé

gezhető megfelelő módosítással. Ha
sonló jelenség az őszi búza átalakí
tása tavaszi búzává fagyasztás segít
ségével (Legány). M. L.

Jégárszél (gleccserszél), 1. Hegy
völgyi szél.

Jégeső, igen heves felszálló mozgá
sok alkalmával (zivatar közben) ke
letkezik. Ilyen erős felszálló mozgást 
a mi éghajlatunk alatt az észak- 
nyugati hideg betörések (nyári mon
szun) továbbá az Alpesek megkerü
lésével délnyugat felől érkező ú. n. 
paradox hideg betörések okozhatnak, 
de ezek is csak akkor, ha igen át- 
hevült légtömegeket találnak útjuk
ban. Ezen az alapon a J. lehetősége 
előre jelezhető. A. L.

Jéghegy. A sarkvidéki hegységek ten
gerbe nyúló jégárjairól leszakadt ha
talmas jégtömegeket a tengeráramlások 
messze az északi félgömbön gyakran 
40' szélességig elszállítják. 1912-ig a 
tengeri hajózást nem tudták megvédeni 
a J.-ekkel való összeütközéstől; azóta 
az Atlanti-óceán J.-eit őrjáratokkal 
nyilvántartják és a hajóutak közelébe 
érőket robbanóanyagokkal elpusztítják. 
Régebben azt hitték, hogy a J.-ek meg
jelenésének észrevehető hatása van az 
időjárás alakulására, még a májusi fa
gyok felléptét is tévesen ezekkel ma
gyarázták. A valóságban éppen ellen
kezőleg: az időjárási helyzet kormá
nyozza a j.-ek vándorlásait, de a jég
tömegek Európa időjárása szempont
jából hatástalanok. A. L.

Jégkorszak, 1. Pleisztocén.
Jelleg (vagy bélyeg) valamely 

szervezet, egyén vagy magasabb rend
szertani egység oly tulajdonsága, amely 
a többi egyenrangú egységtől jellem
zően megkülönbözteti. Sz. Z.

Jellemző (karakterisztikus) sugár
zás. 1. Röntgen-színkép (vonalas).

Joachimsthali bányák, 1. Radioak
tív ásványok.

Jobbkéz-szabály. Arra vonatkozik, 
hogy mágneses térben az elektromos 
áramvezetőre milyen irányú erő hat. 
Tartsuk hüvelyk-, mutató- és közép- 
ujjunkat egymásra merőlegesen. Ha
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a középső ujj a mágneses tér irányá
ban, a mutatóujjunk a vezetőben fo
lyó áram irányában mutat, úgy a 
vezetőre ható erő a hüvelykujj irá
nyában működik. F. M.

Jobbtenyér-szabály. E szabály ösz- 
szefüggést ad a vezetőben folyó elek
tromos áram iránya és az általa elő
idézett mágneses tér iránya közt. Ha 
a jobbkezünket az áramvezetőre fek
tetjük úgy, hogy az áram iránya 
kinyújtott harmadik ujjunk irányába 
mutasson és tenyerünket a mágnestű 
felé fordítjuk, akkor a mágnestű észa
ki pólusa a kifeszített hüvelykujjunk 
irányába fog kitérni. F. M.

Jodipin, gyógyszer, a sesamolaj jód- 
addiciós terméke.

Jodival, gyógyszer, a-jód-izovale- 
ril-karbamid, (OH 3)2. Cti . CHJ .GO . 
NH .СО. NH2.

Jodol, gyógyszer, tetrajódpirrol.
Jodometria, a titrimetriának egyik 

gyakran és szívesen alkalmazott ága, 
amellyel nagyon pontos meghatározá
sok végezhetők és amellyel igen híg 
mérőoldatok alkalmazhatósága révén 
csekély anyagmennyiségek is mérhetők. 
A J.-s módszereknek csak egy része 
alapul azon, hogy bizonyos anyagok 
jód-oldattal oxidálhatok, az esetek túl
nyomó részében a vizsgálandó alkat
rész által jodid-oldatból szabaddá tett 
színjódot titrálják nátriumthioszulfát- 
vagy arzénessav-oldattal. A J. leghasz
nálatosabb indikátora a keményítő-ol
dat, titeranyaga pedig a káliumbijodát.

Sz. L. és V. A.
Johnsen - Rahbek - hatás. Félvezető 

anyagból, pl. achátból vagy litográf- 
kőből készült lemez egyik oldalára te
gyünk sztanniol-lapot, másik oldalát 
pedig érintsük fémlappal. A sztanniol 
és a fémlap közé kapcsoljunk 220 volt 
egyenirányú feszültséget. A fémlap az 
áramforrás negatív pólusával érintkez
zék, a sztanniol pedig a pozitívval. 
A félvezetőn át csak igen gyenge áram 
halad, milliomod ampére-rendű. Ekkor 
a félvezető a fémlapot nagy erővel 
vonzza magához. Ez az erő nem a két 
ellenkező töltésű fémlemez egymásra

gyakorolt vonzása, hanem a szigetelő- 
és a fémlemezek érintkező felületének 
minőségétől függ. A feszültségből és a 
megfigyelt áramerősségből következik, 
hogy a réteg ellenállása körülbelül 200 
millió volt. A fémlap az achátot csak 
egyes, kevés számú pontban érinti, 
másutt kis köz képződik. Ezért az 
ellenállás legnagyobb része a fémlap 
és az achát közt van, így a feszültség
esés (220 volt) úgyszólván egészen az 
achát és a fémlap közt van. Ebből ered 
a nagy vonzás. A feszültség nagyobbí- 
tásakor a vonzóerő igen gyorsan nő, 
kisebb feszültségnél az erő a feszültség 
négyzetével arányos, nagyobb feszült
ségnél a 3—4. hatvánnyal. — Ennek 
a hatásnak alapján érzékeny relais-t le
het készíteni. Az egyik elektród forgó 
henger, amelyre félvezető bőrréteg fek
szik. Ha a feszültséget bekapcsoljuk, 
a forgó henger a bőrréteget magához 
vonzza és elviszi. A feszültség meg
szűntekor a henger a bőrt elengedi, a 
bőrhöz erősített rúgó pedig a bőrt ere
deti helyére húzza. M. J.

Jordánon, a tágkörű Linné-féle fa
jok (linnaeon) határain belül meg
különböztethető legalacsonyabbrangú 
rendszertani egységek (elemi fajok, kis- 
fajok) elnevezése. Ezeket Jordan (1873) 
eredetileg kis fajoknak (petites espé- 
ces) nevezte el, később De Vries (1901) 
e l e m e n t á r i s  f a j o k  -elnevezéssel 
fogadott el, s végül Lotsy (1916) ja
vaslatára J. névvel örökíttetnek meg 
az irodalomban. Kísérleti módszerrel 
tisztázott oly genetikai alapelemek, 
amelyek a legkevesebb absztrakciós 
vonást tartalmazzák, mert rögzített 
öröklődésű sajátságokkal bíró egyének 
csoportját képviselik. A J., mint leg
kisebb rendszertani egység, legfeljebb 
csak örökléstani egységekből, biotípu
sokból lehet összetéve (1. Biotípus).

Sz. Z.
Joule-hő. Midőn vezetőn áramot vi

szünk keresztül, benne hő fejlődik; e hőt
J.-nek nevezik. A J.-t kaloriméterek- 
ben megmérhetjük és akkor azt fogjuk 
találni, hogy a termelt hőmennyiség 
egyenértékű az elektromos erőknek
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eközben végzett munkájával. На V- 
feszültség mellett г-erősségű áram t- 
ideig halad a vezetőn át, úgy az eköz
ben végzett munka Vit lesz, amit Ohm 
törvénye alapján ilyen alakban is ír
hatunk : i2r t, ahol r a vezető ellen
állása. Tehát a fejlődő hőmennyiségre 
a következő egyenletet nyerjük:

A jelentvén a hőmunka egyenértékét 
(1. ott), melynek számértéke függ at
tól, hogy milyen egységekben mérjük a 
munkát. Ha i-t amperekben, r-t Ohmok
ban és f-t másodpercekben fejezzük ki, 
úgy az áram munkáját Joule-okban 
kapjuk s A  értéke 4-187 lesz. A gramm- 
kalóriákban mért J.-t tehát a

Q — 0'239 i- r t
egyenlet szolgáltatja. — A J.-t a tech
nikában igen sokféleképen felhasznál
ják, pl. elektromos fűtésre (1. ott), ke
mencék stb. készítésére, mert segítsé
gével egyrészt igen magas hőmérsékle
teket lehet könnyen előállítani (pl. izzó
lámpák szálainál, másrészt e hőmér
sékletek könnyen tarthatók állandó ér
téken. F. M.

Joule-Thomson-effektus. Reális gá
zok belső energiája állandó hőmérsék
leten, szemben az ideális gázokkal, nem 
független a térfogattól; ha tehát va
lamely reális gázt hirtelen kiterjesz
tünk, hőmérséklete sem maradhat ál
landó. Ezt Joule és Thomson úgy mu
tatták ki, hogy nagynyomású gázt egy 
szűk nyíláson keresztül áramoltattak 
alacsonyabb nyomású térbe és a nyüás 
előtt és mögött mérték a hőmérsékle
tét. A legtöbb gáz kitáguláskor lehűl, 
kivéve a hidrogént, amely közönséges 
hőmérsékleten felmelegszik. A jelenség 
magyarázata az, hogy a reális gázok 
molekulái között vonzóerők lépnek fel, 
melyeket kitáguláskor le kell győzni 
(belső munka) ; ha erre a rendszer kí
vülről nem kap hőt (a folyamat adia
batikus), kénytelen azt belső energiá
jából fedezni, tehát lehűl. A hidrogén

kivételes viselkedése alacsonyabb hő
mérsékleten megszűnik. — A J. gyakor
lati jelentősége abban áll, hogy a gá
zok cseppfolyósításához szükséges ala
csony hőmérsékletek előállítása az ef
fektus felhasználásával történik. L. B.

Jupiter, bolygórendszerünk legna
gyobb tagja (pályaelemeit és egyéb 
jellemzőit 1. Naprendszer), felületét 
sűrű légkör borítja, mint erre albe- 
dójának nagy értéke mutat. Felüle
tén már kis távcsövön át jól határolt 
foltokat látni. Ezek a J. légkörének 
felhői s a bolygó egyenlítőjéhez egyen- 
közüek. Ezek a harántsávok hol vilá
gossárgás, hol sötétbarnás színűek. 
Reflektorokban és apokromátlencsék- 
ben a színárnyalatok eltűnnek. A fol
tok segélyével már régen sikerült a
J. forgási idejét meghatározni. Egyen
lítőjénél levő foltokból 9 óra 50 per
ces, magasabb szélességek alattiak
ból 9 óra 55 perces forgási idő adó
dik. Az eltérő értékek a foltok gyors 
változásából áll elő. A nagy forgási 
sebesség következménye a J. erős la
pultsága. Direkt mikrométeres méré
sek a lapultság értékére 1: 16'7 ér
tékre vezettek, holdjai háborgatásá
ból 1: 15 érték adódott. A harántsá
vok helyzete egyúttal kijelölik a J. 
forgási tengelyét, amely pályasíkjára 
majdnem merőlegesen áll. Ezért a
J. felületén az évszakok közötti kü
lönbségek igen csekélyek. Felületének 
hőmérsékletére nyert adatok — 110 
és — 135 C° között variálnak. Ez 
az adat mutatja, hogy nagy dimen
ziója dacára a bolygónak nem lehet 
nagy a saját sugárzása. De hogy van 
ilyen, mutatja az 1878-ban a J. déli 
felében megjelent vörös folt, amely 
éveken át volt látható. Keletkezése 
a J. belsejéből kitört izzó és légkörén 
át világító tömegekkel magyarázható. 
Légkörének erős változásai is a boly
gó melegsugárzásának tulajdonítandó.

Holdjainak száma jelenlegi isme
reteink szerint kilenc. Ezek közül né
gyet (I., II., III., IV.) még Galilei fe
dezett fel; az ötödiket Bemard, 1892- 
ben. Ennek pályája a régiekén belül
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esik. A kilenc holdra vonatkozó isme
reteinket a következő táblázat adja.
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V. 2.5 0.498 _ 13— 1892
I. 5.8 1 ,— 3.730 5.21 1610

II. 9.2 3.551 3.150 5.34 1610
III. 14.7 7.155 5.758 4.78 1610
IV. 25.9 16.689 5.180 5.95 1610
VI. 160 — 251 — — 14.7 1904

VII. 1 67 ,- 265 — — 18— 1905
VIII. 330.— 739.— — 17— 1908

IX. 345.— 800.— - 18.6 1914

A III. J.-hold tehát a legnagyobb. 
Csak az Y.-nek az anyabolygótól való 
távolsága kisebb Holdunknak; a Föld
től való távolságánál, a többieké en
nél nagyobb. T. A.

К
Kadmium-vonal. A méter a Sevres- 

ben elhelyezett rúd két karcolásának 
távolsága (1. bővebben Hosszúságegy- 
ségek). Utóbb a métert ettől a rúdtól 
függetlenül akarták definiálni, részben 
azért, hogy a sevresi normális méter 
hosszának állandóságát ellenőrizzék és 
ha változik, ennek mértékét megálla
pítsák, részben pedig azért, hogy a 
métert akármikor a rúdtól függetlenül 
elő lehessen állítani. Az új mértéket 
magának a természetnek kell adnia, 
még pedig a Földtől függetlenül. Az 
Union internationale pour les recher- 
ches solaire javaslatára a kadmium 
színképében levő vörös vonal hullám
hosszát választották erre a célra. Ezt 
egyrészt Michelson (Amerika), másrészt 
Benoit, Fabry és Perrot mérték meg 
a Bureau international des poids et 
mesures laboratóriumában. Jól egyező 
eredményekből ezt a hullámhosszat 
1 tízmilliomod pontossággal ismerjük,

nagysága 643&-470 Ángströmj. Egy mé
terben 1553164,1 ilyen hullámhossz 
van. M. J.

Kahexia (cachexia), súlyos, seny- 
vesztő betegségek esetén fellépő, teljes 
erőtlenséggel járó testi leromlottság. 
Gyakran belsőszekréciós zavarok kö- 
vetkezményeképen jöhet létre (cachexia 
strumipriva). T. H.

Kálium radioaktivitása abban mu
tatkozik, hogy a kálium-sók a kálium
tartalommal arányos beta-sugárzást bo
csátanak ki. A Soddy-eltolódási sza
bály értelmében tehát a káliumból 
kalcium-izotopnak kellene keletkeznie, 
vagyis káliumot tartalmazó régi geo
lógiai rétegeknek kalciumot kellene 
tartalmazniok; ezt azonban eddig nem 
sikerült kimutatni. Lehetséges tehát 
az, hogy a kálium aktivitása más 
természetű, mint a többi rádióaktív 
anyagoké. A káliumhoz hasonlóan a 
rubidium is bocsát ki beta-sugárzást, 
amelynek az eredete ez idő szerint 
éppúgy nincs tisztázva, mint a ká
liumé. I. L.

Kalkoíil elemek a Föld szulfid-oxid 
övéhez tartozó elemek, 1. Geokémia.

Kalmopyrin, gyógyszer, aspirin kal
ciumsója.

Kalomelelektród másodfajú elektród, 
mely szilárd kálóméiból, higanyból és 
ACl-oldatból készült „pasztával“ be
födött s KCI-oldatba merülő higany
elektródból áll. A K. megfordítható 
másodfajú klórelektródnak tekinthető, 
melynek potenciálja a depolarizátor- 
ként ható szilárd kálóméi jelenléte 
folytán igen állandó s csak kevéssé 
polározható, ezért normál elektródnak 
igen alkalmas. A KCf-oldat koncent
rációja szerint megkülönböztetünk Ol 
normál, 1 normál és telített K.-ot. A 
gyakorlatban rendszerint OH normál
K.-ot használnak, mert ennek normál 
hidrogénelektródra vonatkoztatott po
tenciálja ( =  +  0337 volt) 0° és 30 
C° között a hőmérséklettől független. 
A K.-nak könnyű kezelhetősége mel
lett előnye még, hogy a KCÍ-oldat ha
tárán a diffúziós potenciál kicsi.

E. G. T.
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Kalóriaszükséglet, 1. Anyag és 
energiaforgalom.

Kaloriméter a hőmennyiség móré’ 
sére szolgáló berendezés. A hőmennyi
ség mérése a következő elv alapján tör
ténik: Ha két különböző hőmérsékletű 
testet (A és В) összehozunk, melyek 
közül az egyiknek (A ) hőkapacitását 
(C) ismerjük, akkor a hőmérséklet ki
egyenlítődésének beállása után leolva
sott (közös) hőmérsékletből (t), vala
mint A  kezdeti (ti) hőmérsékletéből a 
В által leadott hőmennyiséget egysze
rűen kiszámíthatjuk: q — C ( t—ti), 
mert világos, hogy az A  által felvett 
hőnek (q) éppen а В által leadott me
leggel kell egyenlőnek lennie, ami pe
dig a hőkapacitás és a hőmérsékletvál
tozás szorzatával fejezhető ki. Ha g-t 
elosztjuk A  hőmérsékletváltozásával 
(t2—t) és tömegével (m), akkor a 
fajhőhöz jutunk:

_  C (t — t j  
Cp ~~ m ( t2 — t)

A K.-ek leggyakrabban használt alak
ja a víz-K. (Nernst-féle). Ez hőszige
telt edény, amely ismert mennyiségű 
vizet tartalmaz. A víz hőmérsékletét 
megállapítva beledobjuk a szintén is
mert hőmérsékletű és tömegű mérendő 
testet és megvárjuk, míg a hőmérsék
letek teljesen kiegyenlítődnek. A K.- 
ben foglalt víz mennyiségét a vízérték
kel (1. ott) helyesbítve a három hő- 
mérsékleti észlelés segítségével a vizs
gált test fajhőjét az előbbi elvek alap
ján kiszámíthatjuk. — Ha folyadék
fázisban lejátszódó reakcióhőről van 
szó (higításhő, telítéshő stb.), akkor a 
Thomson-féle keverési K.-t szokás al
kalmazni. Ez két edényből áll, melyek 
a két folyadékot tartalmazzák. A kez
deti hőmérsékletek leolvasása után a 
folyadékokat összeöntjük és állandó ke
verés közben észleljük a kiegyenlítő
dött hőmérsékletet; a reakcióhőt az 
előbbi módon számítjuk ki. — Gázok 
égéshőjének meghatározására a Jun- 
kers-féle gáz-K.-t használjuk. A gáz 
egy szűk nyílásból áramlik ki és meg- 
gyujtva elég. Az égő láng vízköpeny-

nyel van alkalmas módon körülvéve, 
amely a keletkezett meleget teljesen 
felveszi; az elégetett gáz mennyisé
géből és a víz felmelegedéséből te
hát az égésmeleg kiszámítható. — 
Szilárd testek égéshőjét B e r t h e 
l o t  - b о m b á ban határozzuk meg. 
Ez vastagfalú acélhenger, amely rá
csavarható fedéllel légmentesen el
zárható. A bombában elhelyezzük az 
elégetendő anyag ismert mennyisé
gét, majd a fedelet felcsavarva, kö
rülbelül 30 atmoszféra nyomású oxi
génnel töltjük meg. Ezután a bombát 
egy K. vizébe merítjük. Az anyag meg
gyújtása a bombában előzőleg elhelye
zett platinadróttal történik, melyet 
elektromos úton izzásig hevítünk. Az 
égésmeleget a K. vize veszi fel. — Kis 
hőmennyiségek mérésére újabb időben 
igen érzékeny К.-eket szerkesztettek. 
Ezek két teljesen szimmetrikus rész
ből állanak. A mérés az egyik részben 
történik, amikor is a hőmérséklet a 
másik részéhez képest megváltozik (dif
ferenciál módszer). A hőmérsékletvál- 
tozást igen érzékeny hőmérővel (termő- 
elem) nagy pontossággal meg lehet ha
tározni. A differenciál módszer előnye, 
hogy a külső befolyásokból, különösen 
a hővezetésből származó hibaforráso
kat kiküszöböli. Ennek tulajdonítható, 
hogy e tudományos célokra készült K.- 
ekben O'OOl kalóriát biztossággal meg 
lehet határozni. L. B.

Kalorimetria (hőmennyiségmérés). 
Megfelelő készülékekben a különböző 
típusú kaloriméterek segítségével vé
gezzük. Ezek rendszerint kettősfalú lá
dák. A belső, hőt jól vezető fal á t
adja valamely vegyi, fizikai, vagy élet- 
folyamat által termelt hőt a két fal 
közötti víznek. A külső fal hőszige
telő rétege megakadályozza, hogy a 
víz hőt adjon le a külvilágnak. A víz 
hőfokának változása szorozva a víz 
mennyiségével, adja az illető folyamat 
kalóriaértékét. (Nagy kalória az a 
hőmennyiség, mely 1000 g víz hőfokát 
1 C°-kal emeli.) Mivel a közvetlen 
vagy direkt К. emberen vagy állaton 
nem lehetséges, ilyenkor végezzük a
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közvetett (indirekt) K.-t. Ennél a ló-
lekzéskor termelt C0> és fogyasztott 
Ö2 mennyiségéből számítjuk ki a kaló
riatermelést. Ha csak szénhidrát ég el 
a szervezetben (amit megfelelő étrendi 
előkészítéssel érünk el), minden 20(3 
köbcentiméter O2 - fogyasztásra jut 1 
kalória termelése. Szervezetünkben 1 g 
szénhidrát 4‘1, 1 g fehérje 4*1, 1 g 
zsír 9’3 kalóriát ad. T. H.

Kanyon, 1. Folyóvölgyek.
Kapacitás. Kössünk össze nagy és 

kis fémgömböt egy-egy elektrométer- 
rel és adjunk mindkettőnek ugyan
annyi töltést. Az elektrométer azt mu
tatja, hogy a nagyobb gömb potenciál
ja kisebb. A nagyobb gömbnek több 
töltés kell, ha azt akarjuk, hogy po
tenciálja ugyanaz legyen, mint a ki
sebbé. Ezért a nagyobb gömb K.-a (C) 
nagyobb. A K. mértéke az a töltés, 
amely a vezetőt egységnyi potenciálra 
tölti. Ha C-kapacitású vezetőt e-töl- 
téssel F-potenciálra töltünk, akkor 
e =  CV. Ez az egyszerű egyenlet de
finiálja a K.-t: C =  e[V, mint a töltés 
és potenciál viszonyát. A K. elektro
sztatikai egyégo 1 cm. Az 1 cm sugarú 
gömb K.-a 1 cm. A gömb K.-a egyenlő 
sugarával. A K. gyakorlati egysége 
1 farad (L ott). M. J.

Kapacitás (vezetőképességi edényé),
1. Fajlagos vezetőképesség.

Kaparási hatás abban áll, hogy ha 
ugyanabba az oldatba merülő s egy
mással vezetőleg összekötött két egy
forma fémelektród közül az egyik fe
lületét éles késsel kaparjuk, akkor a 
két elektród között az elektrolit kon
centrációjától függő irányban áram fo
lyik. E jelenség oka az, hogy a kapa
rás folytán az elektród felületén levő 
kettős réteg egy részét eltávolítjuk. 
A keletkezett friss felületen újra ki
alakul a kettős réteg. Az ennek foly
tán felszabaduló elektromosság folyik 
át a nyugalomban levő elektródhoz.

E. G. T.
Kapcsolódás, 1. Génkapcsolódás.
Kapilláraktív anyagok vagy felületi 

aktív anyagok olyan anyagok, melyek
Természettudományi Lexikon.

a folyadékok felületi feszültségét nagy 
mértékben megváltoztatják, főleg csök
kentik. Ilyenek különösen az orga
nikus vegyületek, savak, alkoholok, 
eszterek stb. A K. a folyadék felü
letén pozitív adszorpciót szenvednek.

B. A.
Kapillár-analízis. Azon ága az ana

litikai kémiának, amely a vizsgálandó 
anyag alkotó részeinek elválasztására 
a hajszálcsövességnek a fizikából isme
retes törvényszerűségeit használja fel. 
Alkalmazása hézagpótló azokban az 
esetekben, melyekben a tisztán kémiai 
módszerekkel csak körülményesen vagy 
egyáltalán nem lehet célt érni. Külö
nösen a gyógyszerészi kémia használja 
fel eredményesen a galenikus készítmé
nyek (extraktumok és tinkturák) jó
sagának és hatóanyagainak ellenőrzé
sére. A vizsgálat egy állványon felfüg
gesztett, keskeny és hosszú, fehér vagy 
íekete szűrőpapnossal történik, amely
nek alsó vége egy alacsony pohár aljá
ba öntött vizsgálandó folyadékba me
rül. A szűrőpapiroson a kapilláris erők 
hatására a folyadék lassan emelkedni 
kezd, majd órák múlva egy bizonyos 
magasságban megállapodik. Ha a fo
lyadékban oldott anyagok vannak, úgy 
azok a párolgás következtében tömé
nyebbé váló oldatból zónákban válnak 
ki és ilymódon 25—35 cm hosszú ka
pilláris képeket lehet kapni. Az így ke
zelt szűrőpapiros-szalagok függőleges 
helyzetben való megszárítás után ke
rülnek vizsgálatra. A vizsgálat történ
hetik egyrészt a kapilláris képnek is
mert összetételű oldatból nyert képpel 
való összehasonlítása útján, természe
tes fény mellett, vagy szűrt ultra- 
ibolyafényben, egybekötve a zónák ma
gasságának kimérésével; másrészt az 
egyes zónákkal kémiai reakciók is vé
gezhetők. Az összehasonlító kapilláris 
képekkel kapott vizsgálati eredmények 
megbízhatósága nagymértékben függ 
az azonos kísérleti körülmények szi
gorú betartásától, amelyek között a 
hőmérsékletnek és a levegő relatív ned
vességtartalmának is szerepe van.

Sz. L. és V. A.
25
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K a p illá r  - e le k tr o m é te r  potenciálkü
lönbség kimutatására szolgáló eszköz, 
mely a higany felületi feszültségének a 
potenciállal való változásán alapszik. 
Ha ugyanis higany híg merkurosóoldat- 
ba merül, akkor az oldatból merkuro- 
ionok válnak le a higanyra, s annak 
pozitív töltést adnak mindaddig, míg 
a higany és oldat közötti potenciál
különbség el nem éri a Nernst-képletből 
számított értéket (1. Galván-elemek). 
A higanyfelületen helyet foglaló pozi

tív töltések kölcsönös taszító hatása 
a felületet növelni törekszik, s így a 
felületi feszültséget csökkenti (1. Elek- 
trokapillárgörbe). Ha e higanyelektró
dot katódosan polározzuk, akkor a 
felület pozitív töltése csökken, a felü
leti feszültség nő; ha viszont anódo- 
san polározzuk, akkor a felület töltése 
nő, s a felületi feszültség csökken. Ezt 
a jelenséget használják a К.-ben poten
ciálkülönbségek kimutatására. — A K. 
szokásos alakját az ábra mutatja. 
Az A- és H-szárban, valamint a C- 
kapillárisban higany, s fölötte 25%-os 
kénsav van, mely kevés merkuroszulfá- 
tot tartalmaz. A C'-kapillárisban a hi
ganyfelület helyzetét a higany felületi 
feszültsége szabja meg. Ha az Л-edény

ben lévő nagy és a kapillárisban lévő 
kis higanyfelület közé potenciálkülönb
séget kapcsolunk, akkor a kapilláris
ban lévő felület polározódik, a felületi 
feszültség itt megváltozik, s ennek kö
vetkeztében a higanyfelület helyéről a 
polározás előjelétől függően felfelé vagy 
lefelé elmozdul és új helyzetben jön 
egyensúlyba. Az elmozdulás kis poten
ciálkülönbségek esetén arányos az utób
bival. Valamely vezetőrendszer két 
pontja közötti potenciálkülönbség ki
mutatására e két pontot össze kell 
kötni a K. két elektródjával. Ha a 
kapillárisban lévő higanyfelület ennek 
hatására nem mozdul el, akkor a két 
pont között nincs potenciálkülönbség, 
a felület elmozdulása pedig potenciál- 
különbség jelenlétére mutat. A K.-et 
főleg nullaeszköznek használják az 
elektromotoros erőnek kompenzációs 
eljárással való meghatározásánál (1. 
ott). Érzékenysége néhány tized milli
volt. E. G. T.

K a p illá r - in a k t ív  a n y a g o k  a folya
dékok felületi feszültségét nem befo
lyásolják vagy legfeljebb igen kis 
mértékben növelik. Ilyenek az anor
ganikus sók, az organikus vegyületek 
között pedig a cukrok, a glicerin. B. A.

K a p illá rk ém ia . A fizikai kémiának 
az a fejezete, mely a határfelületi 
jelenségeket (felületi feszültség, ad
szorpció, elektrokinetikai és kapillár- 
elektromos jelenségek) az anyag ké
miai sajátságaival kapcsolatban tár
gyalja. B. A.

K a p o c s fe sz ü ltsé g  alatt értjük a gal
vánelemek (és általában áramforrá
sok) pólusai között áramtermelés köz
ben fennálló potenciálkülönbséget. A 
E. (E k ) nem lehet nagyobb az elek
tromotoros erőnél (E ) és ellentétben 
ez utóbbival, az elektródok és elek
trolit minőségén és koncentrációján 
kívül nagy mértékben függ az elem 
r b belső ellenállásától és a külső áram
kör rk ellenállásától. Minél kisebb a 
külső ellenállás az elem belső ellen
állásához képest, annál kisebb külön
ben egyenlő körülmények közöt a K . :
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Az áramtermelés céljára szolgáló ele
meknek tehát lehető kis belső ellen
állásunknak kell lenni. Nagyobb ak
kumulátorok ellenállása néhány szá
zad ohm. E. G. T.

K a p tu ra , 1. Folyóvölgyek.
K a ra k ter fa j, 1. Hűség (a növény

szociológiában).
K a r a k te r isz t ik a  (elektroncsőnél). lAz 

anódáram az anódfeszültség és rács
feszültség függvénye (1. Emissziós 
áram). Ez az összefüggés koordináta-

rendszerben grafikusan ábrázolható. 
Egy görbével tüntetjük fel, hogy ál
landó anódfeszültség mellett miképen 
változik az anódáram ( ia) akkor, ha a 
rácsfeszültséget (eg) változtatjuk. En
nek a görbének K. a neve. A rácsfeszült
ség növelésekor az anódáram eleinte 
lassan, majd gyorsabban növekszik, 
végül a telítési áram esetében állan
dó lesz (1. Telítési áram). Ha pozi
tivabb állandó anódfeszültség mellett 
vesszük fel a К.-át, akkor az önma
gával párhuzamosan balra tolódik. A 
vízszintes eltolódás nagyságát meg
kapjuk, ha az anódfeszültségek kü
lönbségét megszorozzuk az áthatással 
(1. Áthatás). A rácsáramra nézve is 
rajzolhatunk K.-kat. V. M.

K a r a k te r isz t ik u s  h ő m ér sék le t . Ha a 
szilárd elemek atómhőjét, mint a hő
mérséklet függvényét ábrázoljuk, ak-

T
kor abscisszának T helyett ^-t véve,
valamennyi elem görbéje összeesik, 
ha © -t megfelelően választjuk. A © 
az illető elemre jellemző állandó, me
lyet К.-nek neveznek. A fajhő kvan
tum-elméletben ez az empirikusan 
nyert mennyiség fizikai értelmet kap, 
amennyiben a következő módon deli- 
niálható:

hv  _
© =  - j  — 4,78.10 11 V

ahol h a Planck-hatásmennyiség, к a 
Boltzmann-állandó és v a frekvencia.

L.B.
K arb oh id ráz, 1. Enzim.
K a rb o x ilá z , 1. Enzim.
K a rd io id  k o n d en zor, 1. Ultramikro

szkóp.
K á r m á n -ö rv é n y e k . A relatív áram

lásban álló testek határrétegéből (1. 
ott) kettős örvények (örvénypárok) 
alakulnak ki és öblítettnek le a test
ről. A két örvénysor örvényei fél- 
osztástávolságnyira eltolva jelentkez
nek. E szabad örvények csak bizo
nyos körülmények között (adott test 
és folyadék esetében csak bizonyos 
sebességnél) képződnek, de csakis la
mináris karakterű határrétegből (1. 
Határréteg). E szabad örvények (1. 
ott) energiát hordanak el a testtől, 
megváltoztatván a test felszínén a 
nyomáseloszlást, úgyhogy ilyen eset
ben a folyadékellenállás (1. ott) leg
nagyobb részét a К.-nek tulajdonít
hatjuk. Kármán tanárnak a róla elne
vezett örvénysor tulajdonságai révén 
sikerült a testen keletkező ellenállást 
jó megközelítéssel kiszámítania. F. K.

K a r o lu s -c e lla . A K., vagy más né
ven K e r r - c e l l a  lényegében egy 
relais, mely elektromos feszültség se
gítségével, fénysugár útját zárni és 
nyitni tudja. Alapja az a jelenség, 
hogy bizonyos anyagok elektromos 
térbe kerülve, kettős törővé válnak, 
bennük a polarizált fény két, az 
anyagban különböző sebességgel ha
ladó összetevőre bomlik, ez az úgy

25*
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nevezett elektrooptikai Kerr-effektus.
— Ilyen anyag például a nitrobenzol. 
Ha nitrobenzolt egy kondenzátor lap
jai közé helyezzünk és egy Nicol- 
prizma által polarizált fénysugarat 
úgy irányítunk a kondenzátor lapjai 
közt, hogy polárizációs síkja az elek
tromos tér irányával 45°-os szöget 
zárjon be, úgy a nitrobenzolban a 
fénysugár két összetevőre bomlik, me
lyek közül az egyik az elektromos 
erővonalakkal párhuzamosan, a másik 
erre merőlegesen rezeg és különböző 
sebességgel haladnak a nitrobenzol
ban. Ezáltal a cellából kilépve, fázis- 
különbség lesz köztük. A két össze
tevő haladási sebességének viszonya 
és ezzel a fáziskülönbség nagysága az 
elektromos térerősség négyzetével ará
nyos. Ennek következtében, ha a 
kondenzátor után a két összetevőt 
egy újabb Nicollal ismét egyesítjük, 
az eredő fényintenzitást a két össze
tevő fáziskülönbsége szabja meg és 
így a kondenzátorlapokra alkalmazott 
elektromos tér nagyságától függ. 
Eképen módunkban áll a fénysugár 
erősségét az elektromos tér erősségé
nek változtatásával változtatni, sza
bályozni, vezérelni. A K. tehetetlen
sége igen kicsi, mondhatni pillanat- 
szerüen tudja követni a feszültség 
változását, úgyhogy egész 10s Hertz- 
rezgésszámú elektromos rezgésekig 
használható. Ezen tulajdonságainál 
fogva fontos szerepet nyert a kép- 
telegráfiában. Hasonlóan, mint a 
felvevőnél, a fotocella (1. ott) a 
fényerősségkülönbségeket átváltoztatja 
elektromos feszültségkülönbségekre, a 
leadónál a K.-feszültségkülönbségeket 
fényerősségkülönbségekké alakít át.

F. M.
Karotin, a növények zöld festőanya

gának, a klorofillnak (1. ott) egyik 
alkotórésze. Egy telítetlen szénhidro
gén, valószínűleg a fulvenek csoport
jából, melynek tapasztalati képlete 
СыНьв. Tisztán is előfordul gyümöl
csökben (paradicsom, paprika), gyö
kerekben (sárgarépa) és virágokban.
— Legújabban kimutatták, hogy szo

ros kapcsolatban áll a A-vitamin (1.
- ott) képződésével. G. E.

Kaszkád-módszer. A K. a gázok fo
lyósításában nyer alkalmazást. Min
den gáz előállítható cseppfolyós alak
ban is, ha csak hőmérsékletét a kri
tikus hőmérséklete alá vittük, miköz
ben nyomását a kritikus nyomásra 
növeltük. Ez a kritikus hőmérséklet 
a közönséges értelemben gázoknak 
nevezett anyagoknál mint oxigén, hid
rogén, levegő stb. igen alacsony hő
fokot jelent, úgyhogy elérésük csak 
bonyolultabb eljárásokkal vihető ke
resztül. A K. segítségével a gázok 
egy részét sikerült cseppfolyósítani. 
E módszer lényege az, hogy a kívánt 
alacsony hőmérsékletet különböző gá
zok egymásutáni cseppfolyósításával 
érjük el. Kammerlingh Onnes leideni 
laboratóriumában így gyártanak nagy 
mennyiségű folyékony levegőt. — A 
folyamatot többnyire a következő lé
pésekből állítják össze: kiindulnak 
egy oly anyagból (kénessav és szén
sav keveréke), melynek forráspontja 
aránylag elég magasan fekszik, úgy
hogy összenyomás, majd utána kö
vetkező kiterjesztéssel —70 C°-ra le
hűthető. E hőfokon már cseppfolyó
sítható a nitrogénoxidul, mely kis- 
nyomáson forralva —140 C°-ra hűt
hető le. E hőfokon már úgy az oxi
gén, mint a nitrogén, valamint a le
vegő cseppfolyósítható. A K.-rel el
érhető legalacsonyabb hőfok —210 C°. 
Ennél alacsonyabb hőfokok, tehát pél
dául a hidrogén és hélium kriti
kus hőmérséklete (—240 C°, illetve 
—268 C°) a kaszkad-módszer segít
ségével nem állítható elő. F. M.

Kasztráció, 1. Nemi szervek műkö
dése és Álkétivarúság.

Katadrom halak, 1. Anadrom.
Kataforetikus effektus erős elektro- 

litek vezetőképességére, 1. Erős elek- 
trolitek elmélete.

Kataforézis. Azt a folyamatot, hogy 
a kolloidoldaton keresztül galvánára
mot vezetve, a negatív részecskék a 
pozitív sarokhoz, a pozitív részecskék 
a negatív sarokhoz vándorolnak, K.-nak
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nevezzük (1. Elektroforézis és Ionto- 
forézis). T. H.

Kataláz, 1. Enzim.
Katalizátor. Azokat az anyagokat, 

amelyek a reakció sebességét meg
gyorsítják, anélkül azonban, hogy a 
reakcióban látszólag résztvennének,
К.-oknak nevezzük. A reakciósebes
séget nemcsak kémiai, hanem külön
féle fizikai beavatkozásokkal (hőmér
séklet, fényhatások stb.) is lehet mó
dosítani. Az ilyen természetű beavat
kozást azonban általában nem te
kintik katalízisnek. — A К.-ok kö
zött vannak olyanok, amelyek hatása 
egy speciális reakcióra korlátozódik, 
Ho vannak olyanok is, amelyek álta
lánosabb hatással bírnak. Ilyenek 
például a ff- vagy Off-ionok, melyek 
egész sereg reakciót katalizálnak. Ti
pikus К.-ok továbbá egyes fémek, kü
lönösen a vas- és platinacsoport tag
jai. Ezek különösen akkor hatásosak 
(aktívek), ha finom eloszlásban, nagy 
felülettel vannak jelen. A felület nö
velése és aktívvá tétele fontos fel
adata a gyakorlatnak. Gyakran nem 
egy fémet, hanem ötvözeteket, keve
rékeket is lehet sikerrel alkalmazni. 
Sok reakciót lehet az alkali- és föld- 
alkalifémek oxidjaival, szilikátjaival 
katalizálni, maga az üveg (az edény 
üvegfala) is gyakran fejt ki kataliti
kus hatást. Gázreakciókban fontos 
katalitikus szerep jut a nedvességnek. 
Teljesen száraz gázok kevéssé reak
cióképesek. Az organikus К.-ok közül 
megernlítendők az enzimek, amelyek 
ismeretlen összetételű, nagy molekula
súlyú anyagok és a fiziológiai folya
matokban fontos reakciókat katalizál
nak. L. B.

Katalizátorméreg. Gyakran lehet 
tapasztalni, hogy a katalizátor hosz- 
szabb használat után veszít aktivitá
sából, sőt katalizálóképessége teljesen 
meg is szűnhet. E jelenséget a kata
lizátor mérgeződésének szokás tekin
teni. A katalizátor aktivitásának csök
kenése fizikai vagy kémiai okokra ve
zethető vissza. Lehetséges, hogy a fe
lület fizikai állapotában következik be

kedvezőtlen elváltozás, de az is lehet, 
hogy valamely ismeretlen anyag a 
katalizátor aktív helyeit blokírozza 
és a reakciókomponensek felvételére 
alkalmatlanná teszi. A platinakatali
zátorok rettegett mérge például az 
arzén vagy a higany, ezeknek a 
reakcióelegyből való teljes távoltartá
sára tehát nagy gonddal kell töre
kedni. L. B.

Katalízis. A K. jelensége abban áll, 
hogy a reakciósebesség pozitív vagy 
negatív irányban megváltozik bizo
nyos anyagok hatására (1. Katalizá
torok), jóllehet ez anyagok maguk 
látszólag a reakcióban nem vesznek 
részt. A K. lehet homogén vagy 
heterogén aszerint, hogy a reakció 
homogén vagy heterogén fázisban ját
szódik-e le, valamint pozitív vagy 
negatív, ha a reakciósebesség a se
bességet befolyásoló anyag hatására 
nő, illetve csökken.

A katalitikus jelenségek értelme
zése céljából figyelembe kell ven
nünk, hogy a reakcióegyenletben ki
fejezett bruttóreakció rendszerint nem 
felel meg a tényleges reakciómecha
nizmusnak (1. Reakciórend). Ilyen
kor elképzelhető, hogy a hozzáadott 
anyag a sebességmeghatározó rész
reakciót módosítja, mégpedig úgy, 
hogy az egész reakcióút megváltozik, 
azonban az idegen anyag a reakció
ból eredeti állapotában kerül ki. Az 
ilyen K. tipikus példája az NO2 sze
repe az ólomkamra-kénsavgyártásban, 
ahol a lefolyó részreakciók valameny- 
nyien jól ismertek. — A heterogén K. 
(kontakt-K.) a reakcióedény falán, 
vagy a reakciótérbe vitt rendszerint 
szilárd idegen anyagokon megy végbe. 
A reakciókomponensek a katalizátor fe
lületén adszorbeálódnak és aktív álla
potba kerülnek, úgyhogy a reakció 
könnyebben következik be; a reakció 
lefolyása után a termékek a reakció
térbe diffundálnak. Az adszorpciós ré
tegben lefolyó reakció sebességére az 
van döntő befolyással, hogy az akti
válási hő a normális (gáz) állapotú 
molekulákhoz képest milyen mérték-
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ben csökken. Az aktiválási hő csök
kentésében fontos szerep jut az ab
szorpciós hőnek. Újabban kimutatták, 
hogy a katalizátorfelület (különösen 
a fémek felülete a gázkatalízisben) 
nem egységes, hanem elszórtan olyan 
helyek mutatkoznak rajta, amelyeken 
az adszorpcióhő különösen magas (ak
tív centrumok). E helyeken az aktivá
lási hő negatívvá is válhatik, tehát 
minden bekövetkező ütközés reakció
hoz vezet. Hogy az aktiválási hőnek 
a felületben bekövetkező csökkenése 
milyen mechanizmus szerint jön létre, 
erre nézve feleletet adni ma még alig 
lehet. L. B.

Kataplasztika, 1. Transzplantáció.
Katatermométer, 1. Fiziológiai hő

veszteség.
Kation, 1. Ion.
Kationok analitikai kémiai osztá

lyai. A kationok analitikai kémiai 
osztályokba való sorolása bizonyos 
általános kémlőszerekkel szemben való 
viselkedésük alapján történik. Számos 
ilyen analitikai kémiai rendszer isme
retes. A legtöbb a fémek szulfídjainak 
vízben vagy híg ásványi savakban 
való oldhatatlansága, illetőleg oldé- 
konysága alapján különbözteti meg 
az egyes osztályokat. A legelterjed
tebb rendszer a következő öt osztály
ból áll. Az I. osztály vagy r e z 
es о p о r t  kationjai megsavanyított 
oldatában hidrogénszulfid olyan csa
padékot okoz, amely ammóniumszul- 
fid-oldatban nem oldható. Ide tartoz
nak: Ag-, Pb", Hg‘, Hg--, Cu--, Bi 
ss Cd-. А II. osztály vagy a r z é n 
c s o p o r t  kationjai megsavanyított 
oldatában hidrogénszulfid olyan csa
padékot okoz, amely ammóniumszul- 
fid-oldatban oldható. Ide tartoznak: 
A s- ,  Sb---, Sn- és Sn----. А III. 
osztály vagy v a s - c s o p o r t  ka
tionjai sósavval erősen savanyított ol
datában hidrogénszulfid csapadékot 
nem okoz, semleges oldatban ammó- 
niumszulfid-oldattól azonban csapa
dék keletkezik. Ide tartoznak: Со 
Ni-, Fe-, Fe---, Zn-:, Cr---, Al---,

Mn--, T i—  és U—, А IV. osztály 
vagy k a l c i u m - c s o p o r t  kation
jai oldatában sem hidrogénszulfidtól, 
sem ammóniumszulfid-oldattól válto
zás nincs, de ammóniumkarbonát-ol- 
dattól csapadék keletkezik. Ide tar
toznak: Ca-, Sr- és Ba--. Az У. osz
tály kationjai oldatában sem hidro
génszulfid, sem ammóniumszulfid-ol- 
dat, sem ammóniumkarbonát-oldat csa- 
padékot nem okoz. Ide tartoznak: 
Mg--, K-, Na- (TUN)- és H-. Ha az 
oldatban foszfát vagy más zavart 
keltő anion van jelen, az osztályok el
választása többé-kevésbbé módosul. A 
szulfidokat tartalmazó általános kém
lőszerek használata a gyakorlatban 
nagyon kellemetlen, mert bűzösek. 
Ezért újabban a kationoknak olyan 
osztályait dolgozták ki, amelyek az 
előbb említett kémlőszerek részleges 
vagy teljes mellőzésével főleg a fémek 
peroxidjainak, azonkívül különböző 
sóiknak oldhatatlanságán, illetőleg ol- 
dékonyságán alapulnak. Fölhasznál
ják ezenkívül még egyes kationoknak 
bizonyos kémlőszerekkel való kom
plex-képződését is. — Mindezek a rend
szerek csak a gyakorlatban leginkább 
előforduló fémek kationjait veszik te
kintetbe. Dolgoztak ki azonban olyan 
rendszert is, amelynek alapján meg
felelő általános kémlőszerek alkalma
zásával az összes fémeket osztályokba 
lehet sorolni. E teljes rendszerben a 
következő 14 osztály van: I. osztály 
vagy s e i e n - ,  II. osztály vagy о s - 
m i u m -, III. osztály vagy wo l -  
f r á m -, IV. osztály vagy t a n t á l - ,  
V. osztály vagy a r a n y - ,  VI. osz
tály vagy t h a l l i u m - ,  VII. osztály 
vagy t  e 11 ú r -, VIII. osztály vagy 
r éz- ,  IX. osztály vagy g a l l i u m - ,
X. osztály vagy a l u m i n i u m - ,  XI. 
osztály vagy n i k k e l -  és z i r c o 
n i u m- ,  XII. osztály vagy r i t k a  
f ö l d f é m e k - .  XIII. osztály vagy 
a l k á l i f ö l d f é m e k  - és XIV. osz
tály vagy a l k á l i f é m e k  cs ő* 
p o r t j a .  Sz.L.  és V. A.

Katód. 1. Elektród.
Katód (elektroncsőé). Az elektron-
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csövek К.-ja hevített fém, vagy fém
oxid, amely elektronokat bocsát ki (1. 
Izzókatód). V. M.

Katódesés. K.-sel ívfényben, köd- 
fénykisűlésekben stb. találkozunk és 
alatta a kátéd közelében fennálló nagy 
feszültségesést értjük. — Az anód és 
kátéd közti feszültségkülönbség leg
nagyobb részét a K. teszi ki. A ka- 
tódsugarak elektronjai a К.-ben szer
zik meg nagy sebességüket. F. M.

Katódporlasztás. A kisülési cső, 
Geissler-cső (1. o.) katódja a ráeső 
pozitív ionok hatására „elporlad“ : a 
kátédról fémjének gőzei minden irány
ban terjednek és a közelébe helyezett 
tárgyakra lecsapódnak. Gyakorlatilag 
e jelenséget tárgyaknak vékony fém
réteggel való bevonására használják 
fel. A kisülés áramerősségének és idő
tartamának szabályozásával tetszés
szerinti vastagságú rétegek állíthatók 
elő igen egyenletes vastagságban. Mi
nél közelebb helyezzük a bevonandó 
tárgyat a kátédhoz, annál vastagabb 
réteg rakódik rá, ezért ha ferdén he
lyezünk el egy felfogó lapot, rajta ék- 
szerűen változó vastagságú fémréte
get állíthatunk elő. F. M.

Katódsugarak. Szűkebb értelemben
K.-nak nevezzük azokat a sugarakat, 
melyek kisülési csövekben (Geissler- 
csövekben stb., 1. ott) kellő magas vá
kuum esetében a kátédról kiindulnak 
és melyeknek pályája a csőben mint 
ködszerű csík látható. Általánosabb 
értelemben azonban K.-nak nevezzük 
mindazon sugarakat, melyekben las
súbb, vagy gyorsabb elektronok ha
ladnak. A K. közé sorozhatok például 
a rádióaktív elemek bomlásakor kelet
kező Д-sugarak és valószínűleg a koz
mikus sugárzás korpuszkuláris része 
is. — A K. sebessége pár cm/sec nagy
ságtól közel a fénysebességig (300.000 
km/sec értékig) minden értéket felve
het, a legnagyobb sebességűek a koz
mikus sugarakban haladó elektronok. 
— A katódsugár konvekciós áram (1. 
ott), és mint ilyenre, úgy elektromos, 
mint mágneses terek behatnak, eltérí
tik pályájukat. Ezen eltérítések nagy

ságából egyrészt meg lehet állapítani 
a К.-ban mozgó részecske töltését és 
a sugárrészecske sebességét, másrészt 
viszont, ha ismerjük az elektron töl
tésének nagyságát és K. sebességét, 
úgy az elektromos, vagy mágneses tér 
erősségét határozhatjuk meg (például 
gyorsan váltakozó terek erősségét a 
Braun-cső segítségével, 1. ott). — Mi
dőn katódsugár anyagba ütközik, ki- 
nétikai energiájának egyrészét átadja 
az atomoknak, ezáltal saját energiája 
gyöngül, a sugár abszorbeálódik. Az 
átadott energiák nagysága szerint az 
atom vagy gerjesztődik, fényt képes 
kibocsátani, vagy ionizálódik, vagy az 
ionizáción kívül a kapott energia ele
gendő arra is, hogy a termelődött ré
szecske bizonyos kinétikai energiával 
tova tudjon haladni, mikoris azt mond
juk, hogy a katódsugár szekundér su
garakat (1. ott) termelt. A gerjesztett 
fény hullámhossza annál rövidebb lesz, 
minél gyorsabb elektronnal ütközött 
össze az atom (1. Röntgen-sugarak). 
— Ha a К.-at előállító csövet azon 
helyen, hol a K. a cső falába ütköz
nek, igen vékony, néhány mikron vas
tagságú celluloidablakkal (Lenard-ab- 
lak) látjuk el, úgy ezen keresztül a 
szabad levegőre is kihozhatjuk őket.

F.M.
Katódsugár-oszcillográf, 1. Braun-

cső.
Kaucsuk a terpének közeli rokona, 

a legfontosabb politerpén. Trópusi fa
félék (//eree-fajok) tejszerű nedvében, 
a latexben van, körülbelül 30% körüli 
mennyiségben. Melegítéssel vagy sav
val koaguláltatva kiválik a nyers gumi. 
Megfelelő tisztítás után kén és kéntar
talmú vegyületekkel vulkanizálva, pu
ha árut vagy magasabb kéntartalmú 
gumit (ebonit) kapnak. A K. szerke
zetére vonatkozó kutatások megállapí
tották, hogy két kettős kötést tartal
mazó, 5 (7-atómos szénhidrogénből, az 
i z о p г é n bői épül fel; a K.-moleku
lák nagyszámú izoprének polimerizá- 
lásával létrejövő láncokból állanak. A 
molekula nagysága még bizonytalan, 
újabban 70.000 körüli molekulasúlyt



határoztak meg. — Az izoprén hajla
mos polimerizálódásra. A folyamat 
eredménye K.-szerű anyag. Ezt a sa
játságot felhasználták m e s t e r s é 
ge s  (szintétikus) K. előállítására. Az 
átalakulás hevítés vagy fém nátrium 
hatására megy jól végbe. A hevítéssel 
kapott termék a természetes K.-kal 
közel egyező szerkezetű és sajátságú. 
A nátriummal készített anyag már 
nagyobb különbségeket mutat. A mes
terséges K. a háborúban a központi 
hatalmak országaiban nagyon fontos 
cikk volt, Németország gyáraiban nagy 
mennyiségben készült. Békében drágább 
a természetes K.-nál, azonkívül nem 
is olyan jó. Cs. Z.

Kavitáció. A valóságos, csepp
folyós folyadékok ama tulajdonságá
ból keletkező jelenség, hogy adott hő
fokú folyadékból egy bizonyos nyo
máson és azon alul telített gőzök 
válnak ki (a folyadék „forrni“ kezd). 
A folyadékoknak gépekben (turbinák, 
csővezetékek, hajópropellerek) való 
áramlásainál az áramlási sebességnek 
helyenkénti változásaival a nyomás 
is változik. Az áramlásnak azokon a 
helyein tehát, ahol a nyomás az úgy
nevezett „telítettgőznyomást“ eléri, 
vagy az alá kellene, hogy csökkenjék 
(az energiatranszformációnak megfele
lően rendszerint ott, ahol a sebesség 
egy bizonyos értékre nő, vagy pedig 
a folyadék statikus nyomása csökken 
a nyomómagasság csökkenése miatt),
K. (üregképződés) áll elő, a folyadék- 
áramlás e helyén telített gőzbuboré
kokkal telik meg a folyadék, sőt gőz
terek is képződhetnek. Ezek a jelen
ségek úgy a folyadék és szilárd test 
határa mentén, mint a folyadékban is 
előállhatnak. Az előbbi esetben, ha a 
szilárd határ mentén az áramlás nyo
mása ismét nő (például a sebesség 
csökkenvén), úgy a K. megszűnik s 
az összeroppanó gőzbuborékok mecha
nikai hatásaként a szilárd felületre 
helyileg több ezer atmoszféra nyomás 
is működhetik, ami az anyagra nézve 
romboló hatással jár. Ha a K.-s tér 
eltűnése a folyadék belsejébe esik,

ilyen romboló hatás természetesen 
nincsen, de az ilyen gép hatásfoka 
csökken, viszont a romboló hatás esete 
nincsen mindig hatásfokcsökkenéssel is 
összekötve. — Ezek a K.-s jelenségek 
különösen az újabb, gyorsfordulatú 
turbinák, hajócsavarok, turbó (centri
fugál) szivattyúk szerkesztőinek okoz
nak gondot. E jelenségek kutatá
sainak céljára külföldön (Hamburg, 
Stockholm) kizárólag ezekkel a pro
blémákkal foglalkozó, úgynevezett ka- 
vitációs laboratóriumokat (modellkí- 
sérleti berendezésekkel) állítottak fel.

F. K.
Kelvin-fok. Ha a Carnot-körfolva- 

matot 0. ott) a víz fagyáspontja 
(To absz.) és forráspontja (To +  100) 
közt elvégezzük, akkor a felvett és 
leadott hőmennyiségek mérése után a 
jég olvadáspontját meg lehet hatá
rozni. Így azt kapjuk, hogy a jég ol
vadáspontja 273-2° absz. Á —273-2° 
abszolút zérusponttól számított hő
mérsékletet K.-nak nevezzük, ennek 
szokásos jele K. M. J.

Keménygumi (ebonit). A K. vagy 
ebonit 30—50% kénnel feldolgozott 
gumi, amihez még különféle úgyneve
zett töltőanyagot is préselnek. Ezen 
hozzákevert anyagok mennyisége és 
minősége szerint változik a jósága is. 
A legelterjedtebb szigetelőanyagok 
egyike, amit elsősorban annak köszön
het, hogy elég nagy a szilárdsága és 
igen könnyen megmunkálható. Fajla
gos ellenállása körülbelül 1015—1018 
Ohm közt szokott lenni. Felületi el
lenállása azonban gyakran sokkal ki
sebb: fény hatására a felülete oxidá
lódik, miközben kénsav válik ki rajta, 
mely jólvezető, kisellenállású réteget 
képez. Megszüntethető a felület meg
újításával, vagy vizes és alkoholos le
mosással.) F. M.

Keménység, fizikai. Ha szilárd test 
részei közé más test akar behatolni, 
ezzel szemben ellenállás lép fel. Ezt 
az ellenállást nevezzük К.-nek. Nagy
sága elsősorban az anyagtól függ, de 
ezenkívül az eljárás módjától és a be
hatoló test alakjától is. Ezért a K.-et
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többféleképen definiálják (1. az előző 
cikket). Fémeknél általában a B r i -  
n e l l - k e m é n v s é g e t  használják. 
Kemény acélgömböt a vizsgált anyag
ból készült lapra nyomnak ennek a 
lapnak rugalmassági határát meg
haladó P kg erővel. Így a lapon 
gömbsüvegalakú bemélyedés keletke
zik, az acélgömb pedig változatlan 
marad, f mm2 a bemélyedés területe, 
akkor a Brinell-keménység definíciója:

P kg
I S ______________ —

f mm2'
Ha R a gömb sugara, r pedig a bemé
lyedésé, mindkettő mm-ben, akkor

f =  2 n R (R — } / R2 -  r2).
A K. ilyen definíciója tulajdonképen 
már Hertz Hr tői ered. Az acélgömb
К.-ét úgy határozzák meg, hogy két 
megegyező gömböt P kg erővel egy
másra nyomnak. Ha r mm a köralakú

P
belapulás sugara, akkor К = - - % ■

Látjuk, hogy ez a K. nem abszolút 
mérték, hanem függ P és R értékétől. 
Ezért a K.-hez ezeket is meg kell 
adni. Így P =  3000 kg, 2R =  10 mm 
és az erő 30 mp.-ig hat (német hiva
talos megállapítás). — Gömb helyett 
acélkúpot is használnak (Ludwik-kúp- 
nyomáspróba). Föppl eljárásában két, 
egymást merőlegesen keresztező hen
gert nyomnak össze. A bemélyedés itt 
is köralakú. A Brinell-K.-nek az az 
előnye, hogy sok esetben a szakítási 
szilárdsággal arányos. Így a K.-ből a 
meglevő tapasztalatok alapján a sza
kítási szilárdságra lehet következtetni. 
Szenes acélnál a szakítási szilárdság 
a tapasztalat szerint tág határok közt 
0*36 K, krómnikkelalcélnál közelítően 
034 K. A Brinell-eljárást kész anya
goknál is el lehet végezni, mert csak 
nagyon kis nyomot hagy. — Prandtl 
a p l a s z t i k u s  k e m é n y s é g  et 
definiálja. Kemény prizmatikus éket 
lágyabb sík felületre állítunk és P kg- 
mal terheljük meg. Ekkor ab mm2-te- 
rületű plasztikus nyomásfelület kelet

kezik. A plasztikus K .~ r ~ --- T-En-1 ab mm2
nek nagysága is függ az ék méretétől.

M. J.
Keménység, az ásványok ellenál

lása, mellyel azok a részeiket szét
választó erővel szemben fellépnek. A 
jelenség mechanikai szempontból ne
hezen határozható meg. Bégen a
К.-et viszonylagosan állapították meg 
úgy, hogy az ásványokat egymással 
karcolták. Erre a célra közönséges 
ásványokból skálát állítottak össze, 
melynek tagjaival, kölcsönös karcolás 
révén, határozták meg a vizsgálandó 
ásvány keménységét. A Mohs-féle K.-i 
skála egyszerű vizsgálatoknál ma is 
alkalmazást nyer. —- Az ásványok
К.-ének pontos meghatározása jelen
leg más módszerekkel történik. E 
módszerek a K. való értékére vonat
kozóan sokkal kielégítőbben tájékoz
tatnak, azonban a különböző eljárá
sok útján nyert értékeket nem lehet 
minden további nélkül összehasonlí
tani, mert módszerek szerint az ás
ványt más-más erőhatások érik. Meg
határozzák a К.-et csiszolás útján, 
amikor az ásvány darabjának kopását 
mérik ( c s i s z o l á s !  K.) ; fúrás ré
vén úgy, hogy megállapítják, hány 
fordulattal hatol be egy igen kemény 
anyagból készült fúró ugyanolyan 
mélyre a különböző ásványokba ( f ú 
r á s i  K. ) ; karcolással, amikor a 
karcoló tű megterhelése nyújt felvilá
gosítást az ásvány К.-ét és annak 
irányok szerinti változását illetően 
( k a r c o l á s i  K.). Újabban mérik a
К.-et mozgó (ingó) éknek az ásvány
ba való benyomulásával, azaz az ékre 
szerelt kétkarú emelő mutatójának 
csillapodásával. Lágy ásványba köny- 
nyebben nyomul be az ingó ék, hama
rabb fékeződik le, azaz a mutató csil
lapodása gyorsabban következik be, 
mint kemény ásványnál. Ionrácsos kris
tályféleségeken végrehajtott kísérletek
ből kitűnt, hogy a kristályok K.-e 1. 
emelkedik az ionrádius csökkenésével, 
az iontöltés növekedésével, 2. ugyan
annál a só-sorozatnál nagymértékben
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változik a kristályrácstípus változásá
val, 3. az oldatból kristályosított kris
tály K.-e kisebb, mint az olvadékból 
előállítotté, 4. változik irányok sze
rint, 5. függ a kristály felületi feszült
ségétől. a K. pontos megállapítása 
egyes sorozaton belül az ásvány, illetve 
sóféleség meghatározását teszi lehe
tővé kémiai vizsgálat nélkül. R. R.

Keménység, mágneses. Mágneses te
kintetben az az anyag lágy, mely 
könnyen mágnesezhető és mágnessé- 
gét könnyen elveszti. Ilyen a tiszta 
lágyvas. Ennek kicsi a koercitív 
ereje, a permeabilitás legnagyobb ér
téke magas, a mágnesezés a telítés
nél szintén erős. Kemény mágneses 
anyag nehezen mágnesezhető, de 
mágnességét megtartja. Ilyen az acél. 
Állandó mágneseket kemény anyag
ból készítenek. Az acél keménységét 
úgy lehet növelni, hogy szénnel keve
rik. Újabban állandó mágnesek céljára 
jól bevált a vas, kobalt és molibdén 
ötvénye megfelelő termikus kezelés ese
tében. Ennek nemcsak nagy koercitív 
ereje van, de nagy a mágnesezés után 
megmaradó (remanens) mágnesség is. 
Különösen jól beváltak a Mishima- 
acélok, röviden „MK“ - acélok. Az 
„MKl“-acél 63% vas, 25% nikkel és 
12% aluminium. Fékezőereje tízszer 
akkora, mint a wolfrámacélé. Ez wol- 
frámmal ötvözött acél, melyből eddig 
állandó mágneseket készítettek. A va
sat kisebb mértékben nyomással, hen
gerléssel, kalapálással, sőt hajlítással 
és vágással is lehet keményíteni. Ezért 
a dinamók és transzformátorok vas
lemezeit, melyekből a magokat össze
teszik, gyártás közben nem szabad 
nagy nyomással hengerelni és szél
vágásuknál is óvatosan kell eljárni, 
hogy lágyak maradjanak. M. J.

Keménység (Röntgen-sugárzásé). 
Hogy a Röntgen-sugárzás milyen mér
tékben halad át a különböző testeken, 
az attól függ, hogy mekkora a hul
lámhossza. E helyett gyakran ke
ménységet mondanak. A 01 A-nél rö- 
videbb hullámú sugarak nagyon ke
mények, vastagabb fémlemezeken is

áthatolnak; a 0*1—1 A-ig terjedő 
tartományba esnek a kemény és kö
zépkemény sugarak, melyeknek át
hatoló ereje kisebb; majd következ
nek a lágy sugarak, melyeket a levegő 
is elnyel, különösen ha hullámhosz- 
szuk 2 A-ön felül van. Kemény su
gárzáskor nagy feszültségkülönbsé
get kapcsolnak a Röntgen-lámpára 
(150—200 kilovoltot), lágy sugárzás
kor kicsit. Cs. E.

Kémiai abszorpciós színképelemzés 
azon ága az analitikai kémiai célokra 
alkalmazott fizikai-kémiának, amely 
valamely vizsgált anyag összetételét, 
illetve azonosságát és koncentrációját 
annak abszorpciós színképe alapján 
határozza meg. Az abszorpciós szín
kép ugyanis, amely a gyakorlat
ban többnyire molekulaszínkép, éppen 
olyan jellemző egyes vegyületekre, 
mint az emissziós színkép egyes ele
mekre. Analitikai felhasználása azon 
alapszik, hogy minden egyes anyag
nak bizonyos hullámhosszra az e x - 
t i n k c i ó  k o e f f i c i e n s e  jellemző 
érték, az abszorpciós csík helyéből és 
nagyságából tehát minőségi és meny- 
nyiségi következtetés vonható le. Az 
abszorbció megállapítására a 10.000— 
1800 A színképterület használható 
fel, részben vizuális, részben foto- 
elektromos észleléssel vagy fényképe
zéssel. Gázalakú szerves anyagok azo
nosítására az ultravörös spektrumot 
is felhasználják. Az abszorpció mé
rése legalkalmasabban optikai segéd
eszközök, fotométerek igénybevételé
vel eszközölhető. A több hullám
hosszra megállapított extinkció, il
letve extinkciós koefficiens alkalmas 
logaritmikus grafikai ábrázolásán az 
ez értéket összekötő vonal az úgy
nevezett a b s z o r p c i ó s  g ö r b e ,  
melynek alakja valamely vegyületre 
jellemző és ez arról felismerhető, az 
abszorpciós görbének az ordináta
rendszerben elfoglalt helyzetéből pe
dig az illető anyag koncentrációja ál
lapítható meg. A K. az élelmiszer- 
vizsgáló, törvénvszéki-kémiai és fes
tékipari laboratóriumokban nyer ah
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kalmazást és sok esetben pótolhatat
lan módszer. Sz. L. és V. A

Eémiai állandó. A Nernst-hőtétel- 
ből (1. Harmadik főtétel) következik, 
hogy az egyensúlyi állandó abszolút 
értékének kifejezésében fellépő in
tegrációs állandó a reakcióban részt
vevő gázok gőznyomás - egyenleteihez 
tartozó integrációs állandók algebrai 
összegének felel meg. A gőznyomási 
állandók ismerete tehát lehetővé te
szi az egyensúlyok teljes kiszámolá
sát; az állandót, Nernst .szerint, K.- 
nak nevezzük (1. Harmadik főtétel)

L. B.
Kémiai elválasztás, 1. Kvantitatív 

analitikai kémiai elválasztások.
Kémiai emissziós színképelemzés 

azon ága az analitikai kémiai célokra 
alkalmazott fizikai-kémiának, amely
nek segítségével valamely anyag 
emissziós színképéből állapítják meg, 
hogy azt mily elemek alkotják és 
ezek mekkora koncentrációban van
nak benne. — A kvalitatív analízis 
céljára a gyakorlatban csak azóta al
kalmazzák a K.-t, amióta sikerült a 
mintegy 16 ezer színképvonalból kö
rülbelül 1000 olyat kiválasztani, me
lyek jellemzőek és az egyes elemek 
azonosságára bizonyító erejűek. Ez 
az úgynevezett u t o l s ó  v o n a l a k  
megállapítása és rendszeres feldolgozása 
alapján vált lehetővé. Valamely elem 
utolsó vonalain színképének azon vo
nalait értik, amelyek legutoljára tűn
nek el spektrumából, ha koncentráció
ját valamely alapanyagban fokozato
san a minimálisra csökkentik. Ez a 
koncentrációs határ általában O'OOl— 
O'OOOl % és a legtöbb a színképe alap
ján vizsgálható elemről kimutatták, 
hogy azonos spektroszkópiai kísérleti 
körülmények között az illető elem 
utolsó vonalai, a legkülönbözőbb alap
anyagban vizsgálva is, ugyanazok. 
A modern K. tehát valamely elem je
lenlétét abból állapítja meg, hogy a 
színképben utolsó vonalai fellelhe- 
tők-e? — Az emissziós színkép elő
állítására a gyakorlatban leginkább 
elektromos szikrát alkalmaznak, az

elektromos ívfény már nem nyújt 
annyira reprodukálható fénygerjesz
tési lehetőséget, míg lángfestés jó
formán csak az alkáli- és alkáliföld
fémek vizsgálatánál nyer alkalmazást. 
A szikraspektrum vizsgálatánál azon
ban lényeges és elengedhetetlen kö
vetelmény, hogy az anyag felülete 
tiszta legyen és homogén. Nem homo
gén anyagok csak oldatban vizsgálva 
adnak a valóságnak megfelelő színké
pet. — A gyakorlatban legjobban a 
kellő bontóképességú kvarc-spektro
gráf van elterjedve. Mivel a szem 
csak a 7000—4000 Ä spektrumot ész
leli, az analízis céljából nagyon fontos 
4000—18Q0 Á-ig terjedő területet pe
dig nem, fényképezőlemez alkalmazása 
általánosan elterjedt. A színkép vo
nalainak hullámhosszát a spektrum 
mellé fényképezett hullámhossz-osz
tályzatból, de célszerűbben az egy
idejűleg fölé fényképezett ismert 
spektrum vonalainak hullámhosszából 
mérőmikroszkóppal vagy nagyított és 
kivetített képből lehet megállapítani. 
Igen meggyorsítja és egyúttal biz
tossá teszi a kvalitatív vizsgálatot az 
a módszer, amellyel a vizsgált anyag 
spektruma mellé fényképezik az alap
anyag spektrumát és a benne keresett 
elem spektrumát. Mivel valamely elem 
utolsó vonalainak száma is függ az 
illető elem koncentrációjától, már a 
kvalitatív vizsgálat is tájékoztató, 
nagyságrendi kvantitatív képet nyújt. 
— A K. érzékenysége a fémeknél és 
néhány fémszerű elemnél (C, B, P) a 
tiszta elemet vizsgálva 10—*—10“ 7 g, 
más fémszerű elemnél (As, Se, Te) 
már nem ily nagy, a halogének és S, 
O, N pedig csak gázállapotban mu
tathatók ki, vegyületeikből nem. Te
kintettel azonban arra, hogy a gya
korlatban mindig több elem van egy
idejűleg jelen és ezek egymás szín
képét többé-kevésbbé befolyásolják, az 
előbb említett, úgynevezett abszolút 
érzékenységnél sokkal jelentősebb az 
úgynevezett k o n c e n t r á c i ó s  é r 
z é k e n y s é g ,  amely a fémeknél 
10~2—10~4%, azonban alkalmas ké
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miai halmozással (desztillálás, elektro
lízis) lényegesen fokozható.

A K. kvantitatív megállapításokra 
való alkalmazása lényegében a szín
képvonalak intenzitásának mérésén 
alapszik. Azonban ez az illető elem 
koncentrációján kívül igen sok kísér
leti körülménynek függvénye, úgy
hogy kvantitatív mérések csak a leg
nagyobb körültekintéssel és gondos
sággal végezhetők. Az ismert összeté
telű keverékek spektrumával való 
összehasonlításon alapuló mérést a 
gyakorlatban kielégítő eredménnyel 
alkalmazzák, azonban az újabb, a ho 
m o l o g  v o n a l p á r o k  kai dolgozó 
módszerek kevésbbé körülményesek és 
pontosabbak; utóbbiak azon alapul
nak, hogy egy bizonyos koncentrá
ciónál található egyenlő intenzitású 
vonal az alapanyag és a keresett 
elem színképében, illetőleg található 
két vagy több vonal jellemző inten
zitásviszonya. Minden egyes koncen
trációnak megfelel egy bizonyos ho
mológ vonal, illetve vonalpár. Ezek 
felkeresése, illetve intenzitásának ki
mérése képezi a kvantitatív analízis 
alapját. Az intenzitás megállapítására 
a legkülönbözőbb módszerek és eszkö
zök szolgálnak, azonban legalkalma
sabbnak látszik a logaritmikus szek
tor közbeiktatásával eszközölt fény- 
képfelvétel, melyen az egyes színkép- 
vonalak hosszúsága arányos az inten
zitásukkal.

A K.-t fémek, öntvények, illetőleg 
oldataik (kationok!) tisztasági foká
nak, homogenitásának ellenőrzésére, 
illetőleg a minimális szennyezések ki
mutatására használják. Kvantitatív 
mérések pontossága a legnagyobb gon
dosság mellett is csak 3%, ami azon
ban a csekély koncentrációk figye
lembevételével igen nagy és semmi más 
úton el nem érhető. A K.-t a minimá
lis anyagfelhasználás és a vizsgálat 
gyorsasága, valamint általa megold
ható analízisek más módon való le
hetetlensége sok esetben pótolhatat
lanná teszik. Sz. L. és V. A.

K é m ia i k ö té s  az elemeknek a mo

lekulában való kölcsönös kapcsolata. 
Okát a k é m i a i  k ö t ő e r ő  ben szo
kás keresni, melynek közelebbi termé
szetéről a kémia maga semmit sem 
árul el. A K. megértéséhez az atomok 
és molekulák belső szerkezetének leg
alább vázlatos ismerete szükséges. — 
Tekintettel arra, hogy a vegyítendő 
elemek egymás közelébe való jutta
tása (alapos keverés, elegyítés, esetleg 
melegítés) után a vegyülés folyamata 
rendszerint magától végbemegy, vár
ható, hogy a К.-re is érvényes lesz az 
energiák tanából ismeretes azon elv, 
miszerint „magukra hagyott rendsze
rek stabilis konfigurációt iparkodnak 
felvenni“ (1. Második főtétel). (Stabi
lis konfiguráció, állékony képződmény, 
a rendszer olyan állapota, amelyben 
valamely [kisebb] külső hatásnak téve 
ki a rendszert és a hatást megszün
tetve, az a behatás előtti állapotába 
visszatér, máskép, hogy potenciális 
energiája minimumban van, 1. Stabilis, 
biztos egyensúly.) A K. szempontjá
ból a stabilis konfiguráció megteste
sítői nyilván oly anyagok, melyek 
semmi módon sem bírhatok semmiféle 
kémiai egyesülésre. Ezek pedig a ne
mes gázok. A vegyülésben tehát oly 
folyamatot kell látnunk, melynek vég
célja a stabilis nemesgázkonfiguráció 
lehető kialakítása. — Az elemek pe
riódusrendszerében (1. ott) a nemes 
gázokat egy hellyel megelőző elem 
mindig erősen elektronegatív és egy- 
értékű halogén, az egy hellyel utána
következő pedig erősen elektropozitív 
és egyértékű alkálifém. A két hellyel 
megelőző negatív kétértékű elem, az 
utánakövetkező pozitív kétértékű al
káli földfém s. í. t. Kössél szerint már 
most az ilyen különböző töltésű — 
h e t e r o p o l á r i s  — elemek közt 
létrejövő K. folyamán a halogének 
egy elektront felvesznek, az alkáliák 
pedig egyet leadnak és ezáltal a ne
mesgáz - konfigurációt kölcsönösen ki
alakítják, s. í. t. (A periódusos rend
szerben a „hely“-et a rendszám adja 
meg, ez pedig nem más, mint a kér
déses atom elektronjainak a száma.)



— Megérthetjük ilyenformán, hogy 
miért találunk a heteropoláris vegyü- 
letek oldataiban vagy kristályrácsai
ban elektronjaiktól megfosztott, azaz 
pozitív töltést mutató fémkationokat 
és elektronokat nyert, azaz negatív 
töltésű halogén, illetőleg nem fémes 
anionokat. — Oly vegyületekben, me
lyek alkotórészei azonos természetűek 
elektromos szempontból, azaz h o mo -  
p o l á r i s a k ,  Lewis szerint olykép 
alakulhat ki a nemesgázkonfiguráció, 
hogy elektronjaik közül néhány egy
szerre több maghoz is látszik tar
tozni. Például az egyenként 7 elek
tront (legkülső héján természetesen) 
tartalmazó klóratómok klórmoleku
lává való egyesülésekor egy-egy elek
tron mindkét klórmaghoz is tartozik 
és kiegészíti annak külső héját az ar- 
gon-atómót megközelítő nemesgázszerű, 
azaz nyolc elektront tartalmazó kép
ződményre:

•  •  о о
A két klóratóm  a hom opoláros kötés 

létesítése előtt.

(kloritok), esetleg 5 (klorátok), vagy 
valamennyi (perklorátok) hatásos, erre 
a kérdésre, és általában a többszörös 
vegyértékek fellépésére, az ú. n. s p i n- 
V a 1 e n c i а-elmélet ad feleletet. Esze
rint a kémiai kötés céljára rendelkezés
re álló elektronok közül egy-egy pár
ban a spinek (1. ott) ellentétesen (anti- 
parallel) is állhatnak, miáltal ezek a 
párok kifelé már hatástalanok, mint 
inindani szokás; telítettek.

A K. és vegyérték elektronelmélete 
a hullámmechanikai (1. ott) megfogal
mazásban nemcsak arra- képes, hogy 
megértesse a vegyülés lehetségességét, 
'hanem arra is, hogy a vegyülő atomok 
belső szerkezetéből levezethesse a ve
gyülés esetenkénti bekövetkezésének 
szükségességét, sőt azt is, hogy milyen

Az elmondottakból önként követke
zik az a tapasztalat által már rég 
igazolt tény, hogy homopoláros kötés 
elsősorban oly elemek között jön létre, 
melyek külső héjain a nemesgázhéjhoz 
képest néhány elektronnal kevesebbjük 
van, azaz főleg a periódusrendszer 
jobb oldalán álló elemek között.

A v e g y é r t é k  (valencia) a fenti 
példák szerint nem más, mint a stabi
lis nemesgázkonfiguráció kialakításá
hoz a vegyülő atomok mindegyike ré
széről felhasznált elektronok száma. 
Minden ú. n. külső elektronban tehát 
egy-egy vegyórtékegység van elrejtve. 
Hogy már most pl. a klóratóm 7 külső 
elektronja közül bizonyos esetekben 
miért csak 1 (pl. kloridok), vagy 3

messze kerülnek egymástól a vegyület- 
ben a belépő atommagok. I t t  termé
szetesen a magokhoz közösen tartozó 
— a modellelmélet szellemében szólva, 
több magot együttesen körülkeringő — 
elektronok helyett a magokat együt
tesen burkoló negatív töltésfelhőféle 
képződményt kell elképzelnünk. A hid
rogénmolekula magjait körülvevő két 
elektronnak a hullámmechanikában 
megfelelő negatív töltésfelhők „egyenlő 
sűrűséggörbéit“ érzékelteti a mellékelt 
ábra. (Míg a modellelképzelésre Nernst 
szavait idézhetjük: a magokat közösen 
körülkeringő elektron fürge juhászku
tyához hasonlatos, mely a szétkalan
dozni akaró [azonos töltésüknél fogva 
egymást taszító] magokat összetartja,
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összetereli.) — A hidrogénmolekula két
magjának egymástól való távolsága a 
hulláminechanikus számítással 074 
Ángström-egységnek (tízmilliomod mil
liméter) adódik, míg a spektroszkópiai 
mérési adat 075 A, az egyezés tehát 
(ebben a legegyszerűbb esetben leg
alább is) valóban bámulatos. Sch. R.

Kémiai mechanika. Kémiai rendsze
rek átváltozásának sebessége és a 
bekövetkező egyensúlyi állapot sok
ban hozható analógiába mechanikai 
rendszerek hasonló jelenségeivel. A 
kémiai fizikának azt a részét, amely 
e jelenségeket tárgyalja, gyűjtőnéven 
K.-nak nevezzük. Ennek az átválto- 
zási sebességre vonatkozó részét ki
netikának, az egyensúly problémái
val foglalkozó részt statikának mond
ják. L. B.

Kémiai polarizáció. Ha elektrolit
ba merülő elektródokon az elektromos 
áram hatására kémiai változás törté
nik s ennek következtében az elektró
dokon új anyagok lépnek fel, melyek 
az elektrolizáló kapocsfeszültséggel el
lentétes irányú potenciálkülönbséget 
okoznak az elektródok között, úgy ezt 
a jelenséget K.-nak nevezik. Ha pl. 
sósavoldatot platinaelektródok között 
elektrolizálunk, akkor a katódon hid
rogéngáz, az anódon pedig oxigéngáz 
válik ki, miáltal ezek mintegy hidro
gén-, illetőleg oxigénelektróddá vál
nak, melyek egy durranógázelemet 
alkotnak s ennek elektromotoros ere
je okozza a polarizációt. A polarizá
ciós feszültség ez esetben addig nö
vekedhet, míg az elektródokon levá- 
lott gázok nyomása el nem éri az at
moszféra-nyomást s buborékok alak
jában el nem távoznak (1. Bomlás
feszültség). K. áll elő akkor is, ha 
ólomszulfáttal telített kénsavat ólom
elektródok között elektrolizálunk, mi
kor is a katódon ólom válik ki, az 
anódon pedig ólomdioxid keletkezik, 
ami K.-ot okoz. Az elektrolizáló áram 
kikapcsolása után az így keletkezett 
galvánelem, ami nem más, mint az 
ólomakkumulátor (1. ott), mindaddig 
áramot képes szolgáltatni, míg az

ólomdioxid egész mennyisége nem re
dukálódott, Az ólomakkumulátor te
hát a töltésnél fellépő K. legyőzésére 
fordított elektromos energiát szolgál
tatja kisütéskor vissza. K.-nak tekint
hető a passzivitás is (1. ott). — Tá- 
gabb értelemben a К.-hoz számítható 
a túlfeszültség is (1. ott), bár ezt nem 
új anyagok keletkezése okozza, hanem 
az ionok semlegesítését követő vagy 
azt megelőző kémiai folyamatok las
súsága. E. G. T.

Kémiai potenciál. К.-on valamely 
egyszerű rendszer moláris, összetett 
rendszerek parciális moláris szabad- 
energiáját, illetve termodinamikai po
tenciálját értjük, tehát:

_(?Z\
t i ~ \ 0  n jT ,v  ~~ \ 0  n JT,p

A kémiai potenciál az a (reverzibi
lis) munka, melyet végzünk, ha a fi
gyelembe vett komponens 1 mólját az 
alkalmasan definiált zérus energiájú 
(potenciálú) helyről a kérdéses rend
szerbe visszük. A К.-ok segítségével 
igen kényelmesen lehet heterogén rend
szerek egyensúlyi feltételét kifejezni. 
A heterogén (elektroneutrális) rend
szer ugyanis akkor van termodinami
kai egyensúlyban, ha az egyes kom
ponenseknek a különböző fázisokban 
mutatott K.-jai egyenlők. A kémiai 
termodinamika középpontjába gyak
ran szokás a K.-t állítani, az ilyen 
beállítású termodinamikát gyakran R- 
termodinamikának nevezik. L. B.

Kémiai reakció, az a változás, amely 
valamely rendszer kémiai átalakulá
sakor következik be. A reakciók le
hetnek homogén vagy heterogén reak
ciók, aszerint, hogy egy vagy több 
fázisban játszódnak-e le. L. B.

Kémiluminiszcencia. Némely vegyi 
folyamat olyan fénykibocsátással jár, 
mely sokkal erősebb, mint a hőmér
sékletnek megfelel. Ez a K. Sokszor 
az oxidlását kíséri, de fellép akkor 
is, ha pl. K, Na, Li, Ca, S és P egye
sül Cl, Br és I  valamelyikével. Szerves 
vegyületek keletkezésénél is gyakori. 
Növények és állatok világítása is
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ebbe a csoportba tartozik, de külön 
néven b i o l u m i n i s z c e n c i á  nak 
is nevezik. A K. fénye többnyire vörös 
vagy sárga, ritkán kék vagy ibolya. 
Szilárd és folyékony anyagok fényének 
színképe sávokból áll, gázreakciónál 
gyakran vonalak is lépnek fel. Néha 
olyan anyag sugároz, amely a vegyi 
folyamatban maga nem is vesz részt. 
Ennek hiányában fény nem is keletkez
nék a vegyi folyamatnál. — A jelen
ség keletkezéséhez kell sugárzó anyag, 
amely nagy energiát tud felvenni és 
ezt azután fény alakjában adja ki; 
továbbá kell, hogy a vegyi folyamat 
gyors legyen, mert a felszabaduló ener
giának csak kis része alakul fénnyé és 
így lassú folyamatnál észrevehető su
gárzást nem kapunk. Végül kell, hogy 
a vegyi folyamatot jelentékeny hő kí
sérje. M. J.

Kemoszintézis. Az asszimilációnak, 
áthasonításnak az az alakja, mely 
nem a napfény energiájának igénybe
vételével megy végbe, hanem exotherm 
kémiai reakciók (hidrogén oxidációja 
vízzé, kénhidrogén oxidációja kénné és 
kénsavvá stb.) energiájának felhasz
nálásával. К.-re bizonyos baktériumok 
керевек; ilyenek a nitrifikáló bakté
riumok, melyek ammóniát nitritté, 
nitriteket nitrátokká oxidálnak. A fel
szabaduló energiát hasznosítják a K.- 
ben. Kénbaktériumok (Beggiatoa) a 
víz kénhidrogénjét oxidálják, vasbak
tériumok ferrosókat ferrisókká. A hü
velyesek gumóiban élő baktériumok és 
bizonyos talajbaktériumok a levegő 
szabad nitrogénjét tudják megkötni. 
A K. amellett bizonyít, hogy bioló- 
gialag fontos szerves vegyületeket az 
élőlények a fény közreműködése nél
kül is fel tudnak építeni. G. E.

Kemotaxis, élőlényeknek vagy sza
bad sejteknek kémiai ingerek által ki
váltott helyváltoztató mozgása. Fő
ként baktériumokon, rajzóspórákon, 
spermatozoidokon észlelhető. A ha- 
rosztok spermatozoidjai pl. almasav
val szemben, az emberi spermatozoi- 
dok kissé lúgos anyagokkal szemben 
mutatnak pozitív K.-t. G. E.

K em otrop iz in u s, egyes növényré
szeknek kémiai ingerek hatására be
álló görbüléses mozgása. Észlelhető 
pollentömlőkön, gombahifákon, gyö
kereken és bizonyos csiranövények föld
feletti részein. A K. egyik külön alak
ja az a e r o t r o p i z m u s ,  mikor az 
inger valamilyen gáz. G. E.

K ém sz, 1. Pleisztocén.
K é n y sz e r k r is tá ly o so d á s , 1. Metamor

fózis.
K é p te le g r á fia . Az első kísérletek 

majdnem száz évesek, de a gyakor
latba csak Karolus (1926) rendszere 
ment át. Csak az újabb rendszerek 
működését vázolhatjuk. Az adóállo
máson a közlendő képet hengerre fe
szítik. Ezt a hengert egy óraszerkezet 
forgatja és egyúttal eltolja. A fény
forrás fényét lencse összegyűjti és a 
hengeren egyesíti. Tehát a fény sűrű 
csavarvonal mentén végigjárja a ké
pet. A kép olyan kis területekre bom
lik fel, mint amekkora a ráeső fény- 
folt. A képről aszerint, hogy a fény 
világosabb vagy sötétebb helyre ér, 
több vagy kevesebb fény verődik visz- 
sza. A visszavert fény fotocellára 
esik. A fotocella áramának erőssége 
a megvilágítással arányos, tehát az 
áram erőssége a kép egymás után 
következő részeinek árnyalatát köve
ti. Ezt az ingadozó áramot vezetik 
a másik állomásra. Itt az érkező 
áramingadozásokat képelemekké kell 
visszaalakítani. A kép torzulásának 
elkerülése végett a két állomás hen
gerének teljesen azonosan kell forog
nia. — A vevőben az áramingadozá
sokat a Karolus-cella (1. ott) leme
zeire vezetik. Ezáltal a cellában levő 
nitrobenzol kettősen törő lesz és a 
rajta átmenő fény erőssége az áram 
menete szerint változik. Az átjutott 
fénynyalábot lencserendszer összegyűjti 
és az egyenletesen forgó hengeren le
vő fotográfus-lemezre veti. I t t  a vilá
gos és sötét foltok ugyanolyan sor
rendben következnek, mint az adó 
hengerén levő képben, tehát ennek a 
képnek másolata jelenik meg.

Az it t leírt Karolus-rendszerrei 9X12
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cm nagyságú képet 22 másodperc alatt 
lehet közölni. M. J.

Képződéshő az a melegmennyiség, 
amely felszabadul vagy megkötődik, 
ha a vegyület egy mólja elemi alkat
részeiből keletkezik. Ha a K. kísérleti 
megállapítása közvetlenül nem lehet
séges, akkor úgy járhatunk el, hogy a 
vegyületet elégetjük és a kísérletileg 
meghatározott reakcióhőből (égéshő) 
kivonjuk a keletkezett termékek kép
ződéshőjét (1. még Termokémia). L. B.

Kéregmozgások. A földkéreg moz
gásai, a rétegek helyzetének megvál
toztatásában (vetődések, gyűrődések, 
takaróredők stb.) vagy nagyobb ké
regrészletek tartós, geológiai korokon 
keresztül tartó emelkedésében és s ü l 
lyedésében nyilvánulnak meg. Mind
azon mozgásokat, melyek a rétegek 
helyzetének megváltozását eredménye
zik és ezáltal megváltoztatják vala
mely terület tektonikai szerkezetét, 
h e g y k é p z ő  vagy о г о g e n e- 
t i k u s  m o z g á s o k  nak nevezik. A 
hegyképződés folyamatait o r o g e n e -  
z i s nek  hívják. Nagyobb kéregrész
letek tartós emelkedését és süllyedé
sét, mely mozgások a tektonikai szer
kezet megváltoztatása nélkül folynak 
le, e p i r o g e n e t i k u s  m o z g á 
s o k  nak nevezzük, a folyamatot ma
gát pedig e p i r o g e n e z i s  nek. Az 
epirogenezis hosszú, geológiai koro
kon keresztül tartó szekuláris folya
mat, az orogenezis geológiai érte
lemben rövid idő alatt, epizodiku
sán játszódik le. Azokat az idősza
kokat, midőn a Föld történetében 
erőteljes hegyképződés folyt, o r o g e -  
n e t i k u s  i d ő s z a k o k  nak hívjuk, 
míg azok az időszakok, midőn a ké
regmozgások az epirogenezisre szo
rítkoznak, az e p i r o g e n e t i k u s  
i d ő s z a k o k .  A Föld története azt 
mutatja, hogy a geológiai idők folya
mán oro- és epirogenetikus időszakok 
váltakoztak. A Föld energiái a hosz- 
szú epirogenetikus időszakok (földtör
téneti „evolúció“) folyamán felhalmo
zódtak és viszonylag rövid kritikus 
időszakokat (földtörténeti „revolúció“),

orógenetikus időszakokat váltottak ki, 
midőn a felgyülemlett energiák a hegy
képződésben vezetődtek: le. Ezzel ma
gyarázható, hogy orogenetikus idősza
kok a Föld legkülönbözőbb részein geo
lógiai értelemben egyidőben lefolyt oro
genetikus mozgások nyomait hagyták 
hátra, míg az epirogenetikus időszako
kat világszerte a rétegek nyugodt egy- 
másratelepülése jellemzi. Az a törvény, 
mely szerint az orogenetikus mozgások 
rövid idő alatt és egyidőben játszódnak 
le világszerte, az ú. n. o r o g e n e 
t i k u s  i d ő t  ö г V é n y. 11. F.

Keresztezés (hibridogámia, basztar- 
dogámia), örökléstani értelemben két, 
nem azonos genctípusú ivarsejt am- 
phymixise. Gyakorlati értelemben (pl. 
állattenyésztés) keresztezésnek csak oly 
állatok pároztatását értik, amelyek 
nem tartoznak ugyanazon rendszertani 
egységbe (fajta, tájfajta, törzs). El
méleti szempontból azonban minden 
olyan megtermékenyítés keresztezésnek 
tekintendő, amelynek heterozigóta (1. 
Zigóta) az eredménye. Heterozigóta 
pedig két nemazonos genotípusú ivar
sejt egyesüléséből jön létre. Eszerint a 
„keresztezésének az a lényege, hogy az 
egyesülés két oly ivarsejt között tör
ténik, amelyek egy vagy több génben 
térnek el egymástól, tekintet nélkül 
arra, hogy ezek az ivarsejtek ugyan
azon egyén, vagy két egyén, esetleg két 
fajtához tartozó egyén stb. termékei. 
A heterozigótából fejlődő egyén, vagyis 
a keresztezés következménye a hibrid, 
basztard (helytelenül korcs)-nak neve
zett típus. Kétivarú, magamegtermé
kenyítésre képes növényi hibridek ön
magukban is magamegtermékenyítéssel 
kereszteződnek, vagyis heterozigótát 
hozhatnak létre, mert többféle geno
típusú hím- és nőivarsej tjeik vannak 
(mendelezés). A keresztezés az örök- 
téstudományi kutatások legbiztosabb 
módszerének bizonyult, amelyen a men- 
delizmus felépült (1. ott), a gyakor
latban az állattenyésztés és növény
nemesítés (kertészet) régi módszere (1. 
tenyésztési eljárások). Ss. Z.
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Keresztezett prizmák módszere. Ál
lítsunk fel üvegprizmát úgy, hogy tö
rőéle függőleges legyen. Ha fehér fényt 
bocsátunk á t rajta, akkor a színkép 
vízszintes irányban vonul. A színkép 
útjába állítsunk második üvegprizmát, 
de úgy, hogy éle vízszintes legyen. Ez 
a prizma magában függőlegesen haladó 
színképet adna. A két prizma együt
tes használatánál a színkép ferde irá
nyú. Ennek a módszernek különösen 
az anomális diszperzió (1. ott) vizsgá
latánál van jelentősége. M .  J.

Kerr-állandó, 1. Kettős törés, elek
trooptikai.

Kerr-cella, 1. Karolus-cella.
Kerr-hatás, elektrooptikai, 1 Ket

tős törés, elektrooptikai.
Kerr-hatás, mágneses. Helyezzünk 

ferromágneses anyagból, pl. vasból ké
szült csiszolt lapot (tükröt) erős mág
neses térbe és ejtsünk rá síkban po- 
lározott fényt. A visszavert fénysu
gár elliptikusán polározott (1. Ellip
tikus polározás) lesz. Ez a mágneses
K. Legegyszerűbb a jelenség, ha a 
mágneses erővonalak merőlegesek a 
lapra és a fény merőlegesen esik be. 
Mágneses tér nélkül ekkor a fény sík
ban polározott marad. A mágneses tér 
gerjesztése után a fény elliptikusán 
poláros és egyúttal az ellipszis nagy
tengelye az eredeti rezgésirányhoz ké
pest elfordul. A síkban poláros fény 
ilyen átalakulása azt jelenti, hogy a 
mágneses térben olyan rezgés is lép 
fel, melynek rezgése merőleges az ere
deti rezgésre és hozzá képest fázis
különbsége is van. Ez az új rezgés a 
Kerr-összetevő. A polározás síkjának 
elfordulása vas-, nikkel- és kobalt
lapokban ellenkezik annak az áramnak 
irányával, amely a mágnese zést kelti 
és arányos a lap mágnesezésének erős
ségével. Legnagyobb tehát akkor, ha 
a lap telített mágnes. Az elfordulás 
legjobb esetben is csak néhány szög
percnyi. A jelenség azon alapszik, 
hogy a fény egy része behatol a mág
neses lapba, itt a mágneses tér hatá
sára megváltozik és visszahat a lap
ról visszaverődő fényre. M. J.

Természettudományi Lexikon.

Kétdimenziós manometer, 1. Mono
mol ekulás rétegek.

Kétdimenziós testek, 1. Monomole- 
kulás rétegek.

Ketonok. Jellemző reájuk a karbo- 
nie-csoport: —С О —, mely két szerves 
gyök között foglal helyet. A két gyök 
lehet alifás, aromás vagy vegyes s 
e szerint nevezzük a vegyületet nyilt- 
láncú (alifás), aromás vagy kevert K- 
nak. "Jellegzetes alifás keton a dimetil- 
keton vagy aceton, С Н з — С О  . С Н з ,  
míg a h у p n о n néven altatószerként 
használt acetofenon: С в Н ъ . С О . С Н з  
kevert keton. Hidroarómás keton a 
kámfor. Cs. Z .

Kettest problémája, 1. Égi mecha
nika.

Kettős bomlás, 1. Radioaktív bom
lássorok.

Kettős csillagok. Sok csillagról, táv
csövén megfigyelve kiderült, hogy tulaj
donképen két, egymáshoz igen közel 
lévő csillaggal van dolgunk, melyeket 
olykor csak igen nagy nagyítással tu 
dunk egymástól elválasztani. Ezek az 
ú. n. kettős csillagok, melyekből eddig 
több mint 20.000 párat ismerünk. Te
kintélyes számmal vannak hármas csil
lagok is, és ismeretes néhány, melyek
nél négy a komponensek száma. — Né
hány kevés esetben a K. komponensei 
a valóságban nagyon messze vannak 
egymástól és csak azért látszanak köz
vetlen egymás mellett, mert közelítő
leg ugyanabba a látóvonalba esnek. 
Túlnyomó esetben a két komponens 
nemcsak látszólag, de valójában is na
gyon közel esik egymáshoz. Ilyenkor 
a két csillag egy rendszert alkotva, a 
közös súlypont körül lassú keringést 
végez. Ezeken a közvetlen megfigyelés
sel kettősöknek bizonyult, ú. n. v i 
z u á l i s  К.-on kívül vannak olyanok 
is, melyeknek komponensei oly közel 
vannak egymáshoz, hogy legnagyobb 
műszereink segítségével sem bonthatók 
fel komponenseikre. Ilyenkor az a vé
letlen körülmény árulhatja el a rend
szer kettős voltát, hogy a keringés- 
pálya síkja közelítőleg a látóvonalba 
esik. Ebben az esetben a két csillag
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keringése közben szabályos időközök
ben elfedi egymást, s az ebből szár
mazó fénycsökkenés elegendő arra, hogy 
kifürkésszük az ilyen f ö d é s i K. t i t 
kait. Ha ilyen födés a meg nem felelő 
pályahajlás miatt esetleg nem állhat 
be, akkor a spektroszkóp lehet az 
ilyen, távcsővel fel nem bontható ket
tős csillag árulója. A komponensek 
ugyanis keringésük folytán felváltva 
hol közelednek, hol távolodnak tőlünk 
és ez a színképvonalak helyének pe
riódusos ingadozásában, vagyis a ra
diális sbesség változásában nyilvánul 
meg. Az ilyen rendszereket s z í n к é p i 
K.-nak nevezzük.

А X Ursae Maioris kettőscsillag pályája.'

V i z u á l i s  K. A szabad szemmel 
látható csillagok közül távcsövön 
nézve kereken minden kilencedik ket
tős. Hogy ezek a csillagpárok csak
ugyan keringést végeznek egymás kö
rül, azt mérései alapján Herschel W. 
mutatta ki először (1803). Ma ez már 
kb. 1500-on nyert beigazolódást. A 
többnyire rendkívül lassú mozgás és a 
hosszú k e r i n g é s i d ő  miatt azon
ban eddig alig több mint száznál is
meretes a pálya pontosan (1. az áb
rát). Ebből kb. tizenkettőnek a ke
ringésideje rövidebb 25 évnél, s mint
egy ötvennél ez 25 és 100 év közé 
esik. Minél rövidebb a keringésidő, 
annál közelebb van egymáshoz a két 
komponens, s ez a körülmény igen meg
nehezíti a nagyon rövid keringésidejű

csillagpárok felfedezését. A jelenleg is
mert legrövidebb periódusa a ó Eqiru- 
lei-nek van: 5-7 év. A keringéspályák 
ellipsziseknek, mégpedig olykor igen 
elnyúlt ellipsziseknek bizonyultak. Az 
exeentrumosságra eddig talált legna
gyobb érték 0*96 és csak az esetek 
mintegy 10%-ánál kisebb, mint 0-2.

A komponensek l á t s z ó t á v  o l s á -  
g á t egymástól az égbolton ívmásod
percekben szokták megadni. A látszó
távolságok túlnyomó része (80%) a 
2"-en alul van. Az eddig megfigyelt 
legnagyobb látszótávolság 17" (az a 
Centauri csillagnál); a legkisebb érték 
0‘16", ami kb. a határán van a fel
bonthatóságnak. Ha a K. parallaxisa 
(1. ott) ismeretes, akkor ennek segít
ségével a komponensek t é n y l e g e s  
t á v o l s á g a  is kiszámítható. Ezek 
átlaga általában olyan nagyságrendű, 
mint a Jupiter vagy a Neptunus ke
ringéssugara. Ismerve a komponensek 
kölcsönös távolságát és a keringésidőt, 
ebből Kepler törvénye segítségével a 
rendszer tömege is kiszámítható. A leg
több esetben csak a két komponens re
latív mozgása ismeretes. De ha oly 
mérések (meridiánkörrel végzett pozí
ció-, a szomszédos csillagokra vonat
koztatott mikrometriai vagy fotográ
fiai mérések) állnak rendelkezésünkre, 
melyekből mindkét komponens közös 
súlypontja körüli keringés adódik, ak
kor a két komponens tömegviszonya 
is megállapítható. Mivel a csillagok 
abszolút fényessége meglehetős szoros 
összefüggésben van a csillagok töme
gével, a komponensek fényességének vi
szonyából meglehetős pontossággal kö
vetkeztethetünk a tömegek viszonyára. 
Eddig mindössze két-három esetben 
mutatkozik az ilymódon nyert ered
mény a ténylegestől nagyobb mérték
ben eltérőnek, amilyen az eset pl. a 
Sirius kísérőjénél is, melynek vagy 
négyszer nagyobb a tömege, mint az 
fényessége alapján várható volna.

S z í n k é p i  K. A spektroszkópiai 
megfigyeléseknek egyik legérdekesebb 
eredménye olyan K.-nak a felfedezése, 
melyeket semmilyen távcső sem képes
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komponenseikre bontani. A komponen
sek keringése következtében — amint 
a bevezetésben már utaltunk rá — a 
színképük vonalai periódusos ingado
zást mutatnak egy bizonyos, az egész 
rendszer radiális sebességének meg
felelő, normális helyzethez képest. Ha 
az egyik komponens nem elég fényes, 
akkor ennek színképvonalai esetleg 
nem vehetők ki, de a fényesebb kom
ponens radiális sebességének a válto
zása magában is elegendő a rendszer 
kettős voltának a megállapítására. 
Eddig több mint ezer színképi K. is
meretes. Ezeknek kb. egyhatodánál 
mutatkozik kettős színkép.

Ha a K. változó radiális sebességét 
az idő függvényeként ábrázoljuk, kap
juk az ú. n. s e b e s s é g g ö r b é t ,  
amilyent a 2. ábrán bemutatunk. Ez 
a p Velorum színképi K. két kompo
nensének a sebességgörbéjét adja. Az 
ábrából látható, hogy a két kompo
nens radiális sebessége minden pillanat
ban természetszerűleg ellenkező irányú. 
A sebességgörbe módot nyújt, hogy a
K. néhány pályaelemét, nevezetesen a 
keringésidőt, a periasztron idejét és a 
pálya excentrumosságát is megállapít
suk. Sőt bizonyos elgondolással, mely
be it t nem bocsátkozhatunk, a rend
szer tömegének valószínű nagyságára 
is következtethetünk. Eddig mintegy 
300 színképi K. pályáját számították

zépben 0'17 tehát sokkal jelentéktele
nebb, mint a vizuális K.-nál. A perió
dus csökkenésével az excentrumosság 
is kisebbedik.

F ö d ó s i K. Ezeknek a csillagok
nak kettős voltát fény váltó zásuk árul
ja el s ez alapon a változócsillagok 
között is szokták őket tárgyalni. A 
fényváltozást az okozza, hogy a rend-

г. ábra. A p Velorum sebességgörbéje.

ki. Ezeknek több mint a felénél a pe
riódus 10 napnál rövidebb és csak kb. 
egyötödénél hosszabb 100 napnál. Leg
rövidebb periódusú (8 óra) a W Ursae 
Maioris, mely egyúttal födési változó 
csillag, leghosszabb periódusú (15‘3 év) 
azé  Hydrae. Figyelemreméltó összefüg
gés van a periódus és a színképtípus 
között. Minél rövidebb az előbbi, an
nál kékebb színeződésűek a kompo
nensek. A pálya excentrumossága kö
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3. ábra. Az Algol fénygörbéje.

szer komponensei keringés közben időn- 
kéntként elfedik egymást. Az ide tar
tozó rendszerek főképviselői az Algol 
(ß Persei), a ß Lyrae és a IF Ursae 
Maioris csillagok, úgyhogy ezekután 
Algol-, ß Lyrae- és W Ursae Maioris- 
csillagokról szokás beszélni. Bár fény
görbéjük után ítélve e három típus 
nagyon különbözik egymástól, valójá
ban csak fokozatbeli eltérés van köz
tük. Fénygörbéjük alapján legrövideb
ben a következőkép jellemezhetjük őket: 
valamennyi egy fő- és egy mellékmini
mummal rendelkezik, mely utóbbi azon
ban az Algol-csillagoknál esetleg olyan 
jelentéktelen, hogy meg sem állapítható, 
a W Ursae Maioris-csillagoknál meg 
olyan mély, hogy nem is különböztet
hető meg a főminimumtól, úgyhogy ez 
utóbbi esetben a fénygörbe egyszerű 
szinusgörbóhez hasonlít; amíg az Algol- 
csillagok fényváltozása a periódusnak 
csak egy kis tört részére esik, melyen 
kívül a fényesség nagyjában állandó, 
addig a ß Lyrae- és a IF Ursae Maioris- 
csillagok fényessége folyton változik 
Hogy a födési változók csakugyan ket
tős csillagok, azt a rajtuk végzett szín
képi vizsgálatok igazolták. Amelyek
nél ez sikerült, azok egyúttal a szín
képi K. közé is sorozhatok.
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A kb. 500 Algol-csillag legtöbbjének 
periódusa 1 és 5 nap közé esik, 40 nap
nál hosszabb periódusát alig egynéhá
nyat ismerünk. Ez utóbbiak közül kü
lönösen hosszú, 27 éves periódusával 
kitűnik az e Aurigae. Legrövidebb pe- 
riódusú a TZ Lyrae (0*529 nap). Ami 
az Algol-csillagok fényességváltozásá
nak a nagyságát illeti, az olykor felül
múlja a 4 magnitúdót is. Megeshet, 
hogy a pályasík hajlása a látóvonalban 
oly csekély, hogy az egyik minimumban 
a komponensek egyike egy időre teljesen 
eltakarja a másikat, a másik minimum
ban meg gyűrűs napfogyatkozáshoz
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4. ábra. A ß Lyrae fénygörbéje.

hasonló helyzet áll elő. Ilyen esetek
ben a fényesség a minimumok egy ideje 
alatt is állandó marad. A komponen
sek kölcsönösen megvilágítják egymást 
s ezért természetesen egymás felé néző 
részeik a legfényesebbek. Keringés köz
ben a komponensek különböző fényes
ségű részei fordulnak felénk s ez 
okozza, hogy az egész rendszernek a 
fényessége a tulajdonképeni födéseken 
kívül is állandóan változik. Minél kö
zelebb van a két komponens egymás
hoz, annál nagyobb szerepe lesz a 
kölcsönös megvilágításnak s a fény
görbe egyre nagyobb hasonlóságot fog 
mutatni a ß Lyrae fénygörbéjéhez. 
A ß Lyrae-csillagok periódusa álta
lában rövidebb, mint az Algol-változó- 
ké, ami a két komponens kisebb ke
ringéspályájára utal. Ilyenkor azon

ban a nagy közelség következtében 
a kölcsönös nagy vonzás erősen el
nyúlt ellipszoid alakot adhat a kom
ponenseknek. Ennek következtében a 
Keringés egész ideje alatt mindig más
más nagyságú felületektől kapunk 
fényt, úgy hogy a rendszer látszó fé
nyessége állandóan változik. Ilyen 
módon — tekintetbe véve még a köl
csönös megvilágítástól eredő hatást 
— a ß  Lyrae, valamint a W Ursae 
Maioris csillagok (mely utóbbiaknál a 
két komponens egyforma) folytonos 
fény váltó zását megérthetjük.

Amint az az eddig elmondottakból 
sejthető is, a födési változók fénygör
béi fontos felvilágosításokat nyújthat
nak nekünk ezeknek a kettős rendsze
reknek a tulajdonságairól. Elsősorban 
is a periódus a keringésidőt adja meg, 
a mellékminimum helyzete a két főmi
nimum között pedig a pálya excentru- 
mosságának a megállapításához nyújt 
eszközt. A fénygörbe lehetőséget nyújt 
ezenkívül a két komponens viszonyla
gos fényességének a meghatározásá
hoz, valamint ahhoz, mekkora a két 
komponens átmérője egymáshoz és a 
keringéspálya sugarához viszonyítva. 
Eta a csillagról radiális sebességméré
seink is vannak, úgy a relatív értékek 
helyett a ténylegeseket is megállapít
hatjuk. Következtetést vonhatunk ezen 
kívül a komponensek gömbalaktól való 
eltérésére és sűrűségükre, valamint a 
pálya hajlására is. L.K.

Kettős megtermékenyítés a virágos 
növények embriózsákjában lejátszódó 
folyamat, amikor a pollentömlővel az 
embriózsákba jutó két generatív sejt 
egyike a petesejttel, másika az embrió
zsák vegetatív sejtmagvával olvad 
egybe. A megtermékenyített petesejt
ből az embrió, a megtermékenyített 
vegetatív sejtmagból az endospermium 
(belső táplálószövet) jön létre. Sz. Z.

Kettős réteg, 1. Elektromos kettős 
réteg.

Kettős törés, elektrooptikai, más
néven elektrooptikai Kerr-hatás. Így 
nevezzük azt a kettős törést, amelyet
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akármilyen halmazállapotú anyag igen 
erős elektromos térben mutat, ha az 
elektromos erővonalak irányára me
rőlegesen haladó fényt figyeljük meg. 
Kerr vette először észre ezt a jelenséget 
az üvegen. Az üveg elektromos konden
zátorlemezei közt van. Erős elektro
mos teret úgy kapunk, ha a konden
zátort lehetőleg magas feszültségre 
töltjük fel. Bocsássunk az elektromos 
erőtérbe síkban polározott fényt úgy, 
hogy a polározás síkja az erővonalak
kal 45° szöget zárjon be. Az erőtér
ben ez a hullám két összetevőre bom
lik. Az egyik az erővonalakkal pár
huzamosan rezgő rendellenes fénysu
gár, a másik az erővonalakra merő
legesen rezgő rendes fénysugár. Az 
üvegben a két sugár eltérő sebesség
gel halad és így a kilépésnél útkü- 
lönbség van köztük. Ezt optikai úton 
ki lehet mutatni. Űgv is jellemez
hetjük a jelenséget, hogy homogén 
szigetelő folyadékok elektromos tér
ben az egytengelyű kristályok (1. Ket
tős törés, optikai) módjára viselked
nek. Az etiléter elektrooptikai ket
tős törése negatív, vagyis a rend
ellenes sugár terjedési sebessége na
gyobb. Ilyenek még a magasabb al
koholok. Ellenkező esetben a kettős 
törés pozitív. Ilyen anyagok a víz, 
benzol, nitrobenzol, kénhidrogén. A 
keletkező útkülönbség {4) mindegyik 
esetben arányos a réteg vastagságá
val (0 és a térerősség (E) négyzeté
vel : /i =  Bl E2. В a Kerr-állandó vagy 
elektrooptikai állandó. A nitrobenzol 
állandója különösen nagy, 260.10'7, a 
kloroformé —3 '4 . 10—7. Gázokban az 
útkülönbség még a nyomással is ará
nyos. M. J.

Kettős törés, mágneses. Kettős tö
rés általában akkor áll elő, ha két, 
különböző módon polározott fény el
térő sebességgel halad. Ha ez mágne
ses tér hatására keletkezik, akkor 
mágneses kettős törésről beszélünk. 
Egyik alakja a tranzverzális Zeeman- 
hatással függ össze (1. ott). Ennek 
legegyszerűbb alakja az, ha a fény 
három összetevőre bomlik fel, Az erő

vonalak irányában polározott sugár 
terjedési sebessége más, mint az erő
vonalakra merőlegesen polározott su
gáré, ha a fény gőzön halad át. Át
látszó anyagokban a hatás igen ki
csi, de olyan gőzökben, melyek a 
fényt elnyelik, az elnyelés közelében 
sikerült kimutatni először a kadmium, 
majd a nátrium, végül más anyagok 
Zeeman-hatásában. A két fénysugár 
eltérő sebességének következménye az, 
hogy a kilépésnél útkülönbség van 
köztük, ezt pedig optikai úton ki le
het mutatni. — Másik alakját Cotton 
és Mouton találták nitrobenzolon, ké

sőbb több más szerves folyadékon. 
Nicol-hasábbal (Ni) polározzunk fényt 
úgy, hogy a polározás síkja az ED 
mágneses pólusok közt levő erővona
lakkal 45°-ot zárjon be. A mágneses 
térbe helyezzünk nitrobenzollal töltött 
kis edényt (N). Az átmenő fény útjá
ban másik Nicol (N2 ) van, ennek po
lározás síkja merőleges az elsőre. Ép
pen ezért mágneses tér nélkül fény 
nem hatol át. A mágnes gerjesztése 
után a nitrobenzolban kettős törés áll 
elő, a két sugár különböző sebesség
gel halad, tehát a kilépésnél útkü
lönbség áll elő, a két sugár eredője 
a második Nicolon áthalad. A mág
neses térben kettősen törő folyadék 
úgy viselkedik, mint az egytengelyű 
kristály (1. Fénypolározás). M.J.
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Kettős törés, optikai. Ha mészpát- 
kristályon fénysugarat bocsátunk át, 
akkor a kristályban két megtört fény
sugár keletkezik. Ez a kettős törés. 
Az egyikre érvényes a fénytörés (1. 
ott) két törvénye. Ez a rendes su
gár. A másikra az első törvény nem 
érvényes. Ez a rendellenes sugár. Azt 
az irányt, amelyben a fény kettős tö
rés nélkül halad át, о p t i к a i t e n 
g e l y  nek nevezzük. A mészpátnak 
egy ilyen tengelye van és ez össze
esik a kristály főtengelyével. Az ilyen 
kristályokat e g y t e n g e l y ű e k  nek 
mondjuk. Ilyenek még a turmalin, be- 
rillium és egyes csillámok. Ezek mind 
egytengelyű negatív kristályok. Ez 
azt jelenti, hogy a rendes sugár tö
résmutatója nagyobb, mint a rendel
lenesé. Ellenkező esetben a kristály 
pozitív egyetengelyű, mint pl. a jég, 
hegyi kristály stb. K é t  t e n g e l y  rí
nék azt a kristályt nevezzük, melynek 
két optikai tengelye van. Ilyen pl. 
az aragonit, topáz, földpát, gipsz stb. 
— A kettős törésnél keletkező mind
két fénysugár síkban polározott (1. 
Polározott fény), még pedig poláro- 
zás síkjuk egymásre merőleges. M. J.

Keverékelektród olyan elektród, mely 
többféle fémet tartalmaz A К.-ok vi
selkedése attól függ, hogy milyen ál
lapotban vannak egymás mellett az 
elektródot alkotó fémek. Ha ezek az 
elektródban durva-mechanikai keveré
ket alkotnak, akkor az elektród po
tenciálja gyakorlatilag a kevésbbé ne
mes fém potenciáljának fog megfe
lelni s az elektród oldódásakor gya
korlatilag csak a kevésbbé nemes fém 
megy oldatba. Ha a fémek az elektród
ban oldatot (amalgámot vagy ötvö
zetet) képeznek, akkor, mivel ez ol
datképződés szabadenergia-veszteség
gel jár, mindegyik fém oldástenziója 
az oldatban kisebbbé válik, mint a 
tiszta fémé, de az elektród potenciál
ja ismét a kevésbbé nemes fémének 
fog megfelelni s oldódáskor gyakor
latilag csak ez megy oldatba. Kivé
telek egyes nemesfém-ötvözetek, me
lyekben a nemes fém, h a  koncentrá

ciója bizonyos értéket meghalad, vé
dő hatást fejt ki a kevésbbé nemes 
alkatrészre s annak oldódását meg
akadályozza. Ha az elektródban levő 
fémek kémiai vegyületet alkotnak egy
mással, akkor e kémiai vegyiiletnek 
meghatározott s alkatrészeitől függet
len elektrolitos oldástenziója van s 
az elektród ennek megfelelően fog vi
selkedni. A mondottak érvényesek ak
kor is, ha fémekben oldott gázok 
elektrokémiai viselkedéséről van szó. 
Így pl. a platinában oldott hidrogént 
tartalmazó elektród hidrogénelektród
ként viselkedik, mert a platina, mint 
nemesebb alkatrész, az elektródfolya
matban nem vesz részt. E. G. T.

Keverési hő, 1. Oldáshő.
Keverési szabály. Ha két kompo

nensből álló rendszer valamely saját
sága az összetevőkéből additive tevő
dik össze, akkor bármely összetétel
hez tartozó sajátság értékét megkap
juk, ha a tiszta anyagok illető saját
ságai között lineárisan interpolálunk 
(keverési szabály). Pl. a víz forrás
pontja 100°, az alkoholé 78°, egy 
50%-os лиг-alkohol elegy forráspont
jának a keverési szabály szerint 89°- 
nak kellene lennie. A valóságban a 
forráspont ettől eltér, a K. tehát nem 
érvényes. L. B.

Kevert redukció, 1. Mutáció.
Kezdeti áram a szilárd elektroli- 

teken a feszültség bekapcsolása pilla
natában áthaladó áram, mely a tér- 
töltés kialakulása következtében az 
elektrolízis folyamán többé - kevésbb- 
rohamosan egy határérték felé csök
ken (1. Szilárd elektrolitek). E. G. T.

Kezdőfajok, 1. Fajkeresztezés.
Kiazmatípia (chiasmatypia), 1. re

dukciós osztódás.
Kilépési munka. Ahhoz, hogy egy 

elektron akár termikus, akár fényelek
tromos (1. ott), akár bármi más mó
don egy fém felületéről ki tudjon lép
ni, szükséges, hogy energiája egy bi
zonyos, az illető fém természete által 
meghatározott minimális értéknél na
gyobb legyen. Ez a minimális ener
gia az elektronnak arra kell, hogy a
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fém felületén működő, őt visszatartó 
erőt képes legyen legyőzni. Ezen erő 
ellenében végzett munkát nevezik K.- 
nak. A K.-t voltokban (1. Voltsebes
ség) szokás megadni, többnyire né
hány volt nagyságrendűek. (Pl. nát
riumé 2 volt, wolframé 4-7 volt.) A
K. értéke szerepet játszik a fotocel
lák készítésénél, mert ez határozza 
meg azt a leghosszabb hullámhosszat, 
melyre a cella még érzékeny; vala
mint az izzókatódos elektroncsövek 
készítésében, melyeknél a kátéd elek
tronkibocsátásának hőmérsékletét szab
ja meg (1. Oxidkatódok). F. M.

Kilohertz, 1. Hertz-egység.
Kilowattóra. Az elektromos áram 

energiáját a gyakorlatban rendesen 
kilowattórában mérik. Ha 1 kilowatt 
effektusú áramot 1 órán át fogyasz
tunk, akkor 1 kilowattóra áramener
giát használtunk fel. Mint ismeretes, 
1 volt. 1 ampere =  1 watt és 1 kilo
watt =  1000 watt. Ha tehát 110 
volt feszültségű áramunkat pl. 5 órán 
át használjuk és az effektiv áramerős
ség (1. Áramerősség, effektiv) 2 am
pere, akkor a felhasznált áramener
gia 1 1 0 .2 .5  =  1100 wattóra =  1*1 
kilowattóra. Ha 60 wattos lámpát 4 
órán át égetünk, akkor 60 .4  =  240 
wattóra =  0'240 kilowattóra áram
energiát fogyasztottunk. 1 kilowatt
óra áramenergia alapára Budapesten 
most 35 fillér. M. J.

Kiméra (chimaera) a növények és 
állatok között előforduló „kettős 
lény“, amely két különböző fajhoz 
vagy fajtához tartozó szövetekből van 
összetevő. Ezeket Winkler H. még 
o l t á s o s  h i b r i d e k n e k  nevezte az 
ivaros hibridekkel szemben. Újabban 
azonban kiderült, hogy a K.-k semmi
képen sem tekinthetők hibrideknek, 
mert a kétféle szövetnek egyben övéee- 
kor a szöveteket alkotó sejtek nem 
olvadtak eggyé, amfimixis (1. ott) kö
zöttük nem történt, a sejtek mindig 
csak az egyik fajhoz tartoznak. A K. 
ivarsejtjei csak az egyik fajhoz tar
toznak, sohasem mendeleznek. Rend
szerint oltás révén jönnek létre a K.-k,

de ismernek mutáció révén előállott
K.-t is. Először Winkler H. állított 
elő növényi K.-t és adta ezt a nevet 
(1907), amely név a görög népmonda 
szörnyalakjáé, az oroszlán-kecske-sár- 
kányrészekből összenőtt állaté volt, de 
eredetileg kecskét jelentett. Állatoknál, 
de csakis alsóbbrendűeknél sikerült két 
különböző fajta lényt kettémetszeni 
és a feleket felcserélve összenöveszteni 
(hidra, földigiliszta, békaporonty). 
Plate az ilyen appozíciós K.-kra vo
natkozóan mondotta ki a rendszertani 
távolság törvényét, amely szerint a 
két fél annál könnyebben nő össze, 
mennél közelebbi rendszertani rokon- 
ságúak a kísérleti egyének, vagyis a 
legkönnyebben ugyanazon egyénnek a 
darabjai, azután az ugyanahhoz a faj
tához, majd fajhoz, génuszhoz tar
tozóké. Az átültetés (transzplantá
ció) ilyképen autoplasztikus (ugyan
azon egyén darabjai), homoplasztikus 
(ugyanahhoz a fajtához vagy fajhoz 
tartozó két egyén között), hetero- 
plasztikus (más fajtához vagy fajhoz 
tartozó két egyén között), s végül 
xenoplasztikus (a különböző génusz
hoz, famíliához tartozók között). A 
K.-k osztályozása (Plate szerint) alak
tani alapon a következőképen lehet
séges: I. A p p o z í c i ó s  K .: a két 
egységes fél vagy hosszában, vagy ha
rántirányban, vagy egy ponton függ 
össze. II. K e v e r t  K .: a két fél 
nem egvséges, hanem egymást átszövi, 
ami háromféleképen lehetséges, még 
pedig p e r i k l i n á l i s a n ,  amikor 
az egyik komponens a másikat bur
kolja, s z ö k t ó r i á . l i s a n ,  amikor 
az egyik komponens a másikba csík- 
szerűen illeszkedik (pl. keresztmetszet
ben körcikk), m o z a i k s z e r b e n ,  
amikor rendszertelenül történik a két 
komponens szöveteinek eloszlása. Ap
pozíciós K.-kat állítottak elő alsóbb
rendű állatokkal (Hidra, Echinus, béka
poronty), periklinálisat régóta ismer
nek a növényországban, ilyen a Cyti
sus Adami (1825, Párizs: C. laburnum 
és purpureus), a Crataegomespilus 
(1905, Mespilua germanica és Cratae-



gus monogyna), a bizarriák (narancs- 
és citromfajták), különféle külsejű cik
kekből összetett gyümölccsel (ismeret
len eredetű). Periklinális K.-kat állí
to tt elő Winkler (1908) azzal, hogy 
fekete csucsort oltott paradicsomra, 
amely módszerrel többféle köztes ala
kot nyert, amelyek azonban nem te
kinthetők hibrideknek (oltási hibrid, 
vegetatív megtermékenyítés), mert a 
két fél génomja egymástól független 
marad. A periklinális K.-k néha csak 
részlegesek (meriklinálisak), amilyen 
esetek az almán fordultak elő. Szek- 
tóriális K.-kat több gyümölcsfán állí
tottak elő, míg mozaikot a hidrákon.

Az állati K.-t leggyakrabban he- 
tero- és xeno-. vagy diszplasztikus 
transzplantációk (1. ott) segítségével, 
fejlődésmechanikai kérdések tisztázása 
céljából állítják elő. De két egész, 
megtermékenyített különfajtájú pete 
összeolvasztása, vagy két különfajú 
embriófél összenövesztése révén is ál
lítottak elő már állati K.-t. A kísér
letileg előállított K.-k viszonyai szá
mos fejlődésmechanikai kérdésre ve
tettek világot. A К.-képzéssel kap
csolatban, más problémák mellett, fő
leg azt vizsgálták, hogy milyen sze
repe van az embrió egyes szövetele
meinek és csiraleveleinek egyes szer
vek alakképzésében. Pl.: Yan-e sze
repe az ektodermának (bőrnek) egyes 
kétéltűek jellemző szerkezetű és alakú 
végtagjának kialakításánál, vagy pe
dig nincs? A végtagkezdemény fölé 
idegenfajú ektodermát plántálva, peri
klinális végtagchimaerát állítottak 
elő, mely végtag alakjában és szerke
zetében a mezodermális elemet szol
gáltató faj végtagjára volt jellemző, 
tehát a végtag alakképzéséban a meso- 
dermának van döntő jelentősége.

Egy másik példa még jobban fogja 
mutatni a komnonens szövetek be
folyását az alakképzésre és szervkép
zésre. A farkos kétéltűek egy csoport
jának érdekes lárvaszerve van, az 
ú. n. tapadófonal, melyet a külső 
(ekto-) és középső csiralevélből (mezo- 
dermából) származó szövetelemek épí

tenek fel. Ez a vékony, a végén ki- 
bunkósodó, tapadós pálca a szemtől 
ventro-kaudálisan helyezkedik el. A 
gőtéknek van, az axolotl-lárvának 
nincs tapadófonala. Ha most a ta
padófonal kifejlődése előtt egy gőte 
és egy axolotl-lárva külső csiralevelé
nek megfelelő darabjait kölcsönösen 
kicseréljük, akkor az axolotl-lárván a 
gőte-ektodermából és az axololt-mezo- 
dermából hatalmas tapadófonal fejlő
dik, míg az axolotl-ektoderma a gőte- 
mezoderma tapadófonalfejlesztő hatá
sát teljesen elnyomja, tapadófonal nem 
fejlődik. E kísérletből a következő kö
vetkeztetés vonható. A gőtéknek úgy 
az ekto-, mint a mezodermájában 
megvan a tapadófonal képzésére a ké
pesség. Ezzel szemben az axolotl- 
mezoderma, bár hatalmas tapadó- 
fonal képzésére képes, az ektoderma 
azonban teljesen reakcióképtelen s így 
a mezoderma tapadófonalképző törek
vését teljesen elnyomja.

Sz. Z. D. E. és K. A.
Kináz. Kináznak nevezzük az er- 

jesztők fajlagos aktivátorait. Sok fer
mentum ugyanis hatástalan profer- 
mentum alakjában termelődik és utó
lagosan aktiválódik. Fontosabb akti- 
vátor az entero-K., mely a trvpsint és 
a thrombo-K., mely a trombasét akti
válja. T. H.

Kinematika. A barázdálódó pete az 
esetek többségében izodiametrikus, 
gömbszerű képződmény, amelyen a fej
lődő állat prezumptív szervtelepei 
szerte vannak szórva. Egy és ugyan
azon szerv, vagy testrész felépítéséhez 
szükséges sejtanyag egyes részei a fej
lődés kezdetén néha meglepően távol 
feküsznek egymástól. Így pl. a kétél
tűek fejének ektodermális és entomezo- 
dermális szövetelemei a fejlődés kez
deti szakában a csira két ellentétes 
pontján találhatók. Ezeknek a szövet
elemeknek a harmonikus alakképzés ér
dekében a fejlődés folyamán, pontosan 
meghatározott úton és időben talál
koznak kell egymással. Az alakkepző 
mozgások folyamán sejteltolódás, gyű
rődés, be- és kitüremlós, mélybesüllye-
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dés és kiemelkedés, összehúzódás és ki
terjedés révén, sejttelepek, sejtrétegek, 
csiralevelek stb. keletkeznek, amelyek 
e mozgásokkal egyidejűleg egymástól 
minőségileg is elkülönülhetnek, diffe  ̂
renciálódhatnak. A néha rendkívül bo
nyolult módon lezajló alakképző sejt
és szöveteltolódásokat a csira K.-jának 
mondjuk. Ennek révén egy szerv alko
tásában résztvevő, egymástól távol- 
fekvő sejtcsoportok kellő időben talál
koznak és érik el végleges helyüket. 
Az egész csira által vezérelt szövet-K. 
erőtani feltételeivel a csira dinamikája 
foglalkozik. A csira kinematikájának 
és dinamikájának ismerete rendkívül 
fontos a fejlődésmechanikai kutatás 
szempontjából, mert a formáló erőha
tások és a csiraarchitektúra fejlődési 
irányának pillanatról - pillanatra való 
ismerete nélkül, a fejlődés és formá
lódás okainak kísérleti elemzése el nem 
képzelhető. A csira К.-ja és dinami
kája önmagában még nem fejlődésme
chanikai, hanem csak kísérleti fejlődés
tani probléma, de ha valamiképen a 
fejlődés és alakképzés okaira is rá
világít, fejlődésmechanikai kérdéssé is 
lehet. D. E. és K. A.

Kinetikus elmélet. Már igen régi 
feltevés volt, hogy az anyag elemi ré
szecskéi szüntelen mozgásban vannak, 
mely annál élénkebb, minél magasabb 
az illető test hőmérséklete. A kineti
kai gázelméletnek tulajdonképeni meg
alapítói azonban Krönig és Clausius. 
Eszerint a felfogás szerint a gázok
ban levő molekulák szüntelen mozgás
ban vannak és eközben egymással és 
az edény falával ütköznek. A nyo
más, melyet egy gáz az edény falára 
gyakorol, a molekulák ütközésének az 
eredője. A következőkben egy leegy
szerűsített példán mutatjuk be a ki
netikai gázelmélet lényegét. Legyen 
egy V térfogatú gázunk, melyben N 
számú molekula van, legyen továbbá 
a molekulák tömege m és sebessége v, 
melyet az összes molekulánál egyenlő
nek teszünk fel. A V térfogatot vá
lasszuk kockaalakúnak, melynek él- 
h o s s z a  legyen l. Mivel a molekulák se

bessége teljesen rendezetlen, feltehet
jük, hogy minden él irányában a mo
lekulák egvharmadrésze mozog. Ez 
az 1UN számú molekula egy másod-

fl
perc alatt ^j-szer fog az edény egyik

falába ütközni, ahol először lead 
mn-impulzust, miközben sebességét el
veszti, de mivel az ütközés teljesen 
rugalmas, tehát a molekula ^-sebesség
gel visszapattan és eközben ismét mv 
nagyságú impulzust közöl a fallal. Az 
egy másodperc alatt közölt teljes im
pulzusnak egyenlőnek kell lennie a fal
ra ható nyomóerővel, tehát:

1 v 1 N m v1
s N T l 2 m v = j — r -  =  p?

ahol p a gáz nyomását jelenti. De te
kintetbe véve, hogy Is =  V, a gáz tér
fogata lesz 

1
g- N m v 2 =  p V

mint említettük, feltesszük, hogy a 
molekulák sebessége csak a hőmérsék
lettől függ, ezzel tehát máris levezet
tük a Boyle—Mariotte-törvényt (pV — 
konst.). Még érdekesebb eredményt ka
punk, ha eredményünket a Boyle—Ma- 
riotte—Gay-Lussac-egyesített törvény
nyel hasonlítjuk össze, mely szerint

p V  =  R T
ahol R a gázállandó és T az abszolút 
hőmérséklet. Ezekből

R T  =  - N m v 2 
3

ha iV-et úgy választjuk, hogy az 1 
mólban levő molekulák számával le
gyen egyenlő. Tehát az abszolút hő
mérséklet egyszerűen a molekulák ki
netikai energiájával arányos. Ebből 
az egyenletből a molekulák sebessé
gét is kiszámíthatjuk, mert az egyen
let a sebességen kívül csupa mérhető 
mennyiséget tartalmaz. Szigorúbb le
vezetésnél azonban tekintetbe kellene 
venni, hogy a molekulák nem mozog
nak mind ugyanazzal a sebességgel,
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de a levezetésünk lényegén ez nem 
változtat. A sebességeloszlás szigorú 
törvényszerűségét Maxwell állította fel.

A K. szilárd alapokra is vonatko
zik, melyeknél azonban a kristályrács 
egyes pontjaiban levő részek csak rezgő 
mozgást végezhetnek egyensúlyi hely
zetük körül. A K.-nél már szilárd tes
tek esetében is fontos eredményei van
nak. Folyadékoknál azonban, melyek 
részei szintén ilyen hőmozgást végez
nek, ezen mozgások természetéről még 
úgyszólván semmit sem tudunk.

N. T. és G. P
Kirchhoff-tétel. A reakcióhő a hő

mérséklettel általában véve változik; 
a változás nagyságát Kirchhoff sze
rint megkapjuk, ha a keletkezett 
anyagok molekulahőinek összegéből 
levonjuk az átalakult anyagok mole
kulahőinek összegét, vagyis

dQv v _
^ji —  A  xi\ Cv i  2  П2 Cv 2

ahoi cv az állandó térfogaton mért 
molekulahőket, n pedig a molszámot 
jelenti.

A tétel az első főtétel felhasználá
sával vezethető le és igen fontos szol
gálatokat tesz a kémiai egyensúlyok 
kiszámításánál. L. B.

Kirchhoff-törvény. A K. összefüg
gést ad valamely test fénykibocsátó és 
fényelnyelő képessége közt, mondván, 
hogy bármely test emisszióképességé- 
nek viszonya egyazon hőmérsékleten 
és ugyanarra a hullámhosszra vonat
koztatva ugyanaz az érték, függetle
nül a test különleges tulajdonságaitól 
és megegyezik a fekete testnek (1. 
ott) az illető hőmérsékletre és hul
lámhosszra vonatkozó emisszióképes
ségével (a fekete test abszorpcióké- 
pesfjége 1, miután mindent elnyel).

' F.M.
Kisbolygók. Mars és Jupiter között 

lévő űrt a K. töltik be. Egyes esetek
ben azonban a földpályát is megköze
lítik, vagy a Saturnus-pályához is el
jutnak. 1891-ig csak vizuálisan voltak 
felfedezhetők, 1891 óta fotográfiai el
járást használnak felfedezésükre. A

következő táblázat nyújt áttekintést 
arról, hogy az egyes évtizedekben mi
ként oszlottak meg a felfedezések:

I d ő Szám I d ő Szám

1801-1850 13 1891—1900 279
1851-1860 4 9 1901-1910 828
1861—1870 51 1911—1920 799
1871-1880 1 1 1 1921-1930 1179
1881-1890 87 1931-1934 834

A táblázat bal oldalán lévő 311 K. 
vizuális úton, a jobb oldalán lévők 
(3919) fotográfiai úton fedeztettek 
fel. Utóbbiak között sok olyan van, 
amelyek korábban felfedezettekkel mu
tatkoztak azonosnak. Ezért manapság 
sohasem tudhatjuk, hány K.-t isme
rünk. 1914 május 19-én 1282 kisboly
gónak a pályája volt biztosítottnak 
tekinthető. Számukat 30.000—44.000- 
re becsülik. E számban csak a 19-ed- 
rendűnél fényesebbek vannak bele
értve. Keringési idejük nagyjában 2 
és 9 év között van, de vannak olya
nok, amelyeké 2 évnél rövidebb (pl. 
Eros) és olyanok, amelyeké 9 évnél 
hosszabbak (pl. a Jupiter vagy trójai 
csoport). Rendszeres megfigyelésükre 
alakult hálózatba jelenleg a követ
kező csillagvizsgálók tartoznak: Al
gír, Arcetri, Athén, Babelsberg, Bar
celona, Bécs, Belgrád, Bergedorf, 
Besangon, Bordeaux, Budapest-Sváb- 
hegy, Bukarest, Cambridge-Mass, Düs
seldorf, -Flagstaff, Kasan, Kiev, Ko- 
penhága, Krakó, Kyoto, La Plata, 
Lipcse, Lisszabon, Madrid, Marseille, 
Milánó, Moszkva, Mount Hamilton, 
München, Nizza, Ohte, Pádua, Pa
lermo, Párizs, Pózén, Pidkova, Róma, 
Santiago, Sonneberg, Tacubaya, Tas
kent, Tokió, Torino, Toulouse, Trieszt, 
Tucson, Turku, Varsó, Washington, 
Wiesbaden és Zó-Se (1. Égi mecha
nika). A.T.

Kisfrekvencia, К.-ás rezgések azok 
a váltóáramok, amelyeknek a rez
gésszáma 20 és 20.000 köpött yan,
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A hangrezgések átalakításánál létre
jövő és a telefon vagy hangszóró 
membránját mozgató váltóáramok kis
frekvenciás váltóáramok, ú. n. hang
áramok. V. M.

Kisülés, önálló és nem önálló. Gá
zokban elektromos áram csak úgy le
het, ha ionok és elektronok vannak a 
térben. Ezek az elektromos részek az 
erőtér hatására az ellenkező feszült
ségű elektród felé mozognak és szál
lítják az elektromos töltést. A kisülés 
akkor ö n á l l ó ,  ha az erőtér maga 
állítja elő az áramhoz -szükséges iono
kat. önálló K. csak akkor indulhat 
meg, ha a térben már kezdetben is 
van ion és elektron. Ezek a tér hatá
sára gyorsuló mozgást végeznek és 
lökéssel a K.-hez szükséges további 
részeket keltik (1. Ionozás lökéssel). 
Az önálló K.-hez bizonyos legkisebb 
energia szükséges, mert a térben levő 
ionoknak el kell érniök azt az ener
giát, melynél lökéssel ionozni tudnak. 
Az ehhez szükséges feszültség a gáz 
minőségétől, az elektródok távolságá
tól, a cső alakjától stb. függ. Az ön
álló K. külső alakja lehet ködfényes 
K., ívfény és szikra.

Ha a töltést szállító részek külső 
energiaforrásából jutnak a térbe, ak
kor a K. nem önálló. Ilyen külső 
ionozó ok lehet sugárzás (radioaktív, 
X-sugárzás stb.). Ha a feszültség
különbség a két elektród közt kisebb 
a gyujtófeszültségnél (1. ott), akkor 
önálló K. nem indulhat meg. De ha 
ionozó sugarakat vezetünk a téren át, 
kisülés keletkezhet (1. pl. Geiger—- 
Müller-oső). Az ionozásnál keletkező 
pozitív és negatív részek a köztük 
ható vonzóerő folytán részben egye
sülnek is közömbös részekké. Ha az 
ionozó sugárzás állandó, akkor egyen
súlyi állapot alakul ki: ugyanannyi 
elektromos rész keletkezik, mint 
amennyi egyesülés folytán megszű
nik. Amint a sugárzás megszűnik, a 
K. is elmarad. Lehet nem önálló K.-t 
úgy is kelteni, hogy külső áramfor
rásból fémszálat izzítunk, ebből elek

tronok lépnek ki és az anód felé ha
ladnak (1. Coolidge-cső). M.J.

Kiválási görbe, 1. Kristályosodási 
pálya.

Kiválasztási elv. A kvantumelmélet 
szerint egy atomnak az állapotát 
kvantumszámokkal jellemezzük. A kér
dés már most, hogy az atom sugárzás 
kibocsátása vagy elnyelése révén ebből 
az állapotból milyen más állapotokba 
mehet át. Erre adnak felvilágosítást 
a K.-ek, melyek szerint a főkvantum
szám n tetszőlegesen, a mellékkvan
tumszám l (drl)-gyel, a belsőkvan
tumszám j 0 és (drl)-gyel, a mágne
ses kvantumszám m, szintén 0, (±1)- 
gyel változhat (1. Kvantumelmélet). 
A mágneses kvantumszámnak külön
böző változásai a kibocsátott fény 
polarizációjának síkjáról is számot ad
nak (1. Zeeman-effektus). A kiválasz
tási szabályokat legelőször a Bohr- 
korrespondencia-elvből (1. ott) vezet
ték le. Az új kvantummechanika ezek
nek az elveknek matematikailag tel
jesen szigorú levezetését teszi lehetővé. 
K.-ek molekulaspektrumokban is isme
retesek. Pl. a rotációs kvantumszám J, 
csak 0 (rhl)-gyel változhat, a mág
neses kvantumszámra ugyanazon sza
bályok érvényesek, mint az atómspek- 
trumnál. Erős elektromos térben a ki- 
választási szabályok sok esetben el
vesztik érvényességüket. N. T. és G. P.

Kivándorlási zóna (szövettenyész
tés), az ősdarabból kivándorolt és kö
rülötte csoportosuló változatos alakú 
sejtek tömege. Ez néha a növekedésre 
már alkalmatlan, erősen csökkent élet
képességű tenyészetekben is látható.

Cs. M.
Klíma. Valamely hely (a földfelület 

nagyobb területe vagy egy pontja) 
időjárási jelenségeinek összesége, va
lamint a légköri elemek közepes álla
pota a K., azaz é g h a j l a t .  Nem be
szélhetünk pl. egy évnek vagy hónap
nak éghajlatáról (pl. 1929 februá- 
riusa páratlanul szigorú hideg volt, 
ez időjárási meghatározás, de éghaj- 
latilag a februárius jellemzése: Buda
pesten már jóval enyhébb, mint a  ja -
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nuárius és még számottevően hide
gebb, mint a március, és csapadékban 
hazánkban igen szegény hónap).

fi. A.
Klímaatlasz éghajlati térképgyűjte

mény. Rendszerint meteorológiai inté
zet készíti el munkaterületének éghaj
lati viszonyait szemléltető К.-át, amely 
az összes éghajlati elemek földrajzi el
oszlását ábrázolja számos térképen. 
A magyar K. készülőben van. fi. N.

Klímagramni. A K. fogalma Hell- 
mamitól származik (1924) és célja 
valamely hely éghajlati jellemzését 
egy egyszerű képletben kifejezni. A 
K. négy csoportból áll: a) hőmérsék
let, b) nedvesség, c) felhőzet és d) csa
padék. Például Budapestre 30 évi 
megfigyelések (1901—30) alapján a 
K. a következő:
a)

21.6 VII (34.5) 38.7 V ili1 Í) a --------------- —'-------- --------- ------------ n o  .
1U*  — 0.4 I ( -  13.8) -  23.4 11 °  ’

b)
7.5 —

11.7 VII
3.81 72

62 VII-------- о/ .
83 XII  /o ’

c)

d)

4.2 V ili  
5'8 7.8 XII  F :

635
72 VI 9 V il i
32 I I  mm 140 16 X II  nap

Ennek a K.-nak magyarázatául szol
gál: az első (a) csoport a hőmérsék
leti adatokat tartalmazza. Évi közép 
(10'9°), majd a számlálóban a leg
melegebb hónap, az év legmelegebb 
napjainak közepes hőmérséklete és az 
észlelt legnagyobb hőség. A nevező
ben a leghidegebb hónap, a 30 év leg
hidegebb napjainak középhőmérsék
lete és a legnagyobb hideg foka. A K. 
második és harmadik tagja (b) a leve
gő nedvességét adja. A páranyomás évi 
átlaga, a párában leggazdagabb és 
legszegényebb hónap (tényleges ned
vesség), továbbá a viszonylagos ned
vesség százalékokban: az adott hő
mérsékleten lehetséges párából hány 
százalék yan jelen. Évi közép és mi

nimum, valamint maximum. A követ
kező csoport (c) a felhőzet adatai. Az 
utolsó kettős csoport (d) a csapadék 
összegeit, valamint a csapadékos na
pok számát tünteti fel. Évi összeg, 
havi maximum és minimum. fi. A.

Klímajelleg határozza meg a vege
táció- és talajtípusok kialakulását, a 
klimax-nö vényszövetkezeteket (1. ott). 
Humid klímában a csapadék nagyobb 
a párolgásnál, higrofil vegetáció, arid 
klímában a párolgás nagyobb a csa
padéknál, a vízhiány folytán xerofil 
vegetáció, humid klímában általában 
erdők, arid klímában puszták uralkod
nak, átmeneti (szemiarid és szemihu- 
mid) klímákban a talaj vize döntő a 
vegetációra. A K. kifejezésére szolgál
nak:

r , csapadéka Lang-esofaktor:

a Meyer-hány ados:
csapadék

telítettségi hiány,

minél humidabb a klíma, annál na
gyobbak értékeik. Az összes klimatikus 
tényezők hatását kifejezik a Köppen- 
földrajzi klímatípusok. S. fi.

Klímaképlet. Betűkkel fejezi ki az 
illető hely éghajlatát. A K. fogalmát 
Röppen vezette be az éghajlattanba. 
A kiindulás a trópusok vidéke (A ég
hajlati csoport trópusi vidékek esős 
övei), fi a száraz vidékek jellemzésére 
szolgál, C a melegmérsékelt esős övék, 
D téli hideg és sarkvidékközeli övék, 
E hóban gazdag tundravidékek, F az 
örök hó és fagy övei. Ezen főöveken 
belül több alosztályt tüntet fel a hő
mérséklet és csapadék különböző érté
kei és különböző időben való megjele
nései szerint. Budapest K.-e Röppen 
osztályozása alapján:

C b f X z  e
Ez a következő éghajlati tulajdon

ságokat jelenti:
C — a leghidegebb hónap hőmér

séklete +18 és —2° között van =  
—0’4 jan.

b =  a legmelegebb hónap középhő
mérséklete 22° alatt van, de legalább
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négy hónap a 10° felett van — 21-6 
júl.

f — elegendő nedves minden hónap, 
azaz a csapadék a legszélsőbb hónapok 
között sem mutat fel nagy eltéréseket, 
max. 72 jún., min. 32 febr.

X =  a nyár elejére esik a legesősebb 
hónap (azaz május vagy jún.), 72 mm 
jún.

z =  a második esőmaximum ősszel 
jelentkezik, szept., 54 mm.

e =  a levegő viszonylagos nedves
sége máj— aug. hónapokban, havi á t
lagban a 70% alatt van, máj. 66, 
jún. 65. júl. 63, aug. 65%.

Szeged K.-e C a f  x e.
Különbözik az a), ami azt jelenti, 

hogy a legmelegebb hónap középhő
mérséklete a 22°-ot meghaladja. R. A.

Klimakterium. Azon időszak, mi
kor a nemiszervek beszüntetik műkö
désüket (1. Nemiszervek működése).

Klimatikus szukcesszió (secularis, 
phylogenetikus s.) a növényszövetke
zetek, ill. a vegetációk egymásrakövet- 
kezése a geológiai korszakok folyamán, 
a klímaváltozások hatása alatt, pl. a 
jégkorszak utáni idők klíma- s ezzel 
kapcsolatos vegetációváltozásai (1. Pol
lenanalízis). S. R.

Klimatikus talajosztályozás. Amióta 
felismerték az éghajlat nagy jelentő
ségét a talajok képződésében, több 
kísérlet történt a talajoknak az ég
hajlat egyes sajátságai alapján való 
osztályozására. Lang R. (1915) K.-át 
az esőfaktorra alapítja, esőfaktor 
alatt értve azt a számot, amelyet ka
punk, ha a milliméterekben kifejezett 
évi csapadék középértékét elosztjuk a 
C°-okban kifejezett évi középhőmér
séklettel. — Meyer A. (1926) talajosz
tályozását az ú. n. A-S-hányadosra 
alapítja, amelyet úgy kap, hogy az 
évi középhőmérsékletet elosztja egy 
koefficienssel, amely a levegő telítet- 
lenségének középértékét adja az évi 
középhőmérsékletnél. — A К.-ok nem 
váltak be. A szerzők által megadott 
csoportokba igen különböző jellegű 
talajok kerülnek, mert az éghajlaton 
kívül a talajok kialakulásában több

más tényező szintén jelentős szerepet 
játszik, amely sok esetben az éghaj 
lati tényezők hatását felül is múlja 
(1. Talajosztályozás). B.R.

Klimatológia. A K. a légkör átla
gos időjárási állapotával foglalkozik. 
Különleges része 1. az o r v o s i  K., 
valamely hely éghajlatának a beteg és 
az egészséges emberre való hatását és 
különösen az egyes időjárási elemek
nek szerepét kutatja; 2. a b i o -  K., 
az éghajlatnak nemcsak az emberre, 
hanem az állati és növényi életre való 
hatását is kutatja és a bio-K. alapján 
kimutatható, milyen kölcsönhatások 
léteznek az éghajlat és a különböző 
élőlények között. A bio-K.-nak isme
rete különös jelentőséggel bír, külön
böző növények, állatok meghonosítása, 
telepítése, tenyésztése stb. körül (1. 
Orvosi meteorológia); 3. m i k r o  - K. 
(1. Mikroklíma). R. A.

Klimax a legnagyobb organikus 
anyagtermelést felmutató és legma
gasabb szociológiai szervezetű nö
vényszövetkezet, amely valamely te
rület (klimaxterület) klímájához leg
jobban alkalmazkodott s így azzal és 
önmagával egyensúlyban van. (Neve
zik optimális növényszövetkezetnek, 
míg sokan K. néven a vegetáció ter
mészetes leromlásának végső állapo
tát nevezik.) Valamely egységes klí- 
májú területen számos, különböző ki
indulásé (állóvíz, folyóvíz, szikla stb. 
nyerstalaj) szukcesszió (1. ott) ugyan
azon K.-formációhoz (asszociációcso
porthoz) vezet. Magyarország kli
maxterületei: 1. Alföld, Mezőség, ős- 
mátra, Kárpátok dombvidéki tájai 
(északon 650, délen 950 mm-ig): töl
gyesek (Quercion). — 2. Ősmátra 
(300 m felett), Kárpátok (északon 
1150, délkeleten 1350 m-ig): bükkösök 
(Fágion). — 3. Kárpátok (északon 
1400, délen 1750 m-ig): fenyvesek (Pi
ceion). — 4. Kárpátok (északon 1450— 
1650, délen 1750—2000 m ): törpe
fenyő öve (Pinion montanae). — 5. 
Keleti-Kárpátok, a 4. és 6. között ha
vasi törpecserjék öve (Rhodoreto-Vac- 
cinion). — 6. Kárpátok (havasi tetők,
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északon 1800, délen 2000 m felett): 
havasi gyepek öve (Caricion curvulae). 
ÍSzub-K. vagy para-K. valamely terü
leten évszázadokra állandósult, de 
nem K. növényszövetkezet (a fenti 
értelemben). Ha ökológiai vagy bio- 
tikus tényezők (1. ott) a szukcesszió 
további lefolyását meggátolják, bár
mely stádium állandósulhat. S. fí.

Klimogramm. Különleges orvosi K. 
fogalmát Dorno vezette be. Ennek 
megszerkesztéséhez szükséges az eni
teri test normális hőmérséklete (36'5°) 
és a levegő hőmérséklete közti különb
ség ismerete, valamint a szélsebesség 
és az abszolút páratartalom közötti 
(a lehűlést előidéző tényezők) össze
függést kimutató adatok. Előbbiek az 
ordinátára, utóbbiak az abcisszára ra
katnak fel. Különböző éghajlatú he
lyeken egymástól nagyon is eltérő sík 
idomokat kapunk, amelyek az illető 
hely éghajlatára jellemzők. R. A.

Klirrfaktor, 1. Torzítás.
Klon a vegetatív szaporítással 

létrehozott tiszta származéksor (1. 
ott) elnevezése, amely Webber\'ó\ 
származik (1903). Ha az egyén osz
tódással, sarjadzással, bimbózással, 
spóraképzéssel, gumókkal, hegymák
kal, tarackkal, dugvánnyal, oltással 
stb. szaporodik, oly egyének jönnek 
létre, amelyek az anyanövénnyel tel
jesen izogének, vagyis azonos geno- 
típusúak. A tiszta származéksortól 
azonban nemcsak abban térnek el, 
hogy a tiszta származéksorok ivaros 
szaporodással, autogámiával létreho
zott egyénekből állnak, a К.-ok pedig 
vegetatív úton létrejött egyénekből, 
hanem még azáltal is, hogy a K.-ok 
egyénei heterozigóták is lehetnek, 
míg a tiszta származéksorok egyénei 
csakis homozigóták. Valamely idegen- 
megporzású növény (pl. burgonya) 
utóda heterozigóta lesz, mert az anya 
és apa eltérő genotipusú volt. Ennek 
a heterozigóta hibridnek magvaiból 
fejlődő ivadék mendelezni fog (1. 
ott), gumóiból fejlődő egyének azon
ban mind azonosak lesznek, mert a 
vegetatív szaporodással az anyanö

vénnyel azonos diploidok folytatják
az anyatő életét, míg az ivaros sza
porodáskor az ivarsejtekben megtör
ténik a gének szétválása és a meg
termékenyítéskor ezek újabb kombi
nálása (1. Elfajzás). A növényneme
sítés igen kiadós és fontos módszer
hez jut a K.-ok szétválogatása révén, 
amellyel a populációt elemeire bont
hatja és ezeket egymással össze
hasonlíthatja. A szétválogatott K-ok 
keretén belül azonban éppen úgy 
nincs továbbfejlesztő hatása a ki
válogatásnak, mint a tiszta szárma
zéksorokon belül. Sz. Z.

Klór durranógáz - e lem  sósav - oldatba 
merülő klór- és hidrogénelektródból 
álló galvánelem. A К.-ten az áram
termelő folyamat a sósav képződése 
klór- és hidrogéngázból. Az elem elek
tromotoros ereje, ha a klórgáz nyo
mása az elektród körül Pc l , a hidro
géngázé Pfis pedig a sósavoldatban 
az ionok koncentrációja [Cl~] és

[H+] :

E =  lognnt 
F

V  Pch. у  Phr, , 2 3fí 
( C D  (H +)

E. G. T.
Klorofill. A növények kloroplaszt- 

jainak zöld festékanyaga, Willstätter 
és Stoll vizsgálatai szerint, két K.- 
összetevőből (klorofill a és klorofill
b) és a karotinoidokból áll. A kloro
fill a, képlete:

C „H MONt Mg < c o o  \ C » H n  
a klorofill b képlete:

c n  H280 2 N, M g C COO . CH3 
COO . C20 Hzo

A K. molekulájában a magnézium 
két pyrrol-csoporthoz kapcsolódik. A 
növények leveleiben három molekula 
klorofill a-га, körülbelül egy molekula 
klorofill b jut. A К.-összetevők foko
zatos lebontása után az aethiophyl- 
lin nevű vegyület állítható elő; össze
tétele CiiHuNuMg. Az aethiophyllin- 
ből a magnézium eltávolítása után 
aethioporphyrin (CsiHuNn) keletke-
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zik, mely már redukálva teljesen is
meretes szerkezetű vegyületeket ad. 
Willstütter és Stoll vizsgálatainak ne
vezetes eredménye az is, hogy a he
moglobinból szintén lehet aethiopor- 
phyrint előállítani, ami a növények és 
állatok két legfontosabb festőanyagá
nak rokonságát igazolja. — A karo- 
tinoidok közé két festőanyag tarto
zik, a narancsvörös к а г о t  i n (1. 
ott) és a sárga x a n t h o p h y l l  
(GioHseOí). G. b.

Klorofilláz, 1. Enzim.
Koagél, 1. Gél.
Koagulálás, diszperzrendszerek ré

szecskéinek egymással való egyesülése, 
másodlagos (szekundér) részecskékbe, 
k o a g u l u m o k b a  való tömörülése. 
K. alkalmával a részecskék — legalább 
is átmenetileg — megőrzik individuá- 
litásukat. — A K.-t a részecskék kö
zött működő vonzóerők idézik elő. 
Minthogy a kölcsönös vonzás csakis 
igen kicsi (legfeljebb szubmikroszkópos) 
távolságokban hatékony, ezért a ré
szecskéknek egymáshoz kellő kis tá 
volságra kell jutniok, hogy K. bekö- 
vetkezhessék. Ha a részecskék elektro
mos töltéssel vannak ellátva (1. Elek
tromos kettősréteg, Kolloidoldatok), 
úgy az elektrosztatikai taszítás meg
akadályozza a részecskék К.-át. Az ily 
diszperzrendszerek tehát állandók. Ha
sonlóképen meggátolja a részecskék 
összetapadását az adszorpciós réteg 
mechanikai ellenállása is (1. Lioszorp- 
ció). A liofil (szolvatált) diszperzrend
szerek anélkül is állandók lehetnek, 
hogy részecskéik elektromos töltést vi
selnének.

K.-t többféle ok idézhet elő s ennek 
megfelelően a következő K.-i módok is
meretesek: 1. K. koagulátorok (elek
trolitok vagy nemelektrolitok) hatá
sára. — 2. K. az állandósító elektro
lit (stabilizátor, peptizátor) eltávolí
tása következtében. — 3. Mechanikai 
K. (rázás, keverés stb. következtében). 
— 4. K. hő hatására (hőmérséklet nö
velése vagy csökkentése, pl. kifagyasz
tás). — 5. K. elektromos áram hatá
sára (elektrolízis). — 6. K. sugárzó

energia (Böntgen-fóny, ibolyántúli su
garak) hatására.

F o l y é k o n y  d i s z p e r z i ó s 
k ö z e g g e l  b í r ó  d i s z p e r z -  
r e n d s z e r e k  (Koszolok, szuszpen
ziók, emulziók) K.-a. Legfontosabb és 
legismertebb K.-i folyamat a koagulá
torok hatására bekövetkező K. A lio- 
fob szolok lényegesen másként visel
kednek koagulátorokkal, mint a lio
fil szolok.

L i o f o b  s z o l o k  К. - а к о r 
a részecskék elektromos töltésének vál
tozása a mérvadó tényező, minthogy e 
szolok állandóságát csaknem egyedül 
a részecskék elektromos töltése bizto
sítja. Ezért e szolok elektrolitokkal 
szemben különösen nagy érzékenységet 
tanúsítanak. Már igen csekély elektro- 
litkoncentráció hatására is koagulál- 
nak, minthogy a részecskék elektromos 
töltését, illetőleg az elektromos kettős
réteg potenciálját már kis elektrolit
mennyiségek csökkenthetik (1. Elektro
mos kettősréteg). Ebben az értelemben 
tehát a liofob szolok elektrolitok 
hatására bekövetkező К.-át elektromos 
K.-nak tekinthetjük. A K. akkor kö
vetkezik be, ha a részecskék elektro- 
kinótikai potenciálja egy meghatáro
zott érték (ú. n. kritikus potenciál) 
alá csökken. Az elektrolitoknak azt a 
koncentrációját melynél a részecskék 
elektrokinétikai potenciálja a kritikus 
értékre csökken, amelynél tehát a K. 
megindul, k o a g u l á l ó  é r t é k  nek 
nevezzük. Az elektrolitok koaguláló 
értékére vonatkozólag érvényes a Har
dy—Schulze-szabály, melynek értelmé
ben a pozitív hidroszolok (valamint a 
liofob szuszpenziók) K.-akor a nega
tív ionok, a negatívoknál pedig a po
zitív ionok minősége és koncentrációja 
mérvadó. A vegyértékűség növelésével 
csökken a koaguláló érték, vagyis a 
magasabb vegyértékű ionok alacso
nyabb koncentrációban idéznek elő 
K.-t, mint az egyértékűek (1. Hardy— 
Schulze-szabály). Három és ennél ma
gasabb értékű ionoknál két koaguláló 
érték állapítható meg: egy alsó és egy 
felső. E két koncentráció között K.
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nem áll be, az elektrolit állandósítja 
a szolt (1. Szabálytalan sorok). — 
Mindezen szabályszerűségek azt bizo
nyítják, hogy a liofob szolok elek
trolitok által előidézett K.-a az ionok 
adszorpciója és az ezzel kapcsolatos 
elektrokinétikai potenciál változása 
között teljes párhuzam áll fenn (1. 
Elektromos kettősróteg, Adszorpció).

A l i o f i l  s z o l o k  K. - а к о r 
— minthogy a liofil szolrészecskék 
nagymértékben szolvatálva vannak — 
a deszolvatálás (dehidratálás) folya
mata játszik főszerepet. Ez megnyil
vánul egyrészt abban, hogy a liotil 
szolok az izoelektromos pontban is 
állandók maradhatnak, másrészt ab
ban, hogy K.-ukhoz lényegesen na
gyobb , elektrolitkoncentráció szükséges, 
mint a liofob szolokéhoz. A Hardy— 
Schulze-szabály háttérbe szorul, a je
lenséget a liofilitás uralja. A kü
lönböző ionok koaguláló értéke a Hof- 
meister-liotrop sornak megfelelően nő 
vagy csökken (1. Liotrop sor).

A K. általában meghatározott se
bességgel lezajló jelenség. A K. s e 
b e s s é g e :  a diszperzrendszer egy
ségnyi térfogatában foglalt, kinétikai- 
lag önálló részecskék számának az idő
egységében való csökkenése. Megkülön
böztetünk gyors és lassú K.-t. Gyors 
К.-kor minden részecsketalálkozás ha
tékony К.-hoz vezet. Ez akkor követ
kezik be, ha a részecskék teljesen el
vesztik elektromos töltésüket és telje
sen dehidratált állapotba jutnak. Ez
zel szemben a lassú K. már akkor 
indul meg, amikor még a részecskék
nek bizonyosfokú elektromos töltésük 
van s még szolvatált állapotban van
nak. Ennek következtében nem min
den részecsketalálkozás hatékony. Csak
is azok a részecskék tapadnak össze, 
melyek megfelelő nagy kinétikai ener
giával ütköznek egymásba.

Homodiszperz szolok gyors K.-ára 
érvényes a Smoluchowski-egyenlet:

1 ~\r ß t
ahol V a K. megindulása pillanatá

tól számított t idő múlva a szol egy
ségnyi térfogatában foglalt összes ön
álló részecskék számát, V a részecs
kék eredeti számát jelenti, ß pedig 
állandó, {ß — 4 n. vo .D . R, ahol D a 
részecskék diffúzióállandója, R a ré- 

1
szecskék rádiusza.) ~ö  — T =  ú. n.’ P
f e l e z é s i  vagy K. - i i dő,  vagyis 
az az idő, mely alatt a részecskék 
száma megfeleződik. — Lassú K.-ra 
érvényes egyenletben a /S-állandóhoz 
még egy korrekciós tényező, f járul, 
mely a hatékony ütközéseket az ösz- 
szes ütközések hányadában fejezi ki, 
vagyis a lassú koagulálás sebessége:

1 e .ß t
A K. időbeli lefolyását híg liofob- 
szoloknál ultramikroszkópos részecske- 
számlálással követhetjük. Liofil szo
loknál csakis közvetett módszerekre 
vagyunk utalva. Ilyen többek között 
a belsősüriódás, a felületi feszültség, 
zavarosság stb. mérése. — Kölcsönö
sen is koaguláltathatják egymást a 
kolloidoldatok. Ennek feltétele, hogy 
a két kolloidoldat részecskéi ellentétes 
elektromos töltéssel legyenek ellátva.

B. A.
Koaguláló érték, 1. Koagulálás.
Kóbor áramok. A villamos vasutak 

az áramot a generátortól rendesen 
felső vezetéken viszik el. A vezetékből 
az áram a leszedő útján a motorba 
jut. A visszavezetésre a síneket hasz
nálják, a motorból a kerekeken át jut 
ide az áram. Megtörténik, különösen 
olyan helyeken, ahol a talaj jó vezető, 
hogy az áram részben a sínből a ta 
lajba megy át és így jut vissza a ge
nerátorba, vagy pedig más helyen újra 
a sínbe lép. A talajba jutó ilyen ára
mot K.-nak, vagy kósza áramnak ne
vezzük. Az a káros hatása van, hogy 
elektrolikus úton a talajban levő fém
testeket, pl. csöveket kimar. M. J.

Kocsonyák olyan liogélek, melyek 
makroszkóposán homogén jellegűek, 
sok esetben átlátszók vagy áttetszők.
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Képződhetnek xerogélekből duzzadás 
által és liofil szolokból koagulálás kö
vetkeztében (1. Gélek). B. A.

K oercitív  erő, 1. Hiszterézis, mág
neses.

K oherencia fénysugaraknál. H a két
fénynyalábbal interferenciát akarunk 
előállítani, kell, hogy eredetileg 
ugyanabból a fényforrásból indulja
nak ki, vagyis koherensek legyenek. 
Ekkor ugyanis a két hullám ampli
túdója és hullámhossza megegyezik, 
azonkívül nem keletkezik kölcsönös 
fáziseltolódás a két hullám között. 
Tulajdonképen ez az utóbbi jelenti a 
koherenciát. Ezért interferenciát úgy 
állítunk elő, hogy egy fényforrás fé
nyét két koharens nyalábra bontjuk, 
pl. Fresnel-kettős tükörrel vagy ket
tős prizmával. De még így is csak bi
zonyos útkülönbségig tart a koheren
cia. Egyszínű fényre ez az útkülönb- 
ség elég nagy. Michelson kimutatta 
interferométerével (1. ott), hogy a 
vörös kadmium-vonallal még akkor is 
lehet interferenciát előállítani, mikor 
az útkülönbség már 300.000 hullám
hosszat elért. Egy kripton-vonalon 
még nagyobb útkülönbséget figyeltek 
ki. M. J.

Kohéziósnyomás. A K. a reális gá
zok és folyadékok molekuláit össze
tartó erő. Míg azonban reális gázok
ban alárendelt jelentőségű és csak a 
gáztörvénytől való eltérésben (to
vábbá a Thomson-effektusban) jelent
kezik, addig folyadékokban sokkal in
kább az előtérbe lép és értéke több
száz atmoszférát is felvehet. Folyadé
kok Van der Waals egyenletében már 

a
nem lehet a K.-t a —-taggal figye

lembe venni. — A K. jelentését 
Meyer közvetlenül is kimutatta, aki 
egy vastagfalú, manométerrel ellátott 
edényt teljesen megtöltött a gáztala- 
nított folyadékkal, majd az edényt 
leforrasztotta. Az edény hűtésekor a 
manométer befelé irányuló húzást, ne
gatív nyomást mutat, amely bizonyos 
körülmények között 100 atmoszféráig 
is nőhet, mielőtt a párolgás, illetve

Természettudományi Lexikon.

buborékképződés megindulásával az 
egyensúly helyreáll. L. B.

K ohlrausch-féle hengeres híd, a
Wheatstone-híddal való mérésre szol
gáló eszköz, melynél kb. 3 m hosszú 
mérődrót, helymegtakarítás céljából, 
márvány- vagy ebonithengerre van tíz 
menetben feltekercselve, s mely rend
szerint összehasonlító ellenállásokat 
is tartalmaz. A mérődrót régebben 
platina-iridiumból vagy manganinból 
készült, újabban fehéraranyat vagy 
nem rozsdásodó V2A-acélt használnak.

E. G. T.
K ohlrausch törvénye értelmében az 

ionok mozgékonysága, végtelen higí- 
tású oldatban, az egyes ionokra jel
lemző érték és független az oldatban 
jelenlévő más ionoktól. Ennek kö
vetkeztében a végtelen higítású ol
dat ekvivalens vezetőképessége (Л«,) 
egyenlő az oldatban jelenlévő ionok 
relatív mozgékonyságának, azaz ekvi
valens vezetőképességének u, v az ösz- 
szegóvel, két ionra disszociáló elektrolit 
esetén =  и +  v (1. Ionok). V é
ges higítású oldatban K, csak gyenge 
elektrolitoknál érvényes, hol a kis 
mértékű disszociáció következtében 
az ionok koncentrációja oly kicsi, 
hogy elektrosztatikus kölcsönhatásuk 
elhanyagolható. Erős elektrolitok vé
ges higítású oldatában azonban az 
ionok mozgékonysága az elektroszta
tikus kölcsönhatás folytán függ az 
oldatban jelenlévő többi ionoktól is 
(1. Erős elektrolitek elmélete).

E. G. T.
K oincidencia-m ódszer. A Geiger— 

Müller-féle számlálócsövek (3. ott) K. 
szerinti kapcsolása a kozmikus sugár
zás (1. ott) leghatásosabb kísérleti 
eszközei közé sorolható. — A szám
lálócső általában mindazon ionizáló 
sugarakat jelzi, melyek rajta áthalad
tak. Két számlálcsövet egymás fölé 
helyezve, csak azon sugarak tudnak 
mindkét csövön áthaladni, melyeknek 
iránya egy — a csövek méreteitől 
meghatározott — térszögben feksze
nek. Ha most két számlálócsövet oly 
készülékhez kötünk, mely az egyes

27
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csövek kisülésétől a két csőben egy
szerre meginduló kisüléseket meg tud
ja különböztetni, vagyis koincidenciá
kat jelezni képes, úgy a minden irány
ból beeső kozmikus sugarak közül a 
két cső által meghatározott sugár
kúpba eső sugarakat ki tudja válasz
tani, vagyis irányt mérni, ami pél
dául a mágneses tér eltérítő hatása, 
csillagidőperiociditás- stb. vizsgála
tokban igen nagyfontosságú. — A 
koincidenciák legegyszerűbben úgy 
észlelhetők, hogy mindkét számláló
csőhöz egy-egy elektrométert kapcso
lunk, ezek kiütéseit egyazon filmsza
lagon regisztráljuk és a két elektro- 
méter kitérései közül kikeressük az 
összeeső, egyidőben meginduló kitéré
seket, Ennél a módszernél lényegesen 
tökéletesebb a Bothe- és Rossi-elek- 
troncsöves berendezés, hol a koinci
denciákat az egyes csövek beütései 
közül maga a készülék választja ki 
(pl. közös ellenálláson való feszült
ségeséssel). A Bothe-készülék még a 
két csőben 1/юоо másodperc időkülönb
séggel bekövetkező lökéseket is szét 
tudja választani. Az eddig készített 
legjobb ilyenfajta készülék magyar 
fizikustól, Barnóthytól származik, en
nek már Viooooo másodperc a fel
bontóképessége. F. M.

Kokain, érzéstelenséget okozó al
kaloida. Egy Dél-Amerikában termő, 
bokoralakú cserje (Erythrotoxylon 
coca) leveleiben fordul elő. Újabban 
szintetikusan is előállítják. Az orvosi 
H2C——CH-— — CH

I I / Я
N — CII3 C (
I I x O - O C . C J h

H.2C----- CH---------CH2
gyakorlatban mérgező volta miatt csak 
felületi érzéstelenítésre alkalmazzák 
különböző nyálkahártyákon. T.H.

K ollapszus, az az állapot, mikor a 
vérkeringés valamilyen súlyos meg
zavarása miatt (pl. erős vérveszte
ség) a vérnyomás erősen süllyed, a 
testhőmérséklet fokozottan csökken, 
a pulzus szapora és kishullámú, és a 
beteg eszméletét veszti. T. H.

K ollek tív  kristá lyosodás, 1. Dia
genezis, Metamorfózis.

K ollektor. Az a céljuk, hogy kör
nyezetük potenciálját lehetőleg gyor
san felvegyék és ezt a velük össze
kötött elektrométerrel közöljék. Így 
meg lehet mérni a potenciálkülönbsé
get a levegő két pontja között, ha a 
két pontba kollektorokat helyezünk 
és közéjük elektrométert kapcsolunk. 
— A K. legrégibb alakja függőleges 
fémcsúcs. A c s ú c s  -K.  azonban a 
levegő elektromos terét megváltoz
tatja és így nem a zavartalan poten
ciált mérjük. A 1 á n g - K. használata 
azon alapszik, hogy a láng a körü
lötte levő levegőt vezetővé alakítja 
(ionozza). Szél ellen a lángot védő
burokkal kell körülvenni. Ilyenkor 
olyan pont potenciálját mérjük, amely 
kissé a védőhenger fölött van. A po
tenciál gyors változását nem lehet 
vele mérni, mert néhány percig tart, 
míg a környezet potenciálját felveszi. 
A r á d i ó a k t í v  K. rádióaktív 
anyaggal bevont kis fémlap. Legcélsze
rűbb anyag a polonium, mert ez csak 
а-sugárzó és csak a közvetlen környe
zetet ionozza és nem fejlődik belőle 
emanáció. A c s e p e g ő  K. vízzel 
telt, elszigetelt fémedény, melyből a 
víz cseppenként kifolyik. Kezdetben a 
fémedény és környezete közt potenciál- 
különbség van és ezért az edény töl
tést kap. Mindegyik csepp a töltés egy- 
részét elviszi, míg végül az edény a 
környezet potenciálját veszi fel. A 
f é n y e l e k t r o m o s  K. alkalmas 
fémmel (nátrium, kálium, cézium stb.) 
bevont lap, amely ráeső napfényben 
hamar felveszi a környezet potenciál
ját. M. J.

K ollo idállapot, 1. Kolloidrendszerek.
K olloidanyagok. Az olyan vegyüle 

teket, melyek kémiai szerkezetük foly
tán csakis kolloidállapotban fordul
hatnak elő, K.-nak nevezzük. Az ilyen 
anyagok részecskéit alkotó atomok 
kémiai fővegyértékekkel kapcsolódnak 
egymáshoz, vagyis a részecskék (mi
cellák) kémiai értelemben vett moleku
lák (kolloidmolekulák). Ilyenek a fe-
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hérjék, a cellulózé, a kaucsuk stb. 
(1. Eukolloidok). В. А.

Kolloiddimenziók, szubmikroszkópos 
dimenziók, a térbeli méreteknek az a 
tartománya, mely 500 дд (0'00005 cm) 
és 1 д д  (10~7 cm) közé esik. B. A.

Kolloiddiszperz. Az olyan anyag
rendszereket, melyekben a tulajdonsá
gok szubmikroszkópos méretű (1— 
500 дд) periódusos diszkontinuitáso
kat mutatnak, К.-rendszereknek ne
vezzük (1. Diszperzrendszerek). B. A.

Kolloidelektrolitok, az olyan elek
trolitok, melyeknek egyik ionja szub
mikroszkópos méretű (kolloid), a má
sik pedig amikroszkópos méretű. Ilyen 
pl. a kongóvörös, melynek anionja, 
a difenildiazonafitlaminszulfosav - ion, 
szubmikroszkópos méretű, a kationja 
pedig, a nátrium-ion, amikroszkópos.

B. A.
Kolloidíizika, 1. Kolloidika.
Kolloidika, a természettudományok

nak az az ága, mely a kolloidrend
szerek fizikai és kémiai sajátságaival 
foglalkozik. A kolloidrendszerek fizikai 
sajátságait a k o l l o i d f i z i k a ,  ké
miai sajátságait pedig a k o l l o i d -  
k é m i a  tárgyalja. B. A.

Kolloidkémia, 1. Kolloidika.
K olloidm alom , szilárd anyagoknak 

folyadékokban való diszpergálására 
szolgáló gépezet. Legelőször Plauson 
szerkesztett ily gépet, mely lényegé
ben egy zárt dobban excentrikusán el
helyezett, gyorsan forgó lapátrend
szerből áll. Svedberg két egymással 
szemben forgó koronggal ér el nagy 
hatásfokot; e berendezésnél tehát nyíró 
igénybevételnek van alávetve a disz- 
pergálandó anyag. Ezeken kívül még 
számos más szerkezet ismeretes. Egyet
len berendezéssel sem sikerült azonban 
ezideig a hatásfokot annyira fokozni, 
hogy a diszpergálandó anyag jelenté
keny része kimondottan kolloiddisz
perz állapotba jusson. A K.-k segít
ségével előállított diszperzrendszerek 
csupán magas diszperzitásfokú szusz
penziók. (Elérhető legkisebb átlagos 
részecskén agy ság kb. 1 д  [Viooo m m ]).

B.A.

Kolloidoldás, olyan oldási folyamat, 
melynek következtében kolloidoldat 
(lioszol) képződik. Megkülönböztetünk 
önként végbemenő K.-t és peptizálást. 
Az önként végbemenő К.-hoz nincs 
szükség segédanyag jelenlétére. Az 
eukolloidok, kolloidvegyületek és a 
semikolloidok (1. ott) oly oldószerek
ben, melyekkel szemben nagy liofili- 
tást mutatnak, önként mennek ol
datba. Peptizálás olyan K., mely csak
is megfelelő segédanyag, ú. n. p e p -  
t  i z á t  о r jelenlétében megy végbe (1. 
Peptizálás). B. A.

Kolloidoldatok (lioszolok vagy hid- 
roszolok, organoszolok) az olyan kol
loidrendszerek, melyeknek diszperziós
közege folyadék. Megkülönböztetünk 
liofob és liofil К.-at. A liofil K. ré
szecskéi nagymértékben szolvatált ál
lapotban vannak, a liofoboké nem. 
Mind a liofob, mind a liofil K. ré
szecskéi vagy pozitív, vagy negatív 
elektromos töltéssel lehetnek ellátva 
(1. Elektromos kettősréteg). A ré
szecskék lehetnek kristályos szerke
zetűek (szilárd részecskék, szuszpenzoid 
K.), mezomorfok és amorfszerkezetűek 
(amorf szilárd és folyékonyak, emul- 
zoidok). Lehetnek továbbá asszociációs 
és eukolloid-részecskék (1. ott). A K. 
kétféle módon képződhetnek: 1. d is  z- 
p e r g á l á s s a l :  a) heterogén vagy 
durva diszperzrendszerekből, b) koagu- 
lumokból, gélekből (peptizálás); 2. 
k o n d e n z á l á s s a l :  molekuláris diez- 
perzrendszerekből („valódi“ oldatok
ból) oldékonyság csökkenése következ
tében.

A K. á l l a n d ó s á g á t  két té
nyező biztosítja: a részecskék elektro
mos töltése és a részecskéket övező 
lioszféra (1. Lioszorpció). Liofob-K.- 
ban csaknem kizárólag a részecs
kék elektromos töltése, illetőleg a ré
szecskék közti elektrosztatikai ta 
szító hatás biztosítja a diszperzállapo
tot (1. Elektrokratikus K.). A liofil 
К.-ban főleg a diszperziós közeg ad
szorpciója következtében képződő lio- 
szfórák mechanikai ellenállása gátolja 
a részecskék koagulálását (1 Szolvato-

2 7 *
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kratikus К.)- A liofil К.-ok megtart
hatják állandóságukat akkor is, ha ré
szecskéik elvesztik elektromos töltésü
ket, vagyis izoelektromos állapotba 
jutnak (1. Izostabil kolloidok, Izoelek
tromos pont). B. A.

Kolloidrendszerek, mindazok az 
anyagrendszerek, melyekben bármi
lyen fizikai vagy kémiai sajátság 
alapján oly diszkontinuitásokat álla
píthatunk meg, melyek kisebbek, mint 
a fény hullámhossza (mintegy 500 

=  000005 cm) és nagyobbak, mint 
az átlagos molekulák mérete (1 =
0O00Q001 cm). Két nagy csoportra 
oszlanak, ú. m. kolloid-diszperzrend- 
szerekre és kolloid-difformrendsze- 
rekre. A kolloid-diszperzrendszerek: 
lioszolok (kolloidoldatok), aéroszolok 
(füstök, ködök), habok és gélek (xero- 
gélek). A kolloid-difformrendszerek: 
kolloidszálak (fonalak) és filmek (le
mezek). B.A.

Kolloidvegyületek az olyan vegyü- 
letek, melyek szubmikroszkópos mé
retű (kolloid) molekulákból állnak. 
Ilyenek pl. a fehérjék (1. Eukolloidok, 
Kolloidanyagok). B.A.

Kolorimetria, egyik ága az anali
tikai kémiai célokra alkalmazott fi
zikai-kémiának. Segítségével egyes szí
nes oldatok koncentrációját a szín
erősségből állapítják meg; néha bizo
nyos színes anyagok színárnyalat- 
helyességének ellenőrzésére is alkal
mazzák. Kolorimetrizáláskor tulajdon
képpen a spektroszkópiailag fel nem 
bontott fénynek a vizsgálandó oldat 
által okozott gyengülését mérik, meg
állapítván a teljes abszorpciót egy bi
zonyos ezínkópterület határain belül, 
amelyet egyrészt megfelelő fényforrás 
és érzékeny észlelési mód, másrészt 
pedig színes fényszűrők alkalmazásá
val úgy szabnak meg, hogy olyan 
hullámhosszú sugarakban gazdag fény 
képezze a mérés tárgyát, amelyet a 
vizsgált oldat legerősebben adszor- 
beál. Az adszorpció nagysága függ 
elsősorban az oldat színét okozó 
anyag koncentrációjától és a vizsgált 
folyadék rétegvastagságától, azonban

befolyásolja még az észlelési hőmér
séklet és a vizsgált oldat esetleges 
zavarossága, mely utóbbi körülmény 
hatását megfelelő kompenzációs beren
dezésekkel lehet kiküszöbölni. Használ
ják színesen oldódó anyagok és színes 
vegyületté átalakítható anyagok ol
data koncentrációjának megállapítá
sára; legtöbb esetben igen csekély 
anyagmennyiség meghatározását teszi 
lehetővé, tehát mikrokémiai alkalma
zást is nyer. A К.-ás mérések főbb mó
dozatai: standardoldat-sorozattal való 
összehasonlítás; ismert koncentrációjú 
oldattal való összehasonlítás vagy az 
ismert oldat rétegvastagságának, vagy 
pedig a koncentrációjának változtatá
sával; végül a f o t o m e t r i á s  K., 
amely a fény gyengülésének esetenként 
kalibrált fotométerrel való mérésével 
összehasonlító-oldatok alkalmazását is 
feleslegessé teszi. — Az optika nyúj
totta lehetőségek teljes felhasználásán 
alapuló modern K. a mérések gyorsa
sága, kivitelének egyszerűsége és a régi 
K.-t többszörösen felülmúló pontossága 
révén a legkülönbözőbb gyakorlati 
(klinikai, technológiai, élelmiszervizs
gáló stb.) laboratóriumban nyer szé
leskörű alkalmazást. Fotocellás be
rendezéssel kombinálva gyárakban, 
üzemekben stb. állandó ellenőrzés cél
jára automatikus és regisztráló kolori- 
métereket is alkalmaznak.

Sz. L. és V. A.
Kolorimetriás indikátor-módszer pH

meghatározására. Színtelen oldatok 
p^-ja (hidrogénexponense, 1. ott) hid
rogén-koncentrációs elemek elektromo
toros erejének mérésén kívül lényege
sen egyszerűbben, bár kevésbbé ponto
san, ismert p#-jú pufferoldatokkal (1. 
ott) való összehasonlítás útján is meg
határozható. А рн  к összehasonlítása 
az acidimetriás indikátorok (1. ott) 
ama sajátságán alapul, hogy ezek szí
nüket egy többé-kevésbbé tág /^ - in 
tervallumban fokozatosan változtat
ják. Ha tehát kiválasztunk egy olyan 
indikátort, melynek színváltozási in
tervallumába esik a vizsgálandó oldat
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pH-ja, s az oldatot megfestjük az in
dikátorral, akkor az indikátor színéből 
megállapíthatjuk az oldat ря  ját. E 
célból pufferelegyekből ismert Ря jú 
oldatok sorozatát állítjuk elő, meg
festjük ugyanazzal az indikátorral, 
mint a vizsgálandó oldatot, s megálla
pítjuk, hogy melyik pufferoldat színe 
egyezik meg a vizsgálandó oldatéval. 
Ennek a pufferoldatnak а р я -jával 
egyenlő a vizsgálandó oldaté. E kolori- 
metriás eljárást, egyszerűségénél fogva, 
a gyakorlatban igen kiterjedten alkal
mazzák. E. G. T.

Koltschugaluminium, 1. Aluminium- 
ötvények.

Kombináció két eltérő genotipusú 
(1. ott) egyén párzásából származó 
utódok változatosságának oka (gének 
kombinációja). Sz. Z.

Kombinációs elv. Ritz 1908-ban 
ügyelte meg az atomok spektrumai
ban azt a törvényszerűséget, hogyha 
két vonal frekvenciája ismeretes, úgy 
gyakran ugyanabban a spektrumban 
ezen frekvenciák összegének és különb
ségének megfelelő vonalak is fellépnek. 
A kvantumelmélet ezt a körülményt 
igen egyszerűen úgy magyarázza meg, 
hogy minden színképvonal frekvenciá
ját mint két úgynevezett term különb
ségét lehet előállítani. És ezek a termek 
különféleképen kombinálódhatnak egy
mással. Megjegyzendő azonban, hogy 
az összes lehetséges kombináció nem 
fordul elő, mert a termek kombináció
jára bizonyos úgynevezett kiválasztási 
elvek érvényesek (1. ott). Hasonló kom
binációs elvek érvényesek a Röntgen- 
és gamma-spektrumokban.

N. T. és G. P.
Kombinációs hangok. Ha két e r ő s  

hangot egyszerre megszólaltatunk, ak
kor a két hangon kívül más rezgés
számokat is észlelhetünk. Így először 
olyan hangot figyeltek meg, melynek 
rezgésszáma a két megszólaltatott rez
gésszám különbsége. Ez a T a r t i n i- 
h a n g .  Utóbb a két rezgésszám ösz- 
szegét is észlelték. Sőt olyan hangok 
sora is előáll, melyeknek rezgésszáma

a két megszólaltatott rezgésszámnak 
elsőfokú kifejezése. Ha a két rezgés
szám m és n, akkor keletkeznek ilyen 
rezgésszámok is: 2 m +  n, 2 m — n, 
2 m — 2 n, 3 m — 2 n stb. Ezeket K.- 
nak nevezzük. Keletkezésüknek az az 
oka, hogy erős hangok esetében a nagy 
amplitúdó miatt a rezgések nem he
lyezkednek egyszerűen egymásra (a 
szuperpozíció törvénye nem érvényes), 
hanem bonyolult rezgés keletkezik. M. J.

Kompenzációs módszer elektromo
toros erő mérésére. Galvánelemek elek
tromotoros erejét árammentes állapot
ban kell meghatározni (ellenkező eset
ben az elektromotoros erő helyett a 
kapocsfeszültséget mérnök). E célra te
hát közönséges voltaméter nem haez-

Ű

nálható, mert az áramot fogyaszt. Az 
elektromotoros erő mérésére du Bois- 
Reymond és Poggendorf módszerét 
használják, melynél méréskor a galván
elem elektromotoros ereje egyenlő nagy
ságú, ellentétes irányú potenciálkülönb
séggel van kompenzálva. A berendezés 
kapcsolási vázlatát legegyszerűbb alak
jában az ábra mutatja: az A  akku
mulátor áramát az egyenletes kereszt
metszetű BD mérődróton át zárjuk. 
E mérődrót mentén tehát 2 volt po
tenciálesés áll elő. A mérendő E elemet 
G nulleszközzel, a ß  és C pontok közé 
mellékáramkörbe, az akkumulátorral 
szembe kapcsoljuk. A C csúszókontak
tus helyzetének a változtatásával el
érhető (feltéve, hogy az elem elektro
motoros ereje kisebb 2 voltnál, ami ál
talában így is van), hogy а В és G 
pontok közötti potenciálkülönbség
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ugyanakkora legyen, mint az E elem 
elektromotoros ereje. Ekkor a mellék
áramkör árammentessé lesz (amit a G 
nullaeszközzel állapítunk meg), mert 
a két potenciálkülönbség kompenzálja 
egymást. А В és C pontok közötti 
potenciálkülönbség tehát ez esetben 
megadja a mérendő elem elektromoto
ros erejét. А В és C közötti potenciál- 
különbség meghatározására a mérendő 
elemet N  normálelemmel helyettesít
jük. Ha a normálelem esetén a csúszó
kontaktus C' helyzetében következik 
be a kompenzáció, akkor

ВС: BC‘ =  E : N,
hol BC és BC‘ a mérődrót meg
felelő részeinek a hosszát (mely ellen
állásukkal arányos), E és N  az elemek 
elektromotoros erejét jelenti. Ez arány
ból a mérendő E  elektromotoros erőt 
ki lehet számítani. Nullaeszközül vagy 
galvanométert, vagy kapillárelektro- 
métert alkalmaznak (1. ott). — Ponto
sabb méréseknél mérődrót helyett két 
ellenállássorozatot használnak, s a mé
rendő elemet az egyik mellé kapcsol
ják. A kompenzációt itt a két ellen
állássorozatban bekapcsolt ellenállások 
viszonyának változtatásával érjük el.

E. G. T.
Kompenzátor, Babinet-féle. Gyak

ran találkozunk azzal a feladattal, 
hogy két, egymásra merőlegesen polá- 
rozott fénysugárnak meghatározott fá
ziskülönbséget adjunk. Erre használ
juk a Babinet-kompenzátort, melynek 
elve a következő: két kvarclemezt, me
lyek a kvarc optikai tengelyével pár
huzamosak, helyezünk egymásra úgy, 
hogy a tengelyek (ti és U) egymásra 
merőlegesek. Ejtsünk rájuk síkban po- 
lározott fényt. Az első lemezben ez fel
bomlik egy rendellenes sugárra, mely
nek rezgésiránya a tengelybe (ti) esik 
és egy rendes sugárra, melynek rezgés
iránya erre merőleges (ni). A rendes 
sugár nagyobb sebességgel halad és így 
a két sugár közt fáziskülönbség kelet
kezik. A második lemezben az előbbi 
rendes sugár Í2 irányában rezeg, tehát 
it t  rendellenes lesz, az előbbi rendelle

nes pedig rendes. Most is előáll fázis- 
különbség, de ellenkező irányban. Így 
a két fáziskülönbség különbsége marad 
meg. Ennek nagysága a lemezek vas
tagságától függ. Egyenlő vastagságnál 
egyáltalában nincs fáziskülönbség. — 
A K. két kvarcékből áll, élük párhuza
mos, de ellenkező oldalon van. Az egyik 
ék állandó helyzetű, a másik eltolható, 
így az együttes vastagságot változ
tatni lehet. Ekkor az előbbi két össze
tevő között tetszésszerinti fáziskülönb

séget állíthatunk elő. Fordítva a kom
penzátorral meg is lehet szüntetni azt 
a fáziskülönbséget, amely két, egymás
ra merőleges síkban polározott fény 
között van. M. J.

Komplantáció, 1. Transzplantáció.
Komplement (complementum: ki

egészítő anyag). Az emberi és a leg
több állati friss savónak meg van az 
a képessége, hogy bakterio- vagy he- 
molizáló, de inaktivált savókat újra 
aktivál, holott önmagában véve bak
terio- vagy hemolizáló hatást kifej
teni nem tud. Ezt a hatást a 
savókban foglalt bizonyos anyag
nak tulajdonítják, mely a K. nevet 
nyerte, minthogy a hőálló anyag (im
munanyag, amboceptor) hatását ki
egészíti. A K. hőérzékeny, a savó 
55—56°-ra melegítve, 20—25 perc 
alatt elveszti kompletálóképességét,



úgyszintén állás, fény és levegő be
hatása folytán is. Ennélfogva olyan 
friss savó, mely úgy hőálló hatóanya
got, mint komplementet tartalmaz, 
aránylag rövid idő múlva hatásta
lanná válik a K. elbomlása miatt, 
azonban friss normálsavóval újból 
aktiválható, mert a hőálló anyag sok
kal tartósabb. Gyakorlatilag K.-en 
friss normálsavót, és pedig általáno
san tengerimalacból származót kell 
érteni, mint olyant, amelynek hatása 
erős és eléggé állandó értékű. — Be
hatóbb elemzések szerint a komple- 
táló savóban meg kell különböztetni 
a globulin- és albuminrészt, melyek
nek egyenkint К.-hatásuk nincs, ha
nem csak együttesen. A hatást kö
vetkezőképen kell értelmezni. Az 
antigén (baktérium, vérsejt) adsor- 
beálja a savóból a globulinokhoz kö
tött hőálló részt (amboceptort, im
munanyagot) és beáll a szenzibilizá- 
lódás; ezt követi a K. globulinrészé- 
nek a kapcsolódása, de ez még nem 
elég a lízis bekövetkezeésére, hanem 
hozzá kell még járulnia a K. albu
min részének is. (Ilyenféle komple
mentelemzési vizsgálatokra túlnyo- 
mólag inaktivált hemolizáló immun
savókat és kompletáló normálsavókat 
alkalmaztak). P.H.

K om plem entkötés. Ha bizonyos im
munsavók és a megfelelő antigének 
(pl. koleraellenes immunsavó és ko- 
leravibriók) keverékéhez komple
menttartalmú friss vér savót (pl. ten
gerimalacból) adnak, akkor bizonyos 
kellő mennyiségi arányok betartása 
esetén, a keverék a komplementhatá
sát rövidesen elveszti, amit a szeroló- 
giában К.-nek neveznek. Ha immun
savó és antigén nem homológok 
(mint pl. koleraellenes immunsavó és 
tífuszbacillus esetében), akkor a K. 
elmarad, azaz a keverék nem veszti 
el komplementhatását. Hogy K. be
következett-e vagy sem, annak indi
kátora az ú. n. szenzibilizált vérsej
tek ( =  vérsejtek -f inaktivált ho
mológ immunsavó); ha ezek a keve
rékben oldódnak, akkor K. nem tör

tént ( =  negatív reakció), ha nem 
oldódnak, akkor K. történt ( =  pozi
tív reakció). P.H.

K om pressziós áram lások. A gázdi
namikai áramlások (1. ott) vagy K., 
vagy ezeknek fordítottjai az e x p a n 
z i ó s  á r a m l á s o k .  Mindkét eset
ben az áramlások alkalmával előálló 
hőfok- és sűrüségváltozások, tehát a 
termodinamikai folyamatok nem hagy
hatók figyelmen kívül. Különös jelen
tősége van ezeknek az áramlásoknak 
a gőz- és gázturbinák elméletében, a 
külső ballisztikában és a jövő hang
sebességű repülőgépeinek (sztratoszfé
rarepülés) szerkezettanában. F. K.

K om pressziós dinam ikus felhajtó
erő. Gázok hangsebességű áramában 
álló (vagy gázokban hangsebességgel 
mozgó) testeken keletkező felhajtó
erő, melynek esetében a testre ható 
nyomáskülönbségek oly nagyok, hogy 
a test egyik oldalán az áramló gáznak 
kompresszióját (nyomóoldal), a má
sik oldalon pedig expanzióját (szívó
oldal) idézik elő. E jelenség a kap
csolatos thermodinamikai folyamatok
kal karöltve jár (pl. közel adiaba
tikus kompresszió és expanzió). — A 
K. jelentősége a gőz- és gázturbinák 
terén, a jövő sztratoszférás repülőgé
peinél és a külső ballisztikában van 
(ez utóbbit még általánosan nem is
merték fel), ahol a nagysebességű 
lövedékek pályaeltéréseit részben ily 
alapon lehet magyarázni. A K.-t, úgy 
mint a felszíni dinamikus felhajtóerőt 
is (1. ott), nem lehet a cirkulációs el
mélettel magyarázni (1. Hangsebessó- 
gű áramlások), mert a testtől keltett 
sebességeknek csak az áramlás irá
nyában van kihatása, az áramlással 
szemben nincs. — Igen nagy ritkítá- 
sú gázok áramlásánál a részecskéknek 
a testfelülethez való rugalmas ütkö
zésének feltételéből kiindulva, magya
rázat adható a dinamikus felhajtóerő 
keletkezésére nézve (Newton - ütközés
elmélet, mely a többi esetekben a 
felhajtóerő és ellenállás magyaráza
tánál kivétel nélkül csődöt mondott).

F. K.



Koncentráció. А К. az elegyek (ol
datok) összetételét fejezi ki; definiá
lása többféleképen történhetik. Leg
általánosabb a moltört, amely a kér
déses komponens molszámának és az 
összes mólók számának viszonyával 
definiálható:

A moltört fizikai-kémiai számításokra 
igen alkalmas K.-egység, hátránya 
azonban, hogy nem áttekinthető. He
lyette gyakran szokás a súly- vagy 
térfogatszázalékot használni; ha a 
súlyt a gramm helyett mólókban vagy 
grammatómsúlyokban adjuk meg, a 
mol-, illetve atómszázalékhoz jutunk. 
Oldatok összetételét rendszerint a tér
beli K.-val fejezik ki, vagyis meg
adják, hogy a tetszőlegesen válasz
tott térfogategységben (ccm, 1) meny
nyi anyag (g, mól stb.) foglaltatik. 
Az analitikai kémiában használatos a 
moláris, illetve normál K., amely az 
1 1 oldatban foglalt mólók, illetve 
grammegyenértékek számát fejezi ki. 
Az így definiált K. függ a hőmérsék
lettől, ezért gyakran célszerűbb a mó
lók (ekvivalensek) számát 1 1 oldat 
helyett 1000 g oldószerre vonatkoz
tatni. L. B.

Koncentrációs eleinek olyan galván
elemek, melyekben két azonos elek
tród ionjainak különböző koncentrá
ciójú oldatába merül, pl. Agla  konc. 
AgNOe, C2 konc.lAgNOs, Ag. A K.-nek 
elektromotoros ereje (£J) csak a kon
centrációk viszonyától függ, de függet
len a koncentrációk abszolút értékétől. 
Szobahőmérsékleten:

E =  0.058 log — 
c>

ha diffúzióspotenciáltól (1. ott) elte
kintünk, illetőleg azt kiküszöböljük. 
A К.-ben az elektromos energiát a 
két oldat koncentrációjának a kiegyen
lítődése, tehát egy fizikai folyamat ter
meli. A koncentrációkiegyenlítődés úgy 
megy végbe, hogy az elektród a hí- 
gabb oldatban ionok alakjában oldat

ba megy, a töményebb oldatból pedig 
az ionok kiválnak az elektródra s á t
adják annak töltésüket. — A K.-et 
a gyakorlatban ismeretlen ionkoncen
trációk meghatározására használják. 
Ha ugyanis az ismeretlen koncentrá
ciójú oldatból és ugyanezen ion ismert 
koncentrációjú oldatából koncentrációs 
elemet állítunk össze és megmérjük 
ennek elektromotoros erejét, akkor eb
ből kiszámíthatjuk az ismeretlen kon
centrációt. Előnye ez eljárásnak, hogy 
bármily híg oldatok esetén is alkalmaz
ható, az oldatba a meghatározás köz
ben idegen anyagot nem kell bevinni 
s idegen ionok jelenléte nem zavar. Ez 
eljárást különösen gyakran használják 
hidrogénionkoncentráció meghatározá
sára. — Ismeretesek olyan K. is, me
lyeknél két különböző koncentrációjú 
elektród (pl. két különböző koncentrá
ciójú amalgám) merül ugyanabba az 
oldatba. ' E.G. T.

Koncentrációs polarizáció. Elektro
lízis közben az elektródok körül az 
elektrolit koncentrációja megváltozik 
(1. Átviteli szám). Az elektródpoten
ciál ennek következtében beálló meg
változását nevezik K.-nak. Ha az 
elektrolízis megfordítható elektródok 
között történik, akkor kizárólag K. 
áll elő, nem megfordítható (pl. in
differens) elektródok esetén a K. mel
lett a lényegesen nagyobb kémiai po
larizáció is bekövetkezik. — Az elek
tródok körül az áram által előidézett 
koncentrációváltozást az elektrolit vál
tozatlan összetételű részei felől meg
induló diffúzió kiegyenlíteni törekszik. 
Minél nagyobb a koncentrációváltozás, 
annál nagyobb a diffúzió sebessége в 
egy idő múlva bekövetkezik a stacio
nárius állapot, mikor is a diffúzió ál
tal az időegység alatt az elektródok
hoz (illetve onnan el-) szállított elek
trolit mennyisége egyenlő az elektród
térből az áram következtében eltűnő 
(illetve keletkező) elektrolit mennyi
ségével. Ez a stacionárius állapot an
nál hamarabb következik be s a K. 
annál kisebb, minél közelebb van a 
változatlan összetételű oldat az elek-
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tródfelülethez, mert annál nagyobb a 
koncentrációesés (azaz az egységnyi 
távolságra eső koncentrációváltozás) 
az oldat belseje és az elektródfelület 
között s annál gyorsabb a diffúzió. 
Erre vezethető vissza, hogy az elek
trolit erélyes keverése csökkenti a 
polarizációt. Erélyes keverés esetén 
ugyanis majdnem közvetlenül az elek
tródfelületig ugyanaz a koncentráció, 
mint az elektrolit belsejében (egy vé
kony, megváltozott koncentrációjú ré
teg azonban mindig megmarad az 
elektródon) s így a koncentrációesés 
az elektród körül igen nagy, a diffú
zió pedig gyors. E. G. T.

Kondenzátor, elektromos, olyan be
rendezés, amellyel nagy kapacitást aka
runk elérni. Azon a tapasztalaton 
alapszik, hogy ha fémvezetőhöz má
sik fémvezetőt, amely földelve van, 
közelítünk, akkor az első vezető ka
pacitása nő. Legegyszerűbb alakja a 
lemezes kondenzátor: két fémlemez, 
köztük szigetelő réteg. A szigetelő le
vegő, olajjal átitatott vagy száraz, de 
savtól mentes papír, csillám stb. Az 
ilyen kondenzátor kapacitása:

C =  f fl4 n d,
e a szigetelő dielektromos állandója, 
f egy lemez területe, d a szigetelő vas
tagsága. Ha nagyobb kapacitást aka
runk, akkor több kondenzátort pár
huzamosan kapcsolunk. Ezt úgy tehet
jük, hogy fémlemezeket egymás fölé 
helyezünk, közéjük szigetelő réteget 
helyezünk. Minden második lemezt ösz- 
szekötünk pl. csavarral, a köztük levő 
fémlapokat ugyancsak összekötjük. Így 
keletkezik a t ö m b k o n d e n z á t o r .  
A kondenzátornak jól ismert alakja a 
l e y d e n i  p a l a c k .  L. még Forgó 
kondenzátor. M. J.

Kondicionális faktor, az átöröklés
kor lehetővé teszi több más faktor 
(gén) érvényesülését. Pl. az egér színé
nek A, B, D, E faktorai csak akkor 
érvényesülhetnek, ha a C kondicionális 
faktor is jelen van. Ennek hiányában 
a szőrözet fehér marad. Sz. Z.

K onduktív áram, elektrom os. K. né

ven a vezetési áramot értjük, vagyis 
oly áramot, melyben az elektromosság 
vezetése nem anyagi részecskék vándor
lása révén (elektrolitek, katódsugarak 
stb.) jön létre, hanem, mely elektromos 
szempontból vezető részekből álló (fé
mes részekből álló) áramkörben fo
lyik (1. még Áram, konduktív és kon
vektiv). F. M.

Konduktometriás titrimetria a tér- 
fogatos analízis egyik ága, amely a 
vizsgált oldatban levő meghatározan
dó alkotórész és a mérőoldatban levő 
reagens között végbemenő reakció ek
vivalens pontját fizikai-kémiai mérő- 
módszerrel, még pedig a vizsgált oldat 
elektromos vezetőképességének meg
figyelésével állapítja meg. Az eljárás 
az elektromos vezetőképességben mu
tatkozó azon különbség mérésén alap
szik, amely egyrészt a vizsgálandó 
alkotórész és a belőle titrálás folya
mán keletkező anyag, másrészt a tit
rálás folyamán keletkező anyag és a 
mérőoldat feleslegében levő reagens 
között fennáll. Gyakorlati jelentősége 
a K.-nak azóta van, amióta gyorsan 
végezhető vizuális vezetőképességmé
réseket alkalmaznak céljára. Ez több
nyire úgy történik, hogy a vizsgálandó 
oldatba merített elektródok áramköré
nek váltóáramát elektroncső segítségé
vel egyenárammá alakítják és a mérő- 
berendezés galvanométerének kitérései 
közvetlenül a vezetőképesség változása 
mértékének tekinthetők. A K. alkalma
zásának az alkali- és acidimetria, to
vábbá a csapadékos titrálások azon 
eseteiben van jogosultsága, amelyeknél 
sem vizuális indikátorok alkalmazása, 
sem potenciometrikus titrálás útján 
nem érehető el megfelelő eredmény 
amiatt, hogy a titrálás alapját képező 
reakció nem zajlik le tökéletesen egy 
irányban és az aequivalens pont köze
lében kialakuló kémiai egyensúlyok a 
titrálás végpontját elmosódottá, ész- 
lelhetetlennó teszik. Ilyen esetekben a 
titrálás egyes szakaszait konduktomet
riás úton követve, az aequivalens pont 
megállapítását grafikus ábrázolás se
gítségével végezzük. Az abszcissza-ten-
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gelyre visszük a titrálás közben fogyó 
mérőoldatmennyiségeket és az ordináta- 
tengelyre az észlelt elektromos vezető- 
képességeket. Az így kapott pontokat 
összekötve vagy azt találjuk, hogy a 
vezetőképesség változása az aequiva- 
lens pont előtt fekvő szakaszon és az 
aequivalens pont után következő sza
kaszon ellenkező értelmű, vagy pedig 
azt találjuk, hogy a vezetőképesség 
változása az aequivalens pont mindkét 
oldalán egyirányú ugyan, azonban az 
egyik oldalán erősebb, a másikon pedig 
gyengébb. A görbe az aequivalens pont 
két oldalán fekvő szárainak egyenes 
részeit meghosszabbítva, a metszési 
pontnak az abszcisszára húzott vetü- 
lete mutatja az aequivalens pontig el
fogyott márőoldat mennyiségét. Ezen 
módszer alkalmas pl. fenolok, alkaloi
dák és gyenge savak sói titrálására, 
vagy olyan csapadékos titrálások vég
zésére, amelyeknél a csapadék oldhatat- 
lansága egyéb módszerek szempontjá
ból nem kielégítő (pl. kálium titrálása 
perkloráttal). A K. útján elért pontos
ság a technikai analízis számára telje
sen megfelelő; újabban élelmiszervizs
gálatnál, talaj- és műtrágyaanalízisre, 
cserzőanyagok vizsgálatánál stb. al
kalmazzák. Sz. L. és V. A.

K onjugáció, 1. Gaméta.
K onstancia, a. m. állandó, rögzített 

átöröklés, amikor az egyén geno
típusa változatlanul vitetik át vala
mennyi utódra egyformán, vagyis a 
génkomplexus ivadékról-ivadékra azo
nos marad, mint a homozigóta (1. Zi- 
góta) önmegporzása esetében. Sz. Z.

K onstantan ellen á llá s. A konstan- 
tan egy fémötvözet, mely 60 rész réz
ből és 40 rész nikkelből áll. Igen 
nagy a fajlagos ellenállása és ellen
állása csak csekély mértékben, 0*5 %- 
kal fokonkint változik a hőmérséklet
tel. (Innen származik a konstantan 
elnevezés.) Ezért elsősorban előtétel
lenállásokat (1. ott) készítenek belőle. 
Normál ellenállás készítésére konstan
tan kevésbbé alkalmas, mert rézzel 
szemben elég nagy thermoáramokat 
ad, e tulajdonsága viszont alkalmas

sá teszik, hogy thermoelemként fel
használhassuk; a konstantan-réz-ther- 
moelemek igen elterjedettek. 1 m hosz- 
szú és 1 mm2 keresztmetszetű kon- 
stantandrót ellenállása 5000 ohm. F. M.

K onstitúció , a. m. alkat (1. ott).
K ontaktuspotenciál alatt régebben a 

két egymással érintkező vezető kö
zött fellépő potenciálkülönbséget ér
tették. Mivel az újabb vizsgálatok sze
rint a különböző fázisok között fel
lépő potenciálkülönbségeknél különb
séget kell tenni a galvani, volta- és 
felületi potenciálok között (1. ott), 
azért a K. kifejezés nem elég szaba
tos s újabban mindinkább kimegy a 
használatból. E. G. T.

K ontinensek  vándorlása. Régebben 
nem volt vitatott a geológiában, hogy 
a kontinensek egymáshoz viszonyított 
helyzete a Föld története folyamán ál
landó volt s csupán egyes kontinensek 
és kontinenseket összekötő szárazföldi 
hidak létezésére és elmerülésére gondol
tak. Újabban Wegener számos pale
ontológia! és geológiai kérdés egységes 
megoldása végett szükségesnek véli fel
tenni, hogy a kontinensek, tehát a 
földkéreg s i a 1-tömegei (1. Sial) az 
ókor folyamán még összefüggő szára
zulattömeget, egyetlen hatalmas kon
tinenst alkottak. Ez az egységes kon
tinens az ókor vége felé szétszakado
zott s darabjai, mint a szétdaraboló- 
dott jégtábla részei, egymástól távo
lodó vándorlást kezdtek, valósággal 
úszva a képlékenyebb, nagyobb fajsúlyú 
simában. Ilymódon nyílott hely pl. 
Észak - Dél - Amerika és Európa—Af
rika között az Atlanti-óceán számára, 
s ezzel magyarázható, hogy e két kon
tinenstömeg partvonalai összeillenek és 
hogy az óceánok alatt az ingamérések 
megállapítása szerint nagyobb fajsúlyú 
tömeg: s i m a  (1. ott) fekszik. Ezek 
a tömegeltolódások a sarkok helyét is 
megváltoztatták, ami viszont számos 
klímaváltozást tesz a — kontinensek 
helyváltoztatásával együtt — érthe
tővé. H. F.

K ontinentális táblák, 1. Föld sűrű
sége.
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Kontinentalitási tényező azt fejezi 
ki, hogy mily mértékben érvényesül va
lamely hely éghajlatában a szárazföld
nek hőmérsékleti szélsőségeket előidéző 
hatása. Gorczinszky képlete szerint 

T7 ,
к = —.---- (A—12 sin <jp), ahol qp a föld-sincc
rajzi szélesség, A  a hőmérséklet évi in- 
gása (a legmelegebb és leghidegebb hó
nap hőmérsékletének különbsége). A K. 
a szárazföld belseje felé növekszik; a 
magaslati helyeken kisebb, mint az al
földeken. B. N.

Konvekció: függőleges irányú lég
mozgás, szűkebb értelemben a fel
szálló áram neve. Erős felszálló áram
ra a talajmenti levegő felmelegedése 
vezet. A függélyesen felszálló lég
oszlopban, ha elég magasra emelke
dik, az ú. n. kumulusz (gomoly) fel
hő keletkezik. A függőlegesen leszálló 
áramlást, amelynek felhőoszlató ha
tása van, visszatérő K.-nak is neve
zik. A K.-nak nagy szerepe van a 
motornélküli repülésben és a madarak 
vitorlázó (szárnycsapás nélküli) re
pülésében. Szemmel látható következ
ménye a K.-nak távoli tárgyak lát
szólagos reszketése is, kivált ha látó
vonalunk vastagabb talajközeli légré
teget szel át. A. L.

Konvektiv áram, elektromos. A K. 
töltéssel bíró anyagi részecskék vándor
lása révén áll elő. A vizsgálatok kimu
tatták, hogy minden elektromos töltés
sel bíró részecske mozgása közben 
ugyanolyan hatásokat fejt ki, mint 
egy áramot vivő vezető, vagyis mint 
egy konduktív áram (1. ott). A moz
gó elektromos töltés maga körül mág
neses teret létesít, a mágneses tér 
viszont hat a mozgó töltésre. Például 
a katódsugár — mely ugyancsak K. —, 
melyben negatív egységtöltéssel bíró 
részecskék, az elektronok mozognak 
a katód felületére merőlegesen egye
nes vonalban, ha mágneses térbe ke
rül, az elektronok pályája elgörbül, 
csakúgy, mint egy áramot vivő ve
zető mágneses térben (1. még Áram, 
konduktív és konvektiv). F. M.

Konvergencia-pont, 1. Csillaghalma
zok.

Konverzióelmélet Winklcrnok Г1930) 
Morgan lineáris génelhelyezés- (1. ott) 
és kicserélődés- (1. Átkeresztezés) el
méletével szemben kifejtett elmélete, 
amely szerint a heterozigótákban (1. 
Zigóta) határozott gyakorisággal d o 
m i n a n c i a c s e r e  lép fel. Ezzel is 
meg lehet magyarázni a rekombináció
kat (1. Génkapcsolódás), de nehezeb
ben, mint a Morgan-elméletekkel, miért 
is a K. nem terjedt el (1. Kromozóma- 
elmélet). Sz. Z.

Konzervatív tulajdonságok a légtö
megek oly tulajdonságai, amelyek a le
vegő hely- és magasságváltozásai köz
ben nem változnak és így alkalmasak 
arra, hogy ugyanazt a levegőfajtát 
(1. ott) napok múlva és nagy távol
ságok megtétele után is fel lehessen 
ismerni (1. Specifikus nedvesség és 
Légplankton). A.L .

Konzumensek ( =  fogyasztók), táp
lálkozás-biológiai szempontból vala
mely biocönózisnak (1. ott) azok a 
tagjai — főleg állatok —, melyek 
szerves táplálékaikat a producensek- 
től ( =  termelőktől) (1. ott) nyerik 
(1. Producensek és Reducensek). V. L.

Kopp-törvény. A szilárd vegyület 
molekulahője (1. ott) egyenlő a vegyü- 
letben levő atomok atómhőjének össze
gével. Az atómhő a legtöbb elemnél 6'4. 
Eltérő értékek: C-nél P8, Я-nál 2-3, Ti
nói 2-7, Si-nél 3‘8, O-nál 4-0, P-nél 5‘4, 
Ge-nél 5’5. A K. szerint a molekulahő 
a szilárd vegyület a d d i t í v  t u l a j 
d o n s á g a .  M. J.

Koprobionták azok az élőlények, 
melyek a szemétben, trágyában élnek.

V. L.
Korcs a keresztezéskor keletke

ző heterozigóta egyén (hibrid vagy 
basztard) elnevezése magyarul, ami 
azonban nem helyes, mert a magyar 
nyelvhasználat a k o r c s  szó alatt 
csenevész, degenerált, leromlott (el- 
korcsosult) alakot ért, holott a hib
rid gyakran még a szülőknél is erő
teljesebb testalkatú (1. Túlfejlődés). 
Emiatt a k e r e s z t e z é s  helyett a
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k o r c s o s í t á s  szót sem helyes 
használni. Sz. Z.

Korlátolt oldékonyság, 1. Oldékony
ság.

Korona. Így nevezik azt a kisülést, 
amely szabad levegőben haladó vezeté
kek mentén keletkezik, ha a feszültség
70.000 voltot meghalad. Sima vezeté
keken mint fényburok veszi körül a 
vezetéket, érdes felületeken különálló 
világító pontok és kis fénypamatok 
keletkeznek. A kisülést érdes, sziszegő 
hang kíséri. Csúcsokon vagy nagy tö
réseknél különösen feltűnő. Lényegében 
azonos a magas helyeken jól ismert 
lidércfénnyel. Minél vékonyabb a veze
ték, annál kisebb feszültségnél előáll. 
Ritkább levegőben könnyebben kelet
kezik. — A K. energiaveszteséget je
lent, mely hosszú vezetékeknél lénye
ges lehet. A vezetékek méretezésénél 
ezt tekintetbe kell venni. A vezetékek 
távolsága egymástól és vastagsága an
nál nagyobb legyen, minél nagyobb a 
feszültség. 200.000 voltnál nagyobb 
feszültség a koronaveszteségek miatt 
egyáltalában nem gazdaságos. Hegyes 
vidékeken a kisebb légnyomás és a jég 
lerakódása még növeli a veszteséget. 
Minthogy ez a veszteség a rezgésszám
mal együtt nő, ha nem is arányosan, 
mint azelőtt hitték, ezért ilyen helye
ken a nagyfeszültségű egyenáramra 
kezdenek áttérni. Kismértékű K. jó vé
delem a túlfeszültség ellen. M. J.

Korona, 1. Napfelület.
Korreláció. A K. régi, még Cuvier- 

től származó, meghatározás szerint az 
egyed részeinek kölcsönhatását, kölcsö
nös függőségét, egyidejű és együttes 
változását jelentette. Noha ez az össze
függés csak a formált részekre vonat
kozott, később fiziológiai és filogene
tikai kapcsolatokra is kiterjesztették. 
— A K. fogalma ebben a szövegezésben 
túlságosan tágnak bizonyult, minthogy 
sok heterogén vonatkozás egybefogla
lását tette lehetővé. A modern bioló
giai, de különösen fejlődésmechanikai 
kutatások eredményeképen több, élesen 
elhatárolt fogalomra bomlott fel. Ezt 
elsősorban az okság elvének, az ok és

okozati összefüggések szempontjának 
a fogalom körében való érvényesítése 
okozta és tette szükségessé. A K. fo- 
galomköréből elsősorban minden funk
cionális összefüggést, működésfizioló
giai kapcsolatot kirekesztünk és csak 
alaktani összefüggéseket veszünk kö
zelebbi vizsgálat és taglalás alá. A szer
vezet formált részei között fennálló 
viszony részletes vizsgálata a követ
kező fogalmakhoz vezetett: 1. R e l á 
c i ó  (viszony). A szervezet egy formált 
részének egy másik résztől való egyol
dalú kauzális függését relációnak ne
vezzük. A szerv egyoldalú függő vi
szonyban van R-szervvel. A B -nek 
kauzális függvénye. Világítsa meg a 
reláció fogalmát a következő példa: 
az idegrendszer a kétéltűeknél is a 
velőlemezből fejlődik, amelyet az alá
bélelő ősbélhát indukál velőiemezzé az 
ektodermából. Ha az ektoderma ős- 
bélháttal való alábélelése valamilyen 
okból (1. Exogastrula) elmarad, velő
lemez s ezzel összefüggésben ideg- 
rendszer nem fejlődik. A velőlemez 
fejlődése tekintetében tehát az ősbél
hát függvénye az ősbélháttal reláció
ban van. A függőség lehet közvetlen, 
mint a példa esetében, vagy közvetett, 
amidőn a függést hormonok közvetí
tik. — 2. K o r r e l á c i ó  (szorosabb 
értelemben, kölcsönösség). A szervezet 
két vagy több részének kölcsönös kau
zális függését a szűkebb értelemben 
vett K.-terminussal jelezzük. A relá
cióhoz hasonlóan a kölcsönös függés 
lehet közvetlen, vagy pedig hormonok 
útján meghatározott. Pl. a belső el- 
választású mirigyek egymással állandó 
kölcsönhatásban, kölcsönös függésben, 
szorosabb értelemben vett К.-ban van
nak. — 3. K o n j u n k c i ó  (kombiná
ció, összetartozás). A szervezet állan
dóan együtt előforduló és ezért össze
tartozó részeinek azon viszonyát, mely
ben azok mindnyájan egy rajtuk kívül
álló tényezővel egyenkint és külön-kü- 
lön relációban vannak, egymástól azon
ban függetlenek, K.-nak, vagy Dürken 
régebbi elnevezése szerint kombináció
nak nevezzük. A konjungált részek egy
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más között mellérendelt szerepet visz
nek, azonban mindnyájan egy rajtuk 
kívülálló tényezőnek vannak alárendel
ve. Pl. az emlősök másodlagos ivari 
bélyegei, mint a bajúsz, sörény, gégefő 
alakulása, csonttarajok, emlők fejlett
sége, testarányok stb. egymástól füg
getlenül együtt megjelenő konjungált 
tulajdonságok, amelyek mindnyájan a 
nemi mirigyekkel vannak egyoldalú 
okozati függésben, relációban.

D. E. és K. A.
Korreláció (az örökléstanban), 1. 

Viszonosság.
Korrelációszámítás két vagy több 

jelenség számszerű kapcsolatának szo
rosságát kutató eljárás. A kapcsolat 
fennállását és szorosságát a korrelá
ció-együttható értéke dönti el; minél 
közelebb áll ez a ±  1-hez, annál szoro
sabb a kapcsolat. A kapcsolatot való- 
szerűnek a korreláció-együttható ál
landósága és valószínű hibájának ki
csinysége (az együttható harmad-, ne
gyedrésze) esetén fogadhatjuk el. A 
K.-t a meteorológiában hosszútartamú 
időjárás előre jelzések készítésére al
kalmazzák, ha sikerül segítségével szo
ros számszerű kapcsolatot kimutatni 
egymást követő időjárási jelenségek 
között. Pl. Groissmayr F. összefüggést 
talált ilymódon a Nagy Alföld júliusi 
hőmérséklete és Közép-Európa rákövet
kező telének hőmérsékleti jellege kö
zött. A K. segítségével készült hosszú- 
tartamú időjárás előrejelzések egyelőre 
kísérleteknek tekintendők. B. N.

Korreszpondeáló állapot. Ha a Van 
der Waals-egyenlet állapotjelzői he
lyébe a megfelelő redukált mennyi
ségeket visszük be, amelyek mint a 
tényleges és a kritikus állapotjelzők 
viszonya vannak definiálva,

akkor olyan állapotegyenlethez ju
tunk, amely valamennyi gázra és fo
lyadékra egyaránt érvényes (redukált 
állapotegyenlet, 1. ott). Ha két kü
lönböző test redukált hőmérséklete és

nyomása megegyezik, akkor ezek kor
reszpondeáló (megfelelő) állapotban 
vannak. К.-ban levő anyagoknak nem
csak redukált térfogata egyenlő, ha
nem a sajátságoknak az állapotjel
zőkkel való változása is egyformán 
folyik le. — Ez a törvényszerűség, 
amely csak normális molekulájú anya
gokra érvényes, alkalmas arra, hogy 
valamely anyag olyan sajátságait ha
tározzuk meg más anyagon végzett 
mérésekből, amelyekre nézve kísérleti 
adatokkal egyáltalában nem rendelke
zünk. L. B.

Korreszpondencia-elv. A Bohr K. 
azt mondja, hogy a kvantumelmélet 
eredményei növekvő kvantumszámok
kal mindinkább a klasszikus elméle
téibe mennek át. A régi kvantumel
méletben ez az elv igen hasznos 
volt, mert segítségével fontos követ
keztetéseket lehetett vonni a színkép- 
vonalak intenzitására, polározottságá- 
ra stb., melyekről a régi kvantum- 
elmélet nem adott felvilágosítást. Az 
új kvantummechanika azonban ezek
nek a mennyiségeknek is pontos ki
számítását teszi lehetővé. N. T. és G. P.

Kozmikus elnyelés. Valószínű, hogy 
a csillagok közt levő térben van anyag, 
de ennek sűrűsége oly rendkívül ki
csi, hogy a rajta átmenő fényt egy
általában nem nyeli el. Általános, 
minden irányra kiterjedő fényelnyelés 
a világűrben nincs. De egyes irá
nyokban bizonyosan van elnyelés. Ezt 
gázfelhők okozzák, számuk csillagrend
szerünkben az utóbbi megfigyelések 
szerint elég nagy. Sűrűségük és vas
tagságuk igen különböző, a fényt en
nek megfelelően nyelik el. Újabban 
ezeket a felhőket gondosan vizsgál
ják, mert az irányukba eső csillagok 
fényét gyengítik. M. J.

Kozmikus por. Idegen égi testek 
tömege nemcsak meteoritek alakjá
ban jut a Földre, hanem igen kis ré
szekből álló, vastartalmú K. alakjá
ban is. Sok olyan porhullást is így 
magyaráztak, amelyről utóbb kiderült, 
hogy vulkánikus kitörésből jutott a 
levegőbe. M. J.



43 0

Kozmikus sugárzás. A K. Földünkre 
érkező igen nagy áthatolóképességű su
garakból áll, melyek azonban Földünk 
légkörén kívül erednek. Észlelni azál
tal tudjuk, hogy ionizálják a levegőt. 
Energiájuk és áthatóképességük pedig 
úgy határozható meg, hogy megfigyel
jük ionizálóképességük csökkenését, mi
közben különböző vastagságú anyag- 
rétegeket fektetünk útjába, vagyis meg
mérjük abszorpcióját. Ilyen méréseket 
végeztek a légréteg különböző magas
ságaiban egész 27 km magasságig (Re- 
gener regisztráló ballonnal), továbbá 
vízben 230 m mélységig (Regener a 
Bodeni tóban) és még különböző fé
mekben; így pl. 1 m ólom vastagságig 
(Rossi). — A K . mérésére háromféle 
eszköz jön tekintetbe: ionizációs kam
ra, Geiger—Müller-számlálócső a koin
cidencia-módszerrel és Wilson-kamra. 
(Ezekről 1. az egyes címszavak alatt.) 
— Természete szerint a K. lehet fény- 
hullám-(foton-)termószetű, mely eset
ben a hullámspektrumnak a rádióaktív 
у-sugarak után következő kibővítése
ként volnának felfogadhatok; de lehet 
korpuszkuláris sugárzás is (1. ott), 
vagyis nagy sebességgel haladó elektro
nokból, protonokból, esetleg neutronok
ból stb. állhat. Természetének eldön
tésére tanulmányozzák elektromos és 
mágneses terek hatását a sugárzás pá
lyájára, mert ezek a töltéssel bíró kor
puszkuláris sugárzás pályáját elgörbí
tik, míg a töltésnélküli korpuszkulá
ris vagy hűl lám természetű sugárzás 
pályáját nem befolyásolják. E célból 
megvizsgálták a Föld mágneses teré
nek behatását; ez kétféle módon végez
hető el: egyrészt a sugárzás intenzitá
sának változását vizsgálva a külön
böző mágneses szélességi körök men
tén (Clay—Compton), másrészt a kü
lönböző irányokból beeső sugárzás
intenzitás eloszlásának megfigyelésével 
(Gompton, Johnson). Mindezek a kísér
letek az újabb időben pozitív ered
ményre vezettek, miáltal bebizonyoso
dott, hogy a K. egy része mindenesetre 
korpuszkuláris természetű, töltéssel 
bíró részecskékből áll. Mesterséges mág

neses terek hatása magára az elsőleges 
sugárzásra nem figyelhető meg, mert 
eddig nem sikerült elég erős tereket lé
tesíteni, hogy azok ilyen nagy ener
giájú sugarakat képesek legyenek el
téríteni. Azonban Wilson-kamrával kap
csoltan a mesterséges mágneses terek
ben végzett kísérletekből fontos fel
világosításokat lehetett nyerni a K. 
másodlagos sugarairól, valamint köl
csönhatásának módjáról, midőn ato
mokba ütközik. Kitűnt, hogy a K. má
sodlagos sugarai pozitív és negatív töl
téssel bírnak, ezenkívül pedig fontos 
eredmény volt, hogy a pozitív töltésű 
másodlagos sugarak közt vannak olya
nok, melyeknek tömege egyenlő az elek
tron tömegével; ezeket az így felfede
zett új elemi részecskéket pozitronok
nak nevezték el. E vizsgálatok másik 
eredménye volt, hogy megállapították, 
hogy a K. anyagba ütközve, benne 
atómrombolásokat idéz elő. — A K. 
eredetére vonatkozóan az eddigi méré
sek még pontos felvilágosítást nem tud
tak adni; még nincs eldöntve, hogy 
vájjon a csillagokból jönnek (intenzi
tásuk változásának periodicitása meg
felel-e a felette elvonuló csillagos ég 
elforgásával), avagy pedig a csillagta- 
lan űrből. — A K.-ra még a következő 
elnevezések használatosak: Hess-féle. 
ultra, magassági, áthatoló sugárzás.

F.M.
Kozmopolita növények, amelyek a 

Föld egész felületén vagy annak 
nagy részén, de gyakran csak hatá
rozott életfeltételek mellett, bizonyos 
növényszövetkezetekben élnek, ilye
nek mikrofiták (baktériumok, gom
bák, planktonmoszatok), vizi növé
nyek (víz kiegyenlítő hatása az élet- 
feltételekre!), gyomnövények stb. S. R.

Köd. Ha a látótávolság (1. ott) egy 
kilométernél kisebb a levegőben le
begő finom vízcseppek vagy más ide
gen testecskék miatt, akkor azt mond
juk, hogy K. van. Meg kell tehát kü
lönböztetnünk a vízcseppekből álló és 
a „száraz“ szennyeződés által okozott 
К.-öt: ez utóbbi főleg gyárvárosok
ban és azok közelében gyakori, de a
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száraz szennyeződés a közönséges K. 
képződésénél is fontos szerepet já t
szik. A K. azelőtt kevéssé vizsgált 
meteorológiai elem volt, az utolsó év
tized tudományos és gyakorlati ha
ladása (aviatika) azonban elsőrangú 
fontosságú tényezővé emelte. Kelet
kezését tekintve lehet advektív (me
leg, páradús levegőnek hideg talaj 
vagy vízfelület fölé való beáramlása 
s az érintkezés közben való lehűlése 
folytán keletkező) és sugárzási (az 
éjjeli kisugárzás okozta lehűlés nyo
mán előálló) K. Minthogy а К. a 
repülés egyik legnagyobb akadálya, 
repülőterek helyének kiválasztásánál 
igen fontos a ködgyakorisági viszonyok 
ismerete. Újabban kísérleteznek a K. 
mesterséges eloszlatásával (elektromos 
töltésű homok kiszórása útján). (Lásd 
még Áöroszol.) T. G.

Ködcseppek elektromossága, 1. Fel
hők elektromossága.

Ködfény. A Geissler-oső (1. ott) ka- 
tódját kisülés közben fényréteg borítja. 
Ez a K. Ha az áramerősséget növeljük, 
ennek kiterjedése egyre nő, míg vé
gül a katódot egészen befedi. А к ö d- 
f é n y l á m p á k  fénye ettől a köd
fénytől ered. Az Osram-gyártmány- 
ban az elektródok csavaralakban gör
bített drótok, melyek méhkas alakot 
vesznek fel. A lámpákban előtét-ellen
állás is van. 110 és 220 voltos áram
ra készülnek és közönséges foglalat
ba helyezhetők. A gáztöltés hélium 
és neon keveréke. Fogyasztása 2—4 
watt. A Pintsch-lámpa katódja fél
gömb alakú vaslemez, anódja horog
alakú vasdrót, töltése neon. Fogyasz
tása 5 watt, fényerőssége 1 Hefner- 
egység. A ködfénylámpákat jelzésre 
és éjjeli szobavilágításra használják. 
A kisülés egy bizonyos feszültség, a 
cső ú. n. gyujtófeszültségének (1. ott) 
elérésekor indul meg. A K. karakte
risztikája negatív (1. Negatív ellen
állás), miért is, ha világítási célra 
használjuk, előtét-ellenállást kell kö
rébe iktatnunk. Negatív ellenállása 
folytán azonban alkalmazható rezgé
sek előállítására. Legelterjedettebben

reklámvilágításra, továbbá jelzőlám
pák gyanánt alkalmazzák. Segédelek
tródával ellátva mechanikus relaiszt 
tud pótolni, sőt kisebb tehetetlensé
génél fogva bizonyos esetekben elő
nyösebben alkalmazható. F. M.

Ködfény - oszcillográf. A K. váltó- 
áramos feszültség vagy áram változá
sának görbéjét azáltal tudja követni, 
hogy a katód közelében levő nega
tív ködfénynek (1. ott) a terjedelme 
arányosan változik az áramerősség
gel. Így a ködfényoszlop hosszából 
az áramerősségre tudunk következtet
ni. — Többnyire egy zárt üvegcsőből 
áll, melyet pár milliméter nyomású 
gázzal töltenek meg és melybe két 
beforrasztott elektródát, katódot és 
anódot helyeznek el. Az anódot oly 
közel helyezik, hogy még a Faraday- 
sötéttérbe benyúljék, miáltal a pozi
tív fényoszlop nem tud kialakulni és 
csak a katód környezete világít. — 
Forgó tükörben nézve a negatív köd
fényoszlop hosszának időbeli változá
sát tudjuk követni vagy fotografiku- 
san regisztrálni. F. M.

Ködfoltok. A pontszerű csillagok
kal szemben többé -kevésbbé kiter
jedt, halvány égi objektumok. Két tel
jesen különböző osztályba sorolhatók: 
galaktikai és extragalaktikai K. Utób
biakról nemrég kiderült, hogy a Tej- 
útrendszeren kívül fekvő csillagrend
szerek. A hozzánk legközelebb levő
ket nagyobb távcsövekkel sikerült csil
lagokra felbontani. A K. elnevezés 
tehát nem illik rájuk, ezért újabban 
e x t r a g a l a k t i k á k  nak (1. o tt) 
nevezik őket és nem sorolják a kö
dök közé. Tehát csak a galaktikai kö
dök a tulajdonképeni kozmikus kö
dök. Ezek vagy d i f f ú z ,  vagy b o l y 
g ó s z e r ű  ( p l a n e t á r i s )  K. Mind
két osztály tagjai erős galaktikai kon
centrációt mutatnak és így kétségkí
vül a Tejútrendszer tagjai. Termé
szetesen ez nem zárja ki, hogy más 
csillagrendszerben is előforduljanak, 
így különösen a Magellan-felhőkben (1. 
ott) ismernek nagyon sok diffúz és 
planetáris ködfoltot.
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A d i f f ú z - k ö d ö k  szabálytalan 
alakú, kaotikus szerkezetű objektu
mok. Jól ismert példányaik a nagy 
Orion-köd és a Plejadok köde. Számuk 
néhány százra tehető. Színképük vagy 
emissziós vonalakból áll, vagy folyto
nos, ritkán abszorpciós vonalakkal. Az 
abszorpciós színképek lényegében min
dig megegyeznek a ködben levő csilla
gok színképével. Ezért felvetődött az 
a gondolat, hogy a ködök fénye nem 
magukban a ködökben keletkezik, ha
nem a velük összeköttetésben álló csil
lagoktól származik, még pedig a kon- 
tinuus színképek esetében reflexió, az 
emissziós színképeknél pedig gerjesztés 
útján. Hubblenek tényleg sikerült majd
nem minden esetben a köddel össze
köttetésben álló magas hőmérsékletű 
О vagy В típusú csilagokat találni és 
amellett még korrelációt is a ködök és 
e csillagok színképe között. Eszerint, 
ha a csillagok színképtípusa Oe 5—Во, 
akkor a köd színképe emissziós vona
lakból áll, ha В 1 vagy későbbi, akkor 
kontinuus. Hubble azonkívül kimutatta, 
hogy a ködök felületi fényessége a csil
lagoktól való távolsággal a feltevésnek 
megfelelően csökken. A széleiken leg
többször teljesen sötétek már. A Tejút - 
ban található sötét ködök (1. Intersztel- 
láris tömegek) olyan diffúz ködöknek 
tekinthetők, amelyeknél hiányzik a 
fényt gerjesztő csillag. — A diffúz
ködök közül csak az emissziós szín- 
képűek tekinthetők gázködöknek. Szín
mérések alapján kimutatták, hogy a 
folytonos színképpel bíró ködök nem 
okoznak tiszta Кavleigh - színszóró
dást és ezért valószínűleg nagyobb, 
ú. n. meteorikus tömegekből állanak. 
— A diffúz-ködök távolsága a ben
nük levő csillagokból határozható meg. 
A nagy Orion-köd távolsága 540 par
sec, átmérője 8 parsec. A ködök sa
játmozgásáról, nagy távolságuk miatt 
nagyon keveset tudunk. Radiális sebes
ségük jól mérhető. Általában kis se
bességeket kaptak. Az Orion-köd kü
lönböző pontjaira erősen eltérő érté
kek adódtak, ami nagy belső mozgá
sokra vall.

A p l a n e t á r i s  K. kerek, vagy 
ovális objektumok, néha elég bonyo
lult belső szerkezettel, a legtöbbször 
centrális csillaggal. Néha 2—3 kon
centrikus héjból állnak, néha pedig 
gyűrűalakúak, halvány belső résszel. 
Curtis szerint mindegyik formájuk 
megmagyarázható, ha feltesszük, hogy 
a pólustól az egyenlítő felé vékonyodó 
ellipszoidos világító héjjakból és szé
les, a pólusok felé vékonyodó egyen
lítői gyűrűből állanak. A nagyobbak 
látszó átmérője 12'—15'-et is kitesz, 
a kisebbek alig különböztethetők meg 
a csillagoktól. Ma kb. 150 ismeretes. 
Van Maanen 20 Р.-köd centrális csil
lagának parallaxisát mérte meg. A 
legközelebb fekvő NGC 6543 távolsága 
30 parsec. A centrális csillag abszo
lút fotográfiai magnitúdójára van 
Maanen +  P9-et kap. Minthogy a 
centrális csillag legtöbbször Wolf— 
Rajet-típusú, ez az érték igen ala
csonynak mondható. Ügy látszik, it t 
WR - típusú törpékkel van dolgunk. 
Ciliiének sikerült az egyik centrális 
csillagon az Einstein-vörös felé való 
eltolódást kimutatni és ebből a csil
lag sűrűségére mintegy 1000-szeres víz- 
sűrűséget kapott. A Р.-ködök radiá
lis sebességeit Campbell és Moore ha
tározták meg. A színképvonalak struk
túrája erős belső mozgásokra mutat. 
Zanstranak sikerült a színképvonalak 
szerkezetét a Р.-ködöt alkotó gázhé
jak expanziójával magyarázni. Az ex
panziós sebesség általában 20—100 
km/see, de a Crab-ködnél 2400 km/ 
sec.-ot tesz ki. Ennél a ködnél sike 
rült a látszó tangenciális expanziót 
is mérni és ez teljesen egyezik a radiá
lis sebességekből kapott értékkel.

A planétáris-K. színképe emissziós, 
rendszerint folytonos alappal. A leg
erősebb vonalak az 5007 és 4959 hul
lámhosszú Ni- és iVí-vel jelölt vona
lak. Mivel ezeket sohasem sikerült la
boratóriumban előállítani, kezdetben 
egy ismeretlen elem, az ú. n. n e b u -  
1 i u m vonalainak tulajdonították 
őket. Boicennek 1926-ban sikerült ki
mutatni. hogy Ojj metastabil állapo



tából kiinduló tilto tt átmenetek útján 
jönnek létre. Az Ni- és ЛС-vonal mel
lett a H Balmer-seriese és Яе-vonalak 
vannak főleg jelen. Az emissziós szín
képpel bíró diffúz ködök színképe igen 
hasonlít a planétáris ködökéhez, csak 
a Я-vonalak a Ni, Аг-von alakhoz ké
pest sokkal erősebbek.

Ha egy planétáris-K.-t résnélküli 
spektrográffal fotografálnak, a spek
trum a köd monokromatikus képeinek 
sorozatából áll, amelyek a centrális 
csi.lag folytonos színképe felett he
lyezkednek el. Az egyes monokroma
tikus képek nagysága igen különböző. 
Ennek magyarázata a következő. A 
ködök fénye nem vonalas gerjesztés 
útján keletkezik, hanem a ködben levő 
atomok elnyelik a csillagfényből a 
nagyfrekvenciájú kvantumokat, ioni
zálódnak és a kidobott elektronok ké
sőbb az ionokkal rekombinálódva su
gározzák a megfelelő színképvonalakat. 
Mielőtt a szabad elektronok rekom
binálódnak, az ionizáció alkalmával 
kapott kinetikai energiájukat ütközés 
útján átadják az О-ionoknak, amelyek 
ezáltal az N1, N2 és a többi „tiltott“ 
vonal emittálásához szükséges meta
stabil gerjesztett állapotba kerülnek. 
Mivel a ködben jelenlevő különböző 
ionoknak igen különböző az ionizációs 
potenciálja, a köd nem képzelhető el, 
mint egyetlen gázatmoszféra, hanem 
fel kell tételezni, hogy a különböző 
ionok a csillag körül rétegesen helyez
kednek el, még pedig a csillag közvet
len környezetében a legmagasabb ioni
zációs potenciálnak megfelelő ionok, 
amelyek elnyelik a csillagfényből a leg
nagyobb energiájú kvantumokat, a 
külső rétegekben levőknek csak az ala
csonyabb ionizációs fokoknak meg
felelő energiákat engedik át. A plané
táris ködöknek ez a rétegezettsége kö
vetkeztében nem egyenlő nagyok a kü
lönböző monokromatikus képek nagy
sága.

A ködfény gerjesztésének mechaniz
musából Zanstra módszert dolgozott 
ki a centrális csillag temperatúrájá
nak meghatározására. A kapott hő- 

Természettudornányi Lexikon.

mérsékletek igen magasak, 40.000°— 
140.000°, úgyhogy a P.-ködök cent
rális csillagai az ismert legforróbb 
csillagok.

A gázhéjak expanziója arra mutat, 
hogy a Р.-köd anyaga a centrális 
csillagból származik. A kataklizma, 
amely onnan kidobta, valószínűleg a 
novakitöréssel azonos jelenség, amit az 
is valószínűvé tesz, hogy a novák idő
vel Wolf—Rajét - csillaggá alakulnak 
és hogy néhány novánál kitörésük 
után évek múlva sikerült is a csillag 
körül keletkezett gázhéjat fotogra- 
fálni és annak gyors expanzióját meg
figyelni. D. L.

Ködösítés. A haditechnikában hasz
nált eljárás mesterséges köd előidé
zésére. Ha a levegő nedvessége elég 
nagy (közel van a telítettséghez) ak
kor elegendő megfelelő mennyiségű 
kondenzációs magot juttatni a sza
badba, hogy a ködképződés megindul
jon. Egyébként nedvességszívó (higrosz- 
kópos) anyagok használandók. Az ilyen 
kísérletek csak gyenge szélben sike
rülnek (1. Gázháború). T. G.

Kölcsönös indukció, 1. Indukció.
Könnyen illő alkatrészek, 1. Geo

kémia.
Könnyű fémek néven foglalják ösz- 

sze azokat a fémeket, melyeknek sű
rűsége négynél kisebb. Ilyenek az al- 
kalikus fémek : lithium (sűrűsége
0-59), nátrium (0*98), kálium (0*87), 
rubidium (1*52), cézium (1*88). To
vábbá berillium (1*93), magnézium 
(1*78), kalcium (1*58), stroncium 
(2*54), bárium (3*75) és aluminium 
(2*60). A könnyű fémeknek ott van 
jelentőségük, ahol kis súlyra törekesz- 
nek (léghajók, repülőgépek, automo
bilok). A tiszta fémeknél nagyobb je
lentőségűek a könnyű fémek ötvé
nyei, ezek közül is leginkább az alu- 
miniumötvénvek (1. ott) és a magné- 
ziumötvények. Az utóbbiak könnyen 
oxidálódnak, ezért technikai célokra 
nem igen használhatók. Csak az elek
tronfém (1. ott) lett fontos. M. J.

Körfolyamat. Ha valamely rend
szer tetszőleges állapotváltozások után
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ismét eredeti állapotába tér vissza, 
akkor K.-ot végzett. E meghatározás
ból következik, hogy a К.-ban a belső 
energiaváltozás zérus, az első főtétel 
értelmében tehát A — —Q, vagyis a 
К.-ban befogadott (végzett) munka 
egyenlő a leadott (felvett) hővel. — 
Ha a K. izoterm, vagyis valameny- 
nyi változás ugyanazon hőmérsékleten 
megy végbe, akkor a második fő
tétel értelmében csak az olyan irányú 
folyamat realizálható, amely munka- 
befektetés árán hőt termel, mert el
lenkező esetben a másodfajú per
petuum mobiléhez jutnánk. Ha a fo
lyamat reverzibilis, akkor a munka
termelés maximum, tehát mivel az 
előbbiek szerint pozitív nem lehet, 
legfeljebb zérus. Az izoterm reverzi
bilis K. által végzett munka (és ez
zel a befogadott hő) tehát zérussal 
egyenlő, vagyis az ilyen folyamatok 
létezését nincs módunkban észrevenni. 
— Az anizoterm reverzibilis K. alkal
mas munkatermelésre, a munka ér
téke, Carnot szerint kiszámítható (1. 
Carnot-K.). L. B.

Körfolyamat, mágneses, 1. Hiszteré- 
zis, mágneses.

Körfrekvencia. Ha f  a váltóáram 
váltakozásszáma (frekvenciája) másod
percenként, akkor 2 я  f a körfrekven
cia: ю — 2 n f. A váltóáram erőssége 
és iránya periódikusan változik. A 
tiszta váltóáram erőssége: I =  I0 sin 
óit, Io a váltóáram erősségének leg
nagyobb értéke, amplitúdója, t  az idő. 
Az w-t szöget f á z i s s z ö g n e k  ne
vezzük. M. J.

Környezethatás, 1. Modifikáció, Szo- 
máció.

Körös polározás, 1. Elliptikus és kö
rös polározás.

Köszvény, 1. Húgysav.
Kötött léggömb. A légkörkutatás

ban (1. ott) használatos, 50 m3 körüli 
ürtartalmú, impregnált selyemből vagy 
gumiszövetből készült rendes lég
gömb, amelyet hidrogénnel töltve, mo
torral hajtott dobra csévélt drót se
gítségével bocsátanak a magasba. A 
léggömb a levegő hőmérsékletének,

nedvességének, nyomásának és esetle
ges egyéb jellemzőinek a mérésére ön
író műszert (meteorográf, 1. ott) visz 
a magasba. Az ily léggömbbel elér
hető magasság 5—6 km; csak gyenge 
szélnél használható, mert az erős szél 
lenyomja. Az ú. n. sárkány-ballon 
már valamivel erősebb szélben is fel
szállhat, mert alakja hosszúkás s ön
működő kormányfelületei úgy állít
ják be, hogy a szél reá ható nyomása 
lehetőleg kicsi legyen. Igen alkalmas 
K. felbocsátására egy gyorsan mozgó 
(legalább 40 km/óra sebességgel ha
ladó) hajó, mert ez ellensúlyozhatja 
a szelet: ezt a módszert használják pl. 
a Bodeni-tó mellett fekvő friedrichs- 
hafeni obszervatóriumban. T. G.

Kötött örvény. Ha a cirkulációnak 
(1. ott) pozitív értéke van, akkor 
— ha a zárt vonal határ esetben 
maga folyadékáramban levő test kon
túrvonala — úgy a testet örvényszál 
székhelyéül tekinthetjük. Ez a K., 
amely egyik kritériuma a testen ke
letkező ú. n. cikulációs dinamikus fel
hajtóerőnek (1. ott). F. K.

Közbenső hegységek az orogén (1. 
ott) belsejében elhelyezkedő régibb 
hegységek, melyek mint viszonylag 
ellentállóbb kéregrészletek, a fiatalabb 
redőket kifelé szorítják az orogén elő
tere felé (1. Előtér). Ha a közbenső 
hegységtömbök a geológiai idők fo
lyamán epirogenetikus mozgások (1. 
ott) következtében alá is süllyednek,, 
a fiatalabb redők irányát mégis meg
szabják, amennyiben ezek, mint va
lami kaptafához, hozzásímulnak a köz
benső hegység tömegéhez. Ilyen K. 
a Kárpátok íve által körülölelt T i - 
s i a  (1. ott), a Kaukázus, az Iráni és 
Tauruszi láncok, a Dinaridák és a 
Balkáni-hegység közé ékelődő R h o 
d o p e -  tömb, az Appeniniek, az At
laszhegység, a Béti-Kordillerák között 
a T y r r h a e n i s ,  mely utóbbinak 
fennakadt rögei Korzika és Szardínia.

H. F.
Középérték, 1. Átlagérték.
Közepes diszperzió, 1. Relatív disz

perzió.
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Közepes fényerősség. A lámpák kü
lönböző irányban nem egyenlő mér
tékben sugároznak. Ezért a lámpákra 
nézve К.-eket is szokás megadni. Ezek 
közül különösen kettő fontos. A k ö 
z e p e s  t é r b e l i  f é n y e r ő s s é g  
(jele I 0) az összes irányokban fel
lépő fényerősségek középértéke. Az 
a l s ó  vagy f e l s ő  f é l g ö m b  K. - e 
azt a középértéket jelenti, melyet az 
alsó vagy felső félgömb különböző 
irányaiban fellépő fényerősségből ké
pezünk. Jelük és Ezeknek
ott van jelentőségük, ahol a lámpa 
az ernyő miatt csak az alsó vagy 
felső félgömbbe sugároz. M. J.

Közepes szabad úthossz. A gázok 
kinetikai elmélete szerint a molekulák 
pályája minden egyes más molekulá
val való ütközéskor változást szen
ved, a molekulák tehát a valóságban 
teljesen szabálytalan, zeg-zugos uta
kat írnak le. Az egyes, meg nem tört 
pályadarabokat szabad úthossznak ne
vezik. Világos, hogy a szabad úthossz 
nagysága a legkülönbözőbb lehet, 
mert némelykor a molekula hosszú 
utat tehet meg anélkül, hogy össze
ütköznék, míg máskor az ütközés igen 
hamar következik be. Ha azonban 
igen nagyszámú szabad úthossz kö
zépértékét vesszük, akkor a gázra jel
lemző mennyiséghez jutunk, melyet 
K.-nak neveznek. A K. sok gáz-saját
ságban játszik szerepet, így a diffúzió
ban, a belső súrlódásban stb. Értéke 
normális állapotú levegőben körül
belül 10~5 cm, ha azonban a nyomás 
egy milliomod atmoszférára csökken, 
akkor a K. már 10 cm körül van, 
vagyis ilyenkor egy 10 cm élhosszú 
kockában a molekulák az egyik faltól 
a másikig repülhetnek anélkül, hogy 
ütköznének. L. B.

Középfrekvencia (К.-ás rezgés) olyan 
váltóáram, amelynek a rezgésszáma 
1000 és 50.000 között van. Ezeket a 
szuperheterodin készülékeknél a fel
vételkor hozzák létre. V. M.

Kőzetek. Eredetük szerint három 
csoportba oszthatók: 1. a magma 
megmerevedéséből keletkezett K. az

e r u p t í v  K. (mélységiek és kiöm- 
lésiek) ; 2. a meglevő K. pusztulásá
ból keletkezett törmelék és oldott 
anyagok lerakódásából, illetve kivá
lásából, továbbá bizonyos szerves 
anyagokból létrejött K. az ü l e d é 
k e s  (szediment) K .; 3. az előbbi 
К.-nek a felszín alatt nagyobb mély
ségben, nagy nyomás, magas hő ha
tására végbemenő átkristályosodásá- 
ból, átalakulásából keletkeznek a m e- 
t a m o r f  K. (kristályos palák).

R.R.
Kőzetek idősségére következtetni 

iparkodnak bizonyos jelenségekből. 
Így pl. radioaktív anyagokból, azok 
ú. n. felezési idejéből, továbbá egyes, 
tektonikai hatásnak kitett kőzetekben 
levő ásványok zárványainak elmoz
dulásából és ez ásványok növekedési 
sebességéből. Az eredmények e téren 
azonban még igen bizonytalanok.

R.R.
Kőzetek kémiai összetétele, különö

sen az eruptív (magmából keletkezett) 
és metamorf (meglevő kőzetek átala
kulásából létrejött) kőzetek eredete és 
rendszerezése szempontjából fontos. A 
K.-t a kimutatott alkatrészek oxidjai- 
nak százalékszámával szokás kifejezni. 
A fontos alkatrészek száma 12, ezek 
a következők: SÍO2, Ti02, Р2Оь, 
AI2O3, Fe20 3, FeO, MnO, MgO, CaO, 
Na20, K20, H20. A többi alkatrész 
mennyisége rendesen igen csekély, né
hány század percent. — A kőzeteket 
kémiai alapon foglalják rendszerbe. 
Hogy a K. könnyebben áttekinthető 
legyen, az alkatrészeket bizonyos cso
portokba vonják össze. Ez összevonás
ban azt veszik figyelembe, hogy egyes 
alkatrészek milyen ás vány elegy rész
felépítésében vesznek részt (alkáli-föld- 
pát, kalcium-földpát, femikus ásvá
nyok, pl. amfiból, piroxén, csillám), 
minő kölcsönös arányban. Az átszá
mításban nem közvetlenül a vegyelem- 
zés súlypercent adatait veszik alapul, 
hanem az egyes alkatrészek molekula
hányadosát (=  súlypercent : molekula
súly). — A К.-nek kifejezésére jelen
leg több számítási mód használatos, 
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a legelterjedtebb három: az Osann-féle: 
a Niggli-féle és az amerikai. Az Osann- 
és a Niggli-számítással nyert értékek, 
az ú. n. k ő z e t - p a r a m é t e r e k  
lehetővé teszik a К.-nek grafikus áb
rázolását is. Osann a kőzet összetéte
léből a kovasav mól.-százalékos érté
kén kívül három paramétert számít, 
jelük a, c és /. Az ű-érték a kálium- és 
nátriumföldpátban foglalt alkáli-, a c 
a kalcium-földpátban található kal
cium- és a velük egyenértékű alumí
nium-tartalomra, az f a femikus ás
ványelegyrészekben levő színes fémoxi
dok mennyiségére vonatkozik. E há
rom paramétert a megfelelő arány- 
számokból úgy számítja át, hogy ösz- 
szegük 30 legyen. A kőzet e paraméte
rek alapján az Osann-háromszögpro- 
jekcióban grafikusan ábrázolható, az 
а-, c-, /-koordináták metszéspontjával, 
önként értetődik, hogy a háromszög
ben a hasonló összetételű (rokon) kő
zetek projekciópontjai egymás köze
lébe, ugyanabba a mezőnybe esnek. — 
Niggli paraméterei: si, al, fm, c, alk 
a kovasav, aluminium, fémikus (Fe, 
Mn, Mg), kalcium- és alkáli-oxidok 
mennyiségére utaló arányszámok. Áb
rázolásuk derékszögű koordináta-rend
szerben történik, a si-értéket az absz
cisszára, a másik négy értéket az or
dinátára kell felvinni. Niggli ábrázo
lásából pl. valamely eruptív vidék kő
zeteit létrehozó magmatikus differen- 
ciáció jellege szemléltetően kiviláglik. 
— Az amerikai rendszer, szerzői után 
(Cross, Iddings, Pirsson és Washing
ton) C.-I.-P.-W.-rendszer, a molekula
hányadosokból á s v á n y k o m p o 
n e n s e k e t ,  ú. n. normákat számít 
s ezek százalékos mennyisége, továbbá 
bizonyos viszonyszámok alapján a kő
zeteket kategóriákba csoportosítja. A 
kategóriák csoportszámaiból к ő z e i 
ké  p 1 e t  et állapít meg, mely egyút
tal a kőzet rendszertani hovatartozan- 
dóságát is kifejezi. R. R.

Kőzetképlet, 1. Kőzetek kémiai ösz- 
szetétele.

Kőzetparaméter, 1. Kőzetek kémiai 
összetétele.

Kőzetprovincia a bizonyos rokon
ságot eláruló eruptív kőzetek kategó
riája. A rokonság a kőzetet alkotó ás
ványokban, de főként a kőzet kémiai 
összetételében jut kifejezésre. Az erup
tív kőzetek nagy számát az a közös 
sajátság tünteti ki, hogy AI2O3-tar
talmuk nagyobb az alkáli- (nátrium , 
kálium-) oxidok mennyiségénél, mole
kula-hányadosokban kifejezve, másokat 
ismét az jellemzi, hogy bennük az 
AI2O3 mennyisége kisebb (vagy legfel
jebb egyenlő) az alkáli-tartalomnál. Az 
előbbi kőzetek az a l k á l i - m é s z  
vagy p a c i f i k u s  p r o v i n c i á b a  
tartoznak, az utóbbiakat pedig az 
a l k á l i  vagy a t l a n t i  p r o v i n 
c i á b a  sorozzuk. Az alkáli kőzetek 
csoportjában újabban különválasztják 
a k á l i  kőzeteket s ezeket a m e d i 
t e r r á n  provinciába különítik el. 
Egyes nagyobb területek földtani fel
építésében rendesen csak alkálimész-, 
vagy csak alkáli-kőzetek vesznek részt, 
ismeretesek azonban oly területek is, 
melyeken a két provincia kőzetei együtt 
fordulnak elő. A különböző K.-kat, 
illetve kőzeteiket a m a g m a  d i f 
f e r e n c i á l ó d á s a  hozta létre. 
Újabb vizsgálatok szerint a magma 
eme differenciálódása függ a t e k t o 
n i k a i  V i s z о n у о к tói is; a gyűrt 
lánchegységek kőzetein végzett vizs
gálatokból arra lehet következtetni, 
hogy a felnyomuló magma differenciá
lódása gyűrődés közben megy végbe. 
A K.-k ma már nem jelentenek élesen 
elkülönülő csoportokat, melyeknek kő
zetei között semmi hasonlóság vagy 
átmenet nincs. Ebből a szempontból 
különösen érdekes a Földközi-tenger 
környéke. E terület kőzetein kimutat
ható, hogy a kőzetek kémiai össze
tétele nem ugrásszerűen változik, ha
nem a különböző K.-k kőzetei átmene
tekkel függnek össze. Az Alpok déli 
szegélyén, Elba szigetéig, pacifikus, 
onnan kelet felé az Apenninek nyu
gati szegélye mentén mediterrán, to
vább az Étnán keresztül Pantelleria 
és Linosa szigetén atlanti jellegű kő
zeteket találunk. A három K. által
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körülfogott területen mindhárom K. 
kőzetei megvannak. Ez a keveredés 
azt bizonyítja, hogy a differenciádé 
földrajzi viszonyoktól is függ. Ahol 
különböző K.-k érintkeznek vagy ke
reszteződnek, ott átmeneti kőzettípu
sok jönnek létre. R. R.

Köztesfajta, 1. Átcsapó modifikáció.
Krarup kábel. Ha nagy távolságra 

kell telefonálni, akkor a beszédáramok 
csillapodását kisebbíteni kell. Evégett 
Krarup a vezetéket vékony (0*2—0*3 
milliméter átmérőjű) vasdróttal csa
varja körül. Különösen alkalmas erre 
a célra a permalloy (1. ott). Főleg a • 
tengerbe fektetett vezetékben használ
nak K.-t. Ezzel a vezeték induktivitá
sát (1. ott) növelik. Ugyanezt elérik 
P u p i n - v e z e t ó k k e l  (pupinizálás). 
A vezetékbe 2—3 km távolságokban 
tekercseket iktatnak, melynek lemezek
ből összetett vagy vasporból préselt 
vasmagja van. A pupinizálás tette 
csak lehetővé a telefont nagy távol
ságra. A gondolat Heaviside-tői ered, 
a tekercs méretezését és legalkalma
sabb elosztását Pupin határozta meg. 
Az ilyen vezetékben van egy határ
rezgésszám, melynél nagyobbat a veze
ték nem enged át. A tekercsek mére
tezésével ezt úgy választják, hogy 
a beszédben előforduló rezgésszámokat 
a vezeték akadálytalanul átbocsássa. 
A gyakorlatban a határrezgésszám 
2600—3200/sec. A K.-nél ilyen határ
rezgésszám nincs, ezért különösen a 
gvorstelegráfiában célszerű. M. J.

Kratogén. K.-területek vagy K.-ek 
a földkéreg merev részletei, tehát 
mindazon területek, melyek az orogé- 
neken (1. ott) kívül feküsznek. Amíg 
az orogénekben a földkéreg feszültsé
gei alpin-típusú hegyképződést (1. ott) 
váltanak ki, addig a К.-re a germán
típusú hegvképződés (1. ott) jellemző.

H. F.
Kreatin, kreatinin. A kreatinin

.ЛГЯ2 COOli 
HN—C (  I

'  N----- CHo
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a kreatinnak az anhidridje. Mindket
tő fehérjeszármazék. Táplálékaink kö
zül a húsban, főleg pedig a húsleves
ben fordul elő. Embden szerint az 
izomműködéskor van nagy szerepe a 
foszforsavval alkotott vegyületének: 
a kreatinfoszforsavnak. Heveny lázas 
megbetegedésekkor megnő a kreati
nin mennyisége a vizeletben. T. H.

Krenobionták azok az élőlények, 
melyek rendszerint a forrásokban él
nek (1. Forrás). V.L.

Kretinizmus, 1. Pajzsmirigy.
Kriobionták a jégen vagy a havon 

élő lények. V. L.
Kriogél. Molekuláris vagy kolloid

oldatok lehűtése következtében képző
dött gélek (1. Gél). B. A.

Krioszol, olyan kolloidrendszerek,, 
melyek molekuláris diszperzrendszerek
ből azoknak megfelelő alacsony hő
mérsékletre való lehűtése (kifagyasz
tása) által képződnek. Ilyen pl. a kol
loidjég. B. A.

Kriptofita, 1. Életforma.
Kriptointermediár öröklés, 1. Valen

cia.
Kristály homogén anizotrop test. 

H o m o g e n i t á s  alatt azt értjük, 
hogy a K. egyenlő és egyformán orien
tált (azonos helyzetű) részei között 
sem kémiai, sem fizikai különbség 
nincs. A n i z o t r ó p i a  azt jelenti, 
hogy bizonyos sajátságok különböző 
irányokban különböző mértékben nyil
vánulnak (pl. a K. függőleges irány
ban más sebességgel növekszik, mint 
vízszintes irányban; egyik irányban 
keményebb, mint a másik irányban 
stb.). — Régebbi felfogás szerint a 
K. fogalmi meghatározásához tarto
zott az a szembetűnő tulajdonság, 
hogy külseje szabályosságokat árul el, 
hogy sík lapok határolják. Valóban 
a K. a természetben rendesen sík la
pokkal határolt k o n v e x  p o l i é 
d e r  (vagyis oly soklapú test, melyen 
„beugró szögek“, mélyedések nincse
nek) alakjában jelenik meg. Ma már 
tudott dolog, hogy ez a külső alak 
csupán folyománya a K.-t belsőleg fel
építő és Röntgen-sugarakkal kikuta-
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to tt szabályszerű tömegpont-szerkezet- 
nek. A K.-t tehát lényegileg ez a tör
vényszerűen felépített tömegpontszer- 
kezet határozza meg s nem a külső 
alak. Ezért a k r i s t á l y  név illeti 
meg pl. a henger- vagy kúpalakú fém- 
kristályokat is, melyeket az újabb 
kristályfizikai vizsgálatoknál mint egy
kristályokat használnak. R. R.

Kristálydetektor, 1. Egyenirányí- 
tás.

Kristályluminiszcencia, 1. Tribolumi- 
niszcencia.

Kristályok plasztikus magatartása
abban nyilvánul, hogy a deformáló 
erőnek a kristályrészek kitérni ipar
kodnak anélkül, hogy a kristályrács
ban rombolódás következnék be. Az 
ásványoknál ez a jelenség a s i k l a 
t á s  ban és a n y o m á s - i k e r  -kép
ződésben jut kifejezésre. Mindkét eset
ben a kristályrészek bizonyos síkok 
mentén, bizonyos irányokban (ezek 
mindig kristálytanilag kifejezhető sí
kok és irányok, vagyis helyzetük a 
térben indexszel [1. o tt] határozható 
meg) elmozdulnak, eltolódnak anélkül, 
hogy a kristály széttörne. A mechani
kai transzláció k o r l á t l a n  s i k 
l a t á s ,  amikor a kristályrészek el
tolódásának nincs megszabott határa, 
tehát a kristály részei valósággal le
tolhatok egymásról; kitűnő példáját a 
jég szolgáltatja, számos ásványon 
megfigyelték s különösen a fémek fel
dolgozásánál van nagy jelentősége. A 
nyomásiker a k o r l á t o l t  s i k l a 
t á s  esete, amikor a kristályrészek 
elmozdulása, eltolódása csak egy bi
zonyos határig, az ú. n. ikerhelyzetig 
történhetik. Ilyenkor az eredeti és el
tolódott kristályrész helyzete között 
az ikertörvény által megszabott össze
függés áll fenn. Pompás példája a 
kalcit, melynek romboéder kristályán a 
nyomásiker egyszerű kísérlettel köny- 
nyen előállítható. A kristályok plasz- 
ticitásával függ össze az ü t  é s i és 
n y o m á s i  i d o m o k  képződése. 
Ezek az idomok számos ásványon ke
letkeznek, ha a kristálylapot hegyes 
tűvel megütjük, illetőleg ha tompa tű

vel nyomjuk. Az idomok többsugarú 
csillagok, melyeknek ágai a kristály
lap szimmetriájának megfelelően he
lyezkednek el. Képződésük ugyancsak 
a siklatásra vezethető vissza. — A 
kristályok plaszticitása alkalmazko
dási képesség a megváltozott erőviszo
nyokhoz, tehát mintegy biztonsági 
berendezés. A kristály siklatásképes
ségével az igénybevétel erőhatását úgy 
vezeti le, hogy a maradandó alakvál
tozás a kristályrács szétrombolása nél
kül következzék be. Az igénybevétel 
eme levezetése természetesen csak bi
zonyos határig történhetik, ha a me
chanikai erők ezt a határt túllépik, a 
kristályrács szétrombolódik. R. R.

Kristályos folyadék, 1. Folyékony 
kristályok.

Kristályosodási mag egy telített ol
datban, ill. olvadékban több-kevesebb 
molekula, ion összetömörülése, mely al
kalmas halmazt alkot a kristályképző- 
dés megindítására. R .R.

Kristályosodási pálya, oly görbe, 
mely megjelöli, hogy a két vagy több 
alkotórészből álló olvadéknak adott 
hőmérsékleten mi a százalékos kémiai 
összetétele, mely a szilárd állapottal 
egyensúlyban van. A K. (kiválási 
görbe) tehát felvilágosítást nyújt va
lamely lehűlő olvadék kristályosodá
sának a folyamatára. R. R.

Kristályos pala, 1. Metamorfózis.
Kristályosztály, 1. Födési művelet.
Kristályrács. Már korábban is, de 

főképen a Röntgen-sugarak körében 
szerzett tapasztalatok alapján kiala
kult az a föltevés, hogy a kristályok 
atomjai szabályszerűen vannak elren
dezve a térben és a K.-ot alkotják. 
Minthogy mai ismereteink szerint az 
atomok egész kis világrendszerek, az 
atom helyzete alatt mindig súlypont
jának a helyzetét kell érteni. Pl. a 
kősókristályról a következő képet al
kotjuk magunknak. Egymásra merőle
ges egyenesekből készítsünk egy tér
beli kockahálózatot, amely tulajdon
képen egymásra tett kockák halmazá
nak is tekinthető. Két szomszédos 
egyenes távolsága: egy-egy kocka éle
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legyen igen kicsiny, akkora, mint az 
atomok súlypontjának távolsága. A 
kockahálózat minden csúcspontjába 
tegyünk egy-egy atomot, mégpedig 
egy egyenesen haladva, fölváltva egy 
nátrium és egy klóratómot; készen 
van a kősókocka K.-a. Nevezik t é r 
r á c s  nak vagy a t o m r á c s n a k  is. 
Egy-egy kis kocka neve e l e m i  
c e l l a  vagy r á c s e l e m .  Bármilyen 
rendszerbeli kristály fölépíthető ilyen 
elemi cellákból, de ezek nem kockák, 
hanem általában négyoldalú hasá
bok (parallelepipedonok), amelyeknek 
mind élei, mind élszögei különbözők. 
Alakjuk különben megfelel az egyes 
kristályrendszereknek. A hatszöges 
rendszerbeli atomrácsot is föl lehet 
építeni négyszögű hasábokból. Egy 
ilyen térrács nemcsak elemi cellák
nak egymásra rakásával építhető föl, 
hanem úgy is, hogy megadjuk egy 
rácselem három különböző élének irá
nyát és nagyságát (identitási távol
ságok) s egy pontot ezek mentén 
vagy velük párhuzamosan az identi
tási távolsággal folyvást odébb to
lunk. Éppen ezért az ilyen rácsot 
e g y s z e r ű  e l t o l á s i  r á c s n a k  
vagy B r a v a i s - r á c s n a k  nevezik. 
Vannak összetett térrácsok is, ame
lyek egyszerű eltolási rácsok egymás

ba tolásával állíthatók elő. Ilyen 
a k ö z é p p o n t o s  k o c k a r á c s :  
mindegyik elemi kockája középpontjá
ban is van egy atom (réz, ezüst stb. 
atomrácsa ilyen). Ez úgy is származ
tatható, hogy két megegyező kocka

rácsot úgy tolunk egymásba, hogy 
egyiknek rácspontjai, a másik kockái
nak középpontjába esnek. A h a t á r -  
p o n t o s  k o c k a r á c s  (ilyen a wol
fram, molibdén-fém rácsa) abban külön
bözik a közönségestől, hogy mindegyik

Z

elemi kocka határlapjainak közép
pontjában is székel egy atom. Ez 
négy megegyező egyszerű kockarács 
egymásba tolásával is származtatható. 
Az ilyenfajta összetett rácsokat b á - 
z i s o s  t é r r á c s  nak is nevezik, mert 
mindegyik elemi cellában még kisebb 
alapcellák, bázisok vannak. Ezeket is 
elő lehet állítani egyszerű eltolási rá
csok gyanánt, de az identitási távol
ságok iránya és nagysága a kocka
élektől eltérő. Mindegyik kristály- 
rendszerben vannak ilyen alapvető 
jelentőségű atomcsoportok, amelyek 
tulajdonképen összetett rácsok, de 
mégis egyszerű eltolási rácsoknak is 
tekinthetők. Ezek a Bravais-eltolási 
csoportok. A K. bármelyik három 
pontján át fektethetünk egy síkot, 
amely helyzete szerint sűrűbben vagy 
ritkábban van telehúzva atomokkal: 
ezt atómhálózati síknak (Netzebene) 
vagy röviden a t  ó m s í к nak nevezik. 
A kristálytani tengelyekből általa le
vágott darabok reciprok értékeinek 
aránya mindig kifejezhető három 
egész számmal, amelyeknek közös osz
tója csak 1, ezek az atómsík i n 

A kristály tan i indexek.

A kősó kristályrácsa.
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d e x e i  (Miller-félék). Az egymással 
párhuzamos atómsíkok távolságát ki 
lehet számítani az indexek felhaszná
lásával. A legtermészetesebb atómsí
kok a kristály határlapjai.

A kősókoeka határlapjaival párhu
zamos atómsíkok távolságát a követ
kező módon számíthatjuk ki. Gondo
latban toljuk el egy kicsit a kockarács 
vanalvázát egyik átlója mentén, de az 
atomok maradjanak a helyükön. Az 
eltolt váz minden egyes kockájának 
belsejében egyetlen atom székel, te
hát egy Na- és Cí-atómpár (egy kősó
molekula) két kockában helyezkedik 
el. E kettős-kocka térfogatát tekint
hetjük egy molekula térfogatának: 
2a3, ha a jelenti egy-egy kocka élét. 
Ezt még másképen is kifejezzük: egy 
gramm-molekula (mól) kősó tömege 
23Ю5 +  35‘45 =  58'50 gramm. Ha ezt 
elosztjuk a kősó sűrűségével (s =  
2‘17), megkapjuk egy mól. kősótérfo
gatát: 58'50/s. Ha ezt elosztjuk a 
mól-kősóban lévő molekulák számá
val (Avogadro-szám, 1. ott), megkap
juk egy kősó-molekula térfogatát. Te
hát:

Ebből gyökvonás után

a = .  УШ-
1 Ns

A számítások elvégzése után és a he
lyett d betűt vezetve be az atómsík- 
távolságok jelölésére: d =  2814 x 
10_tl cm 18 C°-on.

A Röntgen-sugárzás körében fontos 
szerepet játszott a s z f a l e r i t  -kris
tály (ZnS). Ennek K.-a is két egy
másba tolt rácsnak tekinthető. Gon
doljuk egy pillanatra, hogy a cinkató- 
mok rácsa teljesen egybeesik a kén- 
atómokéval. Majd pedig a kocka egyik 
átlója mentén toljuk el a kénrácsot, 
úgyhogy a kocka csúcsában lévő kén- 
atóm az átló negyedébe jusson. Ekkor 
persze a többi kénatómok is eltolód
nak. Ha a szfalerit rácsában az

összes atomokat szénatomokkal he
lyettesítjük, megkapjuk a gyémánt 
К.-át. Ebben a szénatomok ötös cso
portokba foglalhatók: 4—4 atom egy- 
egy tetraéder 4 csúcspontjában foglal 
helyet, az ötödik pedig a középpont
ban. Az eloszlása az előbbi szfalerit- 
rács baloldali alsó kockájában talál
ható meg. A mészpát-kristály (kai
éit, СаСОз) annyiban hasonlít a kő
sóhoz, hogy a kalcium és szénatomok 
hasonló módon helyezkednek el egy 
romboéderes térrácsban, mint a nát
rium- és klóratómok a kockarácsban.

A szfalerit kristályrácsa.

A mészpát határlapjaival párhuzamos 
atómsíkok távolsága 3029Ю4 X 10~11 
cm 18 C°-on. A kvarc-hasáb oldal
lapjaival párhuzamos atómsíkjainak 
távolsága 4246'02 X 10“ 11 cm, gipsz 
hasadási felületével párhuzamosaké 
7584G0 X 10~u centiméter, csillámé 
9942G2 X 10~u cm, cukor (100) in
dexű atómsíkjaié 10572 X 10“ 11 cm. 
Nagyobb atómsík - távolsága van a 
zsírsav-kristályoknak, amelyek úgy ál
líthatók elő, hogy a zsírsavat alkohol
ban feloldjuk, majd az oldatot üveg
vagy fémlemezre öntve az oldószert 
lassan elpárologtatjuk. Pl. a stearin- 
sav atómsíktávolsága a legjobban visz- 
szaverő atómsíkokra 39H Á, a melis- 
sinsavé 73‘5 A. Cs. E.

Kristályrendszer, 1. Födési művelet.
Kristályszerkezet, 1. Kristályrács.
Kristályváz gyors kristálynövekedés 

közben keletkezik, amikor az élek és 
csúcsok kialakulnak, azonban a lapok 
helyén rendesen lépcsős bemélyedés ma
rad. R. R.
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Kritikus állapot, az az állapot, 
amelyben a folyadék és gázfázis kö
zötti különbségek megszűnnek, ez a 
fázisokat elválasztó meniskus eltűné
sében jelentkezik. A К.-hoz a nyo
másnak és hőmérsékletnek határozott 
értékei tartoznak; a К.-ban mért sű
rűség a k r i t i k u s  t é r f o g a t  ot 
határozza meg. A k r i t i k u s  h ő 
m é r s é k l e t  et úgy is definiálhat
juk, mint azt a hőmérsékletet, ame
lyen felül akármilyen nyomás alkal
mazásával sem érhető el cseppfolyó- 
sodás; a kritikus nyomás az a maxi
mális gőznyomás, amely egyáltalában 
lehetséges. L. B.

Kritikus együttható. A kritikus hő
mérsékleten (Tk ) legyen a gáz spe
cifikus térfogata (1. ott) vk , nyomása 
pk . R jelentse az általános gázállan
dót (1. Gáztörvény). Akkor Yoiuig 
törvénye:

Ezt a 3'77-ot K.-nak, vagy Y o u n g -  
á l l a n d ó  nak nevezzük. Ez a tör
vény csak közelítően helyes. M. J-

Kritikus hőmérséklet 1. Kritikus ál
lapot.

Kritikus potenciál, az elektrokine- 
tikai potenciálnak az az értéke, me
lyen alul a diszperzrendszerek (főleg 
szolok) elvesztik állandóságukat, va
gyis koagulálnak (1. Elektrokinetikai 
potenciál, Koagulálás, Szolok állandó
sága). B. A.

Kritikus sebesség. A K. fogalmát a 
fizika különböző részeiben, különböző 
értelemben használják. A fénytanban 
К.-nek is szokták nevezni a fény ter
jedési sebességét vákuumban, amely 
299.800 km/sec, tehát kereken 300-000 
km/sec. Ez a számadat igen sok fi
zikai képletben előfordul. — A hidro
dinamikában К.-nek nevezik elsősor
ban azt a sebességet, amelyel az 
áramlás a laminárisból a turbulens
be megy át. Azután azt a sebességet, 
amely mellett a folyadék belsejében 
szakadás lép fel, és azt, amely mel

lett a folyadék mozgása egy csator
nában a sugárformából a közönséges 
folyásba megy át stb. — A gázok di
namikájában К.-nek nevezik a hang 
sebességét az illető gázban. — Az 
atómelméletben a Franck- és Hertz- 
kísérletben az elektronok azon sebes
ségét nevezik К.-nek, amely mellett 
az illető gázatómokkal való rugalmat
lan ütközés éppen fellép (1. Franck— 
Hertz-kísérlet). N. T. és G. P.

Kritikus térfogat, 1. Kritikus álla
pot.

Kromatikus hiba. Ha lencsére fe
hér fény esik, akkor a törésnél a fe
hér fény színeire bomlik. A vörös su
garak távolabb levő pontban egyesül
nek, mint az ibolya sugarak. A vörös 
fény gyujtótávolsága nagyobb, mint 
az ibolyáé. A vörös és az ibolya közt 
van a többi látható szín gyujtótávol
sága. A vörös szín gyújtópontját az 
ernyőn ibolya gyűrű veszi körül, az 
ibolya gyújtópontját pedig vörös gyű
rű. A kép egyes pontjait is színek kör
nyezik. Ez a K. Különösen a kép 
szélén feltűnő. Ha az ernyőt közelít
jük a lencséhez, akkor a képnek vö
rös szegélye van, ha távolítjuk, ak
kor ibolya. M. J.

Kromomer, 1. Kromozóma és Mu
táció.

Kroinoszféra, 1. Napfelület.
Kromozóma. Az élőlények sejtmag- 

vában keletkező elemek, amelyek a 
sejtmag-fonalzat feldarabolódásakor 
jönnek létre. A K.-ák mennyiségére 
vonatkozik a K.-számtörvény (1. ott). 
A K. rendszerint nem azonosak egy
mással, hanem gyakran ugyanabban 
a haploid sejtben minden egyés K. 
más alakú és nagyságú lehet (K.- 
individualitás). Ez a nagyság és alak 
azonban minden fajra éppúgy jel
lemző, mint a mennyiség. A nem
meghatározó vagy ivarkromozómákat 
(X, У) heterokromozómáknak vagy 
gonozómáknak, a többit pedig auto- 
zómáknak vagy eukromozómáknak is 
nevezik. Mivel a fogamzáskor a két 
párosodó egyén ivarsejtjeinek haploid 
kromozómagéuomja (1. ott) egyesül
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egymással, a zigótában és a belőle 
keletkező egyénben minden K.-típus- 
ból két darab van meg, amelyek 
egymással homológok. A homológ 
K.-ák együttesét az ilyen „diploid“ 
sejtben K. - g a r n i t ú r á  nak, K.- 
s z e r e l v é n y n e k  nevezik (1. Gé- 
nom). A megalakuló K.-ák sejttani 
képe olvasószerű szemcsesorozatot mu
tat, amelyben a festődő к г о m a t  i n 
és a nem festődő a k r o m a t i n  ré
szek váltakozó egymásutánban helyez
kednek el. A kifejlett K. rendszerint 
gyöngysorszerüen sorakozó k r o m o -  
m é r ékből van felépítve, ami meg
felel az örökléstudomány Morgan-el- 
méletének, amely szerint a gének a 
K.-kban lineárisan helyezkednek el 
határozott sorrendben (1. Lineáris 
génelrendeződés, Kromozóma-elmélet). 
Ez azonban nem jelent annyit, hogy 
minden kromomér egy-egy génnek fe
lel meg, mert a gének száma na
gyobb, mint a kromoméreké. Minden 
génnek megvan a maga jellemző he
lye (lókusz). A konjugáló homológ 
K.-kban az alléi gének lókusza pon
tosan egymással szemben fekszik, kor- 
respondeál (1. Átkereszteződés, Re
dukciós osztódás). Sz. Z.

Kromozómaaberráció egyes kromo- 
zómáknak vagy kromozómadaraboknak 
eltérő viselkedése a redukciós osztódás 
folyamán, a poliploidiával ellentétben, 
amikor a genomok mennyisége változik 
meg. Bridges (1923) szerint egész kro- 
mo zómák viselkedésében előfordul a ho
mológ kromozómák együttmaradása a 
redukciókor ( n o n - d i s j u n k c i o n ) ,  
egyes kromozómák kilökődése ( e l i mi 
ná c i ó ) ,  két kromozóma összeolva
dása ( f úz i ó) ,  két-három darabra sza
kadása (f r a g m e n t á c i ó), egy kro
mozóma sokszorozódása vagy elveszése 
(h e t  e г о z ó m i a). Egyes kromo- 
zómadarab megváltozásának oka lehet 
egy darab kirekesztése ( de l ec i ó) ,  
ami faktorkieséssel ( d e f i c i e n d a )  
jár, egy darab megkettőződése (d u p- 
1 i к á c i ó), megfordulása ( i n v e r 
zió) ,  vagy áttolódása ( t r a n s z 
l o k á c i ó )  más kromozómába. Sz. Z.

Kromozómadiminúció,l. Kromozóma- 
számtörvény.

Kromozóma-elmélet a mendelező tu
lajdonságok átöröklési mechanizmusá
nak magyarázatát jelenti. I. A genom, 
vagyis valamely szervezet mendelező 
génjei összességének, anyagi hordozói 
a kromozómák (1. ott). Az átöröklés 
anyaga (idioplazma) a sejtmag kroma
tikus anyagával valamilyen formában 
szerves kapcsolatban van, úgyhogy a 
géneket a kromozómák viszik át az 
újonnan keletkező sejtekbe és egyedek- 
be. A K. örökléstani előfeltétele, hogy 
a kromozómákat elosztó mechanizmus 
működése minden tekintetben meg
egyezzék a mendelező faktoroknak a 
keresztezési kísérletekben megállapított 
viselkedésével. A gaméták tisztaságá
nak (1. o.) következményeképen ugyan
is a gamétaképző redukciós osztódások
ban a homológ apai és anyai kromo
zómák eloszlása a keletkezett gamé- 
tákban a valószínűségi szabályok sze
rint következik be. Az előbbit Correns, 
Kniep és Wettstein F. a tetrádelem- 
zéssel, az utóbbit Carothers (1917, 
1921), Seiler (1925), Nawashin (1927), 
Belling és Blakeslee (1927) a kromo
zómák mendelezésének kimutatásával 
igazolta. — A K. sejttani előfeltételei:
1. A kromozómák a sejtmag állomá
nyának nem átmeneti, hanem meghatá
rozott egyediséggel rendelkező alaku
latai, amelyek az egyes fajokra jellem
ző, állandó számban változatlanul vi
tetnek át sejt- és egyedgenerációkon 
keresztül olymódon, hogy az egyes kro
mozómák fejlődésük azonos szakaszai
ban azonos alakban jelennek meg (Wen
rich, 1916). A kromozómák állandó gén
tartalma azonban bizonyos mértékű 
morfogenétikai folytonosságot is fel
tételez, ennélfogva a nyugvó magban 
a kromozómák anyagi egységüket csak 
látszólagosan veszítik el, de ez a fo
lyamat sohasem vezthet a különböző 
kromozómák anyagának tetszőleges ele
gyedéséhez (Herber, 1927), amit a ho
mológ kromozómák állandó és válto
zatlanul megmaradó belső szerkezete 
is bizonyít (W enrich, 1916; Heitz és
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Bauer, 1933). 2. A redukciós osztódás 
diakinézis szakaszában a homológ (apai 
és anyai) kromozómák mindig talál
koznak és hosszanti párosodással (pa- 
rasindesis, parallelkonjugáció) egymás
sal egyesülnek (Géléi, 1922).

II. A haploid kromozómaállomány 
kromozómái géntartalmukat és gené- 
tikai szerepüket tekintve, nem egyenlő 
értékűek, hanem egymástól kvalitatíve 
különböznek (Boveri, 1909), amit az 
ivari kromozómák felfedezésével (Hen- 
king, 1891; Wilson, 1905) és a non- 
disjunkcion kimutatásával (Bridges, 
1914—1916) igazoltak.

III. Az egymástól függetlenül men- 
delező tulajdonságpárok mindegyikének 
a genomban két gén felel meg, melyek 
két homológ kromozómában vannak el
helyezve. Mivel az összes allelomorf 
tulajdonságpároknak faktorai, mind
egyik egyedben meghatározott, de az 
allelek számához viszonyítva kevés
számú kromozómához kötve jelennek 
meg, ennélfogva mindegyik kromozó
mában igen nagyszámú génnek kell 
együtt lenni. Ennek közvetlen öröklés
tani következménye az lesz, hogy a 
szétválasztási törvény korlátlan érvé
nyessége dacára a faktorok független 
kombinációja nem következhetik be 
minden esetben (Bateson, 1911).

IV. Az egyazon kromozómában fog
lalt gének, a többi kromozómában el
helyezett, egymással függetlenül kom
binálódó génekkel ellentétben, öröklés
tani jellegű egységet, ú. n. kapcsolódási 
csoportot alkotnak, melynek tagjai kö
zött különböző erősségű (abszolút vagy 
részleges) faktorkapcsolódás jön létre. 
A faktorkapcsolódás kromozómás alap
ja ennélfogva az a tény, hogy az egy
mással kapcsolódott, a szabad kombi
nációban megakadályozott gének egyet
len kromozóma géncsoportjának tagjai. 
Ezzel szemben a homológ kromozómá
ban elhelyezkedő homológ gének között 
kapcsolódás nem jöhet létre. Ennek kö
vetkeztében a kapcsolódási csoportok 
száma a haploid kromozómaszámnál 
nagyobb nem lehet, ami egyúttal a sza
bad faktorkombináció felső határát is

megadja. Ezenfelül még a kapcsolódási 
csoport terjedelme és a hozzá tartozó 
kromozóma abszolút nagysága között 
is messzemenő egyezőség állapítható 
meg (1. Drosophila).

V. Az egyazon kromozómában lévő 
és kapcsolódási csoportot alkotó fak
torok nincsenek elválaszthatatlanul 
egymáshoz rögzítve, mert a részleges 
kapcsolódás esetében a kapcsolódási 
csoportok töredékei törvényszerűen bi
zonyos meghatározott százalékban je
lentkeznek. Morgan (1911) elmélete sze
rint két faktor kapcsolódásának meg
szűnése (genetikai crossing-over), vagyis 
a f a k t o r k i c s e r é l ő d é s  jelen
ségének sejttani magyarázatát azoknak 
a homológ kromozómadaraboknak ki- 
cserélődésében (citológiai crossing- 
over) kell keresni, amelyek a kicserélő
dött alieleket tartalmazzák. Mivel a 
homológ kromozómák a konjugációs 
fázisban (diakinézis) egymást átkeresz
tezve (chiasmatípia, Janssen, 1909) ho
mológ kromozómadarabjaikat egymás 
között kicserélhetik, ezáltal a kromo- 
zómadarab-kicserélődés eredménye a 
faktorkicserélődésben nyilvánulhat meg.

VI A faktorkicserélődés a speciális 
K. alapvető fontosságú jelensége, mely 
lehetővé tette az egyes kromozómák 
genétikai elemzését. Nevezetesen két A 
és C gén között a kicserélődési száza
lék (p) ideális esetben (egyszerű cros
sing) egyenlő lesz ezeknek, egy tetsző
legesen felvett harmadik génnel (Б) 
képzett kicserélődési érték különbségé
vel vagy összegével: p .AlC =  p . AI В 
+  p .B lC  (Sturtevant, 1913; Seiler, 
1929).

VII. A faktorkicserélődési értékben 
mutatkozó különbségek, vagy más szó
val az erősebb vagy gyengébb faktor
kapcsolódás a gének egymástól való 
távolságának következménye, mert mi
nél távolabb van két faktor a kromo
zóma génláncában elhelyezve, annál 
valószínűbb, hogy az átkereszteződés 
(crossing) a közöttük levő kromozóma- 
darabon jön létre, így egymástól el
választva a homológ alleljükkel kicse
rélődhetnek.
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VIII. Ha a sejttani crossing over
(chiasma) és ennek örökléstani követ
kezményei (faktorkicserélődés) egymás
sal okozati kapcsolatban vannak (Stern
C., 1931), akkor ez csak úgy lehetsé
ges, hogy a gének a kromozómában 
egydimenzionálisan, lineárisan egymás 
után helyezkednek el és ez a l i n e á 
r i s  g é n e l r e n d e z ő d é s  a kromo
zómában foglalt minden egyes gén szá
mára meghatározott fix helyet („1 o- 
c u s“) biztosít valamely faj vala
mennyi egyedében (Morgan, 1911).
Röntgen sugárzásokkal előidézett kro- 
mozóma - transzlokációk, deleciók és 
duplikációk genetikai elemzése (Muller, 
1921) exakt bizonyítékokat nyújtott 
a kromozómák longitudinálisán kvali
tatív elemekből való felépítettségére 
és a gének rögzítettségére vonatkozóan 
(Morgan, 1922; Anderson, 1925).

IX. A gének lineáris elrendeződését 
alapul véve, a faktorkicserélödési érté
kek a gének egymásközti relatív távol
ságának kifejezői, ennélfogva matema
tikai úton lehetséges a kromozómák 
génelrendeződésének topográfiai ábrázo
lását megadni. (Jennings, 1923). Az 
ilymódon megszerkesztett kromozóma- 
térképeken a géntávolságok egységéül 
az egyszázalékos kicserélődési érték 
szolgál. Az így kiszámított géntávol
ságok relatívok, mert az 50%-os érté
ket is túlhaladják, ami pedig már a 
szabad faktorkombináció határát je
lenti. Nagyobb géntávolságok esetében 
pedig különböző értékek nyerhetők, 
aszerint, hogy az közvetlenül, vagy 
pedig közbeeső géntávolságok összege
ződésével történt a meghatározás (ket
tős átkereszteződés a géntávolságot 
csökkenti). Egyes esetekben az így ki
számított géntávolságok nagyon állan
dók és majdnem minden esetben a ki
számított géntávolságok feltűnő egye
zést mutatnak az illető kromozóma 
relatív hosszúságával (Seiler, 1929).

X. Míg a kicserélődés gyakorisága 
alapján megszerkesztett kromozóma- 
térképek csak az itt tapasztalható ma
tematikai viszonyok grafikai kifejezői 
és mint ilyenek, csupán a kromozóma

génláncában szereplő gének egymás
utáni sorrendjét adják meg. Azonban 
a kromozóma fragmentáció - jelenségét 
felhasználva, lehetővé vált az abszolút 
géntávolságok és ezzel együtt a c i 
t o l ó g i a i  k r o m o z ó m a t é r k é -  
p e к meghatározása, amely mái1 a 
kromozóma „gén locueainak“ tényle
ges helyét adja meg (Muller, 1929; 
Patterson, 1931; Painter, 1931 és Dobz- 
hansky, 1929). A citológiai kromo- 
zómatérképen a gének sorrendje a g e 
n e t i k a i  k r ó m o z ó  m a t é r k é p  
génsorrendjével egyező, csak a geneti
kai módszerrel meghatározott maxi
mális és minimális gónsűrűségű helyek 
hiányzanak, mert ezek csupán a regio
nálisan különböző gyakoriságú útke
reszteződés kifejezői. A valóságban az 
egyes gének a kromozóma egész hosz- 
szúságában egyforma sűrűséggel he
lyezkednek el (Lobzhansky, 1930—32).

XL A K. alapvető feltevése szerint 
a faktorkicserélődés a homológ kro- 
mozómadarabok kicserélődésének kö
vetkezménye. A vizsgálatokban azon
ban csak a kicserélődés eredményét le
het észlelni, a kicserélődés módjára 
vonatkozóan közvetlen sejttani bizo 
nyítékok hiányában a Janssen-M or gáti
tól feltételezett chiasmatípiát kell el
fogadnunk, mert az újabb vizsgálati 
eredmények (Darlington, 1930—1932, 
Belling, 1927, 1931) ennek az átkeresz- 
teződési mechanizmusnak jelenlétét erő
sítik meg Azonban ettől függetlenül 
lehetségesek még más olyan mechaniz
musok is (Seiler - Prell - rhegmatypia, 
1923; Möbius-gyűrű, Jacobi, 1929; 
Goldschmidt, 1917, adszorpciós elmé
let; Winkler, 1930, gének konverziója), 
amelyekkel fák tor kicserél ődés eddig ész
lelt formái teljesen kielégítő módon ér
telmezhetők.

XII. A K. jelenlegi alakjában a kro
mozómában lokalizált öröklődési anyag 
(idioplazma) genetikai szerkezetére vo
natkozóan nyújt felvilágosítást, de 
ezenfelül nem ad semminemű támpon
tot a gének anyagi természetére és 
hatásmódjára vonatkozóan (Heberer, 
1933). M. L.
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Kromozómafragmentáció, 1. Kromo- 
zóraa-elméiet.

Kromozóniagarnitúra, 1. Kromozóma 
és Génom.

Kromozómaindividualitás, 1. Kromo
zóma

Kromozóma-számtörvény a kromo- 
zómák egyéniségének és hossztani ha
sadásának következménye, amely az 
egész élők világában majdnem kivétel 
nélkül uralkodó (1. Poliploidia). E 
törvény lényege az, hogy minden élő
lényfaj testének sejtjei a fajra jellemző 
mennyiségű kromozómát tartalmaznak. 
Ez a törvény megszabja ugyan az 
egyes fajokra jellemző kromozóma- 
mennyiséget, de megengedi annak sza
bályos változását. Ugyanazon faj vál
tozatai és fajtái, ivarai és az ivadék- 
cserés fajok ivadékai között a kromo- 
zómaszámok szabályosan változók le
hetnek, amely számok azonban egy 
alapszámra vezethetők vissza (Plate). 
A kromozómaszámokra vonatkozó ki
fejezések nomenklatúráját Winkler ál
lapította meg, amelyet az örökléstani 
irodalom elfogadott. E szerint az 
ivarsejtek kromozómaszáma egyszeres 
( h a p l o i d ) ,  jele: n, a két ivarsejt 
párosodásából eredő zigóta kromo
zómaszáma kétszeres ( d i p l o i d ) ,  
jele: 2n. — Bizonyos keresztezések kö
vetkeztében létrejöhetnek 3n ( t r i 
pi  о i d), 4n (t e t r a p 1 о i d) . . .  és 
p. о 1 i p 1 о i d zigóták, illetőleg egyé
nek is. Egy vagy több kromozóma ad- 
diciója vagy diminúciója (elvesztése) 
révén jön létre a h e t e r o p l o i d  
mennyiség. Egy kromozóma kettőssége 
a 2n-\~l alakot hozza létre ( di som) ,  
a 2n-\~2 a t r i s о m-alak. A d i p 
l o i d  (2n) szám addícióit h i p e r -  
d i p l o i d  oknak nevezzük, veszteség 
révén kevesbedett formáit h i p о d i - 
p l о id  oknak. A haploid szervezetek 
(haplonták) rendszerint egyetlen ge- 
nommal (1. ott) bírnak, a poliploid- 
fajok haploid alakjai azonban két vagy 
több azonos genommal bírhatnak (1. 
Poliploidia). A diploid alakokban vagy 
ké‘ azonos, homológ genom van (ho- 
mogenomatikus, autopoliploid), vagy

keresztezés révén két különböző ge
nom egyesülhet egymással (heteroge- 
nomatikus, allopoliploid). Sz. Z.

Kromozóma-szerelvény, 1. Krómozó 
ma és Génom.

Kromozóma-térkép. A Morgan-elmé- 
let (1. Kromozómaelmélet, Lineáris 
génelrendeződés) szerint egyes lények 
keresztezésének kísérletsorozatai alap
ján kiszámítható á gének helye a kro- 
mozómákban. Ezen helyek a számítá
sokból adódó távolságokban feltüntet
hetek a kromozómát ábrázoló rajzon 
és megegyezés szerinti jelzéssel látha
tók el. Uyképen szerkesztette meg a 
Morgan-iskola a híres Drosophyla- 
K.-et, melyet azóta az irodalomban 
már számos növény- és állat-K.-e kö
vetett (1. Kromozómaelmélet IX.).

Sz. Z.
Kronográf időjeleket feljegyző ké

szülék. óramű papírszalagot egyenle
tesen mozgat. Egy óra elektromágnes 
útján minden másodpercben a szalag
ba jelet szúr. A megfigyelő másik 
elektromágnes segítségével saját je
leit íratja fel. Ezeknek helyét a má
sodpercjelek közt OOl mp pontosság
gal meg lehet határozni. M. J.

Kronoszkóp, Hipp-féle. Igen kis idő 
mérésére használják. Egy óraszerke
zet leggyorsabb kereke másodpercen
ként tízszer fordul. Az időmérés kezde
tén elektromágneses szerkezettel áram
megszakítás által mutatószerkezetet a 
kerékkel összekötünk és így a mutató 
megindul. Az időmérés végén az áram 
záródik, a mutatószerkezet leválik a 
kerékről és megáll. Így lehet pl. löve
dékek sebességét megmérni. A löve
dék, mikor a csőből kilép, eltép egy 
vezetéket és evvel egy áramkört meg
szakít. Mikor pedig a célhoz ér, ak
kor másik vezetékben nyomásával az 
áramot bekapcsolja. Az esés idejét 
úgy mérik, hogy az eső test indítá
sakor egyúttal az áramot megszakít
juk, az esés végén pedig a test ismét 
nyomásával zárja az áramot. M. J.

Кгуо-, 1. Krio-.
Kufera-féle csepegő elektród, lassan 

csepegő higanyelektród (nem tévesz
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tendő össze a közönséges csepegő elek
tróddal, 1. ott), mely Heyrovszky sze
rint áramsűrüség - potenciálgörbék fel
vételére igen alkalmas. Nyugvó elek
tródokkal szemben az az előnye, hogy 
a koncentrációs polározás nagy mér
tékben ki van küszöbölve s az elek
tród folyton megújuló felülete állan
dóan tiszta (1. Polarográf). E .G .T .

Kundt-állandó, 1. Magnetorotáció.
Kutak állatvilága. A kutak fene

két borító iszapban, valamint azok vi
zében sokszor sehol másutt meg nem 
található, igen ritka állatok élnek, 
úgyhogy a kutaknak külön faunájá
ról lehet beszélni. Legtöbb fajt rejte
nek magukban a sekély és nyitott ku
tak. De a nagyon mély kutakban is 
lehet ritka fajokra bukkani. Texas 
egyik 58 m mély artézi kútjában ta 
lálták a különöß Typhlomolge Rath- 
buni nevű kétéltű állatot, egy prágai 
kútban pedig a nevezetes Bathynella 
nevű állatkát. A K.-nak megismerésé
vel főleg Svájcban foglalkoztak sokat 
s nagyon sok érdekes fajt fedeztek a 
kagylós rákok, evezőlábú rákok stb. 
köréből. Hazánkban Dudich foglalko
zik a K.-val is. V. L.

Külföldi hosszúságegységek. Egyes 
országok nem fogadták el a méter
rendszert, hanem saját régi mértékei
ket használják. Így Angliában 1 yard 
=  91*439 cm. Ez a yard 8 angol láb. 
1 angol láb 30*47973 cm. (Ezenkívül 
még három másféle yardot is használ
tak, az előbbi a hetfordi yard.) A 
tengeri és angol mérföldet 1. Régi 
hosszúságegységek. Az Egyesült Álla
mokban ugyanezeket az egységeket 
használják. Oroszországban 1 werst =  
1066*8 m. M.J.

Külső munka. Az állandó nyomá
son lejátszódó fizikai-kémiai válto
zások rendszerint térfogatváltozással 
mennek végbe. A térfogatváltozással 
mindig bizonyos munkavégzés jár, me
lyet a rendszer a külső nyomás elle
nében végez. Ez a munka független 
attól, hogy a folyamat reverzibilis-e 
vagy sem, tehát mindig egyformán 
jelentkezik, azonban csak olyankor

vesz fel figyelembevételre érdemes ér
téket, ha a reakció folyamán nagy 
térfogatváltozás áll elő (gázreakció). 
Gázreakciókban a munka számértéke 
a gáztörvényből RT  kalóriának adó
dik, pro mól keletkezett gáztérfogat. 
— Minthogy a K. a változás reverzi- 
bilitására nem jellemző, termodina
mikai számításokban a reakció által 
végzett maximális munkából le szo
kás vonni, a maradékot termodinami
kai potenciálnak nevezik (1. ott). L. B.

Küszöbértékek hangnál. Kétféle kü
szöbértéket szokás megkülönböztetni.
a) Az i n g e r k ü s z ö b  azt a legki
sebb hangerősséget jelenti, amelyet fü
lünk még éppen fel tud fogni. Nagy
sága a hang magassága szerint is 
változik (1. Fül érzékenysége), b) Az 
i d ő k ü s z ö b .  Ahhoz, hogy hangérzet 
keletkezzék, nem elég, ha a hang erős
sége az előbb említett ingerküszöböt 
eléri, hanem az is kell, hogy az in
ger bizonyos ideig hasson fülünkre. 
A hangérzet erőssége a keletkezés első 
rövid idejében fokozódik, még ha az 
inger állandó is. Ezalatt egyszersmind 
a hangmagasság érzete is fokozatosan 
tisztul. A kísérletek azt mutatják, 
hogy 30 és 300,0 rezgésszám között 
már két teljes rezgés elég arra, hogy 
a hangmagasság felismerhető legyen. 
Nagyobb magasságnál a szükséges rez
gések száma emelkedik.

На I  a hang erőssége és dl az a 
legkisebb változás, melyet megérzünk, 
akkor dili a relatív érzékenység a 
hangerősség iránt. Hasonlóan, ha v 
a hangmagasság és d az a változás, 
amelyet éppen észre tudunk venni, ak
kor dv\v a relatív érzékenység a hang- 
magasság iránt. Közepes hangerőssé
geknél az előbbi körülbelül 10%, az 
utóbbi ellenben lényegesen függ a hang- 
magasságtól. 500 rezgés/másodperc ese
tében W 2 rezgésszámváltozást meg le
het érezni, ez pedig 0*3% relatív érzé
kenységet jelent, d vív értékét más né
ven a f ü l  f e l b o n  t ó k é p e s s é g  é- 
nek is nevezik. L. még Hallhatóság 
határai. M- J.
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Kvadráns elektrométer, 1. Elektro
meter.

Kvadrátmódszer a svéd iskola azon 
eljárása, hogy egyetlen állományon be
lül — amelynek a középeurópai (sváj
ci) iskola egész vagy legalább nagy 
területét egyszerre elemzi, meghatá
rozva a fajok A —D- és S-értékeit (1. 
Asszociációanalízis) — számos mini- 
miareal (1. ott) nagyságú négyzetet 
alkalmaz, a lokális konstansok, ill. a 
frekvencia (1. Állandóság, Sűrűség) 
pontos megállapítására. Közép-Euró- 
pában csak kisterületű s változatos 
növényszövetkezetek (mint lápkom
plexek) elemzésére ajánlatos. Fonto
sabb az állandó négyzet, amelynek te
rületén belül évről-évre megállapítha
tók a vegetáció változásai (1. Szuk
cesszió). S. R.

Kvalitatív kémiai analízis. Az az 
ága az analitikai kémiának, amely a 
vegyületek és keverékek alkotórészei
nek minőségét állapítja meg. A vizs
gálat alapja annak a lehetősége, hogy 
a felismerendő anyagokat megfelelő 
reakciók segítségével másfajta, jelleg
zetes vegyületekké alakítjuk át. A kí
sérő anyagok minőségétől és mennyi
ségétől függően olyan eljárást vá
lasztunk, amely a bekövetkezett — 
esetleg csak részlegesen lezajlott — 
kémiai reakció könnyű és biztos fel
ismerését teszi lehetővé. A reakció 
bekövetkezését észlelhetjük a keletke
zett termék természetétől függően csa
padékképződés, gázfejlődés vagy szín- 
változás alakjában. Lényeges azonban, 
hogy a bekövetkezett változás a kere
sett anyagra minél több idegen anyag 
jelenlétében is jellemző legyen. Szük
séges ezenkívül minél kisebb anyag- 
mennyiségek felismerése is. Az ehhez 
szükséges érzékeny reakciók tanulmá
nyozásával a kvalitatív mikrokémiai 
analízis foglalkozik.

Ha az analízis célja egy fémnek 
vagy oxidjának, illetőleg egy savma
radékkal képezett sójának a vizsgá
lata, úgy e g y s z e r ű  k v a l i t a t í v  
a n a l í z i s t  alkalmazunk. Ennek a 
menete röviden a következő. A vizs

gálandó anyaggal tájékozódásul elő
vizsgálatot végzünk, ami az anyag kis 
részletének hevítésekor észlelhető vál
tozások megfigyeléséből áll. Az anyag 
meggyulladása, megolvadása, elillaná- 
sa, színeződése, a láng megfestése, 
gőzök fejlődése, az elégéskor árasz
to tt szag stb., vagy ezen észlelhető 
változások kimaradása szolgál lénye
ges és időt kímélő útbaigazításul az 
elvégzendő vizsgálat menetére nézve. 
Ugyancsak tájékozódásul szolgál, hogy 
a vizsgálandó anyag már vízben is, 
vagy csak savban, esetleg csak oxi
dáló savban oldódik. Az így kapott 
oldatban a fémes alkotórész mint к a- 
t i о n, a savmaradék mint a n i o n  
van jelen, amelyeket ion-reakció se
gítségével mutatunk ki. Az analízis 
szempontjából hasonló viselkedésű ka
tionok közös osztályokba, az anionok 
pedig közös csoportokba sorolhatók. 
Ezek az egyes osztályok és csopor
tok megfelelő általános kémlőszerek al
kalmazásával megkülönböztethetők lé
vén, elsősorban is megállapítjuk azt, 
hogy a vizsgált anyag fémes alkotó
része a kationok melyik osztályába, a 
savmaradéka pedig az anionok melyik 
csoportjába tartozik (1. Kationok ana
litikai-kémiai osztályai és Anionok 
analitikai-kémiai osztályai). Ilyen mó
don elkerülhetjük azt a fáradságot, 
hogy az összes lehetséges kationokat 
vagy anionokat keressük és csupán a 
már megállapított kation osztályon, il
letőleg anion csoporton belül — az 
elővizsgálatnál észleltek figyelembevé
telével — egy meghatározott rendszer 
szerint vizsgáljuk, hogy melyik ion 
van jelen. Az analízis eredményét a 
stoechiometria szabályai alapján szer
kesztett képletben adjuk meg.

Ha az analízis célja olyan anyag
nak a vizsgálata, amely előrelátha
tólag több fémet vagy nem fémes 
gyököt tartalmaz, úgy ö s s z e t e t t  
k v a l i t a t í v  a n a l í z i s t  alkal
mazunk. A vizsgálandó anyag termé
szete szerint száraz vagy nedves úton 
végezzük. A száraz úton való analí
zis, amely főleg az ásványmeghatáro
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zásnál nélkülözhetetlen segédeszköz, a 
forrasztócső erős oxidáló, illetve re
dukáló lángjával dolgozik és legin
kább a következő módon jár e l: borax- 
gvönggyel és foszforsógyönggyel való 
hevítés, szénen való verődék, illetve 
jodid-verődék megfigyelése, vizsgálat 
•zénen szódával vagy kobaltnitrát-ol- 
dattal stb. Az analízist azonban több
nyire nedves úton végezzük. Ha a 
vizsgálatra kerülő anyag vízben nem 
oldódik, úgy azt megfelelő módon esz
közölt f e l t á r á s  útján kell oldatba 
vinnünk. Az anyag természetének meg
felelően vagy savanyú, vagy lúgos fel
tárást, esetleg egymás kiegészítéseké- 
pen mindkettőt alkalmazzuk. A sava
nyú feltárás esetében a vizsgálandó 
anyagot erős savban, vagy oxidáló
szer jelenlétében erős savban, vagy 
pedig erős és oxidáló savban oldjuk. 
Lúgos feltárásnál alkalikarbonátok- 
kal vagy hidroxidokkal, esetleg ezek 
elegyével, más esetben pedig ezeknek 
és alkalihiperoxidoknak keverékével 
ömlesztjük össze a vizsgálandó anya
got, Az ömledék többnyire vízben csak 
részben lesz oldható, az oldhatatlan 
maradékkal ezért savanyú feltárást 
végzünk.

Az oldatba vitt anyagot tervszerű 
vizsgálatnak vetjük alá. Előbb az 
anionjait mutatjuk ki megfelelő spe
ciális reakciókkal, mivel az anyag ol- 
dékonysági viszonyai és a talált anio
nok bizonyos mértékben következtetni 
engednek arra, hogy az oldatban mi
lyen kationok lehetnek jelen. A ka
tionok kimutatása ezután úgy törté
nik, hogy az egyszerű kvalitatív ana
lízisben használt osztályreakciókkal el
különített osztályokon belül az egy 
osztályba tartozó kationokat megfele
lő eljárásokkal szétválasztjuk egymás
tól és minden egyest külön-külön a 
jellemző reakciójával identifikáljuk.

A kationok ily módon való kimu
tatása a gyakorlatban nem egyszer 
hosszadalmas eljárás, miért is egyre 
erősebb az a törekvés, hogy ezt ki
küszöbölhetővé tegyék oly reagensek 
feltalálásával és ezáltal oly megfelelő

reakciók alkalmazásával, amelyek az 
egyes kationokra más, úgy a saját 
osztáyukba, mint a többi osztályba 
tartozó kationok jelenlétében is bizo
nyító erővel jellemzők. E célra külön
leges szerves reagensek kiválóan al
kalmasak, amelyeknek keresése és fel
találása a legutóbbi években sok ku
tatót foglalkoztat. Jelenleg mintegy 
60 áll rendelkezésünkre, amely kb. 30 
kation közvetlen kimutatására alkal
mas. Fontosabbak: alizarinvörös - S 
(Al-та), benzidin (Си-та), dimethil- 
glioxim (Ni-re), simm. difenilkarbazid 
(Нд-та), a-a'-dipiridil (Ee-ra), kup- 
ferron (Си-та), a -nitroso-/S-nafthol 
(Со-та), o-oxichinolin (Hf-ra), piro- 
gallol (Sb-та, Bi-та), rhodizonsavas 
nátrium (Ва-та, Er-ra), xanthogensa- 
vas kálium (Mo-ra). Azonban az ily 
irányú kísérletek még nem olyan 
előrehaladottak, hogy a kationok ösz- 
szetett kvalitatív analízisére specifikus 
szerves reagensekből rendszert össze
állítani lehetne és alkalmazásuk le
hetősége is minden konkrét esetben 
még külön megfontolandó.

Sz. L. és V. A.
Kvalitatív mikroanalízis. Nagvmeny- 

nyiségű idegen anyagok jelenlétében va
lamely alkotórész csekély nyomainak a 
kimutatása is tulajdonképen ide sorol
ható, azonban szűkebb értelemben vett 
К.-on értjük a kis anyagmennyiséggel 
való dolgozást, aminek célja a legtel
jesebb ökonómia a felhasznált anvag- 
és reagensmennyiségben, valamint a 
vizsgálatra fordított időben és munká
ban. Alkalmazása hézagpótló olyan 
esetekben, amikor a vizsgálathoz ren
delkezésre álló anyag mennyisége keve
sebb, mint amennyi a makroanalízis 
elvégzésére elegendő volna. Sikeresen 
alkalmazható ezenkívül a makroanalí
zis során is egyes, csak nyomokban je
lenlévő alkatrész gyors és biztos azo
nosítására. — A vizsgálathoz felhasz
nált folyadékcseppecske az esetek túl
nyomó részében a keresett anyagból 
csak néhány ezredmilligrammot (azaz 
néhány mikrogrammot; jelölése fjg 
vagy y) tartalmaz, melynek kimutatá-
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sára а К. megfelelő müfogások segít
ségével felhasználja mindazokat a mód
szereket, amelyek a makroanalízisek- 
nél ismeretesek, azonban legjellemzőbb 
eljárása a csapadékoknak tárgyleme
zen, 80—250-szeres nagyítású mikro
szkóppal való vizsgálata. A K. reak
ciója érzékenységének megítélése szem
pontjából alárendelt szerep jut a csa
padék minél kisebb oldékonyságának és 
színes voltának, hanem az a lényeges, 
hogy a keletkezett vegyület minél haj
lamosabb legyen jól fejlett és jellegze
tes kristályok képzésére és hogy minél 
nagyobb legyen molekulájának tér
fogata. Éppen ezért a kimutatásra 
használt vegyületek között nagy sze
repe van a különböző nehézfém ket
tős és hármas sóknak, valamint a kom
plex-sóknak. Egy kvalitatív reakció 
mikroanalitikai célokra akkor alkal
mas, ha vele a keresett alkotórészből 
legalább 10 y-1 ki lehet mutatni. — 
A mikrokómiai reakciók fő követelmé
nye az érzékenység, amely fogalomnak 
újabban minden részlete pontosan meg 
van határozva. A f e l i s m e r é s i  
h a t á r  a mennyiségi érzékenységet, 
a h a t á r h i g í t á s  a koncentrációs 
érzékenységet jelenti ezredmilligram- 
mokban (y) kifejezve, a h a t á r v i 
s z o n y  pedig az a szám, amely ki
fejezi a keresett alkotórész és valamely 
jelenlevő idegen, de kémiai tulajdonsá
gaiban rokon anyag koncentrációinak 
azt a viszonyát, amely mellett az is
meretlen alkatrész még kimutatható.

Sz. L. és V. A.

szempontjából. Az elválasztásra leg
inkább felhasznált tulajdonságok: ol 
dékonyság, komplexképző hajlam, re
dukáló- és oxidálóképesség. — A leg
többször alkalmazott elválasztási el
járások az oldékonysági viszonyok kü
lönbözőségén alapulnak. Lecsapás út
ján azonban csak akkor választható el 
két ion egymástól, ha a lecsapószerrel 
képezett vegyületeik oldékonysága, ill. 
oldékonysági szorzata egymástól lé
nyegesen eltér. Még ez esetben is elő
fordulhat, hogy a nehezebben oldható 
vegyület kiválása közben indukált le
csapás révén magával ránt a könnyeb
ben oldhatóból. Ilyenkor a lecsapás 
megismétlése útján érhető el eredmény; 
a csapadék ismételt feloldásával nyert 
oldatban ugyanis annak az ionnak, 
amelynek tulajdonképen nem kellene ki
válni, a koncentrációja már oly csekély 
lesz, hogy legtöbbször már a második 
lecsapásnál tiszta és egységes csapadék 
nyerhető. Bizonyos esetekben viszont 
oly kísérleti körülmények között tör
ténik a lecsapás, amelyek előidézik a 
könnyebben oldható vegyület nagyfokú 
túltelítettségi állapotú oldatában ma
radását (pl. Ca" és Mg" elválasztás oxo- 
lát alakjában). Más esetekben pedig az 
egyik reakciótermék koncentrációjának 
szabályozásával és növelésével érhető 
el, hogy csak a kevésbbé oldható ve
gyület váljék ki (pl. H g és Zn" el
választása HiS-a.1 erősen savanyú kö
zegben). — Abban az esetben, ha az 
ionok nagyfokú kémiai rokonságuk 
miatt felsorolt módokon lecsapással 
egymástól el nem választhatók, az 
ú. n. k i o l d á s o s  e l j á r á s o k  al
kalmazása célravezető (pl. alkali föld
fémek elválasztása). Víz helyett vala
mely kisebb dielektromos állandójú ma- 
gasabbrendű alkoholt, esetleg ennek víz
től mentes éterrel való keverékét alkal
mazzák elválasztó oldószerül. Tapasz
talat szerint ez esetben mindkét vegyü
let oldékonysága csökken, azonban az 
oldékonysági szorzataik között levő 
különbség lényegesen megnő. Mivel még 
így is csak többízben (legalább három
szor) végzett elválasztás vezet ered
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Kvantitatív analitikai kémiai elvá
lasztások. Az analízis során leginkább 
nem egy, hanem több alkotórész meny- 
nyiségét kell valamely anyagban meg
állapítani. A rokon ionok azonban csak 
külön határozhatók meg, tehát előbb 
egymástól elválasztandók, ami vala
mely, egymástól eltérő tulajdonságuk 
felhasznáJásával, illetőleg ennek az el
térésnek alkalmas módon végzett foko
zásával történik. Ez természetesen an
nál nehezebb feladat, minél közelebb 
állanak a kérdéses kationok vagy an
ionok egymáshoz a kémiai viselkedés 

Természettudományi Lexikon.



ményre, a különleges oldó és elválasztó 
ezer mennyiségét lehetőleg szűkre kell 
szabni, nehogy a nehezebben oldódó ve-
gyületből is mérhető mennyiség men
jen oldatba. Ezért a kiszárított só- 
elegyet kevés (kb. 10 cm3) oldószerrel 
kell eldörzsölni, majd leszűrni, a szű
rőn levő maradékot újból vízben fel
oldani és beszárítás után a kioldási 
műveletet ismételni és mindezt addig, 
míg a visszamaradt só a másik vegyti- 
lettől teljesen mentes lesz. — Ha az 
egymástól elválasztandó alkotórészek 
közül egyiknek koncentrációja a má
sikéhoz képest igen csekély, alkalmas 
esetekben az ú. n. k i r á z á s o s  e l 
j á r  á s sál lehet célt érni. Két olyan 
egymással nem elegyedő oldószert al
kalmaznak, amelyek valamelyikében 
megfelelő körülmények között az egyik 
elválasztandó anyag bőségesen, a másik 
pedig csak alig kimutatható nyomok
ban oldódik (pl. Со" és Ni” elválasz
tása Fe"r-tól sósav és éter alkalmazá
sával). Ilyenkor az elválasztás a két
féle oldószerrel való erélyes rázás és az 
oldószerek választótölcsérben való el
különítése révén a megoszlási hányados 
figyelembevételével mindaddig ismét- 
lendő, míg gyakorlati értelemben tel
jessé vált. Sz. L. és V. A.

Kvantitatív analízis. Azon ága az 
analitikai kémiának, amely a vegyüle- 
tek és keverékek alkotórészeinek viszo
nyos mennyiségét határozza meg. Tá- 
gabb értelemben körébe tartozik az 
atómsúlymeghatározás is, mint a leg
tökéletesebb kvantitatív analitikai ké
mia, amely az összes kísérleti körül
mények leggondosabb mérlegelése útján 
a vizsgálata eredményében az egyálta
lán elérhető legnagyobb pontosságra 
törekszik. A szűkebb értelemben vett 
K. célja szerint két feladatkört foglal 
magába: a tudományos s az alkalma
zott analízist. A tudományos analízis 
foglalkozik egyrészt valamely termé
szetes anyag (pl. kőzet, ásványvíz) 
kvantitatív összetételének megállapítá
sával, másrészt a természetes és mes
terségesen előállított vegvületek analí
zisével azok pontos kémiai képlete fel

állítása végett. Az alkalmazott kvan
titatív analitika foglalkozik természe
tes anyagok és ipari termékek anyag- 
vizsgálatával és tisztasági fokának meg
állapításával (élelmiszer-, üzemi analí
zis stb.), azonkívül egyes anyagok ér
tékmeghatározásával (pl. gyógyszerészi 
kémiai analízis stb.). — Az analízis 
eredményének kiszámításánál nem az 
analízis során nyert nyers számokat 
használjuk fel, hanem az e s e t l e g e s  
h i b á k  okozta pontatlanság csökken
tésére több parallel kísérlet középérté
két vesszük számításba, amelyet az
után a s z i s z t e m a t i k u s  h i b á k  
kiküszöbölésére megfelelő korrekciós 
számokkal javítunk (pl. a titrimetriá- 
ban a mérőcső kalibere, a mérőoldat 
faktora, az indikátor-korrekció stb., 
vagy a gravimetriában a csapadék kü
lönböző kezelése folytán fellépő súly
változás figyelembevétele, a jelenlevő 
idegen anyagok indukált lecsapása kö
vetkeztében szükséges korrekció stb.).

Az analízis eredményét leginkább 
százalékokban szokták megadni; az al
kotórészek vagy a Berzelius-féle dua
lisztikus formulában (pl. K2O és S O 3 ),  
vagy pedig ionok szerint csoportosítva 
(2 K: SOí) fejezhetők ki. Az analízis 
eredményének áttekinthetőségét nagy
ban növeli, ha az ionok mennyisé
gét egyenérték vagy molekulasúly-szá
zalékban fejezzük: ki. Számos anyag
ban találhatók olyan különböző gyö
kök vagy elemek, amelyek valamilyen 
szempontból hasonló szerepet töltenek 
be (pl. kristálytani szempontból az 
izomorf vegyületek), ilyen esetben az 
analízis eredményét még áttekinthe
tőbbé tehetjük azzal, hogy a rokon al
katrészek molsúly - százalékait össze
gezzük. Tapasztalati képletek felállí
tására az alkotó részek százalékos ará
nyát átszámítjuk grammatómokra és 
ezen számok legegyszerűbb viszonyát 
adjuk meg. — Az analízis eredményé
nek matematikai kiszámítását nagyon 
megkönnyítik a külön erre a célra 
szerkesztett analitikai kémiai logarit
mikus számkönyvek és logar-lécek 
használata, amelyek a mól- és gyök-
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súlyok, valamint a meghatározására 
választott vegyületforma és a benne 
foglalt meghatározandó alkotórész
nek arányát logaritmusokban adják 
meg. Mindinkább elterjed újabban a 
sorozatos analízisek eredményének ki
számítására geometriai segédeszközök, 
ú. n. nomogrammok, a grafikus számo
lások alkalmazása, melyek segítségével 
az eredmény kiszámítása a legnagyobb 
mértékben gépiessé válik.

Sz. L. és V. A.
Kvantumelmélet. A klasszikus me

chanika szerint általában, ha egy pá
lya lehetséges (ha nem mond ellen a 
mechanika törvényeinek), akkor egy 
hozzá tetszőlegesen közel levő pálya 
is lehetséges. így pl., ha egy bolygó 
a Nap körül meghatározott nagyságú 
elliptikus pályán mozog, akkor ugyan
úgy lehetséges a mozgás egy attól 
kissé eltérő nagyságú pályán is. A 
К.-ben ez azonban egészen másképen 
van. Vegyük, mint legegyszerűbb pél
dát, a hidrogénatomot, melyben egy 
+  töltésű mag körül egy — töl
tésű elektron kering. A klasszikus 
mechanika és elektrodinamika szerint 
már most azt gondolnánk, hogy itt 
is bármelyik pálya lehetséges. A K. 
ezzel szemben azt mondja ki, hogy 
csak egyes meghatározott pályák le
hetségesek, melyek között nincs foly
tonos átmenet. Az elektron csak át
ugorhat egyik ilyen pályáról a má
sikra és eközben a két pálya közti 
energiakülönbséget, mint fényt, bo
csátja ki (ill. ha alacsonyabb ener
giájú pályáról magasabbra ugrik át, 
elnyeli). Ennek az elméletnek szi
gorúbb megfogalmazását az alábbi 
tárgyalás adja. A legelső egyenlet, 
melyet felírhatunk, a mag és elektron 
között működő vonzóerő és a kerin
gő elektronra ható centrifugális erő 
egyenlőségét fejezi ki. Képletben

e2 _  m v2 (1)

ahol e jelenti a mag töltését (mely 
egyenlő az elektronéval, de ellentett 
előjelű), r az elektron távolságát a

magtól, m az elektron tömegét és v a 
sebességét. A következőkben körpályák 
esetére fogunk szorítkozni, ekkor a 
Bohr-kvantumfeltétel (és ez az alapja 
a K. egész alkalmazásának az atomra) 
a következő megszorítást teszi az im
pulzusmomentumra (az impulzus =  
tömeg X  sebesség, az impulzusmomen
tum az impulzus szorozva a magból 
az irányára húzott normális hosszá
val, körpálya esetében egyszerűen a 
körpálya sugarával), az impulzusmo
mentum szorozva 2 rc-velcsak a Planck- 
állandó egészszámú többszöröseivel le
het egyenlő. Tehát

2 n m r v — h n (2)
a h o l a ú a P l a n c k - á l l a n d ó  {h — 
6'55. 10—27 erg sec). Az it t előforduló 
n egész számot nevezzük a pálya 
k v a n t u m s z á m á n a k .

Célunk már most a keringő elektron 
teljes energiáját kifejezni, mint a kvan
tumszám függvényét. Ebből a célból 
képezzük az -elektron potenciális ener- 

e2
giáját, ez — —  (negatív, mert vonzó

erőkről van szó és ezért, ha az elek
tron a végtelenből r-távolságra jut a

maghoz,—-nagyságú energiát adhat le)

és a kinétikai energiáját, mely mint 
1

ismeretes, egyenlő tj- mv2. A teljes 

energia tehát
p  « *  1  ( 3 )

r z
de (l)-et végig-szorozva r-rel:

ezt (3)-ba téve, kapjuk

P 1 (5)h =  — — m v ■

(2)- és (4)-ből most kiküszöböljük az 
elektronpálya sugarát, r-et, tehát lesz

v

2 9 *
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innen kifejezzük v-t és betesszük
(5)-be:

2 ns e4 m (6)
h2 n-

ezzel megkaptuk E-t, mint a kvan
tumszám függvényét.

A B o h r - f r e k v e n c i a f e l t é -  
t  e 1 már most azt mondja ki, hogy 
miközben az elektron egy nagyobb E'- 
energiájú pályáról egy kisebb E-ener- 
giájú pályára ugrik, az energiakülönb
séget fény alakjában sugározza ki, 
melynek frekvenciáját a következő 
egyenlet határozza meg

E —  E' =  hv (7)
ahol h ismét a Planck-állandó, v pe
dig a fény frekvenciája, hr az ú. n. 
fénykvantum (=  foton) energiája.

(7)-be betéve az energiának (6) ál
tal kifejezett értékeit, kapjuk:

2 n2 e4 m \ 1 1 i (8)
P  I n2 ni2 j

ahol a mélyebb energiaállapothoz tar
tozó kvantumszámot m-mel jelöltük.

2 n2 e* m
A (8) formulában fellépő — p ---- fak

tort nevezik R y d b e r g - á l l a n d ó -  
nak és jR-rel jelölik.

Már Balmer észrevette, még a kvan
tumelmélet felfedezése előtt, hogy a 
hidrogénspektrum egy, a látható rész
ben levő szerieszének (színképvonal
sorozat), melyet most Balmerszeriesz- 
nek neveznek, minden egyes vonalá
nak frekvenciája ilyen típusú formu
lával állítható elő :

mely azonos (8) formulával, ha n he
lyébe 2-t teszünk. Miután Planck az 
ő sugárzási formulájának levezetésé
nél bevezette a kvantumfeltételeket, 
Bohrnak támadt az a gondolata, hogy 
ezeket a hidrogénatóm Rutherford- 
modelljére alkalmazza. A számítás,

amint láttuk, teljesen a Balmer-formu- 
lával azonos eredményre vezetett, az
zal a különbséggel, hogy a Rydberg- 
konstánst az alapállandókkal kifejezve 
kapta, amint azt (8) mutatja. A Ryd- 
berg-konstánsnak a kiszámítása ezen 
állandókból igen nagy pontossággal 
adta a kísérleti eredményekből leveze
tett értéket. Később még más ilyen sze- 
rieszeket is felfedeztek a hidrogén spek
trumában. Ilyen a Lyman-szeriesz az 
ultraibolyában, melynek a képletét 
nyerjük, ha (8)-ban n helyébe 1-et te
szünk, tehát

ahol m =  2, 3, . . . ,  n, . .  . ,  oo a 
Paschen-szeriesz, ahol n helyébe 3-at 
kell tennünk és m 4-től mehet egészen 
a végtelenig és amely az infravörösben 
fekszik és végül a Brackett-szeriesz, 
ahol n helyébe 4 teendő. Ezek a for
mulák a hidrogénszpektrumban előfor
duló összes színképvonal létrejöttének 
elméleti magyarázatát adják.

A Bohr - kvantumfeltétel azonban 
egy teljesen önkényes megszorításnak 
látszik, melyet úgyszólván kívülről 
kényszerítettünk rá a mechanikai tör
vényekre. A klasszikus mechanika sze
rint ugyanis végtelen sok pálya le
hetséges, mert az energia bármely ér
tékéhez találhatunk megfelelő magtá
volt és elektronsebességeket, melyek 
kielégítik a mechanikai törvényeket, 
a kvantumfeltétel ezekből egyeseket 
kiválaszt, melyeket egyedül tart, meg
engedhet őknek. A klasszikus mecha
nika szerint, ha egy pálya lehetséges, 
akkor mindig találunk egy hozzá igen 
közel levőt, mely szintén lehetséges 
pálya, a К.-ben ez már nincsen így.

Egy másik különbség a klasszikus 
elektrodinamikával szemben a követ
kező: A keringő elektron, a régi el
mélet szerint, fényt sugározna ki ál
landóan, miközben energiája állan
dóan csökkenne, mert egy centrum 
körüli keringésnél az elektron gyor
suló mozgást végez, tehát változó 
mágneses teret létesít, változó elek
tromos teret pedig egyszerűen a hely
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zetének a folytonos változtatása foly
tán, annak következményeképen a ke
ringési frekvenciájával egyenlő frek
venciájú fényt kellene állandóan ki- 
bocsátania, ezzel szemben a K. szerint 
csak akkor bocsát ki fényt, ha egyik 
pályáról a másikra ugrik és ennek 
a fénynek a hullámhossza nincsen 
semmilyen összefüggésben a keringési 
frekvenciával, hanem egyszerűen a 
Bohr-frekvenciafeltétel határozza meg.

Eddig csak köralakú pályákról volt 
szó. Ezek a hidrogén spektrumát tel
jesen megmagyarázzák, úgyhogy esze
rint további általánosításokra nem is 
lenne szükség. Igen nagy felbontó- 
képességű spektroszkópok azonban azt 
mutatták, hogy minden vonal а Я- 
spektrumban még több komponensből 
áll, ez a Я-színkép vonalainak az 
ú. n. finomstruktúrája (1. Hidrogén
atom). Az összes többi atom spektru
mában sokkal több és különböző tu
lajdonságú szerieszt találtak, melye
ket a hidrogénatomnál levezetett kör
pályákkal még kvalitatív sem le
het megmagyarázni. Sommerfeld ezért 
azt a feltevést vezette be, hogy az 
elektronok nemcsak kör-, hanem ellip
szisalakú pályán is mozoghatnak, 
melynek egyik fókuszában van az 
atommag (mint a bolygómozgás ese
tében a fókuszban a Nap van). Mivel 
pedig egy ilyen ellipszis pálya eseté
ben az impulzus már nem lesz általá
ban merőleges a magból a pálya illető 
pontjához húzott egyenesre (1. az áb
rát), azért ebben az esetben egy kvan
tumszám nem lesz elegendő a pálya 
meghatározására. Sommerfeld szerint 
az impulzust felbontjuk egy a rádiusz
vektor irányába eső és egy reá merő
leges komponensre, az előbbit pr-rel, 
az utóbbit p-vel jelöljük. Kérdés már 
most, hogy ezekhez hogyan rendeljünk 
kvantumszámokat. A hozzárendelés
nek természetesen olyannak kell len
nie, hogy az előbbi körpályákra vo
natkozó meghatározásainkkal ne jus
sunk ellentmondásba. Sommerfeld sze
rint a helyes difiníció a következő. A 
görbe minden elemére képezünk pr'  és

p komponenseket és ezeket megszoroz
zuk az illető elemhez tartozó Jr-rá
diuszvektor és rNő-ívelemekkel, végül 
összegezünk az ellipszis egész kerüle
tére, ezt a két összeget azután egyen
lővé tesszük a Planck-konstáns egész- 
számú sokszorosaival. Tehát lesz

A’ p /I r =  nrh NŐJi ri i r
A’ p г Я ít =  к h NN 

‘ ít; 1

Az összegezés úgy értendő, hogy ezek
nek a mennyiségeknek a határértékét 
keressük, abban az esetben, ha a be
osztást mindinkább sűrítjük. Matema
tikailag kifejezve az összegekről átté

rünk az integrálra. Az újonnan beve
zetett két kvantumszám között nr-et 
nevezzük a r a d i á l i s  k v a n t u m 
s z á m  nak és fc-t az a z i m u t á -  
l i s  k v a n t u m s z á m  nak. Bizonyos 
okokból, melyekről később lesz szó 
a kvantummechanika tárgyalásánál, 
к helyett ennek eggyel kisebbített ér
tékét használjuk és e zt m e l l é k -  
k v a n t u m s z á m n a k  nevezzük, te
hát к =  l +  1, ennek folytán az 
f-kvantumszám a nullaértéket is fel
veheti. Körpályák esetében már most 
a radiális kvantumszám nullával egyen
lő, mert az impulzus az egész kör
pálya leírása alatt merőleges a rá
diuszvektorra, az azimutális kvan
tumszám pedig egyszerűen egyenlő a 
körpályánál bevezetett kvantumszám
mal. Ellipszispályák esetében is beve
zetünk egy a teljes impulzusnak meg
felelő kvantumszámot, melyet n-nel 
jelölünk, könnyen igazolható, hogy ez
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az ú. n. f ő k v a n t u m s z á m  a ra
diális és azimutális kvantumszám ősz- 
szegével egyenlő, tehát

n ~  nr - f -  к

Minél kisebb a radiális kvantumszám, 
annál szélesebb az ellipszis, azaz a kis 
tengely hossza annál kevésbbé külön
bözik a nagy tengelytől, ha nr =  o, 
akkor az ellipszis, mint említettük, 
egy körbe megy át. A legkeskenyebb 
ellipszis esetében fc =  1 (tehát l =  о) 
és nr — n — 1. A radiális kvantum
számot a spektrum tárgyalásánál 
azonban nem szokás használni, mert 
a főkvantumszám és az azimutális 
kvantumszám az előbbi egyenlet sze
rint úgyis meghatározzák a radiális 
kvantumszámot. Még egy kvantumszá

mot kell azonban bevezetnünk, a ta 
pasztalat azt mutatja, hogy egy í-mei- 
lékkvantumszámnak megfelelő impul
zusmomentummal bíró atom impulzus- 
momentuma egy külső térhez (pl. mág
neses erőtér) nem áll be tetszőlegesen, 
hanem úgy, hogy az impulzusmomen
tumnak a tér irányában vett kompo
nensei csak egész számok lehetnek. Ve
gyünk pl. egy I =  3 kvantumállapot
ban levő atomot, akkor az impulzus- 
momentum komponensei a tér irányá
ban a következő értékeket vehetik fel: 
—3, —2, —1, 0 +  1, +2 , +3 , tehát 
összesen hét különböző beállás lehetsé
ges (1. az ábrát). Az ezeknek a vetü- 
leteknek megfelelő kvantumszámot ne
vezzük m á g n e s e s  k v a n t u m 
s z á m  nak és általában m-mel jelöl
jük, tehát ha pl. I — 2, akkor a mág
neses kvantumszám lehetséges értékei 
m =  ± 2 , m = + 1  és m ~  0. Álta
lában minden (-értékhez a mágneses

kvantumszámnak 21 +  1 értéke tarto
zik.

Egy atomnak minden állapotát jel
lemezhetjük, ennekfolytán kvantum
számokkal, az illető állapotnak az 
energiája helyett általában az ener
giának negatívját a Planck-állandóval 
osztva szoktuk bevezetni. Tehát:

h
T-t nevezzük termnek. Az egyes 

elektronokat már most úgy jelöljük a 
kvantumszámokkal, hogy a mellék- 
kvantumszámok jelölésére kis latin 
betűket írunk a következőképen:

( =  0, 1, 2, 3, 4 stb. 
s p rd f  g

A főkvantumszámot pedig a betű elé 
írt arabé számmal adjuk meg. Tehát 
pl. egy n — 4 főkvantumszám és 1 =  
1 mellékkvantumszámú elektronnak a 
jelölése: 4p. Így az atomban levő ösz- 
szes elektron kvantumszámait megad
hatjuk. Egy oxigénatom magja körül 
pl. a következő elektronok keringenek: 
Is, Is, 2s, 2s, 2p, 2p, 2p, 2p, vagy 
egyszerűbb írásban (Is)2, (2s)2, (2p)*.

A v o n a l a k  m u l t i p l i c i t á s a .  
Igen sok spektrumban a vonalak nem
csak egy komponensből állnak, ha
nem általában több igen közel lévő 
komponensre bomlanak fel. Hasonló
an a termeknek is több komponensből 
kell állniuk. Az alkáliák spektrumai
ban például dublett termek vannak, a 
földalkáliák spektrumában singulettek 
és triplettek, a hélium spektrumában 
szintén singulettek és triplettek, a 
multiplicitás általában nő, ha a pe
riódusos rendszerben balról jobbra ha
ladunk. Ennek a multiplicitásnak a 
megmagyarázására Uhlenbeck és Goud- 
smit vezették be a f o r g ó  e l e k 
t r o n  ( s pi n)  hipotézisét. Szerin
tük az elektron nemcsak kering a 
mag körül, hanem azonkívül saját 
tengelye körül is forog (1. Spin). Eh
hez a forgáshoz is kell egy kvan
tumszámot rendelnünk, melyet s-sel 
szoktunk jelölni. Meglepő eredmény, 
hogy ez a kvantumszám nem egész
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szám, hanem csak i  Уз -el lehet 
egyenlő, tehát az elektron forgá
sából származó impulzus-momentum

± ------- -vei egyenlő. Ezzel összesen
2 2 n

minden elektronhoz négy kvantumszá
mot rendeltünk, ezek a főkvantum- 
szám, a mellékkvautumszám, a mág
neses kvantumszám és a s p i n k v a n 
t u m s z á m .  Több elektronnal bíró 
atomoknál azonban, ezek szerint, még 
igen nehéz volna megmondani, hogy 
az elektronok milyen kvantumállapot
ban vannak. Itt azonban segítsé
günkre jön P a u l i - e l  ve  (1. ott), 
mely azt mondja ki, hogy egy atom
ban nem fordulhat elő két olyan elek
tron, melynek mind a négy kvantum
száma megegyezne. Mivel pedig nem 
gerjesztett állapotban az atom elek
tronjai általában a Pauli-elvvel össze
egyeztethető legmélyebb energiaálla
potokat fogják elfoglalni, ezen elv és 
az elektronok négy kvantumszáma 
alapján felépíthetjük az egész perió
dusos rendszert és levezethetjük be
lőle mindazon törvényszerűségeket az 
elemek kémiai viselkedésére, melyeket 
Mendelejeff empirikusan talált.

Vegyük először a legegyszerűbb ele
met, a h i d r o g é n t ,  ennél nem ger
jesztett állapotban az elektron termé
szetesen a legalsó pályán lesz ennek 
főkvantumszáma n =  1 és mellék
kvantumszáma l =  o, a mágneses 
kvantumszám természetesen ennek foly
tán szintén nulla, a spin kvantum
szám rb У lehet, de nem tudjuk meg
adni, hogy melyik érték, mert mivel
1 =  о nincs milyen irányhoz viszonyí
tanunk. Tehát а Я-пак egy Is elek
tronja van. A következő elem a h é 
l i um,  ennek kétszeres magtöltése és
2 elektronja van. Pauli elve szerint 
ezt a két elektront ellentett spinnel el
helyezhetjük az ls-pályán. Még több 
elektront azonban nem tudnánk az
J.s-pálván elhelyezni, mert mivel n =  1, 
l csak nulla lehet, ennek folytán m 
szintén csak nulla, tehát csak a két 
spinkvantumszám lehet különböző, még 
pedig ih a .  A héliumnál ezért betelik

az egyes főkvantumszámú héj. Azért 
van az, hogy a hélium elektronkonfigu
rációja külső behatásokkal szemben 
annyira ellenálló, mert elektronjai egy 
lezárt héjat képeznek, mely kémiailag 
igen nagy mérvben indifferens. Mint 
tudjuk, a hélium a legkisebb atom- 
súlyú nemesgáz. A következő elemnél, 
a 1 i t h i u m nál a magnak 3-szoros 
töltése van és e körül 3 elektron ke
ring. Ezek közül kettőt ismét elhelyez
hetünk az első héjban, a harmadik 
azonban Pauli elve szerint már csak 
kettes főkvantumszámmal bíró héjban 
lehet, melynek a lgkisebb energiájú ál
lapota a 2s-állapot. Tehát а Ы elek
tronkonfigurációja a következő (ls )22s. 
A berylliumnak a magtöltóse négysze
res, a négy elektronja közül azért kettő 
van ís-pályán és kettő 2s-pályán. A 
következő elemnél, a b o r  nál az 5 
elektron közül 2 van Js-pályán, 2 
van 2s-pályán és az 5-ik már csak 
egy 2p-pályán helyezhető el és így 
tovább, ha a periódusos rendszerben 
jobbról balra megyünk egy sorban. 
A n e o n  nál, melynek magtöltése tíz
szeres, zárul le a 2. főkvantumszámú 
héj. A rendelkezésre álló 10 elek
tron közül tudniillik 2 helyezhető el 
ís-pályán, 2 a Ss-pályán, mind a két 
pár természetesen ellentett spinnel. A 
fennmaradó 6 elektron mind elhelyez
hető a 2p-pályákon, mert l =  .1-hez 
3 mágneses kvantumszám, m =  + 1, 
0, —1 tartozik, de ezenkívül még 
mindegyik állapot 2 különböző spin
nel fordulhat elő, tehát összesen hat. 
Még több elektront a 2. héjban már 
nem tudnánk elhelyezni. A neonnál 
ismét a lezárt héj stabilis volta okozza 
a nemesgázt jellemző indifferens ké
miai viselkedést. A neon után követ
kező elem a n á t r i u m ,  melynek a
11. elektronját már csak a 3. főkvan
tumszámú héj legalsó energiájú álla
potában, tehát egy 3 s pályán tudjuk 
elhelyezni. Tovább haladva a periódu
sos rendszerben, a 3 s és 3 p állapotok 
betelnek az a r g o n  nál, melynek 
rendszáma 18. Ez ismét egy nemes
gáz. Az utána következő k á l i u m -
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Stoner táb lázata .

4s 4p 4  d 5 8
46 Pd 2 6 10
47 Ag 2 6 10 1

2p
4 8 Cd 2 6 10 2

4s 4p 4 d 41 5s 5p  5d  6e
49 ln 2 6 10 2 1

1 50 Sn 2 6 10 2 2
2 51 Sb 2 6 10 2 3
3 52 Те 2 6 10 2 4
4 53 I 2 6 10 2 5
5 5 4 X 2 6 10 2 6
6 55 Cs 2 6 10 2 6 1

3p 3d 4s
56 Ba 2 6 10 2 6 2
57 La 2 6 10 2 6 1 2
58 Ce 2 6 10 (1 ) 2 6 (2 )  (1 )

1
59]'Pr 2 6 1 0 ’ Г (2) 2 6 ( 2 ) ; ( 1 )
60 Nd 2 6 10 (3 ) 2 6 (2 )  ( 1 )

2 61 11 2 6 10 (4 ) 2 6 (2 )  (1 )
3 62 Sm 2 6 10 (5 ) 2 6 (2 )  (1 )
4 63 Eu 2 6 10 ;(6 ) 2 6 (2 )  a )
5 6 4  'Gd 2 6 10 (7 ) 2 6 (2 )  (1 )
6 65 Tb 2 6 10 (8 ) 2 6 ( 2 )  (1 )
6 1 66 Dy 2 6 10 (9) 2  6 ( 2 )  (1 )
6

1
2 67 Ho 2 6 10 (1 0 ) 2 6 (2 )  ( 1 )

6 2 68 Er 2 6 10 ( H ) 2 6 ( 2 )  (1 )
6 2 2 69 Tu 2 6 10 (1 2 ) 2 6 ( 2 )  ( 1 )
6 3 2 70 Yb 2 6 10 (1 3 ) 2 6 (2 )  (1 )
6 4 2 71 Cp 2 6 10 (1 4 ) 2 6 ( 2 )  (1 )
6
6

5
6

2
2 5s 5p 5 d 6s 6 p 6 d 7s

6 7 2 72 Hf 2 6 (2) ( 2 )
6 8 2 73 Ta 2 6 (3 ) (2 )
6 10 1 74 W 2 6 4 2

4p
75 Re 2 6 ( 5 ) (2 )

4rf 5s 76 Os 2 6 (6 ) (2 )
77 Iv 2 6 (7 ) (2 )

1 78 Pt 2 6 8 2
2 79 Au 2 6 10 1
3 8 0 Hg 2 6 10 2
4 81 TI 2 6 10 2 1
5 8 2 Pb 2 6 10 2 2
6 83 Bi 2 6 10 2 3
6 1 84 Po 2 6 10 2 4
6 2 85 — 2 6 10 2 5
6 1 2 86 Nt 2 6 10 2 6
6 2 2 87 — 2 6 10 2 6 1
6 4 1 88 Ra 2 6 10 2 6 2
6 5 1 89 Ac 2 6 10 2 6 1 2
6 (5 ) (2) 90 Th 2 6 1 0 2 6 2  2
6 7 1 91 Pa 2 6 10 2 6 3  2
6 8 1 92 U 2 6 10 2 6 5 1

1 я
2  Н е

3 Li
4 Be
5 В
6 С
7 N
8 О
9 F

10 Ne

11 Na
12 Мр
13 Al
14 St- 
l ő  Р
16 S
17 Cl
18 А
1 9  К
20 Ca
21 Sc
22 Ti
23 F
24 C r
2 5  Mn
2 6  Fe
27 Co
28 N t
2 9  C m

30 Z n
31 Ga
32 Ge
33 As
34 Se
35 F r
36 Kr
37 Bb
38 S r
39 Г
40  Z r
41 Nb
42 Mo
43 Ma
44 Дм
45 ДА
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пак а 19. elektronja már а 4. főkvan- 
tumszámú héj 4s állapotában van, a 
3-as főkvantumszámú héj d állapotai
ban ugyan még volna hely 10 elektron 
részére, de a tapasztalat azt mutatja, 
hogy ezek csak később telnek be (1. 
Stoner táblázatát). A nemesgázokat 
általában az jellemzi, hogy egy lezárt, 
ugyanazon főkvantumszámhoz tarto
zó s és p héjuk van, melyekben nyolc 
elektron foglal helyet, mégpedig a 
Pauli-elv szerint 2 az s és 6 a p pá
lyákon (és nem 4 és 4, amint azt a 
népszerűsítő irodalomban gyakran le
het olvasni). Az alkáliáknál ezen le
zárt héjon kívül még egy elektron 
van, a földalkáliáknál 2 és így to
vább, minden következő oszlopban 
eggyel több. Az elemek tcrmjeinek 
multiplicitását már most a forgó elek
tron képével a következőképen ma
gyarázzuk meg. A lezárt bájakban 
levő elektronoknak semmilyen eredő 
impulzusmomentumuk sincs, mert úgy 
a pálya, mint a spinimpulzus esetében, 
a Pauli-elv szerint, minden beálláshoz 
egy vele ellentett is található egy le
zárt héjban, miértig egymás hatását 
lerontják. Az alkáliáknak, mint emlí
tettük, egy elektronjuk van egy lezárt 
héjon kívül, ennek a spinje parallel és 
antiparallel állhat be a pályaimpul
zushoz (feltéve, hogy ilyen van, az 
alapállapotban, mely egy s állapot, 
tehát l =  о nincs felbontás). Tehát 
az alkáliák termjei dublettek. Föld
alkáliáknál, a lezárt héjakon kívül, 
2 elektron van, ezek spinjei beállhat
nak először is egymáshoz antiparallel, 
amikor is egymás hatását lerontják 
és azonkívül egymáshoz parallel, ami-

Magyarázat Stoner táblázatához.
A számok azt adják meg, hogy 

hány elektron van az illető pályákon. 
A teljesen lezárt héjak mindig csak 
azon elemnél vannak feltüntetve, 
melynél lezárultak, a továbbiaknál 
azután mindig csak a keletkező új 
héjakban levő elektronok száma van 
megadva.

kor is hatásuk összegeződik, tehát 
1 1

s — 2 +~2 — 1 és ez még parallel,
antiparallel is merőlegesen állhat 
be a pályaimpulzusmomentumhoz. Az 
előbbi esetben singulett-, az utóbbi 
esetben triplett-termek lépnek fel. És 
így tovább, a periódusos rendszerben 
tovább haladva, a következő oszlop
ban kvartettek és dublettek lesznek, 
az azután következőben singulettek, 
triplettek, kvintuplettek stb. Hátra 
van most még annak megállapítása, 
hogy több elektron kvantumszámai 
hogy adódnak össze egy eredővé. A 
szabály az, hogy mellékkvantumszá
mokat mint vektorokat, kell össze
adni, melyeknek egymásra való vetü- 
letei azonban csak egész számok lehet
nek. Pl. összegezzük egy p és egy d 
elektron kvantumszámait, tehát l =  
2 — t és l =  3-at. Az eredő kvantum
számot jelöljük L-lel, akkor L az 5, 4, 
3, 2, 1 értékeket veheti fel. Általá
ban L  maximális értéke lesz -j- és 
minimális értéke (ía — f3), negatív 
mennyiségeknek itt nincsen semmi ér
telmük, mert nincs mihez viszonyí
tani a pozitív és negatív irányokai. 
Egy többelektron - konfiguráció kvan
tumállapotát az egyelektronkonfigurá- 
ciónál megadott kisbetűknek megfelelő 
nagybetűkkel szoktuk jelölni, tehát:

L =  0, 1, 2, 3 , . . .
8, P, D, F , . . .

A spinkvantumszámok összegezésé
ről már előbb volt szó. Az illető terűi
nek a multiplicitását egy a megfelelő 
nagybetű baloldalán felül hozzátett 
kis indexszel szoktuk jelölni, pl. egy 
dublett P állapot jele 2P. Mivel ennek 
két komponense van, még azt is meg 
kell adnunk, hogy melyik komponens
ről van szó. Ezt úgy tesszük, hogy 
bevezetünk még egy kvantumszámot, 
a b e l s ő  k v a n t u m s z á m o t ,  me
lyet rendesen j-vel jelölünk, ez a mel
lékkvantumszám és a spinkvantum
szám vektori eredője. Előbbi példánk
ban a spin +  % értéke parallel és 
antiparallel lehet az L — 1-hez, tehát
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i  két lehetséges értéke */г és У2. Ezt 
a j  kvantumszámot, mint kis indexet 
írjuk jobboldalt lent az állapot szim
bólumához, tehát 2P  a következő két 
állapotra bomlik fel гР ̂  és 2P

Szokták azonban egyszerűen meg
számozni a multiplett egyes kompo
nenseit és ezeket a számokat jobb
oldalt lent az állapot szimbólumához 
írni.

Mivel egy színképvonal kibocsátása 
úgy jön létre, hogy az elektron egy 
magasabb energiájú pályáról egy mé
lyebbre ugrik és eközben energiáját 
fény alakjában bocsátja ki, azért fel 
kell tennünk azt a kérdést, hogy mi
lyen állapotokból lehetséges egy má
sikba való átmenet. Ezek a szabályok 
röviden a következők: a főkvantum
szám tetszőlegesen, a mellékkvantum
szám r t  1-gyel, a mágneses kvantum
szám ;r  1-gyel és 0-val, a belső kvan
tumszám szintén i t  1-gyel és 0-val 
változhat (1. Kiválasztási szabályok). 
A szerieszeket úgy kapjuk, hogy egy 
termet állandónak veszünk és a má
siknak a főkvantumszámát változtat
juk, egyik tagtól a másikig mindig 
egy egységgel. A gyakrabban előfor
duló vonalszerieszek a következők:
főszeriesz .................. v =  1 s — m p
első (diffus) mellékszer. v — 2 p — m d 
második (éles) „ v =  2 p — m s
Bergmanszeriesz..........v =  3 d — m f
Az előbb csak a termek multiplicitá
sáról beszéltünk, most meg kell álla
pítanunk, hogy egy meghatározott 
term multiplicitásához a vonalak mi
lyen multiplicitásai tartoznak. A fő- 
és második mellékszerieszben a vona
lak multiplicitása mindig ugyanaz, 
mint a termeké, mert ezekben előfor
dul egy s-állapot és ez mindig csak 
egy termből áll. A másik két szeriesz- 
nél általában a vonalak multiplicitása 
nagyobb, mint a termeké, de azért 
nem azok multiplicitásának a négy
zete, mint gondolnék, mert egyes át
meneteket a kiválasztási szabályok 
tiltanak. Pl. dublett-termek esetében 
az első mellékszeriesz triplett és nem

kvadruplett vonalakból áll. A hidro
gén kivételével minden atom spek
trumában ezek a szerieszek megfelelő 
vonalai egymástól jelentős távolságra 
vannak, úgyhogy közönséges spek
troszkópokkal igen jól megfigyelhe
tők, ennek az elméleti oka az, hogy 
egy többelektron - probléma esetében 
egy elektron már nem mozog egy Cou- 
lombszerű erőtérben, mert a magon 
kívül a többi elektron is hat rá. A 
hidrogén esetében ezek a különböző 
szerieszek azonban csak mint a vo
nalak finomstruktúrái jelentkeznek, 
melyet csak nagy felbontóképességű 
spektroszkópokkal észlelhetünk.

A hidrogén-vonalaknak ez a finom- 
struktúrája nem tévesztendő össze az 
egyes elemek színképében észlelt ú. n. 
hiperfinomstruktúrával, mely az eddigi 
modell alapján nem magyarázható meg. 
A h i p e r f i n o m  s t r u k t ú r a  létre
jöttének két különböző oka van. Elő
ször sok elemnek az egyes atomjai 
nem mindig egyező súlyának, hanem 
ú. n. izotópokból állnak, melyek mag- 
töltése ugyanakkora, de súlyuk kü
lönböző (1. Izotopia). Így pl. a neon
nak két izotópja van, ezek 20 és 
22 atómsúlyúak és egymással olyan 
arányban vannak keverve, hogy ki
jöjjön a közönséges keverékneon 20'2 
atómsúlya. Ezen két izotópnak a szín 
képvonalai egymáshoz képest egy kis
sé el vannak tolva, mert egyrészt a 
keringő elektron az atommagot is be
folyásolja, ill. tulajdonképen az elek
tron és a mag egy közös súlypont kö
rül keringenek, az ennek megfelelő 
energiák természetesen változnak egy 
kissé az atommag súlyával. Másrészt 
azonban a különböző izotópokban a 
mag konfigurációja is más lesz és ez 
is befolyásolja a vonalak frekvenciá
ját. A hiperfinomstruktúrának egy 
másik oka a következő: A magban 
levő protonoknak (vagy neutronok
nak) is van spinjük (a magban levő 
elektronoknak a tapasztalat szerint 
nincs), melynek mágneses momen
tumának nagyságrendje azonban az 
elektronénak csak körülbelül Vieoo-
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része. Ez a magspin ugyanúgy fel
bontja mégegyszer a spektrum egyes 
vonalait, mint az elektronspin a mel- 
lókkvantumszám egyes értékeihez tar
tozó termeket multipletteké bontja fel. 
Mivel azonban a magspin mágneses 
momentuma igen kicsiny és a mag 
tömege igen nagy, azért ez a felbon
tás csak a hiperfinomstruktúrában je
lentkezik. Így pl. az indium magspinje 
”/2-del egyenlő, a Rb-é 1U, aranyé 
*/. stb.

A színképvonalak kibocsátásánál ál
talában a kvantumugrásokat csak a 
leggyengébben kötött legkülső elek
tron, az ú. n. világító elektron végzi 
(1. világító elektron). Ha az atommal 
energiát közlünk, ez a világító elek
tron egy alacsonyabb pályáról, ener
giafelvétel közben, egy magasabba 
megy át. Ilyen gerjesztett állapotban 
azonban csak igen rövid ideig marad 
és azután a megfelelő színképvonal 
kibocsátása közben az alapállapotba 
esik vissza. Ha azonban az atommal 
igen sok energiát közlünk, akkor meg
történhetik az az eset, hogy a leg
külső elektron teljesen eltávozik az 
atóm kötelékéből. A fennmaradó, egy 
pozitív töltéssel bíró rendszert, egy
szeres pozitív ionnak nevezzük. En
nek ismét lesz egy leglazábban kö
tött elektronja, mellyel megismétel
hetjük a gerjesztést addig, míg az az 
elektron is elhagyja az iont és marad 
a kétszeres pozitív töltéssel bíró, két
szeres pozitív ion és így tovább. Az 
egyes szerieszekhez a spektrumokban 
azért csatlakozik mindig egy konti- 
nuum, mert ez már olyan energiák
nak felel meg, melyek teljesen levá
lasztják a világító elektront. Megtör
ténik azonbau az ellenkező eset is. 
Egy ilyen m'agárahagyott elektront 
felvesz egy neutrális atóm. Az ilyen, 
egy elektronnal kiegészült atomot ne
vezzük negatív ionnak. Különösen a 
halogének, melyeknek csak egy elek
tronjuk hiányzik egy külső héjból 
ahhoz, hogy ez lezárt legyen, igen haj
lamosak még egy elektron felvételére. 
Azt az energiát, mely egy elektron

nak az atóm kötelékéből való eltávo
lításához éppen elegendő, nevezzük 
ionizációs energiának, míg azt az ener
giát, mely felszabadul, ha egy atóm 
felvesz még egy elektront (vagy azt, 
mely ennek a fölös elektronnak a 
leválasztásához szükséges) nevezzük 
e l e k t r o n a f f i n i t á s  nak.

N. T. és G. P.
Kvantummechanika. A kvantumel

mélettel igen sok olyan fizikai jelen
séget lehetett helyesen értelmezni, me
lyek a klasszikus elmélettel teljes el
lentmondásban voltak, úgy hogy a 
kvantumfeltételek felállítása az atóm- 
mechanikában és a vele összefüggő 
kérdésekben óriási fejlődést indított 
meg. Mégis egyes körülmények mind
inkább arra mutattak, hogy a kvan
tumelmélet jelentős átalakításra és ki
bővítésre szorul. Így különösen igen 
nehéz volt további magyarázat nél
kül elfogadni azt, hogy a kvantumszá
mok egész számok, igen valószínű volt 
az a feltevés, hogy ennek mélyebb 
okának kell lennie, mely még nem is
meretes. Miután, amint említettük (1. 
Kvantumelmélet) a klasszikus elmé
let szerint a keringő elektronnak ál
landóan sugároznia kellene, milyen 
jogon lehet ezt egyszerűen elhagyni 
és ezenfelül a végtelen sok klassziku
san lehetséges pálya közül önkényes
nek látszó megszorításokkal egyese
ket kiválasztani? Teljesen érthetetlen 
volt továbbá, hogy az elektron kerin
gési frekvenciája és a Bohr-frekvencia 
feltétel szerint számított kibocsátott 
frekvenciák közt semilyen összefüggés 
sincs, sőt a keringési frekvenciák tel
jesen észlelhetetlenek. További nagy 
nehézsége volt a régi kvantumelmé
letnek a d i s z p e r z i ó e l m é l e t ,  
melynél éppen a klasszikus elmélet 
vált be, míg a kvantumelmélet csak 
igen erőltetett feltevésekkel tudta a 
diszperzió jelenségeket megmagyaráz
ni, így pl. minden Bohr-frekvenciához 
rendelt egy ú. n. virtuális oszcillátort, 
mely a fénydiszperziót az illető szín
képvonal környezetében előidézi, de 
azért objektív léte nincs az atomban
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stb. Érdekes ellentmondás továbbá a 
következő: Mint tudjuk, a keringő 
elektron egy mágneses momentumot 
létesít, melynek nagyságát mindig a 
Bohr-magneton egészszámú sokszoro
saival tudjuk kifejezni (1. Magneton). 
Ennek alapján tehát azt várnék, hogy 
a legalsó Bohr-pálya egy magneton 
nagyságú mágneses momentummal bír
jon. De evvel a legteljesebb ellentét
ben a kísérleti eredmények azt mu
tatják, hogy minden singulett S term 
paramágneses momentuma eltűnik. Ép
pen ez volt az egyik oka annak, hogy 
az azimutális kvantumszám helyett, 
ennek eggyel kisebbített értékét, a 
mellékkvantumszámot vezettük be. Ha
sonlóan, ha egy a régi kvantum- 
elmélet szerint levezetett formulában 
valahol a teljes impulzusmomentum 
(tehát nem ezen momentum egy irány
ra való vetületének) kvantumszámá
nak a négyzete szerepelt, a tapaszta
lat azt mutatta, hogy a formula sok
kal jobb értékeket adott, ha a négy
zet helyébe ezen kvantumszám és 
az eggyel nagyobbított értékének a 
szorzatát helyettesítették be. Tehát 
ha pl. j  ez a kvantumszám, akkor 
mindenütt f  helyett j  (j +  l)-e t kel
lett behelyettesíteni. Mindezen nehéz
ségeket leküzdötte az új K.

A K. fejlődése két teljesen külön
böző feltevésből indult ki, az első a 
de Broglie L. hercegtől felfedezett és 
Schrödinger E -tői továbbfejlesztett és 
matematikailag kidolgozott h u l l á m -  
m e c h a n i k a ,  melyet végül még a 
spint magában foglaló jelenségekre is 
sikerült általánosítania. Dirac P. A. 
M.-nak, a másik Heisenberg W.-tői fel
fedezett ú. n. m a t r i x e l m é l e t .  
Mindezen elméletek magas matema
tikai felkészültséggel dolgoznak és 
azért mi itt csak az alapgondolatuk 
tárgyalására szorítkozhatunk. De Bro
glie gondolatmenete a legegyszerűbb, 
azért legelőször evvel foglalkozunk. 
A t ü s u g á r z á s  (1. ott) tárgyalá
sánál már említettük azt a látszóla
gos ellentmondást, mely a fény hul
lámtermészete és a kvantumelmélet

közt van. Az interferencia és diffrak
ciójelenségek a fény hullámtermészete 
mellett szólnak, míg a fotoelektromos 
effektus, mely abban áll, hogy egy 
megvilágított fényfelületről elektronok 
szabadulnak ki és a Stookes-törvény, 
mely szerint a fluoreszcenciánál a ree- 
mittált fény az eredetivel szemben 
csak a vörös felé tolódhat el (ez alól 
a törvény alól csak igen jelentéktelen 
kivételek ismeretesek, melyeket a ré
szek hőmozgása magyaráz), amellett 
szólnak, hogy a fénykvantum egész 
energiája a téren át való haladása 
közben együtt marad és nem bomlik 
fel szétfolyó hullámmozgássá, mert a 
fotoelektromos effektusnál csak úgy 
juthat mindjárt a megvilágítás kez
detén annyi energia a fém egy ki
csiny területére, amely egy elektron 
leválasztásához elegendő, a Stookes- 
törvénynél pedig egészen világos, hogy 
a fluoreszcenciánál ismét kibocsájtott 
fénykvantum nem lehet az eredetinél 
nagyobb energiájú, mert az atom se
honnan sem vehetné ezt az energiát 
( jelentéktelen értékektől eltekintve, 
melyeket az atom a hőmozgásból ve
het el). Ennek folytán, mint említet
tük, a fény hullámzási elméletét és 
az extrem kvantumelméletet, mivel 
egyes jelenségek az egyik, mások a 
másik mellett szóltak, csak úgy lehe
tett összeegyeztetni, hogy feltették, 
hogy az elektromágneses fényelmélet
ben szereplő hullámok csak a fény
kvantumok statisztikáját képviselik, 
tehát ott, ahol a rezgési elmélet sze
rint maximális amplitúdók vannak, ez 
azt jelenti, hogy oda statisztikailag a 
legtöbb fénykvantum jut, ahol az 
amplitudo minimális, oda legkevesebb. 
A történelmi fejlődés folyamán ter
mészetesen előbb fedezték fel a fény 
hullámtermészetét és csak azután a 
korpuszkuláris sajátságokat.

Broglie gondolata már most a kö
vetkező volt: Ha a fénynél fennáll ez 
a sajátszerű dualitás hullámok és kor- 
puszkulák között, nem volna-e lehet
séges, hogy az ilyen hasonló dualitás 
legyen az anyagi részeknél is. Vagyis
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más szóval, ha a lénynél előbb fedez
ték fel a hullámtermészetet és csak 
azután a fotonokat (fénykvantumo
kat), nincsen-e úgy, hogy az anyag
nál viszont eddig csak a korpuszkulák 
(elektronok, protonok stb.) ismerete
sek és a hozzájuk tartozó hullámok 
várnak még a felfedezésükre?

A relativitástanból (1. ott) tudjuk, 
hogy minden m tömeg egy m r  nagy
ságú energiával egyenlő, ahol c a 
fénysebesség. Broglie az m tömegű 
anyagi részhez tartozó frekvenciát úgy 
próbálta meghatározni, hogy egyenlő
vé tette ezt az energiát egy fénykvan
tummal, tehát m c2 =  h v ebből az 
egyenletből, ahol h a Planck-kon- 
stanszt jelenti, a v frekvencia kiszá
mítható. Gondoljunk már most a hid
rogén atom modelljére és nézzük, hogy 
mi lesz, ha a keringő elektron he
lyett az előbbi okoskodással hozzá
rendelt hullámmozgást gondoljuk az 
atommag körül. Világos, hogy a hul
lámmozgás csak olyan sugarú körön 
válhatik egy sztationárius mozgássá, 
melyen önmagával rezonanciában van, 
vagyis, amelyen, ha egyszer befutotta 
a kör egész területét, ugyanazzal a 
fázissal ér vissza kiindulási helyére, 
mert ellenkező esetben, ha fáziselto
lódás van, a hullámmozgás végül tel
jesen lerontja önmagát. Más szóval 
ez azt jelenti, hogy a hullámmozgás 
csak olyan körön maradhat meg ál
landóan, melynek kerülete a hullám
hossz egészszámú sokszorosa (1. az 
ábrát). Tehát:

Ezt beírva az előbbi egyenletünkbe:
h v

2 nr  — n ------ оm c-
Ebben az egyenletben v az elektron
hoz rendelt hullámok terjedési sebes
sége, c pedig a fénysebesség. De is
meretes a hullámok tanából az az 
összefüggés, hogy egy hullámcsoport 
általában más sebességgel terjed, mint 
azok a hullámmozgások, melyeknek 
az egymásra tevődéséből a hullám
csomó előáll. Fényhullámok esetében 
a hullámcsoport sebessége, melyet cso

portsebességnek nevezünk és az egyes 
hullámmozgások terjedési sebessége 
között, melyet fázissebességnek neve
zünk, az az összefüggés áll fenn, 
hogy a kettő szorzata egyenlő a vá
kuumban mért fénysebesség négyzeté
vel, tehát

v V — c2
2 n r — n i

ahol r a pálya sugara és Ä a hullám
hossz. Az előbb felírt formulából a 
frekvencia

m c2 
V ~ ~ h ~

A hullámhosszt úgy kapjuk, hogy ter
jedési sebességét osztjuk a frekven
ciával, tehát

v v h

ahol v a fázis és V a csoportsebesség. 
De Broglie ezt az összefüggést az 
anyaghullámokra is átvitte, eszerint

v 1
c2 = V

ezt betéve az előbbi egyenletbe, kap
juk:

vagy m V r 2 n  = nh  
Ez teljesen egyenlő a Bohr-kvantum-
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feltétellel (1. Kvantumelmélet), ha a 
csoportsebességet, F-t az elektron se
bességével azonosítjuk. Igen fontos 
azonban, hogy most az a körülmény, 
hogy a kvantumszám egész, minden 
erőltetés nélkül a hullámelmélet lé
nyegéből következik.

Schrödinger E .-nek a gondolatmene
te sokkal elvontabb és azért megelég
szünk azzal, hogy elméletének egyes 
következményeit és eredményeit emel
jük ki. Schrödinger legelőször is kere
sett egy ú. n. hullámegyenletet, mely 
az ilyen atomi dimenziójú jelensége
ket leírja. Azt a feltevést, hogy itt 
egy hullámtermészetű jelenségről van 
szó, természetesen De Broglie-tői vet
te, aki elméletét valamivel Schrödin
ger előtt közölte. Schrödinger-nek ezt a 
rezgési egyenletet úgy sikerült meg
találnia, hogy a klasszikus mechani
kában érvényes Hamilton—Jakobi-dif- 
ferenciálegyenletet bizonyos többé-ke- 
vésbbé plauzibilis megfontolások alap
ján egy hullámegyenletté (a rezgés- 
processzust leíró differenciálegyenlet
té) alakította át. Hogy ez az egyen
let tényleg helyes volt, azt természe
tesen nem a klasszikus mechanikával 
való analógiák döntötték el, hanem 
az, hogy a Schrödinger - differenciál
egyenlet a legkülönbözőbb atomi je
lenségek leírásánál fényesen bevált. 
Mivel differenciál- és integrálszámí
tás nélkül ezt az egyenletet tárgyalni 
nem lehet, azért csak egyes eredmények 
megadására szorítkozunk. Az egyen
letben szerepel egy paraméter (az 
energia), melyet sajátértéknek és 
egy függvény, melyet sajátfüggvény
nek nevezünk. Mégpedig minden sa
játfüggvényhez tartozik egy sajátér
ték. Ezek a sajátértékek azonban 
nincsenek folytonosan elosztva, tehát 
nem tartozik egy tetszőleges számhoz, 
melyet a sajátérték helyébe beten
nénk az egyenletbe egy sajátfüggvény, 
hanem «z egyenletnek csak az egyes 
meghatározott értékeknél van megol
dása, vagyis csak ezekhez található 
egy olyan saját függvény, mely meg
oldja az egyenletet. A saját értékek

jelentik a rendszer energiáját az il
lető állapotban. Ha a Schrödinger- 
egyenletet pl, a hidrogénatom eseté
re alkalmazzuk, akkor ezek a disz
krét sajátértékek lesznek az egyes 
kvantumállapotoknak megfelelő helyes 
energiái az atomnak. Ezzel már az 
egész spektrum meg van határozva. 
Általában jelöljük a saját értékeket 
Ej-vel és a hozzátartozó saját függ
vényt -vei, akkor az atomhoz

Eu E2, E3 ' *', Е,- "  Ею sajátértéke 
és t/zj, y/2, y>3 , 4>x

sajátfüggvények sorozata tartozik. A 
sajátfüggvény fizikai jelentése a kö
vetkező: A Schrödinger - elmélet nem

tartalmaz arravonatkozólag határo
zott kijelentést, hogy a mag körül ke
ringő elektron egy bizonyos időpilla
natban hol van, hanem csak azt adja 
meg, hogy egy bizonyos kis térfogat
elemben milyen valószínűséggel lehet 
megtalálni. Jelöljük ezt a térfogatele
met В »-vei, akkor annak a valószí
nűsége, hogy az elektron éppen ebben 
a térfogatelemben legyen, ha az atóm 
az i állapotban van | 2 A v, ahol 
I i/Zj I il>i abszolút értékét jelenti. Ha 
ezeknek a valószínűségeknek az össze
gét képezzük az egész térre, természe
tesen egyet kapunk, mert valahol az 
elektronnak okvetlenül lennie kell. A 
Ц) függvény írja le tulajdonképen az 
atomban végbemenő rezgést, azonban a 
fizikai értelme csak az előbb megadott 
valószínűségnek van. Olyan konkrét ér
telmet, mint az elektromágneses fény
elméletben a mágneses és elektromos 
erőtereknek, a függvénynek adni
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nem tudunk. Megjegyezzük még, hogy 
a rezgések a Schrödinger-elméletben 
abban különböznek De Broglieitól, 
hogy míg Broglie körülfutó hullámmoz
gásról beszél, addig Schrödinger álló 
hullámokról. White amerikai fizikus a 
hidrogénatom több állapotára meg
szerkesztette a gi függvény egész me
netét az atommagot körülvevő tér
ben. Az ábrákból, melyeket ő közölt, 
mi is bemutatunk itt egyet. Meg kell 
még mondanunk a kvantumszámok je
lentését az új elméletben. Mivel, mint 
említettük, álló hullámokról van szó, 
ezeknek csomófelületeik vannak, me
lyek helyüket nem változtatják. Ezen 
csomófelületek száma egyenlő a kvan
tumszámokkal, még pedig a radiális 
kvantumszámhoz tartozó csomófelüle
tek koncentrikus gömbök, a mellék- 
kvantumszámhoz tartozó csomófelüle
tek közös tengelyű kúpok, melyek 
csúcspontja az atommagban van, vé
gül a mágneses kvantumszámhoz tar- 
I ozók síkok, melyek egymást egy egye
nesben metszik, mely természetesen az 
atommagon megy át. A Schrödinger- 
elmélet nemcsak a diszkrét spektru
mot írja le helyesen, hanem az egyes 
szerieszek határához tartozó folytonos 
részt is. Itt azután már nincsenek 
diszkrét részek, hanem a kontimum- 
hoz tartozó bármely energiaértékhez 
tartozik egy saját függvény. Általá
ban a Schrödinger-elmélet a régi kvan
tumelméletnek ezen fejezet elején em
lített összes nehézségeit hiánytalanul 
megoldotta, csak a spint nem lehetett 
belevinni ebbe az elméletbe, ez csak 
később sikerült Dirac P. A. M.-nak.

Egy pár hónappal Schrödinger ide
vágó dolgozatának a megjelenése előtt, 
Heisenberg W. állította fel az ú. n. 
m a t r i x e l m ó l e t e t .  Az ő kiindu
lási pontja az volt, hogy az olyan 
dolgoknak, melyek eleve észlelhetet- 
lenek, ilyenek pl. a keringési frekven
ciák a Bohr-elméletben, nem is lehet 
semmi fizikai értelmük. Másrészt ész
revette, hogy sok számítás a régi 
kvantumelméletben hasonlít a mate
matikusoktól már régen előbb kifej

lesztett ú. n. matrixelméletnél köve
tett matematikai műveletekre. M a t- 
r i X nak nevezünk egy kvadratikus
számszkémát, melynek ugyanannyi osz
lopa, mint sora van. A matematiká
ban már régen ki volt az dolgozva, 
hogy hogyan kell az ilyen mátrixok
kal matematikai műveleteket végezni, 
tehát hogyan kell ezeket összeadni, 
kivonni, szorozni, osztani, hatványoz
ni stb. Heisenberg feltevése mármost 
az volt, hogy ő az elektron koordiná
táját és impulzusát már nem tekin
tette számnak, hanem egy teljes mát
rixot helyettesített be helyette, mely
nek végtelen sok oszlopa és sora volt. 
Ezekkel a mátrixokkal tovább ugyan
úgy kellett számolni, mint a megfe
lelő mennyiséggel a klasszikus mecha
nika szerint, csak arra az egyre kel
lett vigyázni, hogy a matrix-algebrá- 
ban már nem áll fenn a szorzás kom
mutatív törvénye (tehát az, hogy a 
szorzat értéke független a tényezők 
sorrendjétől). Evvel a módszerrel az 
energiát végül mint egy diagonális 
mátrixot kapjuk, tehát mint olyant, 
melyben csak az egyik átmérő men
tén levő elemek nem nullák, ezek egy
ben az illető rendszer (pl. Я-atóm) 
lehetséges energiaértékei. Nemsokára 
a két elmélet felfedezése után sikerült 
igazolni, hogy az egyik a másiknak 
csak egy más matematikai megfogal
mazása. Heisenberg elmélete azonban, 
ámbár látszólag egyszerűbb lenne, mert 
csak algebrai számításokkal dolgozik, 
az alkalmazásaiban sokkal nehézke
sebb, így pl. már a H-atom energia- 
értékeit is csak igen nagy matemati
kai nehézségek leküzdésével sikerült 
kiszámítania Pauli lE.-nak. Schrödin
ger elmélete, mely a differenciálegyen
letek elméletével dolgozik, sokkal köny- 
nyebben kezelhető.

Az elektron-spint azonban egyik el
mélet sem tudta kielégítően megma
gyarázni, megpróbálták ugyan bevin
ni a forgó elektron képét a hullámme
chanikába, de teljesen eredménytele
nül, mert sem a feles kvantumszám, 
sem a mechanikai és mágneses mo-
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mentum anomális viszonya nem jött 
ki belőle.

Sikerült ez azonban Dirac P. A. M.- 
nak a hullámmechanika egy bizonyos 
kibővítése által. Dirac Schrödinger 
egy differenciálegyenlete helyett négy 
differenciálegyenlet rendszerét vezet
te be. Ebben az esetben a w függvény 
is négy komponensből áll (ezek azon
ban nem alkotnak egy négyesvek
tort). Dirac-nak sikerült ezt a diffe
renciálegyenlet - rendszert (melyet úgy 
is írhatunk, hogy az együtthatók he
lyett négysoros mátrixokat vezetünk 
be és a <//-t is, mint egy négy kompo- 
nenses mennyiséget fogjuk fel, akkor 
a négy egyenlet helyett egy matrix- 
differenciálegvenletünk van), a H- 
atóm esetében teljesen pontosan meg
oldania. Az eredmény egész helyesen 
megadta a feles spinkvantumszámo
kat, továbbá a mágneses és mechani
kai momentum anomális viszonyát a 
spinnél, a finomstruktúrát, az anomá
lis Zeemann - effektust stb. Ügvhogy 
ezzel a H-atom viselkedése hiányta
lanul meg van magyarázva.

Felemlítjük még, hogy a K. a ké
miai kötés elméletét is tisztázni tud
ta. Az úgynevezett ion-kötés ugyan a 
régi kvantumelmélet, sőt a klasszikus 
elmélet szerint is érthető volt, azon 
erőkről azonban, melyek homopoláris 
kötés esetében tartják össze az ato
mokat, ilyen pl. 2 fí-atóm, melyek egy 
H2 molekulát képeznek, csak a K. tu
dott számot adni. А Яг molekula kép
ződését ezen az alapon legelőször Heit- 
ler és London tudták megmagyarázni. 
Bármilyen tökéletesen magyarázta meg 
azonban a K. az összes jelenségeket, 
melyek a mag körül keringő elektro
nok tulajdonságaiból származnak, az 
atommagban levő részek viselkedésé
ről és különösen ezen részek közt mű
ködő erőkről úgyszólván semmi felvi
lágosítást nem tud adni, legfeljebb, 
feltéve bizonyos egyszerű erőtörvénye
ket a magban levő részek közt, egyes 
jelenségek befolyását kvalitatíve (ezek 
általános menetét) tudja megmagya
rázni. N. T. és G. P.

Kvarclény, 1. Higanygőzös lámpa.
Kvarcszigetelő. Az olvasztott kvarc

a legkitűnőbb elektromos szigetelő- 
anyagok közé tartozik, elektroszta
tikus mérőberendezésekben használják 
elsősorban és csak valamivel rosszabb 
a szigetelése, mint a legjobb izoláto
ré, a borostyánkőé. 1 cm élű olvasz
tott kvarckocka ellenállása 5'1018 ohm, 
fajsúlya 2‘65, dielektromos állandója 
3'7. — Nagy előnye, hogy igen kicsi 
a hőtágulási együtthatója, amiért is 
legfőképen olyan eszközökben alkal
mazzák, melyek nagy hőmérsékletkü
lönbségeknek vannak alávetve. F. M.

L é

Labilmutáeiók (átcsapó varietások, 
köztesfajták) a variabilitás egyik 
alakja, amely főképen kerti termesz
tésű fajok kertészeti fajtáin vagy rend
ellenes alakokon jelentkezik. Ezek a 
tipikus vad vagy kerti alakoktól fel
tűnően különböznek. Sem a tipikus 
tőalakot, sem a varietást nem lehet 
teljesen tisztán kitenyészteni, mert 
mindegyük létrehozza a másikat is. 
Emiatt nevezi De Vries az ily variá
ciókat k ö z t e s f a j t á k  nak, mert 
öröklésük tekintetében a konstans faj 
és a konstáns varietás között vannak. 
A pirosvirágú vadfajtának létrejön pl. 
egy konstáns, fehérvirágú kerti varie- 
tása. Mindkettő öröklésében1 állandóan 
piros, illetőleg fehér. Létrejöhet azon
ban egy olyan varietás is, amelynek 
egyénei fehér-piros-csíkoltak, és ame
lyek fehér, piros és csíkos egyéneket 
hozhatnak létre, és ezek mindegyike 
mindháromféleség létrehozására képes. 
Plate szerint ezekben az esetekben 
könnyen átalakuló génekről van szó 
(labilgónek), maga a folyamat pedig 
a L. Ezek a köztesfajták többféle 
alakból tevődhetnek össze, amelyek 
folytatólagos sort tesznek ki, tehát 
génjeik a poliallél-sorozatba tartoznak, 
Plate szerint a legtöbb ilyen variáció, 
köztesfajta örökléstani szempontból 
két fokozatra esik szét: a De Vries-
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félfajtára,, igen csekély Örökléssel (1— 
3% mutáns, 97—99% normális) és 
középfajtára 50%-os örökléssel. Az 
öröklési számok nagyon befolyásolha
tók a külső hatásokkal, mert a jótáp
lálás elősegíti az anomáliák keletke
zését, de a félfajták és a középfajták 
tenyésztéssel egymásba át nem vihe
tők, mert ezek allelomorf géneken ala
pulnak. A növényeken már számos L. 
volt megállapítható (tarka levelek, 
magvak, virágok, rendellenességek), 
valószínűleg az állatok és emberek 
rendellenességéi is ilyenek. Sz. Z.

Lagunák azok a kisebb, sekély tó- 
szerű állóvizek, melyek tengerek, vagy 
nagyobb tavak parti övében keletkez
tek. Rendesen jellemző élőviláguk van.

V.L.
Lakihegyi leadóállomás, 1. Leadó

állomás.
Lakkáz, 1. Enzim.
Laktáz, 1. Enzim.
Lambert-egység, 1. Felületi fényes

ség.
Lambert-törvény a megvilágítás erős

ségére. На I erősségű fényforrásból a 
fénysugarak i szög alatt esnek az r 
távolságban levő lapra, akkor ezen a 
lapon a megvilágítás erőssége:

I cos i

Ha a sugarak merőlegesen esnek a 
lapra (i == o), akkor a megvilágítás

erőssége Tehát a megvilágítás erős-

sége minden esetben a távolság négy
zetével fordítva arányos. Ezt a meg
világítás távolságtörvényének is szok
ták nevezni. Az előbbi általános egyen
let cos i-törvény néven is szerepel.

Ha f a megvilágított lap területe, 
akkor a lapra eső fényáram:

Ф _ 1 f'cosi
r2

На I értékét normális gyertyában, ille
tőleg Hefner-egységben, r-et méterben 
fejezzük ki, akkor a megvilágítást (E) 
gyertya-, illetőleg Hefner-luxban kap
juk. Ha még f-et m2-ben mérjük, akkor 
a fényáramot (T) lumenben nyerjük,

M. J.
Lambert-törvény az elnyelésre. Ha 

I» erősségű sugárzás (fény) d vastag
ságú rétegen áthatol, akkor a kilépő
fény erőssége:

/«az e l n y e l é s  e g y ü t t h a t ó j a ,  
1 Ifj. annak a rétegnek vastagsága, 
melyben a sugárzás erőssége az erede
tinek 1 le részére csökken, e a termé
szetes log. alapszáma, e =  2-7183. — 
Bunsen ezt a törvényt ilyen alakban 
fejezte ki: I — I0 .10" ed, e a kioltás 
(extinkció) együtthatója. 1/e annak a 
rétegnek vastagsága, melyben a sugár
zás erőssége az eredetinek 1lw részére 
csökken. — Az elnyelés az anyag kon
centrációjától (c) is függ. c azt jelenti, 
hogy 1 liter térfogatra hány mól gáz, 
vagy gőz esik. Beer az elnyelés függé
sét a koncentrációtól a következő tör
vénnyel fejezte ki:

« a molekuláris kioltási együttható, az 
elnyelő anyag minőségén kívül a hő
mérsékletétől és a beeső fény hullám
hosszától is függ. A gyakorlatban any- 
nyiban mutatkozik eltérés ettől a tör
vénytől, hogy nagyobb koncentrációnál 
az elnyelés rendesen nagyobb, mint en
nek a törvénynek megfelel. M. J.

Lamináris áramlás. A valóságos fo
lyadékok (1. ott) áramlásának egy faj
tája, melynél a folyadékrészek a ha
ladás irányában mintegy egymáson 
lemezszerűén (lamina =  lemez) el
csúszva (keveredő mozgás nélkül) 
áramlanak. Az ilyen áramlásba beve
zetett festékanyag együtt marad és a 
megfestett részecskék pályáját, az 
ú. n. áramlás-vonalat írja le. A L.-ok 
csak bizonyos körülmények között sta
bilak, egyébként hamar átcsapnak a

30Természettudományi Lexikon.
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t u r b u l e n s  áramlás-fajtába (1. ott). 
A határrétegben (1. ott) az áramlás- 
forma lehet lamináris, de lehet tur
bulens (1, ott) is, (különösen, ha a 
külső áramlás az), noha a külső áram
lás lamináris jellegű. A valóságos 
folyadékok L.-ai is az örvényes áram
lások közé tartoznak, mivel nincs se
bességpotenciáljuk. A L.-ok segélyé
vel — bizonyos módszerek alkalmazá
sával — az ideális folyadékok poten- 
ciálos áramlásai utánozhatok több-ke
vesebb pontossággal (Hele—Shaw kí
sérletei). F. K.

Lamináris rendszerek vagy egydi
menziós difformrendszerek a filmek, 
lemezek, hártyák, rétegek stb., vagyis 
oly testek, melyeknek egyik kiterje
dése a másik kettőhöz képest, igen 
kiesi (1. Difformrendszerek). Megkü
lönböztetünk durva, kolloid és mole
kuláris L.-et. B. A.

Láncreakció. L.-nak az egymásután 
következő reakciók láncolatát nevezik, 
melyekre az jellemző, hogy a reakció
ban résztvevő valamelyik komponens 
reakció után ismét felszabadul és 
azonnal újra ugyanolyan típusú re
akcióba lép (1. Reakcióképesség).

L. B.
Langerhans-szigetek. A hasnyálmi

rigy (pankreas) külsőelválasztású ré
szébe beágyazott kivezetőcsőnélküli 
sejtcsoportok. Ezek termelik az inzu
lint. T. H.

Langevin-ionok. Nagytömegű ionok 
úgy keletkeznek, hogy a levegőben 
levő porszemekre vagy vízcseppekre 
gázion vagy elektron rakódik. Nevü
ket felfedezőjükről kapták. Mindig 
nagy számban vannak a levegőben, 
de a vezetőképességet alig növelik, 
mert. mozgékonyságuk kicsi, 100— 
1000-szer kisebb, mint a gázionoké 
(atómionoké). M.J.

Lanolin, 1. Cholesterin.
Lantal, 1. Aluminiumötvények.
Láp általában tőzeget képző nö

vényszövetkezet, síklápokban nád
vagy radicellatőzeg, tőzegmohalápok- 
ban Sphagnum-tőzeg képződik, előb
biek infraakvatikus, eutróf (1. ott)

L. ok (1. Emersiherbosa), utóbbiak in
kább szupraakvatikus, oligotróf, ill. 
disztróf (1. ott) L.-ok (1. Sphagniher- 
bosa); a kettőt átmeneti típusok kap
csolják össze. Keletkezésük szerint 
(Post felosztása) 1. t o p o g ó n  L.-ok 
(helyi viszonyok a lápképzők: tóme
dencék feltöltése, enyhe lejtésű völgyek 
és források környékének elláposodása =  
feltöltési, völgyi, forráslápok; eutróf 
feltöltési (hidratogén) lápok a síklápok, 
oligotrófok (ill mezotrófok) az át
meneti, disztrófok (ill. oligotrófok) a 
topogón tőzegmohalápok — áldagadó
lápok; 2. o m b r o g é n  L.-ok (nedves 
klíma bő csapadéka a valódi tőzeg- 
mohalápokat vagy dagadó lápokat 
hozza létre); 3. s o l i  g é n  L.-ok (csa
padékvizén kívül a környezet felszíni 
meteorikus vize is hozzájárul az ellá- 
posodáshoz, igen nedves klímában). 
Középhegységi Sphagnum-lápjaink to- 
pogének, a Kárpátok völgyeiben om
brogén, az alhavasi tájakon soli-ombro- 
gén lápok, az utóbbiak már alig nö
vekednek. S. R.

Lápkomplexusok. A tőzegmohalá
pok (Sphagniherbosa, 1. ott) vegetá
ciója sok szociációból (1. ott) áll, 
amelyek komplexekbe egyesülnek. A 
lápok állandó változásban vannak, a 
vízzel borított mélyedések (semlyé- 
kek) a behatoló, kevésbbé higrofil 
Sphagnumok szukcessziója folytán ki
emelkedő zsombékokká növekednek, 
amelyeken a megtelepedő virágos- és 
zuzmónövényzet a továbbnövekedést 
megakadályozza, így a környező 
Sphagnum-z&ombékok túlnövik s újra 
semlyékké lesz; ez a folyamat, amit 
elnedvesedés és erózió növel, a re
generáció, növényszövetkezetei a r e 
g e n e r á c i ó s  komplexust képezik, 
szemben a romboló erózió e r ó z i ó s  
komplexével; a lápszemek tavakká 
egyesülhetnek ( t a v i  komplexus). Az 
erózió és regeneráció folytonos válta
kozása mellett nagyobb lápterületek 
egyes részei nyugvópontra, egyensúly
ba juthatnak ( n y u g a l m i  kom
plexus). Valamennyi komplexus kiala
kult a valódi dagadólápokban. S. R.
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Lappangó jelleg vagy sajátság, 1. 
Uniformitás.

Lannor-precesszió. Mint ismeretes, 
a színképvonalak mágneses erőtérben 
általában több komponensre bomla
nak fel. Ezt a jelenséget nevezzük fel
fedezőjéről Z e e m a n - e f f e k t u s -  
nak. Mindjárt a legelső megfigyelések 
azt mutatták, hogy itt két különböző 
esetet kell megkülönböztetni. A nor
mális Zeeman-effektust, melynél a 
színképvonal a mágneses tér irányá
ban való megfigyelésnél 2 és rá merő
leges irányban való megfigyelésnél 
3 komponensre bomlik fel. Az anomá
lis Zeeman-effektusnál több kompo
nensre bomlik a vonal és ilyen egész 
egyszerű szabályok nincsenek. A nor
mális Zeeman-effektus elméletét már 
a kvantumtechnika felfedezése előtt, a 
klasszikus mechanika alapján meg 
tudta adni Lorentz H. A. Gondolat
meneté röviden a következő: Vegyük 
azt az esetet, hogy az elektron kör
pályán kering a mag körül és a mág
neses tér hatására az elektronpálya 
a tér irányára merőlegesen áll be. 
Mágneses tér nélkül az atommagtól 
az elektronra gyakorolt vonzóerőnek 
egyenlőnek kell lennie az elektron 
sebessége folytán fellépő centrifugális 
erővel, tehát:

Z e2 т у2 (l)
r- r

ahol Ze a mag töltése, —e az elek
troné, m az elektron tömege, г? a se
bessége, r az elektron távolsága az 
atómmagtól. A ^-sebesség következő- 
képen függ össze a keringés frekven
ciájával, v-vel., Egy teljes körülfutás 

1
ideje — a pálya hossza pedig 2 nr, te

hát utóbbit osztva az elsővel, kapjuk 
a keringési sebességet, tehát

V  =  2 n r V ( ? )

Ha már most mágneses erőtér is hat 
az elektronra, úgy a magnak az elek
tronra gyakorolt vonzóerejéhez még a 
mágneses térnek az elektronra gyako
rolt hatása is járul. Ez az erő, mivel

az elektron sebessége és a tér iránya 
egymásra merőlegesek, egyszerűen

ahol H a mágneses térintenzitás és c 
a fénysebesség. Az elektronra ható erő 
a tér iránya szerint vagy a mag felé, 
vagy attól elmutat. A keringési frek
venciának és ezzel kapcsolatban a se
bességnek úgy kell megváltoznia, hogy 
az új centrifugális erő ehhez a még 
hozzájáruló erővel is egyensúlyban le
gyen. Nevezzük az új frekvenciát v'- 
nek, tehát legyen

v1 =  v —j -  A v (4 )

ahol Av a r-nek a mágneses erőtérben 
való megváltozását jelenti. /ír-re nézve 
az elmélet eredménye

, e H
A v —  ± ------- -4 n m c

Ez a levezetés a kvantummechanika 
szerint természetesen már nem állja 
meg a helyét, azonban érdekes dolog, 
hogy szingulet vonalak esetében a 
kvantummechanika pontosan ugyanazt 
az eredményt adja, mint ez a naiv 
klasszikus levezetés. Ennek oka külö
nösen az, hogy a Planck-konstans a 
végeredményben nem fordul elő. Az 
anomális Zeeman-effektus elméletét 
ilyen elemi módon megadni nem sike
rült. Szinguletteknél t. i. az elektronok 
spinjei egymáshoz páronként antipa
rallel állanak be és ezért egymás ha
tását lerontják, úgyhogy csak a pályá
tól létesített mágneses momentumra 
hat a külső tér. Multiplett vonalaknál 
ellenben a pályának és a spinnek is 
van mágneses momentuma, gyenge tér 
esetében ezek kölcsönhatása a külső 
térhez képest igen erős s azért egy
más körül precesszálnak, míg az ere
dőjük azután a külső tér körül. Ennek 
folytán, gyenge külső térintenzitás 
esetében, igen komplikált felbontások 
állnak elő.

Runge szabálya szerint azonban 
ezek a felbontások általában kifejez- 
hetők, mint a Larmor-precessió racio
nális törtszámú sokszorosai, mégpedig

30*
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a törtek számlálói és nevezői igen ki
csi egész számok. Felemlítjük azonkí
vül Preston Th. szabályát, mely sze
rint egy elem spektrumában az ugyan
azon szerieszhez tartozó vonalak ugyan
azt az anomális felbontást mutatják. 
Igen erős külső tér esetében a spin 
és a pálya közti kölcsönhatás a külső 
tér szétszakítja, úgyhogy pályaimpul
zus külön-külön állnak be a külső tér
hez. Az anomális Zeeman-effektus ek
kor multiplettéknél is a normálisba 
megy át. Ezt a jelenséget nevezzük 
P a s c h e n  — B a c k  - h a  t á s nak.

N. T. és G. P.
Látás ingerküszöbe az a legkisebb 

fényerősség, amelyet még észre tu
dunk venni. Az 1933-ban Párizsban 
tartott nemzetközi tengeri jeladó-érte
kezlet a L.-t 0-22 Hefner-egység/km- 
ben állapította meg. Eszerint a L. 
1 km távolságban elhelyezett 022 
Hefner-egységnyi fényforrás (1. Fény
forrás). Nagyobb távolságban a fény
forrás erősségét a távolság négyze
tének arányában kell növelni, mert a 
megvilágítás erőssége a távolság 
négyzetével fordítva arányos. M. J.

Látástávolság. A látótávolság alatt 
nappal azt a legnagyobb távolságot 
értjük, amelyben a tárgyakat még ki 
tudjuk venni. Meghatározása jelenté
keny hibáknak (egyéni különbségek 
stb.) van alávetve. Ma tizes, illetve 
tizenegyes skálában szoktuk mérni: a 
0 jelenti, hogy 50 méternél kisebb a 
látás, az 1, hogy a látás 50—200 m, 
a 2, hogy 200—500, a 3, hogy 500— 
1000 m között van. Ha a látás 1 km- 
nél rosszabb (látásjegy: 0—3): köd (1. 
ott) van. A 4-es látás 1—2 km, az
5-ös 2—4 km, a 6-os 4—10 km, a 7-es 
10—20 km, a 8-as 20—50 km közötti 
látótávolságot jelent. A 9-es látásnál 
50 km-nél, a 10 esnél 150 km-nél mesz- 
szebbre látunk. Természetesen ritka és 
igen jól kiválasztott fekvésű észlelőbe- 
lyen vannak a 9-es és 10-es látás észle
léséhez szükséges látópontok. Éjjel fény
pontok láthatóságát figyeljük meg: 
lehet tehát koromsötétben is 10-es 
látás. Egyébként az éjjeli megfigyelés

a fényforrás minőségétől erősen függ. 
A látási viszonyokat részint a levegő
ben levő idegen testecskék (vízcsep- 
pek, piszok), részint a levegő hőmér
sékleti rétegződése (a létrejövő sugár
törési és szétszórási jelenségek útján) 
s a légáramlás turbulenciája befolyá
solják. Rendkívüli látásnak mindig 
rendellenes hőmérsékleti rétegeződés az 
oka. A L. szorosan összefüggvén a le
vegő szennyezettségi állapotával, to
vábbá hőmérsékleti rétegződésével és 
áramlási viszonyaival, fontos segéd
eszköz a levegőfajták (1. ott) azono
sításánál, tehát az időjárás-elemzés
nél. — A látótávolság mérése a 
Wigand által szerkesztett L.-mérővel 
történhetik: ennél azt határozzuk 
meg, hogy mennyit kell egy fix látó
pont látásán rontani (mesterséges 
homályosító üveg beiktatásával), hogy 
éppen eltűnjék. T. G.

Latens hő, 1. Rejtett hő.
Lateralitás (oldalasság). A kétolda- 

lúan szimmetrikus állatok jobb és bal 
fele, valamint a jobb- és baloldali 
végtagok egymással fel nem cserélhe
tők, az oldalakra jellemző alkotásúak. 
A végtagok és testfelek ezen jellemző 
oldali alkotását lateralitásnak nevez
zük. Bár a végtagok minősége (elülső, 
hátulsó) és kinövési iránya (rendesen 
caudalisan irányulnak) már a fejlő
dés korai szakában determinálva van, 
a radius (orsócsont) és ulna (kö
nyökcsont) irányhelyzetének eldöntése 
a belső részek aszimetriájához (1. Si
tus inversus) hasonlóan, hosszú ideig 
labilis és végül is a szomszédsági vi
szonyok, a környezet döntik el az 
irány minőségét, ami aztán a végtag
L.-át is megszabja. A radius-ulna- 
irány végleges eldöntésének, rögzítő- 
désének időpontja átültetési kísérle
tekkel határozható meg. Ameddig a 
saját tengelye körül 180°-kal elcsa
varva visszaültetett, vagy idegen 
helyre, esetleg az állat ellenkező ol
dalára plántált végtagkedvezmény ra- 
dius-ulna iránya még áthangolható, 
addig L.-ának determinációja még la
bilis. A farkos kétéltűek körében a
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kritikus időpont a farokbimbóstádium- 
ban van. Különös berendezkedése a 
szervezetnek, hogy az idejében transz- 
plantált, tehát még áthangolható vég- 
tagtagbimbók ulnája mindig dorsalis, 
radiusa pedig ventrális oldalon fejlő
dik. Minthogy a végtag kinövésének 
iránya már korán determinálva van, 
megesik, hogy az áthangolt végtag 
oldalassága nem felel meg annak az 
oldalnak, amelyre a végtag transz- 
plantálva lett. D. E. és K. A.

Laterit (a latin later =  tégla szó
ból), a forró égöv növényzet nélküli 
területeinek mállási terméke, mely bő 
csapadék és magas hőmérséklet hatá
sára keletkezik. A bő csapadék a mál
lásnál képződő sókat és a kovasavat 
kilúgozza, míg az aluminium- és vas
hidrátok felhalmozódnak; színét a L. 
a vashidrátoktól kapja. Képződésének 
kezdő állapotában növénytermesztésre 
is használható, a teljesen kialakult L. 
a kőzetek közé sorolandó. B. R.

Látótávolságmérő, 1. Látástávolság.
Látszólagos öröklés (pseudoheredi- 

ias) az átöröklés olyan esete, amikor 
a külső hatások alatt a sejtmag idio- 
plazmájának megváltozása nélkül létre
jött külső megváltozások (modifiká
ciók) az utódon is megjelennek, ha 
bár a megváltozást előidéző okok már 
nincsenek meg. Az ilven megfigyelé
sek pontos megvizsgálása rendszerint 
kísérleti hibát állapít meg, amely fel
kelti az átöröklés látszatát. Így pl. a 
modifikáció (1. ott) esetében az ex
trém modifikánsok sajátságának át
örökítése a Galton-regresszió szabálya 
szerint történik, ami szerint az extrém 
modifikáns utódainak átlagértéke a 
kiinduló anyag átlagértékéhez közele
dik. Így pl. az a paszulymag, amely
nek határértékei 11 és 18 mm, átlag
értéke 14‘5 mm maximális modifi- 
kánsának elvetése révén (18 mm) oly 
utódokat hoz létre, amelyek közép
értéke (16 mm) kisebb lesz, mint 
a felhasznált maximális modifikáns 
egyéni értéke (18 mm), de nagyobb 
lesz, mint a kiinduló vizsgálati anyag 
átlagértéke (14*5 rom). Eszerint a

megállapítás szerint az állomány át
lagértéke növelhető a maximális vagy 
legalább is a plus modifikánsok kivá
logatása által. Ez és az ehhez ha
sonló megállapítások azt a hibát rej
tik magukban, hogy kiinduló anyaguk 
nem volt egységes genotípusú, hanem 
populáció, vagyis többféle genotípusú 
származéksornak volt a keveréke. A 
plus modifikáns vagy maximális modi
fikáns kiemelésével és tenyésztésével 
az anyag egyik olyan származéksorá
nak tagját emeljük ki a kevert állo
mányból (populációból), amely szár
mazéksornak már eredetileg is na
gyobb volt az átlagértéke, mint a po
pulációé. A nem tiszta tenyésztésű 
anyag rendszerint több származéksor 
keveréke, vagyis populáció, miértis 
ennek felhasználása örökléstani, ne- 
mesítési vizsgálatokra csak akkor le
hetséges, ha előbb szétbontatik egysé
ges genotípus elemekre (1. Tiszta 
származéksor). A L.-öröklés másik 
oka, Baur szerint, az ú. n. utóhatás. 
Ez oly esetben lép fel, amikor a modi- 
fikálás létrejötte, illetőleg eltűnése 
hosszabb ideig tart, mint az egysejtű 
egyén élete, vagyis a modifikációs 
megváltozás még néhánáy utódon is 
megjelenik, de folyton csökkenő mér
tékben. Magasabb rendű szervezetek
ben is megfigyelhető az utóhatás, 
amikor a jóltáplált anyának gyermeke 
fokozottabb testi sajátságokkal jön a 
világra, mint a gyengén táplált anyáé, 
vagy pedig az anyára ható modifi
káló külső befolyások egyúttal a mag
zatra is hatnak. Ide sorozandó az 
alkoholista szülők alkoholmérgezésé- 
nek utóhatása a gyermekre, esetleg 
mérgek elleni immunanyagátvitele az 
anya részéről a gyermekre stb. L.-nek 
számítanak azok az esetek is, amikor 
a modifikációval együttesen mutációk 
(1. ott) is lépnek fel, vagy pedig a 
modifikáció bizonyos időre rögzítődik 
(1. Transzformáció, Citoplazmatikus 
öröklés, Szerzett tulajdonságok örök
lése). Sz.Z .

Laue-jelenség (1912). Laue 1 mm 
átmérőjű vagy még keskenyebb sugár
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nyalábot ejtett ólomlemezekbe fúrt kis 
nyílásokon keresztül szfalerit-kristály- 
lemezre merőlegesen, amely a kristály 
határlapjaival párhuzamosan volt csi
szolva. A kristálylemez mögött a suga
rak útjába fekete papírba burkolt fény
képezőlemezt állított. A közvetlen á t
haladó sugárnyaláb beesési helyén fe
kete foltot kapott, de azt apróbb és 
szabályosan elrendezett fekete foltok 
serege vette körül, amelyek között a 
középső fekete folton á t négy szim
metria-vonalat lehetett húzni. A suga
rak a kristálylemezen áthaladva ere
deti irányuktól eltértek, elhajoltak,

mint a fénysugarak, mikor kisebb nyí
lásokon mennek keresztül. E kísérlet 
bizonyította, hogy a Röntgen-sugár 
hullámszerű jelenségnek is tekinthető. 
Ugyanis e fölfogás szerint a kristály 
atomjai minden irányban új sugarakat 
bocsátanak ki, amelyek egymást ke- 
resztül-kasul járják, tehát a tér egy 
pontján, vagy a fényképezőlemez vala
mely helyén rengeteg sok sugár haladt 
keresztül. De ekkor előfordulhat, hogy 
a sok sugár erősíti egymást: nagyobb 
lesz a hatás, mintha csak egyetlen
R.-sugár haladna á t rajta. Ez akkor 
következik be, ha a sugarak megegyező 
fázisban találkoznak össze, vagy egy
szerűbben a találkozás helyén hullám
hegy hullámhegyre, a völgy pedig 
völgyre esik. De előfordulhat az is, 
hogy a sugarak éppen gyengítik, sőt 
egészen le is rontják egymást: a kér
déses helyen nem lesz fényhatás, a 
fényképezőlemez fehér marad. Ez akkor 
következik be, ha e helyen a hullámok 
mindig ellenkező fázissal találkoznak,

vagy egyszerűbben hullámhegy hullám
völgyre esik és fordítva. A sugaraknak 
ilyen összetalálkozását hívják i n t e r -  
f e r e n c i á nak, vagy s u g á r s z ö 
vő d é s nek {Zemplén Győző). Fontos 
dolog, hogy a szabályosan szétszórt 
fekete foltok egy-egy pontosan meg
határozott hullámú Röntgen - sugár
nyalábnak felelnek meg. Esetleg olyan 
sugarak eshetnek még a foltra, me
lyeknek hullámhossza az eredetinek 
fele, harmada stb.; azokhoz tartozó 
hullámhossz, amelyek a közvetlen su
gár, mint középpont körül egy kör ke
rületére esnek, egyenlő, de minden kö
rön más hullámú foltok vannak. Ha 
szemünk a Röntgen-sugár iránt érzé
keny volna, akkor a kristály mögött 
a sugarak útjában lévő szemük külön
böző színű foltokat észlelne, de nem 
színképeket, nem olyanokat, mint mi
kor felhúzott selyemernyőn keresztül 
távoli lámpára nézünk. Egy-egy fol
tocska helyére eső sugár hullámhosz- 
szát W  kockarácsú kristály esetében 
a következő egyenletekből lehet kiszá
mítani :

a cos n — h l
a cos ß =  к I 

a (cos у-l) =  I I

amelyekben a a rácsállandó, hkl pozi
tív vagy negatív egész számok, aßy 
az elhajlított sugár és a három kockaél 
mint derékszögű koordináta - tengely 
által bezárt szögeket jelenti. A sugár 
egyik kockaéllel párhuzamosan esik a 
kristályra. Ezek a híres Laue-egyenle- 
tek. A hullámhossz kiszámítása végett 
ismerni kell a foltocskához tartozó 
egész számokat. Ezeknek meghatáro
zására különböző módszerek vannak 
Más kristályrácsok esetében az egyen
letek bonyolultabbak. Cs. E.

Laurilignosa (Laurisilvae, Lauri- 
fruticeta). Babérlevelű erdők, örök
zöld erdők, élénkzöld, kopasz, laza 
struktúrájú, fedettrügyű lombosfák 
(esetleg pikkelylevelű vagy szélestüjű 
fenyők) alkotják. Mérsékelt meleg-ned
ves klíma, egyenlő hőmérséklet, bő 
csapadék, nagy légnedvesség, erős fel
hőzet, a kevés fényt annak irányára

L an e  jelenség.
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merőlegesen álló levelek használják ki. 
Kevés faj keveredik a fásszintben, 
gyepezint gazdag (kül. harasztok, mo
hák), sok Lauracea, Apocynacea, As- 
clepiadacea, széleslevelű Ericacea. Ma
gas erdők a makarónéziai szigete
ken (Laurus canariensis), Fokföldön 
(Olea laurifolia, ,,Knysna“-erdő), Hi
malája déli lejtőin, Japánban, Flori
dában, antarktikus Dél - Amerikában 
(Nothofagus, örökzöld bükk), it t  és 
New-Seelandon Araucaria-erdők. Paci- 
fíkus Észak - Amerika nedvesklímájú, 
hatalmas fenyvesei (Tsuga, Pseudo
tsuga: Douglasfenyő, Abies, Pinus, 
C hamae су paris, Sequoja: mammut- 
fenyő-erdők). Cserjések: a Földközi 
tenger vidékén babér (Laurus nobilis), 
a Kaukázusban Rhododendron, Pru
nus laurocerasns, a Himaláján stb. 
Nedves klímában a babérlevelű cserjé
sek a fahatár felé emelkednek, — szub- 
alpin cserjeöv (kül. Dél-Amerika), szá
razabb klímában (pl. európai mediter
rán) a lombos és tűlevelű erdők alj
növényzetét alkotják, mert azok tala
jukon nedves - hűvös, lokális klímát 
nyújtanak. Magyarország: havasi ró
zsa (R hododendroncserjés (1. Erici- 
fruticeta). Átmenet a Durilignosához 
(1. o tt ) : száraznyarú, melegebb klí- 
májú, mediterrán-hegyvidéki tájakon a 
Buxus-светjés, a p s e u d o m a c c h i a  
(főkép a Balkánon: Juniperus, Buxus, 
Phillyrea, Pistacia, Ilex, Prunus lauro- 
cerasus stb. részben babérlevelű, rész
ben keménylombú vagy lombhullató 
cserjékből áll, 1. Durilignosá: macchia).

S. R.
Lavalcsö. Az áramlás irányában 

előbb csökkenő, majd bővülő kereszt
metszetű csövet, ha azon át gőz vagy 
gáz áramlik, L.-nek nevezünk, melyet 
D» Laval svéd mérnök nevével jelö
lünk, aki azt először gőzturbinák fúvó
csöve gyanánt alkalmazta. Ha a L. 
előtt és után kellő nagyságú nyomás- 
különbség áll fenn, úgy az áramló gáz 
vagy gőz sebessége a legszűkebb ke
resztmetszetben (a torokban) a hang- 
sebességet éri el, majd a bővülő rész
ben a sebesség a hangsebesség fölé

emelkedik. (Csakis szűkülő csőben a 
végsebesség legfeljebb a hangsebesség 
lehet.) A L.-vet még r a k é t a c s ő -  
nek is nevezik, mert a rakétából ki
áramló gázok sebességét így emelhet
jük csak a hangsebesség fölé. L.-nek 
csupán expanzibilis folyadékok esetén 
(gázok, gőzök) van értelme, mert csepp
folyós folyadékoknál folyton szűkülő 
metszeteket kell alkalmaznunk. — A
L. keresztmetszete lehet kör-, négy
szög stb. alakú is. A L. az igen nagy- 
sebességű járművek (sztratoszférás re
pülőgépek, űrhajók), valamint ballisz
tikus szerkezetek (rakéták, projektilek) 
hajtóeszközéül használható, jó, tehát 
technikai-gazdasági szempontokból el
fogadható hatásfoka csak az igen nagy 
(hanbsegesség feletti) sebességeknél van.

F. K.
Láz. Az embernél (s általában rae- 

legvérűeknél) a hőfelvétel s a hő
leadás egyensúlya következtében a 
test hőmérséklete, normális körülmé
nyek között, állandóan ugyanaz. Ezt 
az állandó regulációt a középagyban 
lévő hőcentrum végzi (1913, 1917). 
Az ember normális hőmérséklete álta
lában 36—37 C° között változik, 
37—38 C° között hőemelkedésről be
szélünk, 38° fölötti hőmérsékletet L - 
nak nevezzük. A L. létrejöhet a hő
centrum izgalmakor, de fiziológiás kö
rülmények között is támadhat, pl. fo
kozott izommunka vagy csökkent hő
leadás következtében. L.-t okozhat 
azonkívül egész sora a különböző té
nyezőknek. Így bakteriális infekció a 
leggyakoribb és legfontosabb oka a
L.-nak. Mind az élőbaktériumok, mind 
ezek terméke és a holt baktériumok 
okozhatnak L.-t. Bármilyen okból 
(sebesülés, roncsolás stb.) bekövetke
zett sejt- és szövetszétesés (sebláz) 
ugyanilyen hatású. Különböző kémiai 
elemek, vegvületek bejutása a vér- 
pályába (pl. jód, ezüstnitrát) vagy 
mérgek (strichnin, kokain stb.), végül 
idegbefolyás is okozhatnak L.-t. T. H.

Laza-ionok a kristályrácsnak azok 
az ionjai, melyek vagy geometriai hely
zetük, vagy a kristályrácsnak a szom-
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szédságukban való eltorzult volta, kö
vetkeztében gyengébben vannak kötve, 
mint a kristályrács többi ionjai. E L. 
az elektromos áram vezetésénél és a 
diffúziónál játszanak szerepet, mert ki
sebb elválási energiájuk következtében 
könnyebben mozdulnak el helyükről, 
mint a többi ionok. É. G. T.

Leadóállomás. A rádiótelefon cél
jaira szolgáló L.-ok berendezése az 
utóbbi években nagy tökéletességre 
emelkedett- A csillapítatlan rezgést egy 
visszacsatolásos rezgőkör hozza létre. 
Ennek a frekvenciáját rezgő piezoelek
tromos kristály teszi állandóvá. A rez
gést több fokozaton keresztül erősítik 
nagy, vízhűtéses adólámpák felhaszná
lásával. Valamelyik közbeneső foko
zatban modulálják a rezgést. A kellő
képen erősített rezgést az antennába 
vezetik, amely a rezgést kisugározza.

Az 1933-ban épült lakihegyi L. rez- 
géstkeltő berendezése 3 watt energiával 
dolgozik és rezgésszámát piezoelektro
mos kristály teszi állandóvá. Két csa
toló fokozat után következik az 50 
wattos vezéroszcillátor, amely 3 piezo
elektromos kristállyal működik. I t t  
megy végbe a moduláció a Heising-el- 
járás szerint. Ezután jön két erősítő 
fokozat push-pull-kapcsolásban, 1 kilo
watt és 15 kilowatt teljesítményekkel. 
Az utoljára következő végerősítő két 
fokozatban erősíti fel az energiát 120 
kilowattra. Az elsőben 2, a második
ban 4 darab 120 kilowattos, vízhűté
ses elektroncső dolgozik push-pull-kap
csolásban. Ezeknél az elektroncsövek
nél a fűtőáram 225 amper, az anód- 
feszülteég 20.000 volt, az anódáram 
5 amper, a rácselőfeszültség 900 volt. 
A fokozatok árnyékolt fülkékben van
nak, egy fogással átkapcsolhatok a ta r
taléklámpákra és hűtésükre percenkint 
1000 liter desztillált víz megy rajtuk 
keresztül. — A hullámok kisugárzását 
a 314 méter magas Blaw—Knox-rend- 
szerű antenna végzi. Az antennatorony 
szigetelő porcellánkupakokon nyugszik, 
nyolc kötél tartja kifeszítve. A földe
lés céljából elásott drótvezetékek ösz- 
szes hossza 33 kilométer. V. M.

Leadóállomás teljesítménye. Az an
tenna által 1 másodperc alatt kisugár
zott energia mennyiségét, az ú. n. tel
jesítményt többfélekép lehet megadni. 
Ha a mikrofont nem éri hang, tehát 
nincs modulálás, akkor a nagyfrekven
ciás antennaáram a lehetséges legna
gyobb amplitúdónak kb. a felével re
zeg. Ezt a hullámot hordóhullám
nak, teljesítményét hordóhullám-telje
sítménynek nevezik. Az új lakihegyi 
leadóállomás hordóhullám-teljesítménye 
kb. 120 kilowatt. A modulálás alkal
mával a teljesítmény annál inkább nö
vekszik, minél nagyobb a kimodulálás 
foka. 100%-os kimodulálásnál a telje
sítmény 50%-kai növekszik. A teljesít
mény növekedése mint az oldalsáv-hul- 
lámok teljesítménye jelentkezik. Köz
ben az adólámpák által felvett telje
sítmény nem változik meg, a növeke
dés onnan származik, hogy a modulá
láskor kisebb az elektroncsövek anód- 
vesztesége, tehát jobb a hatásfok. A 
telefonos adás szempontjából az oldál- 
sáv-teljesítmény a fontos, tehát lehe
tőleg nagymértékű kimodulálásra kell 
törekedni. Ennek azonban határt szab
nak a torzítások. A lakihegyi állomás
nál a kimodulálás majdnem 100%-os 
és az oldalsáv-teljesítmény 50 kilo
watt. Az állomások erősségének meg
adásánál a hordóhullám-teljesítményt 
és a maximálisan megengedett kimodu
lálás százalékát szokás mégadni. A 
táviratadásnál a teljesítmény a hordó
hullám-teljesítmény három-négyszerese 
szokott lenni. F. M.

Le Chatelier-Braun-elv. Ez a termo
dinamika második főtételén alapuló elv 
arra ad feleletet, hogy valamely rend
szer a külső állapotjelzők megváltozá
sára miképen reagál. Az elv értelmében 
a külső hatások a rendszert mindig 
olyan irányú változásra késztetik, 
amellyel a külső beavatkozás hatása 
ellensúlyozható: a rendszer igyekszik 
kitérni a reá irányuló külső hatás elől. 
A L. alapján meg lehet mondani, hogy 
valamely rendszer egyensúlya a külső 
beavatkozás hatására miképen válto
zik. A nyomás növelése az egyensúlyt



a térfogatcsökkenéssel járó irányba, a 
hőmérséklet növelése az endotermiás 
irányba tolja el. L. B.

Lecher-rendszer. A L. egy elektro
mos oszcillátorhoz kapcsolt, két kife
szített párhuzamos drótból áll. A dró
tok mentén elektromos hullámok ter
jednek. Ha a drótokat egy helyen ve
zetővel (híddal) kötjük össze, úgy itt 
a hullámok visszaverődnek. Ha a hidat 
úgy helyezzük el, hogy a távolsága az 
oszcillátortól egészszámú többszöröse 
legyen az oszcillátor-szolgáltatta rez
gés hullámhosszának, úgy a híd felé 
és a hídról visszavert hullámok inter
ferenciájának eredményeként állóhullá
mok keletkeznek. A drótpár mentén 
csúsztatott ködfénycső (1. Héliumcső), 
vagy detektor vagy más indikátor se
gítségével megkereshetjük az állóhullá
mok csomópontjainak, illetőleg legna
gyobb amplitúdójú helyeinek távolsá
gát, amiből a drótok mentén haladó 
hullámok hullámhossza meghatároz
ható. — Alkalmazzák hullámhossz mé
résére, főként igen rövid (1 méternél 
rövidebb) hullámok (pl. Barkhausen- 
és Kurz-rezgések, 1. ott) esetében, to
vábbá dielektromos állandó mérésére, 
mikor is a drótpár egyik részét a kér
déses légnemű, vagy folyékony dielek
trikumban vezetjük és nézzük a benne 
mutatkozó hullámhosszváltozást. A le
vegőben és a kérdéses dielektrikumban 
mért hullámhosszak viszonya a dielek
tromos állandó (O  négyzetgyökével 
egyenlő. F. M.

Lecitin. Nyomokban minden sejt
ben, főleg azonban az idegsejtekben 
található meg. Vízben nem oldódik, 
de duzzad és anyagából elágazó szá
lak (myelin-alakok) indulnak ki (1. 
Foszfatidák). T. H.

Lecsapódás magjai. Ha zárt tér víz
gőzzel telítve van és lehűtjük, akkor 
a vízgőz részben lecsapódik, apró víz- 
cseppek keletkeznek a térben. A víz- 
cseppek a levegőben levő porszemek, 
ionok és elektronok körül képződnek. 
Ezek lesznek a L. A lecsapódást kés
leltetni lehet, ha gondoskodunk arról, 
hogy ezeket a magokat eltávolítsuk.

Ez a légköri lecsapódásra is érvényes. 
A felsőbb légrétegekbe porszemek fő
leg vulkánikus kitörésekből jutnak, 
ionokat és elektronokat pedig legin
kább a Nap ultraibolya sugárzása, a 
kozmikus sugárzás és a levegőben levő 
rádióaktív anyagok sugárzása kelt 
ionozás folytán. M. J.

Leduc-Righi-hatás. Keltsünk fém
lapban hőáramot AB  irányban. Ezt 
úgy tehetjük, hogy a lapnak A -nál 
levő élét melegítjük. Minden olyan 
PQ egyenes mentén, amely az előbbi 
éllel párhuzamos, a hőmérséklet meg
egyezik, másszóval PQ izoterm egye
nes. Most állítsuk ezt a lapot mágne
ses erőtérbe. H mutatja a lapra merő
leges mágneses erővonalak irányát. A 
mágneses tér hatására a PQ izoterm 
egyenes elfordul PQ' - be, vagyis most
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P'Q' egyenes mentén egyenlő a hőmér
séklet, holott előbb (P-ben magasabb 
volt a hőmérséklet, mint P'-ben. Vi
szont P és Q pontok között most hő- 
mérsékleti különbség van, P-ben ma
gasabb a hőmérséklet, mint (1-ban. Ezt 
a jelenséget, mely a termomágneses ha
tások közé tartozik (1. ott), Leduc és 
Righi egyidőben, egymástól függetle
nül találták, rokon a Hali-hatással és 
az Ettinghausen—Nernst - jelenséggel. 
A hőmérsékleti különbséget úgy lehet 
kimutatni, hogy P és Q pontokhoz hő
elemeket teszünk. M. J.

Légáramlási divergencia, 1. Lesikló- 
felület.

Légáramlási konvergencia, 1. Idő
járási front.

Légcirkuláció. A levegő vízszintes 
mozgásában (a szélben) jelentkező 
törvényszerűségek úgy foglalhatók 
össze, hogy az alacsony légrétegek 
mozgását elsősorban a talaj hőtani
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tulajdonságai, a magas rétegekét pe
dig Földünk geometriai alakjával kap
csolatos tényezők szabályozzák. Nagy 
vonásokban a L. következőképen ala
kul. A trópusok között az áramlás a 
talajmenti rétegben meglehetős sza
bályossággal az egyenlítő felé tart, 
a földforgás következtében azonban 
kissé nyugat felé eltérítve (az északi 
félgömbön északkeleti, a déli félgöm
bön délkeleti irányból fúj, ez az ú. n. 
passzát). Több kilométer magasság
ban a délnyugati, illetve északnyugati 
irányú antipasszátot találjuk. A nagy 
földrészek és a tengerek között egy 
évszakosán változó irányú szélrend- 
szer alakul ki (1. Monszun). A trópu
soktól a két sarkig terjedő vidéken 
a nyugati szél szokott uralkodó lenni, 
és pedig körülbelül 20 km magassá
gig. Ezen felül keleti áramlás veszi 
á t az uralmat. Ez az ú. n. á l t a 
l á n o s  L. csak nagy vonásokban 
és közelítésképen írja le légkörünk 
szélviszonyait; az időjárás a kisebb- 
nagyobb eltérések véget nem érő lán
colatát hozza magával. A. L.

Legkisebb hatás elve, 1. Hamilton— 
Jacobi-elv és Maupertuis-elv.

Légköri elektromos áram. Minthogy 
a levegőben mindig vannak elektro
mos töltésű részek (1. Légköri elek
tromosság) és a levegőben feszültség- 
esés is van (1. Feszültségesés a leve
gőben), azért a levegőben állandóan 
van függőleges elektromos áram. Nor
mális viszonyok közt a pozitív ionok 
lefelé haladnak és így a Föld állan
dóan kap pozitív töltést. Ezért is fon
tos a függőleges áram. Erősségét úgy 
kapjuk meg, ha a levegő elektromos 
vezetőképességét (1. ott) a feszültség
eséssel megszorozzuk. Ennek átlagos 
értéke 2 — 3 .1 0 ' "1а ampere/cm2. Más 
szóval ez az áram óránként kereken 
10 elektrosztatikai töltésegységet hoz 
a Föld 1 m2 területére. Csak a déli 
sarkvidéken találtak lényegesen na
gyobb értékeket. Normális napokon, mi
kor légköri zavarok nincsenek, télen 
legnagyobb, nyáron legkisebb. Napi 
menete is van, az éj kezdetén van

maximuma, délben minimuma. — Köz
vetlenül is meg lehet mérni ezt az ára
mot. A Föld felett vezető lapot he
lyeznek el és elektrométerrel kötik 
össze. Az elektrométer megmutatja 
azt a töltést, amely a levegőből a 
megfigyelés ideje alatt a lapra jut. — 
Ezen a vezetésbeli áramon kívül van 
még konvektiv áram is a levegőben. 
Ezt szelek szállítják. Nagy szélerős
ségnél ez jelentékeny lehet. M. J.

Légköri elektromosság. A 1 evegő- 
nek mindig van több-kevesebb elek
tromos töltése. Más szóval a levegő
ben elektromos töltésű részek vannak, 
pozitív és negatív ionok és elektronok. 
Szárazföld felett az átlagos iontarta
lom 700 ion/cm3. Az ionokat külön
böző sugárzás kelti, az összes ionozás 
erőssége 10—15 J - e g y s é g .  Ez azt 
jelenti, hogy 1 cm3 levegőben másod
percenként 10—15 ionpár képződik. A 
keletkező ionok utóbb részben egye
sülnek (1. Ionok egyesülése) ée így 
az iontartalom általában és közelítően 
állandó ugyanazon a helyen. — Az 
ionozást a talaj közelében elsősorban 
a r á d i ó a k t í v  s u g á r z á s  kelti. 
A Föld rádióaktív anyagainak sugár
zása kijut a levegőbe, mégpedig a 
ß- és у-sugárzás. Az а-sugárzást itt 
nem kell tekintetbe vennünk, mert ezt 
a talaj és a levegőnek legalsó, néhány 
centiméter vastag rétege elnyeli. Azon
kívül magában a levegőben is van
nak rádióaktív anyagok, főleg az ema- 
nációk és ezek bomlástermékei. Mint 
ionozó ok szerepel a kozmikus sugár
zás is. Ez felülről jön a levegőbe, ere
dete még ismeretlen. Ionozó erőssége 
a légkör felső határán 330 J-egység, 
a tengerszínen kereken 2 J-egység 
(1. Kozmikus sugárzás). Mindezek a 
sugarak a szárazföld felett középér
tékben 10 J-ionozást keltenek, tehát 
a levegő elektromos töltését meg tud
juk velük magyarázni. A Nap ultra
ibolya sugárzásának ionozó hatása 
csak a levegő legfelső rétegeiben ér
vényesül (1. Ionoszféra). — Tenger 
felett a levegő iontartalma körülbelül 
ugyanekkora. Itt a talaj rádióaktív



sugárzása elmarad, mert ez nem tud 
a vastag vízrétegen áthatolni. A le
vegő emanáció-tartalma jóval kisebb, 
mint a szárazföld felett. Ha az ion
tartalom mégis ugyanaz, ennek oka 
Hess megfigyelései szerint az, hogy a 
tengerek felett az ionok egyesülése 
kisebb mértékű. M. J.

Légköri elnyelés. A sugárzás (fény) 
erősségének gyengülése levegőben el
nyelés és szóródás folytán. Erre is 
érvényes az elnyelés általános tör
vénye (1. Lambert-törvény az elnye
lésre). A levegő sűrűsége lefelé nő, 
ezért az elnyelési együtthatót (д) 
nem vehetjük állandónak. Azt szok
ták felvenni, hogy ez az együttható a 
sűrűséggel arányos: д =  к о, ahol 
u a levegő sűrűsége, к a s p e c i f i 
k u s  e l n y e l é s ,  nagysága a hullám
hossztól függ. A vörös fény az egész 
légkörben alig néhány százalékkal 
csökken. Ellenben a 160 m д-nál ki
sebb hullámhosszak teljes elnyelésére 
elég néhány centiméter levegő. — 
A tilos jelzések azért vörösek, mert 
ezt a 6zínt a levegő legkevésbbé nyeli 
el. Napnyugtakor az égbolt a horizont 
közelében azért vörös, mert a fény 
vastag és piszkos levegőrétegen hatol 
á t és a vörösön kívül a többi színt 
a levegő elnyeli. A L. fontos a nap
állandó és a csillagok fényességének 
meghatározásánál. Különböző fényű 
csillagoknál az elnyelés kissé eltérő. 
A puszta szemmel és fotografikus úton 
végzett megfigyeléseknél tekintetbe 
kell venni, hogy a látható színek kö
zepes elnyelése fele akkora, mint a 
közönséges fotográfuslemezre ható 
színeké. M. J.

Légköri feszültségesés, 1. Feszült
ségesés a levegőben.

Légköri nyugtalanság. A levegő 
áramlása sohasem teljesen egyenletes: 
iránya és erőssége állandóan válto
zik; ha ez az állandó változás hirte- 
lenül, lökésszerűen áll be s bizonyos 
mértéket meghalad, azt mondjuk, 
hogy a levegő nyugtalan, bőés. A L. 
fokát az ú. n. darmstadti skálában 
becsülik, de különböző számbeli meg

határozásai is szerepelnek. A L. erős
sége függ a szélsebességtől és a le
vegő függőleges egyensúlyi viszonyai
tól: nagyobb sebességnél és labilis 
rétegződésnél nagy; a földfelszín egye
netlenségei is növelik az alsóbb le
vegőrétegekben a L.-ot, ezért pl. a 
tengeri szél mindig egyenletesebb, ke- 
vésbbé lökéses, mint a szárazföldi kü
lönben egyenlő körülmények között). 
(L. Turbulencia, Cseremozgás.) T. G.

Légköri szenny. A légkör alsó (Kö- 
zép-Európában kereken 10 km magas) 
rétege az ú- n. troposzféra, nagyon 
sok idegen anyagot tartalmaz apró 
cseppek és apró szilárd testecskék 
alakjában. Porszemek, égési termé
kek, szervetlen és szerves eredetű tör
melékek, továbbá apró élőlények al
kotják ezt az ú. n. „légplanktont“, 
amelynek a gyakorlati meteorológiá
ban több irányban nagy jelentősége 
van. A L. teszi lehetővé, hogy a víz
párák, már csekély túltelítés mellett, 
cseppekkó sűrűsödjenek az ú. n. kon
denzációs magvak körül. Egyes fer
tőző betegségek a L. útján terjednek, 
az allergiás betegségek egy csoport
ját (asztma, szénaláz) a szennyezett 
levegő belélegzése váltja ki. A szeny- 
nyezésbe mérgező anyagok is kerül
nek., pl. az iparban, vagy hadműve
letek során (1. Gázháború). A nagy
városok szennyezett levegőjében köd 
is könnyebben keletkezik és tovább ma
rad meg. A L. éppen a napsugárzás 
legértékesebb (ibolyántúli) hullámfaj
táit zárja el a nagyvárosok lakossága 
elől. A L. gyakran annyira rontja a 
légkör átlátszóságát is, hogy a köz
lekedésben (kivált a légiforgalomban) 
komoly üzemzavart és balesetet okoz. 
A szennyezés fő forrásai a száraz, 
szeles, kopár vidékek, továbbá a nagy
városok és a forgalmas u tak ; a lég
kör leghatásosabb tisztító tényezője 
a nagyhevességű eső, kivált pedig az 
erősebb havazás. A légkör ú. n. i n - 
v e r z i ó s  r é t e g e i  (1. ott) különö
sen szennyezettek és a felfelé hatoló 
szennyezés szempontjából a szűrők 
szerepét játszák. A kb. 10 km magas
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ságban kezdődő szratqszféra alján is 
inverzió van, azért a L. alig tud be
jutni a sztratoszféra belsejébe. A. L.

Légköri zavarok a rádióvétel idő
járási akadályai. A helyi eredetű zava
rokat a vevőantennára rakódó dér és 
zúzmara is okozhatja; a jégbevonat, 
mint szigetelő, megnehezíti az antenna 
működését. A távoli L. az időjárási 
frontoktól származnak, elsősorban a 
hideg frontoktól. A L.-ból meg lehet 
határozni (keret-antenna segítségével) 
azt az irányt, amelyben a front fek
szik. De a front távolságát nem, mert 
a távoli front gyakran éppoly erős za
vart okoz, mint a közvetlen közelben 
lévő. A. L.

Légkörkutatás. A légkörben ural
kodó viszonyokra vonatkozólag ed
dig, közvetlen módszerek segítségével, 
mintegy 30—35 km magasságig nyer
tünk ismereteket. A L. kiterjed a le
vegő hőmérsékletének, vízgőztartal
mának, nyomásának, a légáramlás 
irányának és sebességének, a fel
hőknek, a levegő összetételének és 
esetleg szennyezettségének, továbbá 
elektromos állapotának s a különböző 
sugárzási jelenségeknek tanulmányo
zására. Mérőműszereknek a szabad 
légkörbe való feljuttatására használa
tosak: embert vivő szabad léggömb, 
kötött léggömb, sárkány, műszeres 
szabad léggömb (ballon-sonde) és a 
repülőgép. A legrégebbi ezek közül az 
embert vivő s z a b a d  l é g ö m b ,  
amelyet röviddel feltalálása után már 
felhasználtak tudományos célokra. Erő
sebb lendületet azonban a tudomá
nyos léghajózás csak a múlt szá
zad kilencvenes éveiben Németország
ban rendezett sorozatos felszállások
kal vett, amikor is az Assmann-féle 
szellőztetett pszichrométer megszer
kesztése lehetővé tette az addigi 
megbízhatatlan adatok helyett meg
bízható léghőmérsékleti és nedves- 
ségi értékek nyerését. Később a szabad 
léggömb vesztett jelentőségéből ré
szint költségessége, részint az elér
hető magasság korlátozottsága miatt. 
Az 1901-ben Person és Süring által el

ért 10.800 méteres magasságot csak 
1927-ben sikerült Gray amerikai kapi
tánynak 12.900 méteres, majd Piccard- 
nak 1931- és 1932-ben 16.000 méteren 
felüli s végül 1933-ban az oroszoknak 
és az amerikai Settle nek 19 km körüli 
repülésével felülmúlni. Piccard és kö
vetői már légmentesen zárt gondolában 
szálltak fel. A múlt század végén fej
lődött ki és mérsékelt magasságokig 
(5—6 km-ig) ma is használatban van 
a k ö t ö t t  l é g g ö m b -  és s á r 
k á n y -  (1. ott) módszer. Nagyobb — 
kb. 36 km-ig terjedő — magasságok 
elérését tette lehetővé a szabadon bo
csátott „műszeres léggömb“ ( b a l 
l o n - s o n d e ,  r e g i s z t r á l ó  b a 1 - 
1 о n, 1. ott), amely —- csakúgy mint 
a sárkány és a kötött léggömb — ön
író műszereket visz a magasba a lég
hőmérséklet, nedvesség és nyomás mé
résére, ennek köszönhetjük a sztrato
szféra (1. ott) felfedezését. 1900 óta 
úgy a szabad léggömbfelszállásokat, 
mint a műszeres léggömbfelbocsátáso
kat nemzetközileg megszabott napokon 
végzik, minthogy költségességük miatt 
e mérések naponta nem végezhetők (1. 
Internacionális napok). Az utóbbi évek
ben mind erősebben jut szerephez a L.- 
ban a repülőgép, amely az öníró mű
szert ( m e t e o r o g r á f ,  1. ott) gyor
san lehozza, könnyen elér 6—7 km-es 
magasságot s módot nyújt arra, hogy 
a meteorológus személyesen szét is 
nézzen a légkörben, tehát a műszerek 
feljegyzéseit saját megfigyeléseivel ki
egészítse s mindkettőt a leszállás után 
azonnal feldolgozva a gyakorlati idő
járáselemzésnél értékesítse. Hasonló célt 
szolgál az ú. n. r á d i ó s z o n d a  (1. 
ott) használata is. A szél irányának és 
sebességének mérése kis, szabadon bo
csátott gumiballonok ( p i l o t - l é g -  
g ö m b, 1. ott) pályájának távcsővel 
való követése útján történik. A légkör 
elektromos állapotának és a különböző 
sugárzási jelenségeknek tanulmányo
zása többnyire csak szabad léggömb 
vagy repülőgép által a magasba vitt 
és ember kezelte műszerek segítségével 
történik, bár már végeztek gumiballon



által a magasba emelt önműködő mű
szerrel méréseket, pl. a K o z m i k u s  
s u g á r z á s  (1. ott) erősségét illetően 
is. Megemlítendő a h e g y i  o b s z e r 
v a t ó r i u m o k  (1. ott) szerepe is : 
a hegycsúcsok a légkörbe belenyúlnak 
és adataik bizonyos fokig jellemzők a 
szabad atmoszférára is. Ma különös 
fontosságuk van a napsugárzás inten
zitásának mérésénél. — Régebben L.- 
sal csak egyes obszervatóriumok fog
lalkoztak. Legnevezetesebbek ezek kö
zül: Németországban a lindenbergi és 
a friedrichshafeni, Franciaországban a 
trappesi, továbbá az Egyesült Államok
ban a Blue Hill-obszervatórium. A L. 
előharcosai: Assmann, Hergesell, Kop
pen, Rotch és Teisserenc de Bort. A há
ború alatti és utáni években a L. any- 
nyira fejlődésnek indult, hogy ma már 
módunkban van Európa (valamint az 
Egyesült Államok) jó részén, a légkör
nek legalább is az alsóbb rétegeiben, 
a troposzférában lefolyó változásokat 
folytonosan nyomon követni és eme tu
dásunkat gyakorlatilag is hasznosí
tani. Pl. a Németországban naponta 
(ünnepnap is) reggel végzett hét fel
szállás (5 repülőgép és 2 sárkány, ill. 
kötött léggömb) eredményei rádión 
való kisugárzás útján már délelőtt 11 
óra előtt bárkinek rendelkezésére álla
nak s az időjárási helyzet elemzésénél 
a számos magassági szélméréssel és he
gyi obszervatóriumi adattal együtt fel- 
használhatók. T. G.

Légkör szerkezete. A légkör Föl
dünket annak méreteihez képest arány
lag vékony, kifelé folyton ritkuló ré
teg alakjában veszi körül. Bizonyos 
jelenségekből (szürkületi jelenségek, 
északi fény stb.) arra következtethe
tünk, hogy még 5—600 km magasban 
is van olyan sűrűségű anyag, amely 
optikai jelenségeket képes létrehozni. 
Ennek az 5—600 km vastag rétegnek 
eddig aránylag csekély, 30—35 km-ig 
terjedő alsó részére vonatkozólag van
nak megállapodott ismereteink: itt 
van a t r o p o -  és s z t r a t o s z f é 
r a  (1. ott). A magasabb rétegek ösz- 
szetételére, hőmérsékleti és egyéb vi

szonyaira vonatkozólag azonban szá
mos jelenségből vonhatunk többó-ke- 
vésbbé megalapozott következtetése
ket. Ilyen jelenségek az ú. n. h a l l 
h a t ó s á g i  ö v é k  (1. ott) fellépései, 
meteorhullások, a rádióhullámok ter
jedésének rendellenességei, világító fel
hők, alkonyjelenségek, földmágneses és 
ezekkel kapcsolatban az északi fény 
jelenségei, a Nap színképének vizsgá
latánál feltűnő elnyeletési jelenségek 
stb. Mindezeknek figyelembe vételével 
valószínűnek látszik, hogy a sztrato
szféra eddig átkutatott rétegei felett, 
kb. 40—50 km magasban egy ózonré
teg van, amely erős abszorpciójánál 
fogva ott hőemelkedést okoz. Az észa
ki fény színképének vizsgálatából kö
vetkezik, hogy a még magasabb réte
gekben újból hideg van, bár a meteo
ritek megfigyelései ennek ellentmon
danak. Ugyancsak az északi fény szín
képéből fontos következtetéseket lehet 
levonni a légkör magasabb rétegének 
anyagi öszetételére is. A troposzférá
ban, sőt a sztratoszféra alsó részében 
is a függélyes keveredés gondoskodik 
arról, hogy a levegő összetétele ne 
változzék meg: az egyes alkotórészek 
aránya megmarad, csak a sűrűség 
csökken. A felsőbb rétegekben azon
ban beáll a nehézségi egyensúly: a 
nehezebb alkotórészek eltűnnek s a 
könnyebbek válnak túlnyomókká. Az 
újabb kutatások azonban azt mutat
ják, hogy még a 100 km feletti réte
gekben is kell nehezebb gázoknak, oxi
génnek és nitrogénnek is lenni. Az a 
nézet is felmerült, hogy ezekben a 
magasságokban a tömegeloszlást már 
nem csupán a nehézség, hanem elek
tromos erők is szabályozzák. A lég
kör itt már oly ritka (70 km magas
ban kb. 2/ioo mm a nyomás), hogy itt 
már felléphetnek a ritkított gázok 
elektromos jelenségei; az elektromos 
töltésű gázmolekuláknak, atomoknak, 
az ú. n. ionoknak itt már szabad moz
gási terük van. Ezért a légkör ezen 
részeit újabban i o n o s z f é r á n a k  (1. 
ott) is nevezik. Az ionizálást a Nap
ból, esetleg egyéb csillagokról jövő
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különböző sugárzások, elektromos töl
tésű korpuszkulmok, szabad elektro
nok, у sugarak, ultraibolya sugarak 
stb. végzik. Az elektromos hullámok, 
terjedéséből következtetnek arra, hogy 
a legerősebben ionizált rétegek 100— 
200 km magasságban helyezkednek el 
(Kemelly—Heaviside-, Appleton-réte- 
gek). A napsugárzás intenzitásában 
beálló változások erős befolyással bír
nak ezeknek a rétegeknek az elhe
lyezkedésére és az abban bekövetkező 
eltolódásokra: érdekes összefüggések 
adódtak már eddig is a napfoltok (1. 
ott) fellépésével. Kívánatos volna min
denesetre, hogy a közvetlen műszeres 
mérések hatómagasságát az eddigi 30— 
35 km-ről mind magasabbra terjesz- 
szük ki s a fentebb vázolt, jórészt el
méleti következtetéseken nyugvó né
zeteket kísérletek közvetlen észlelé
sei során ellenőrizzük. Ehhez azonban 
egész új mérőeszközök szerkesztése és 
új mérőmódszerek kidolgozása szüksé
ges. A rakétának lehet nagy szerepe 
a közeljövő kutató módszereinek ki
alakulásában. T. G.

Légkörtan, 1. Meteorológia.
Légnyomás, a levegő egyik legfon

tosabb fizikai tulajdonsága, amelynek 
úgy a technikában, mint az élő szer
vezetek berendezésében nagy szerep jut. 
A L.-nak az időjárással kapcsolatos 
ingadozásai annyira csekélyek, hogy 
a legtöbb gyakorlati esetben elhanya
golhatók. Annál fontosabbak azok az 
újabb vizsgálatok, amelyek a L.-nak a 
magassággal való csökkenéséből szár
mazó technikai és élettani következ
ményeket tisztázták. A sztratoszférán 
át való légiforgalom mentes volna 
az időjárási akadályoktól, de meg
valósítása egyelőre abba a nehézségbe 
ütközik, hogy sem a motort, sem az 
utasokat nem tudják a sztratoszféra 
alsó rétegeiben uralkodó, kereken egy
ötöd atmoszférányi L. következmé
nyeitől megvédeni. A motor számára 
biztosítani kell a robbanókeverék op
timális keveredési arányát, az ehhez 
szükséges kompresszor pedig még nem 
eléggé tökéletes. Az utasokat megfe

lelő nyomású oxigénnel kell ellátni. 
(Draeger-féle magaslati lélekzőkészü- 
lék), ezenfelül pedig testfelületüket is 
lehetőleg egy atmoszféra külső nyo
más alatt kell tartani (légmentes 
utaskabin vagy búvárruha segítségé
vel). A L. pontos észlelésének nagy 
fontossága van az időjelzések készí
tése szempontjából is, mivel a nyo
másváltozások lényeges hatással le
hetnek a levegő termodinamikai álla
potára. E hatások azonban igen bo
nyolultak és még a szakember is csak 
akkor bírálhatja el őket helyesen, ha 
igen nagy területen végzett és minden 
más időjárási jelenségre is kiterjedő 
nagyszámú észlelés áll rendelkezésre. 
Egyetlen helyről való és csak a nyo
másra kiterjedő észlelésekből (figye
lem nélkül a levegő éppoly fontos 
többi állapotjelzőjére, pl. a hőmérsék
letre, légnedvességre) az időjárást elő
re jelezni nem lehet; a forgalomban 
levő barométerek számlapjára vésett 
időjelzések (mint „eső, szél, jó idő“) 
tudvalévőén félrevezetőek. A. L.

Légnyomási depresszió oly terület, 
amelyen a légnyomás kisebb, mint 
környezetében. Régebben azt gondol
ták, hogy a légnyomás megadott el
oszlásához mindig ugyanolyan időjá
rás is tartozik és így a légnyomás el
oszlását közvetlenül fel lehet használ
ni az időjárás előre jelzésére. Ámde 
az utolsó évtized tapasztalatai meg
mutatták, hogy igen különböző me
teorológiai helyzetek egyforma lég
nyomáseloszlást hozhatnak létre úgy, 
hogy egyedül a légnyomás eloszlása 
alapján az időjárást meghatározni nem 
lehet. Az időváltozások pontosabb elő
re jelzése az ú. n. levegőfajták, front- 
felületek és lesiklófelületek (1. ott) 
szemmeltartása útján vált lehetségessé. 
A légnyomási görbék (izobárok) elhe
lyezkedései természetesen ma is fontos 
tünetek az időjelzések készítésénél, de 
önmagukban elégtelenek ahhoz, hogy 
ezt a bonyolult kérdést a mai követel
ményeknek megfelelően megoldhassuk 
velük. A. L.
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Légplankton a légkörben lebegő ide
gen testecskók együttes neve (1. Lég
köri szenny).

Légszívók. E helyen csak nehány 
újabb és elterjedt légszívó működésé
nek elvét ismertetjük. Valamennyit 
Gaede szerkesztette.

1. A f o r g ó h e n g e r e s  L. Tel
jesen zárt, hengeralakú burokban (К) 
excentrikusán elhelyezett tömör henger 
forog a nyíl irányában. Ez a henger a 
burkot felül érinti, azonkívül köralakú 
előlapjuk és hátlapjuk is érintkezik. 
C hengernek fúrata van, a benne levő 
f rúgó két rúdat (sí és s2) а К  burok 
belső falához szorít, x cső érintkezik a 
ritkítandó térrel, a kiszívott levegő pe
dig у csövön á t áramlik. A rúdak fel
rajzolt helyzetében a rovátkolt zárt

térfogat érintkezik x csővel. A forgás 
folyamán ez a térfogat eleinte nő, ek
kor x csövön át levegő áramlik be. Mi
kor a két rúd x és у csövek alá kerül, 
akkor a kiszívott levegő teljesen zárt. 
A forgás további menetében a levegő 
у csövön át kiszorul. Ez a légszívó 
2 mm nyomásig ritkít, nagyon gyorsan 
működik.

2. A f o r g ó h i g a n y o s  L. ala
csony nyomások gyors előállítására cél
szerű. Vasburok belsejében porcellándob 
forog. A dobot a rajzunkon fekete vo
nalakkal feltüntetett falak három kam
rára osztják. A kamrák középen egy
mással érintkeznek. A burok és a dob 
nagyobb felét higany tölti meg (a raj
zon rovátkolva), ez a kamrákat egy
mástól elzárja. Amikor valamelyik 
kamra határfala éppen kiér a higany
ból, akkor a kamra f nyíláson á t a rit
kítandó térrel érintkezik. Forgás köz
ben a kamrának higannyal ki nem töl
tö tt térfogata nő, tehát f nyíláson át 
levegőt szív1 be. Utóbb f  nyílás a hi
ganyba merül, tehát a kamra a ritkí
tandó tértől el van zárva, ellenben a 
külső burok terével érintkezik és a le
vegőt az alsó csövön á t kinyomja.

3. A m o l e k u l á r i s  L. Ha két 
edényt, melyeknek levegője közt nyo
máskülönbség van, hajszálcsővel kötünk 
össze, akkor a csövön át levegő áram

lik. Ha pedig a két edény közt’ nincs 
nyomáskülönbség és az összekötő haj
szálcső mozog, akkor a benne levő le
vegőt súrlódás folytán magával viszi 
és nyomáskülönbséget létesít a két 
edény közt. Lényeges, hogy ez a kü-
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lonbség nem függ az eredeti nyomás- 
- tói. Ezen a gondolaton alapszik a mo

lekuláris légszívó. В fémhengerben tö
mör A  henger koncentrikusan forog 
a tengely körül. A két henger közt csak 
igen keskeny, néhány tized mm hézag 
van. Ez az előbb említett hajszálcső, 
melynek csak egyik fala, A  henger mo
zog ; n csövön át a ritkítandó térből 
magával ragad levegőt és ezt m csövön 
át kilöki. A ritkítandó térben másik 
légszívóval előre ritkítjuk a levegőt, 
így a molekuláris légszívó innen ki
indulva tudja a nyomáskülönbséget elő
állítani. Ha ez a nyomáskülönbség pl. 
5 mm, akkor elég a teret 5 mm nyo
másig előre ritkítani, hogy azután a 
molekuláris légszívó igen kis nyomást 
létesítsen. A nyomás azért nem lesz egé
szen 0, mert igen kis nyomásnál a súr
lódás már nem független a nyomástól.

4. A d i f f ú z i ó s  L. к csövön át 
a ritkítandó térben másik légszívóval 
kis nyomást állítunk elő. A diffúziós 
légszívó a felső csövön át érintkezik a 
ritkítandó térrel. Az üvegedény alján 
levő higanyt (Hg) F lánggal melegít
jük. fgy az a tér, melyet T fémhenger

határol, higanygőzökkel telik meg. A 
T henger felül zárt, alul az r gyűrű- 
alakú vályúban levő higany zárja el, 
oldalán igen vékony, 0*04 mm széles rés 
(o) van. Ezen a résen á t levegő díf- 
fundál R térből a T hengerbe és a meg
fordított irányban higanygőz a T hen
gerből a külső R térbe. De a kis levegő- 
molekulák gyorsan átdiffundálnak a  
nyíláson, a nagy higanymolekulák el
lenben lassan. A kijutó higanygőzök a 
vízhűtés folytán rögtön lecsapódnak, a 
higany r vályúba kerül, innen pedig a 
légszívó aljába. Ez a légszívó, mint lát
juk, minden mechanikai mozgás nélkül 
működik. A legnagyobb ritkítást ame
lyet eddig elérni sikerült, ez a L. adja.

M. J.
Légtrajektória az időjárási térképen 

megjelölhető pálya, amelyet egy ki
szemelt légtömeg az idő folyamán meg
tett. Ha az áramlás állandó volna, ak
kor ez egybeesne a szélirányokkal, 
mint érintőkkel burkolt ú. n. á r a  m- 
l á s i  g ö r b é k  kel, amelyek nagyjá
ban az izobárvonalakkal egyeznének. 
Az időjárási helyzet állandó átalaku
lása miatt azonban ezek a görberend- 
ázerek különböznek egymástól. A L.-k 
vizsgálatából következtetni lehet arra, 
milyen sajátságú légtömegek fognak 
hozzánk kerülni és így időjárásunk 
minő átalakulások előtt áll. A. L.

Lélekzés. A szervezet sejtjei oxi
gént vesznek fel és széndioxidot adnak 
le. Az ehhez szükséges oxigént a sej
tek a vér oxihemoglobinjából kapják, 
mely közben hemoglobinná lesz. A ke
letkezett COz-t a vér szállítja el. 
Utóbbi azonban nem hemoglobinhoz 
kötődik, hanem nátriumhoz, mint 
NalICOi. Az eddig említett folyamat 
a sejt-L. Az Ог-szegény és (702-ben 
gazdag vér a tüdőbe jut és annak hó- 
lvagcsáiban (alveolus) a'z azokat bur
koló rendkívül vékony hámrétegen 
(respiratórikus hám) át gázcsere indul 
meg a vér és a tüdőben lévő levegő 
között. Ezen folyamat révén a vér ar
tériássá válik. — A gázcsere tisztán 
fizikai okokra vezethető vissza, a gáz 
a nagyobb nyomású helyről (ahol rész



leges nyomása nagyobb) a kisebb nyo
mású hely felé vándorol. Eközben a 
tüdő levegőjében csökken az oxigén és 
nő a CO2. A L. gondoskodik ezért a
tüdőben lévő levegő kicseréléséről. A 
közéletben rendszerint utóbbi folyama
tot nevezik L.-nek. Ezt a L.-t egy 
automataközpont szabályozza, mely
nek ingere a vér savanyúbbá válása, 
amit a szénsav felhalmozódása okoz. 
A mellkas térfogatának növelésével a 
belélekzést, csökkentésével pedig a ki- 
lélekzést hozza létre a szervezet. En
nek oka az, hogy a mellkasfal zárt 
rendszert alkot, melyben a nyomás 
csökken a térfogat növelésére (Boyle- 
Mariotte tétele), a tüdő pedig a lég
utak révén érintkezésben áll a külvilág
gal és ezért belső felületére egy atmo
szféra nyomás jut. Eszerint a mellkas 
tágulásakor a tüdőben kisebb a nyo
más, mint a környező levegőé. A nyo
máskülönbség külső levegőnek a tü
dőbe áramlása révén egyenlítődik ki. 
Hasonló, de fordított a helyzet kilélek- 
zéskor. A vérben és a levegőben levő 
gázok százalékos mennyisége és ten- 
ziója (egy atmoszférából az illető 
gázra eső nyomásrész):
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Artériás vér 20 1 2 44 3

Vénás vér 16 3 50 6

Belélekzett
levegő 2 1 0.03

Kilélekzett
levegő 17 3.00

Egy lélekzetvételre általában 500 cm3 
levegőt szívunk be, percenként pedig 
15-ször lélekzünk. Erős testi munka 
mellett, lázban stb. ezek az értékek 
emelkednek. A szívlökések és lélekzet- 
vételek száma rendszerint úgy arány
lik, mint 4 :1 .  Nagy melegben nyuga- 

Természettudományi Lexikon.

lomban is szapora a L. Ennek a kö
rülménynek a hőszabályozásban van 
szerepe. A tüdőn ugyanis víz párolog 
el és ez hűti a szervezetet. T. H.

Lélekzési fermentum. Warburg (1923 
—1929) szerint minden sejtben van
L., mely vegyileg egy vastartalmú pyr- 
rolszármazék. Az organikus vegyüle- 
tek oxidációját a következő egyenle
tek alapján képzeli el:

RFe +  0 2 RFe 0,
RFe 0 2 -}- 2A  =  RFe - f  2АО,

ahol R a légzőfermentum, A  az oxi
dálandó organikus vegyület és F e a 
vas. Vagyis szerinte a L. veszi föl 
az oxigént és azután tovább adja 
a vegyületeknek, miközben maga újból 
redukálódik (oxigénszállító). A L. 
megmérgezhető ciánnal (mert nem re
dukálható vasnitril keletkezik) és CO- 
val. A L. és СО reakciójából sikerült 
közelítőleg megállapítani összetételét 
és színképét, annak ellenére, hogy 
mennyisége a sejtekben olyan kicsi, 
hogy előállítása nem sikerült. — 
Újabban (1932—33) Warburg egy 
második (sárgaszínű) L.-t is talált, 
ez kolloidból és festékből áll. A fes
ték a xanthopterinek közé tartozik és 
a IL-vitaminnal azonos. T. H.

Lenard-ablak. A katódsugarak tu
lajdonságait a csövön belül, amelyben 
keletkeznek, nehéz vizsgálni, mert itt 
a viszonyok bonyolultak. Ezért Lenard 
a cső falát egy helyen vékony alumi- 
niumlappal pótolta. A katódsugarak 
áthatolnak a lapon és vagy a levegő
be jutnak, vagy pedig, mint Lenard 
tette, léghíjas térbe. Itt „tiszta viszo
nyok között“ lehet tulajdonságaikat 
vizsgálni. A Vékony aluminiumlemez 
a Lenard-ablak. M. J.

Lenard-hatás térfogati ionozás ultra
ibolya sugarakkal. Az ultraibolya fény 
a levegőt nagy mértékben ionozza, po
zitív és negatív töltésű ionok keletkez
nek. Sokáig azt hitték, hogy ez nem 
közönséges ionozás, mert a negatív 
részek mozgékonysága akkora, mint 
a molionoké, a pozitív ionoké pedig

31
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még ezerszer kisebb. Ügy lehet ma
gyarázni, hogy az ultraibolya fény a 
levegőben lebegő por-, víz- és egyéb 
részecskékben fényelektromos hatást 
létesít. A kilépő elektron levegőré
szecskére tapad és molion lesz, a por
rész pozitív, nagy tömegű ion lesz. 
Utóbb kiderült, hogy a levegő ionozá
sával van dolgunk. Mivel csak a leg
rövidebb ultraibolya sugarak tudják 
ezt a hatást kiváltani, a napsugarak 
csak a legfelsőbb rétegekben idézik 
elő. Alsóbb rétegekbe ezek az ionok 
alig jutnak. M.J.

Lenard-hatás, vízesés-elektromos
ság. Vízcseppek szétszakításánál elek
tromos töltés keletkezik. Ha vízcsepp 
szilárd testre esik, akkor nagyszámú 
negatív részecske (ion) válik le róla. 
Ez a hatás akkor is előáll, ha heves 
légáram porlasztja szét a cseppet. A 
légáram a kis negatív részeket magá
val viszi felfelé. A megmaradó csepp 
nagyobb pozitív részekre bomlik fel. 
— Vízesés-elektromosságnak azért ne
vezik, mert ha a tiszta víz levegőben 
szétporlik, pl. vízeséseknél, akkor a le
vegőbe negatív ionok lépnek, a vízré
szek pedig pozitivek lesznek. Ezért 
vízesések közelében a levegőben sok 
negatív térbeli töltés van, a feszült
ségesés a levegőben (1. ott) a szokott
nál kisebb, esetleg megfordul. — A só
tartalmú tengervíz fordítva viselkedik. 
A szétporladásnál a víz negatív lesz. 
a levegőbe pedig pozitív ionok jutnak. 
Erős hullámcsapások közelében nagy 
feszültségesést találtak. A L., ame
lyet nem Lenard fedezett fel, akkor is 
előáll, ha folytonos vízsugár szétsza
kad. — A jelenséget meg lehet ma
gyarázni úgy, hogy az eredeti gömbön 
10 mikron vastag elektromos kettős 
réteg (1. ott) van. Tiszta vízben a 
negatív töltés kívül van. A leváló 
ionok (nehéz ionok) ezt a negatív töl
tést viszik magukkal, mégpedig egy 
elemi töltést. A leszakításnak gyors
nak kell lenni, különben a két ellen
kező töltés kiegyenlíti egymást. Az is 
lehet a megfigyelések szerint, hogy 
egyes ionok a belső pozitív töltésből

visznek magukkal és így a levegőbe 
pozitív ionok is jutnak. M. J.

Lenitikus biotopok a csendes, áram
lásmentes vizek területei (1. Biotop, 
Lotikus). V. L.

Leo, 1. Geopotenciál.
Lépcsős rács. Az optikai rács (1. 

ott) felbontóképessége egyrészt a ré
sek, karcolások számától függ, más
részt az útkülönbségtől, mellyel a rács 
után a sugarak találkoznak. A fel
bontóképesség növelésének egy módja 
tehát abban áll, hogy az interferáló 
sugarak közti útkülönbséget megnö
veljük. Michelson ezen az alapon szer
kesztette meg az ú. n. L.-t, mely vé
kony egyforma vastagságú üvegleme
zeknek lépcsős összeillesztéséből áll. 
Az egyforma hosszú lépcsőfokok ját- 
szák az elhajlító rések szerepét. Az 
interferáló sugarak útkülönbsége, mi
után az első sugár az első lépcsőn, az 
utolsó pedig az egész üveglemezsoro
zat áthaladása után szenved elhalást, 
igen nagv lesz (I. Spektroszkóp).

F.M.
Leptoténstádium, 1. Eedukciós osz

tódás.
Lepusztulás (destrukció). A víz

folyások eróziós működésének intenzi
tása határozza meg a mindenkori lei
szín L.-ának mértékét. Mennél mé
lyebbre vágódnak be a vízfolyások es 
azokhoz viszonyítva mennél magasab
ban vannak a vízválasztók, annál sű
rűbben tagolják fő- és meilékvölgyek 
a felszínt, annál erősebb lesz a fel
szín L.-a. A kifagyás, mállás, általá
nos lemosás stb. a felszínt folytono
san alacsonyítják és a kiemelkedése
ket lehordják. A L. a mindenkori víz
folyások szintjéhez igazodik, a szint 
süllyedésével a lepusztulás alsó ha
tára is alább süllyed. Mivel a folyók 
szintmagassága általában a tenger 
szintjéhez igazodik, a L. végső határa 
is a tengerszint. Ha a lepusztulás 
végső határát eléri, t ö k é l e t l e n  
s í k s á g  keletkezik. A tengerszintig 
való L.-nak a legtöbbször a műkö
désben levő hegyképzőerők gátat vet
nek. K. A.
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Leromlás (degeneráció) örökléstani 
értelemben növényeknél a vegetatív 
szaporítás következtében beálló le- 
csökkenése az „életerőnek“, ami a 
termet, ellentállóképesség, szaporodó- 
képesség, hozam stb. süllyedésében 
nyilvánul meg és a nem megfelelő 
életkörülményekre vagy öröklött be
tegségekre vezethető vissza. L. jelent
kezik továbbá a beltenyésztés követ
keztében is (1. Beltenyésztési L.).

Sz. Z.
Lesiklófelület. Két egymástól szétt

árandó, különböző tulajdonságú leve
gőfajta (1. ott) közti határfelület. A 
szétáramlás következtében a határfe
lület feletti levegő leszálló mozgást 
kénytelen végezni. A leszállás körül
belül 1: 1000 hajlású lejtő mentén tör
ténik, ezért nevezi l e s i k l á s  nak. A 
lesikló levegő egyre erősebb összenyo
más alá kerül, ennek folytán felmele
gedik, százalékos páratartalma csök
ken, a benne levő felhők eloszlanak 
(1. Főn). A L. tehát az időjavulások 
hordozója és mint ilyen, a legfonto
sabb meteorológiai fogalmak közé tar- 
1ozik. A.L.

Letális faktor, 1. Gaméták osztályo
zása, Zigótavitalitás.

Leukaemia (fehérvérűség). A szín
telen (fehér) vérsejteknek fokozott 
megszaporodása a vérben (1. színtelen 
vérsejt). A számuk ilyenkor 100.000- 
re is emelkedhetik, de lehet ennél 
nagyobb is. A L. kórokozóját s okát 
nem ismerjük. T. H.

Leukocitózis a fehérvérsejtek szá
mának megnagyobbodása. Ez bekövet
kezhet fiziológiás körülmények között 
is : emésztés, izommunka, masszázs 
következtében. Mérsékelt L. észlelhető 
a terhesség utolsó napjaiban, men
struációkor és az újszülötteken. Kóro
san beáll a L., ha a szervezetben va
lahol gyulladás van. A legtöbb fer
tőző betegség esetében szintén megnő 
a fehérvérsejtek száma. T. H.

Levegő elektromossága, 1. Légköri 
elektromosság.

Levegő elektromos vezetőképessége. 
A levegőben mindig vannak pozitív és

negatív töltésű részecskék (1. Légköri 
elektromosság), azonkívül feszültség
esés is van (1. Feszültségesés a levegő
ben), tehát az elektromos részecskék 
áramlanak. A vezetőképesség mértéke 
az egységnyi erősségű térben 1 cm2 te
rületen másodpercenként átáramló töl
tés mennyisége. Ha ni pozitív részecske 
van 1 cm3 levegőben, a részecske töl
tése e és sebessége vi, akkor a pozitív 
áram erőssége cm2-ként e m vi. Egység
nyi erősségű térben a sebesség a moz
gékonysággal (mi) egyenlő, tehát egy
ségnyi erősségű térben 1 cm2 területen á t 
másodpercenként e щ ш töltés halad. 
Ez a p o z i t í v  v e z e t ő k é p e s 
ség.  Ha többféle pozitív ion van a 
levegőben, ezek sebessége különböző. 
Ekkor mindegyik ionfajtára képeznünk 
kell az előbbi szorzatot és ezeknek ösz- 
szegét. Ugyanígy beszélhetünk n e g a 
t í v  v e z e t ő k é p e s s é g  ről. Ezek 
a p o l á r i s  v e z e t ő k é p e s s é g e k .  
A két poláris vezetőképesség összege a 
t e l j e s  v e z e t ő k é p e s s é g .  Az 
áram erősségét úgy kapjuk meg, ha a 
vezetőképességet a térerősséggel meg
szorozzuk. Az utóbbit a feszültségesés 
határozza meg. — Mérésének egyik 
módja a G e r d i e n - f é l e  s z í v ó  
(aspirációs) m ó d s z e r .  A levegőt át- 
szivatják elektromos kondenzátor le
mezei közt. A kondenzátor egyik le
meze földelve van, másik lemeze pe
dig az átszívás előtt pozitív, illetőleg 
negatív töltést kap, aszerint, hogy a 
negatív vagy a pozitív vezetőképessé
get akarjuk mérni. Ez a lemez elektro- 
méterrel van összekötve. Az átszívás 
közben a lemez az ellenkező töltésű 
részeket magához vonzza, ezek részben 
közömbösítik töltését. Az elektrométer 
megmutatja az átszívott levegőben levő 
töltés mennyiségét. Ebből, továbbá a 
szívás sebességéből és az eszköz mére
teiből a vezetőképesség könnyen meg
határozható.

A kétféle vezetőképesség általában 
eltér egymástól, de a különbség a 
10%-ot nem szokta felülmúlni. A le
vegő teljes vezetőképessége elektroszta
tikai egységekben 1—5 . 10"~4 A Csen-

31*
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des-óceán fölött középértékben 3.10~4 
értéket találtak, az Atlanti-óceán föl- 
lött 2*1—2 -7 .10~4. A tengerek fölött 
a pozitív vezetőképesség nagyobb, mint 
a negatív, a kettő viszonya Г16. A szá
razföld felett erősebb ugyan az iono
zás, mint a tenger fölött, de a vezető- 
képesség mégis kb. ugyanakkora, mert 
a szárazföld felett sok ion porszemekre 
rakódik, ezáltal mozgékonysága csekély 
és a vezetőképességhez nagyon kevéssel 
járul hozzá. Éppen ezért a levegő ve
zetőképessége lényegesen függ a levegő 
tisztaságától. M. J.

Levegő emanációtartalma. A levegő
ben mindenütt van kevés rádium- és 
thorium-emanáció, amely talajlégzés 
fi. ott) útján jut ki a földből. Meny- 
nyiségét úgy mérik, hogy elnyeletik 
olyan folyadékban, amely alacsony 
hőmérsékleten az emanációt különö
sen elnyeli. Ilyen némely szénhidro
gén, petróleum stb. E végett a levegőt 
igen lassan, rendesen néhány órán át 
a folyadékon átvezetik, hogy az ema- 
náció lehetőleg teljesen a folyadék
ban maradjon. Ezután melegítéssel 
a folyadékból az emanációt kiűzik és 
ionozó kamrákba vezetik. Vagy pedig 
az emanáció finom porrá tört faszé
nen vagy kókuszdiószénen adszorbeá- 
lódik. — A thorium-emanáció gyor
san bomlik, félideje 54 mp., ezért 
csak a levegőnek alsó néhány méter 
rétegében található. Egyik bomláster
méke, a thorium В, minthogy lassan 
bomlik (félideje 106 óra), a légára
mokkal nagyobb magasságokba is el
juthat. A levegőben levő emanáció- 
nak nagyobb része rádium-emanáció 
(félideje 3-8 nap). A levegőben a szá
razföld felett köbcentiméterenként át
lag 1*3.10~"ie curie rádium-emaná
ció van; a tenger felett sokkal keve
sebb. Az eddigi kevés megfigyelés 
alapján, messze a szárazföldtől, a ten
ger felett, a L.-t az előbbi átlagos 
érték századrészére becsülik. Ugyan
azon a helyen a L. jelentékenyen 
ingadozik és elsősorban a szelektől 
függ, mert ezek viszik el az emarfációt 
a talajtól a felsőbb rétegekbe. Szél

csend idején az emanáció a talaj 
mellett marad. A L. függ még a talaj 
minőségétől is. Minél nagyobb a ta- 
lajlógzés, annál nagyobb a L. M. J.

Levegőfajták. A meteorológia felvi
rágzásának egyik alapja annak felis
merése volt, hogy az időjárást első
sorban a helyüket változtató, más és 
más tulajdonságokkal bíró ú. n. L. 
irányítják. Legfontosabbak az ú. n. 
s z u b t r ó p u s i  és az a r k t i k u s  L. 
A szubtrópusi levegő meleg, benne a 
felfelé való hőcsökkenés csekély, a 
cseremozgások (1. ott) csak gyengén 
vannak kifejlődve ; páratartalma nagy, 
egyenletes és nagy területet beborító 
magas rétegfelhők keletkeznek benne, 
amelyekből csendes, egyenletes, me
zőgazdaságilag igen értékes csapadék 
hull. Az arktikus levegő nemcsak a ta
lajon hideg, hanem felfelé való hő
csökkenése is igen erős; ezért rendkí
vül heves cseremozgások vannak ben
ne, áramlása általában heves és igen 
turbulens; páratartalma nem nagy, de 
a heves felszálló mozgások folytán 
jellegzetes toronyalakú felhők (kumu- 
lusz, kumulonimbusz) keletkeznek ben
ne. Ezekből rendszertelen, záporszerű, 
rövid tartamú, nem egyszer jéggel ve
gyes és mennydörgéssel-villámlással 
kísért csapadék hull. Az időjárás pon
tosabb előre jelzése azóta lehetséges, 
mióta a meteorológia a különböző J_. 
vándorlását és átalakulását állandóan 
szemmel tartja. A. L.

Levegő nedvessége. A levegő pára- 
tartalmát többféleképen lehet jelle
mezni. 1. Az a b s z o l ú t  n e d v e s 
s é g e t  az 1 m3 levegőben levő víz
gőz tömegével mérjük. Pl. 5 g/m3.
2. A r e l a t í v  n e d v e s s é g  azt 
mutatja, hányadrésze van a levegő
ben annak a vízgőznek, amely a leve
gőt ezen a hőmérsékleten telítené. 
Rendesen százalékban adják meg, pl. 
65%. Az emberi szervezetnek legjob
ban megfelelő nedvesség 60—65%. 
A relatív nedvesség egyúttal a meg
levő vízgőz nyomásának és a levegő 
hőmérsékletén levő telített vízgőz 
nyomásának viszonya. Mivel a meg
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levő vízgőz nyomása egyenlő a har
matponton (1. ott) levő telített gőz 
nyomásával, azért a relatív nedves
ség a harmatponton és a levegő hő
mérsékletén levő telített gőzök nyo
másával egyenlő. Ha pl. a levegő hő
mérséklete 20°, a harmatpont 12°, ak
kor a telített gőzök nyomása ezeken 
a hőmérsékleteken 17*4, ill. 105 mm, 
tehát a relatív nedvesség 105/17‘4 =
0-60 =  60%. Közép-Európában a víz
gőz nyomásának nyári átlagos értéke 
11 mm. Ekkor az 1 m2 felett levő lég
oszlopban a vízgőz tömegét 25 kg-ra 
lehet becsülni. — A harmatpont is
merete után az abszolút nedvességet a 
következő kifejezés adja meg:

p a harmatponton a telített gőzök 
nyomása. — 3. A s p e c i f i k u s  
n e d v e s s é g  az 1 kg levegőben levő 
vízgőz tömege grammban. Pl. 8 g/kg 
levegő. M. J.

Levegő radioaktív indukciótartalma. 
Radioaktív indukciónak a három ema- 
náció bomlástermékeit nevezzük. Ha 
negatív feszültségű fémet emanációt 
tartalmazó térbe helyezünk, akkor a 
bomlástermékek ezen összegyűlnek és 
a fém radioaktív lesz. Ezt nevezzük 
i n d u k á l t  r a d i o a k t i v i t á s 
nak, a bomlástermékeket pedig radio
aktív i n d u k c i ó  nak, vagy l e r a 
k ó d á s  nak. Az emanációkból A-ter- 
mékek fejlődnek, ezek keletkezésüknél 
pozitív töltésűek, ezért rakódnak a 
negatív fémre. Az А-termékekből fej
lődnek azután a bomlássor következő 
elemei. Az A-atómok úgy viselkednek 
a levegőben, mint egyéb ionok, nega
tív részekkel egyesülhetnek és porsze
mekhez tapadhatnak. Mivel a levegő
ben mindig van rádium- és thorium- 
emanáció (1. Levegő emanációtartalma), 
azért Ra- és TA-indukciónak is kell 
lenni. Meghatározása végett 1,0—20 m 
drótot kifeszítenek néhány m-nyire a 
talaj fölött —2500 volt feszültségen 
néhány órán át. Ezután a drótot hen
gerre tekercselik és radioaktivitását

vizsgálják (Elster és Geitel). A L. 
időben és helyenként változik. Így a 
tengerparttól a közópeurópai száraz
föld felé nő, az Alpokban 10—20-szor 
nagyobb, mint az Északi-tenger part
ján. A tenger felett csekély. Felfelé 
nem változik lényegesen, csak 8000 m 
magasságban kezd gyorsan csökkenni. 
Kisebb légnyomásnál nagyobb, mert 
ekkor több emanáció jut a levegőbe. 
— Ha az összegyűjtött lerakódás ak
tivitásának csökkenését az időben 
megfigyeljük, akkor a kétféle (Ra és 
Th) összetevőt külön lehet választani, 
mert a Th lerakódása 11 órás félidő
vel bomlik, a rádiumé ellenben 4 óra 
alatt már egészen felbomlott. Tehát 
4 óra elteltével már csak a Th-össze- 
tevőt kapjuk. Az egé6z lerakódásból 
5—10% a thoriumó. — Másik mód 
a L. mérésére az aspirációs módszer. 
Hengeralakú fém közepén fémrúd van. 
Ez tulajdonképen sűrítő. A külső elek
tród állandóan földelve van, a belső 
elektród elég magas negatív potenciá
lon. Ismert mennyiségű levegőt szí
vunk át, akkor az А-termékek a belső 
elektródra rakódnak. Ezután a rúd 
aktivitását lemérjük. Átlag az 1 cm3 
levegőben levő RaA 10—10 elektro
sztatikai egységnyi rendű telített ára
mot kelt. M. J.

Levezetés. A tökéletlen elektromos 
szigetelés folytán előálló áramvesztesó- 
geket L.-nek szokás nevezni. Ilyen L. 
előállhat szabad vezetékeknél is a le
vegőn át történő kisülés miatt (csúcs
vagy koronakisülés). F.M.

Levezetőellenállás a rádiónál az a 
sokohmos(100.000—10,000.000 ohmos) 
ellenállás, amelyet a rácsfeszültség 
beállítására használnak. V. M.

Leydig-sejtek. A herében található 
sejtféleség (1. Nemi szervek műkö
dése).

Lezáró front (a légkörtanban), 1. 
Frontsorozat.

Librációs pontok, 1. Égi mechanika.
Liesegang-jelenség. Liogélekben, ko

csonyákban a molekuláris diszperz anya
gok éppoly sebességgel diffundálnak, 
mint a tiszta oldószerben. Ha a gél



48 6

oly anyagot tartalmaz oldva, mely a 
diffundáló vegyülettel kémiai reakció
ba lépve oldhatatlan csapadékot ad, 
úgy a csapadék rétegzetten vagy spi
rális alakban, azaz ritmikusan válik 
le. Ez a L. A kvantitatív viszonyok, 
ú. m. a rétegek (gyűrűk) szélessége, 
sűrűsége (száma), képződésük sebes
sége a reagáló anyagok minőségétől, 
koncentrációjától és a gél minőségé
től függ. Legegyszerűbben úgy állít
hatunk elő ily gyűrűket, hogy zsela
tinoldatot híg ezüstnitrátoldattal ele
gyítünk, megvárjuk, míg megdermed 
6 föléje káliumkromát oldatot rétege- 
zünk. A képződő ezüstkromát réteg
zetten válik le a kocsonyában. A je
lenség a reakció megfordíthatóságá- 
ban és a tömeghatásban leli magyará
zatát. B. A.

Liget, 1. Aestilignosa-Salicion, Fel
töltés.

Lilienfeld-lámpa. Az első izzókató- 
dos Röntgen-lámpa. Három bevezeté
se van: az első megy az izzószálhoz,

a második az átfúrt katódhoz, a har
madik az antikatódhoz. Belseje két 
részre oszlik: a gyújtási térre, mely
ben az izzószál és a katódhenger fog

lal helyet és a sugárzási térre, mely 
a katód furata és az antikatód közé 
esik. Az izzószálból kirepülő elektro
nokat külön gyújtóiészültség (pár száz 
volt) a katód furatába tereli, melyből 
másodlagos elektronok válnak ki és 
ezek óriási sebességgel rohannak az 
antikatódnak a nagy feszültség hatá
sa alatt a sugárzási térben Cs. E.

Limicol szervezetek azok az álla
tok, melyek a vizek iszapjában élnek. 
Puhatestű állatok, férgek, rovarálcák 
tartoznak ide, melyek vagy az iszap 
felszínén másznak tova, vagy az 
iszapba ássák be magukat. V. L.

Limnobenthos, 1. Benthos.
Limnobios az édesvizek élőlényei

nek (növények és állatok) összessége.
V. L.

Limnoentomológia, 1. Limnológia.
Limnofil szervezetek azok az élőlé

lények, melyek az álló édesvizekben 
élnek (1. Eheofil). V. L.

Limnofita, ökológiai csoport, gyöke
rező, rögzített vízi növények (hida- 
tofita), alámerültek („nagy hínár“) 
vagy hajtásaik a víz színén terülnek 
szét („tündérrózsahínár“ ), összessé
gük a benthos (1. ott és Submersiher- 
bosa). S. R-

Limnokrének azok a sekélyvizű for
rások, melyek kevés vizet hordoznak 
s többnyire bőséges növényi vegetá
ciójuk van (1. Rheokrének). V. L.

Limnológia az édesvizekkel foglal
kozó tudomány. Tárgykörébe tartoz
nak a tavak, tócsák, mocsarak, folyó
vizek ; kutatja ezek fizikai, kémiai, 
biológiai és földrajzi viszonyait.

A l k a l m a z o t t  L. az édesvizekről 
nyert ismeretek gyakorlati alkalmazá
sával foglalkozó tudományág. Fonto
sabb irányai a következők: 1. H a l á 
s z a t i  L. (=  halászati biológia) a 
halgazdaságokat, haltenyésztést szol
gálja. — 2. E g é s z s é g ü g y i  L. a 
vizeket egészségügyi szempontból vizs
gálja. Így a) a vízművek limnológiája 
az ivó- és használati víz egészségügyé
vel; b) a szennyvíz-limnológia a szenny
vizekkel; c) a limnoentomológia a vi
zekben élő rovarkárosítókkal (pl. szú

L ilienfeld-féle lám pa.
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nyög); d) trópusi limnológia a malá
riát okozó rovar életével stb. foglalko
zik.

R e g i o n á l i s  L. a L.-nak az az 
ága, mely a föld édesvíz-típusaival, 
valamint az azokban élő fajok és bio- 
cönózisok (1. ott) elterjedésével ok
nyomozó módon foglalkozik. Felku
tatja  a vizek fizikai, kémiai és bioló
giai viszonyait, foglalkozik azok geoló
giai adottságaival, megállapítja, hogy 
az illető víz milyen típusba tartozik 
és milyen tápláléktermelésre képes. En
nek főleg halgazdasági szempontból 
van nagy gyakorlati értéke. Végül a 
felkutatott adatok alapján térképezi 
valamely földrajzi területegység víz
típusait. A regionális L. megalapítója 
Naumann svéd limnológus. Ez a tudo
mányág még a kezdet kezdetén dolgo
zik. V. L.

Lim noplankton az édesvizek plank- 
tonikus élőlényeinek összessége (1. 
Plankton), szemben az oceanoplank- 
tonnal (1. ott). V. L.

L in eáris gén-elrendeződés a Mor- 
gan-átöröklési elmélet alapja, amely
nek segítségével az átöröklés menete 
azokban az esetekben is megmagya
rázható, amelyekben az egyszerű Men- 
del-számok (1. Mendelezés) nem álla
píthatók meg, sőt az egyes kromozó- 
mákban (1. ott) megjelölhető ponto
san a gének helye és sorrendje. A 
Morgan-elmélet (1911) szerint: 1. A 
kromozómákban határozott sorrend
ben lineárisan helyezkednek el a gé
nek, de nem azonos távolságban. —
2. A konjugáló homológ kromozómák
ban az alléi gének pontosan egymás
sal szemben fekszenek és emiatt egy
mással kooreszpondeáló darabok cse
rélődhetnek fel. — 3. Minél távolabb 
van egymástól a kromozómában két 
gén locusa, annál nagyobb a valószí
nűsége annak, hogy közöttük eltör
hetik a kromozóma, vagyis bekövetke
zik a kicserélődés (1. Átkereszteződés, 
Redukciós osztódás). — 4. Ezen gén
távolságok függvényei a kicserélődé
sek arányszámai, amelyekből adódik 
a géntávolságok nagysága és ezzel a

génlocusok elhelyezése, mert az át
kereszteződött és át nem keresztező
dött gaméták arányszámából lehet 
következtetni a génlocusok egymástól 
való távolságára (1. Kromozóma és 
Kromozómaelmélet). Sz. Z.

L inkage, a. m. gén-kapcsolódás (1. 
ott).

Linnaeon, 1. Jordánon.
L iogél, 1. Gél.
L iofil anyagok. Az olyan anyago

kat, melyek valamely folyadék mole
kuláit — anélkül, hogy velük kémiai 
reakcióba lépnének — megkötni képe
sek, azaz szolvatálnak, az illető folya
dékra vonatkoztatva L.-nak nevezzük. 
Vízzel szemben L. hidrofil anyagok 
(1. Szolvatálás). B.A.

L iofil kolloidok olyan kolloidolda
tok, melyeknek részecskéi nagymérték
ben szolvatálnak, vagyis a diszperziós 
közeget felületükön nagymértékben ad- 
szorbeálják. A L.-ra jellemző, hogy ál
landók lehetnek anélkül, hogy részecs
kéik elektromos töltéssel lennének el
látva, vagyis az izoelektromos pontban 
is állandók. Elektrolitekkel szemben 
szintén nagy állandóságot mutatnak. 
Lényegesen nagyobb elektrolitkoncen
trációnál koagulálnak, mint a velük 
ellentétes tulajdonságú liofób kolloi
dok. Koagulálásuk rendesen reverzibi
lis, vagyis a koagulum ismét felold
ható. Vizkozitásuk lényegesen nagyobb, 
mint a tiszta diszperziós közeg vizko- 
zitása. Nagymértékben kapilláraktívak. 
Ozmotikus nyomásuk, elektromos ve
zetőképességük nagy. Ultramikroszkóp 
alatt a részecskék általában nem kü
lönböztethetők meg egymástól, csupán 
diffúz Tyndall-kúp észlelhető. Liofób 
szolokra védőhatást gyakorolnak. B. A.

Liofób anyagok azok az anyagok, 
melyek a velük érintkezésben levő fo
lyadék molekuláit nem kötik meg, 
vagyis nem szolvatálnak az illető 
folyadékban. Vízben nem szolvatáló 
(nem hidratáló) anyagok hidrofób 
anyagok. B. A.

Liofób kolloidok olyan kolloidolda
tok, melyeknek részecskéi nem szolva
tálnak (a diszperziós közeget nem kö-
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tik meg). A L. állandóságát a ré
szecskék elektromos töltése biztosítja. 
Ha a részecskék elvesztik elektromos 
töltésüket, koagulálnak. Jellemző a L.- 
ra, hogy viszkozitásuk, felületi feszült
ségük alig tér el a tiszta diszperziós 
közeg viszkozitásától, illetőleg felületi 
feszültségétől. Vezetőképességük, oz
motikus nyomásuk igen kicsi. Optikai
lag feloldhatók, vagyis ultramikroszkóp 
alatt az egyes részecskék érzékelhetők. 
Elektrolitokkal szemben érzékenyek, 
már kismennyiségű elektrolitok koa- 
gulálják. A koagulálás általában ir
reverzibilis, vagyis a koagulum nem 
oldható fel ismét. B. A.

Lioszol, 1. Szol.
Lioszorpció, folyadékoknak szilárd 

vagy folyékony fázisok felületén végbe
menő adszorpciója. L. következtében 
az adszorbens felületét folyadékréteg 
vonja be, mely diffúz szerkezetű. E fo
lyadékréteget l i o s z f é r á n a k  nevez
zük. A lioszférák vastagsága a mole
kuláris dimenzióktól kezdve mintegy 
10~4 cm-t érhet el. Jelentőségük külö
nösen a kolloidoldatok stabilitásában, 
valamint a gélek sajátságaiban van. 
Az ú. n. liofil kolloidoldatok stabili
tását a lioszférák biztosítják. B. A.

bioszféra, 1. Lioszorpció.
Liotrofitás, 1. Hofmeister-féle ion

sor.
Liotropsor, 1. Hofmeister-féle ionsor.
Lipáz, 1. Enzim.
Lipoidok közös összefoglaló neve a 

zsírokon kívül a zsíroldószerekben 
(éter, kloroform, benzol stb.) oldódó 
anyagoknak. Ilyenek pl. a foszfati- 
dák, a zsírokkal rokon nitrogén- és 
foszfortartalmú anyagok, a galactosi- 
dák vagy cerebrosidák, nitrogén- és 
zsírtartalmú foszformentes anyagok, 
végül idetartoznak a cholesteridák, 
amelyek a cholesterinnek, egy egy- 
értékű alkoholnak az eszterei. T. H.

Lippmann - Helmholtz - egyenlet az 
elektrolitoldattal érintkező fém felületi 
feszültségének az oldat és fém közötti 
potenciálkülönbséggel való változására 
vonatkozik (1. Elektrokapillárgörbe).

E. G. T.

Lithiumembrió. Fogalma olyan em
brióhoz fűződik, melynek alakképzé
sét lithiumsók nagymértékben befo
lyásolták. A lithiumnak és csekélyebb 
mértékben még néhány erősen liotrop 
fémsónak ugyanis az alakképzésre 
nagy hatása van. Ez a hatás a ga- 
struláció folyamatának akadályozása, 
az entomesoderma fejlődésének elő
mozdítása és az ektoderma fejlődésé
nek elnyomására való törekvés. Li
thiumchlorid-tartalmú tengervízben, a 
tengeri sünök blastulájának prezump- 
tiv entomesodermája a gastrulatio fo
lyamán nem képes a blastula üregébe 
gyűrődni, hanem a begyűrődés helyett 
éppen ellenkezőleg, kitüremkedik. A 
kitüremkedett entomesodermájú csi
rát exogastrulának (1. ott) nevezzük. 
A tengeri sünök exogastrulájának 
esetében az entomesoderma az ekto
derma rovására, annak eltűnéséig túl
fejlődhet. Ekkor előáll a holoento- 
blastiának nevezett állapot, amelyben 
az exogastrulált csira egészen vagy 
túlnyomórészt egy entomesodermális 
az exogastrulált csira egészen vagy 
hólyagból áll. A L. tanulságos példa 
a környezet alakképző kémiai hatásai
nak jellemzésére. D. E. és K. A.

Lithofita, 1. Petrofita.
Lithotelma néven jelöli Dudich azo

kat az apróbb vizeket, melyek szikla
mélyedésekben gyűltek össze. Jelleg
zetes állat- és növényviláguk van.

V. L.
Litofil-elemek, a Föld szilikát-övé- 

hez tartozó elemek, 1. Geokémia.
Litoralis ( =  parti) öv a tavaknak 

sekély, parti, többnyire növényzettel 
bíró része, szemben a mélyebb, nyilt 
részekkel, melyek együtt a profundá- 
lis ( =  mélységi) övét adják (1. ott).

V. L.
Litorális fácies, 1. Fácies.
Litorideserta tengerparti vegetáció, 

edafikus-lokálklímatikus nyílt növény
szövetkezetek, a tenger nedves, sós le
vegőjének hatása alatt kialakult halo- 
fita és szukkulens asszociációk, bármi
lyen klímában. Tengervíz permetezte 
parti sziklákon (pl. mediterrán Senecio
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cineraria, Statice assz.-k) vagy árön
tözte homokos-agyagos parton (pl. 
Salicornia, Puccinellia, trópuson Ipo- 
maeapes caprae assz.-k) alakulnak ki, 
utóbbiak befelé sós, nedves rétekbe 
(pl. az atlanti partok „marschai“) 
mennek át. S. R.

Litorina-tenger, 1. Yoldio-tenger.
Locus, 1. Kromozómák, Lineáris 

gén-elrendez ődés.
Lokális rendszer, 1. Tejútrendszer.
Lokalizáció. Azt a folyamatot, amely

nek során a kezdetben harmonikus 
ekvipotenciális (1. Potencia) csirában 
a prezumptív szervek telepének abszo
lút és relatív térbeli helyzete kialakul 
és rögzítődik, lokalizációnak nevezzük. 
A L. felfogható úgy is, mint a deter
mináció (1. ott) folyamatának bevezető 
szakasza, amely nem a szervek minő
ségét, hanem egyelőre csak jövendő 
helyét szabja meg. Tekinthető azonban 
önálló folyamatnak is, mely a deter
minációt megelőzi s annak minőségileg 
különböző hatásait térbelileg rendezi. 
A determináció folyamatához hason
lóan, a csira valamely pontjára loka
lizált prezumptív szervtelep kezdetben 
a szervre jellemző alaki tulajdonságo
kat még nem mutatja. A prezumptív 
szervtelep befejezett lokalizációja kör
nyezetétől független öndifferenciálódó 
képességében, tehát végeredményben de- 
termináltságában nyilvánul.

D. E. és K. A.
Longitudinális Hali-hatás, 1. Ellen

állás változása mágneses térben.
Lorentz-összehúzódás. (összefüggé

sét a relativitás elméletével 1. Relati
vitás elmélete.) Lorentz és Fitzgerald 
a Michelson-kísérlet (1. ott) negatív 
eredményét azzal a feltevéssel magya
rázták, hogy valamely test hossza függ 
abszolút mozgásának sebességétől. A 
sebesség irányába eső dimenzió meg
rövidül. Michelson kísérleténél a moz
gásirányba eső kar megrövidülése miatt 
a fénysugár kisebb utat tesz meg, ami 
a késés elmaradását megindokolja.

Ad hoc feltevés létére a relativitás 
elméletének megjelenése után elvesztette 
súlyát. Ma képletesen annak a tény

nek megjelölésére használjuk, hogy a 
testhez képest mozgó megfigyelő ki
sebb mérőszámot talál a mozgás
irányba eső dimenzióra, mint a testhez 
képest nyugvó megfigyelő. N. K.

Loschmid-szám, az anyagok molnyi 
mennyiségében foglalt molekulák szá
ma, értéke N.li =  6-0 5 . 1023. A L.-ot 
többféleképen lehet meghatározni. Így 
a kinétikai gázelméletből (Loschmid), 
a Brown-mozgásból (Perrin, Einstein), 
a felületi feszültségből (Du Nouy), a 
fekete sugárzásból (Planck), az elek
tromos elementárkvantumból (Town
send, Millican, Regener), a spektrál- 
vonalak finom szerkezetéből (Sommer
feld) stb. Mindezen meghatározási mó
dok, melyek az utolsó 50 esztendő alatt 
kerültek kivitelre, néhány százalékon 
belül azonos eredményre vezetnek, ami 
a Dalton-atómhipotézis és az Avo- 
gadro-tétel helyességét igazolja. — A
L.-ot Avogadro-számnak is nevezik, 
mert az Avogadro-tétel kinétikai le
vezetésében foglalt állandó éppen a L., 
ha a térfogatot egy mól anyagra vo
natkoztatjuk. L. B.

Lost, 1. Gázháború.
Lotikus biotópok a mozgó vizek te

rületei (1. Biotóp és Lenitikus).
Luciferáz, 1. Bioluminiszcencia.
Luciferin, 1. Bioluminiszcencia.
Ludimar—Hermann (alteráció) té

tele. Az ideg működés és pusztulás 
közben elektromos áramot termel. L. 
szerint a megváltozott rész mindig 
elektronegatív a megnemváltozotthoz 
képest. A szövetpusztuláskor kelet
kező ú. n. demarkációs (elhalási) áram 
intenzitása nagyobb, mint a működés 
közben keletkező ú. n. akciós (műkö
dési) áramé. Az akciós áram egészsé
ges idegen, kétirányú (fázisú), ha azon
ban a két elektród között az ideg fizi
ológiás folytonossága megszakad, egy
fázisú áramot kapunk. Ha az egyik 
elektródot az ideg beteg (elhaló vagy 
sértett), a másikat pedig egészséges 
területére tesszük, demarkációs ára
mot kapunk, vagyis a galvanométer 
állandó kitérését észlelhetjük. Ha az 
ideg egészséges részét ezenfelül még
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inger is éri, a galvanométer kitérése 
csökken (negatív áramingadozás).

T. H.
Luggin-kapilláris, vékony kapilláris

ban végződő elektródedény, melyet mű
ködésben lévő elektródok potenciáljá
nak a mérésénél használnak. Ha az 
összehasonlító (normál) elektród edé
nye L.-ban végződik s ez utóbbit a 
vizsgálandó elektród felületéhez oda
szorítják, akkor az áram alatt álló 
elektród körül fellépő Ohm-potenciál- 
eséa zavaró hatása kiküszöbölhető. (1. 
Tapintóelektród). E. G. T.

Lúgos akkumulátor, 1. Edison-akku- 
mulátor.

Lumbal-punkció. A L.-kor a IV. és 
V. csigolya között a gerinccsatornába 
szúr be az erre a célra készült tűvel 
és megfelelő fecskendővel az orvos. Ez 
történhetik diagnosztikus célzattal (pl. 
Wassermann-reakciót akarnak vizsgál
ni a gerincvelőnedvben), érzéstelenítés 
végett (pl. operációt kell végezni s 
nagyfokú érzéstelenségre van szükség) 
és végül gyógyítás céljából. T. H.

Immen, 1. E é n y á ra m .
Lumenmeter a fényáram (1. ott) 

mérésére használt eszköz. Sokféle alak
ját ismerjük, de ma leginkább az Ulb- 
richt-gömb terjedt el, mert könnyebben 
kezelhető és pontosabb, mint a többi.

Tulajdonképen ez fotométer, mellyel a 
lámpa fényerősségét mérjük, de a fény
erősség 4 я -szerese a fényáram. — Az 
Ulbricht-gömb átlátszatlan, belül fe

hérre festett gömb, átmérője 05 és 3 m 
közt változik. A belső fal a ráeső fényt 
mindenütt egyformán diffúzán veri 
vissza. Ha ilyen gömbbe akárhova he
lyezünk fényforrást, a megvilágítás 
erőssége a fal minden helyén egyenlő 
és arányos a fényforrás közepes tér
beli erősségével. A gömb falán ablak 
(Л) van. A fényforrás (L) és az ablak 
közt levő átlátszatlan ernyő (В ) a 
közvetlen fényt nem engedi az ablakra. 
Az ablak külső oldalán a fényerősség 
arányos a belső fényforrás erősségével. 
A külső fényerősséget valamilyen foto
méterrel meg kell külön mérni. Ha ezt 
a mérést egyszer ismert erősségű fény
forrással elvégezzük, megkapjuk az 
arányossági tényezőt a belső fényfor
rás erőssége és az ablak külső fény
erőssége közt. Ez az eszköz állandója. 
Ennek ismerete után az ablak külső 
fényerősségéből a belső lámpa fény
erősségét kapjuk egyetlen méréssel, még 
akkor is, ha a lámpa fényeloszlása 
akármilyen szabálytalan. — Ha az 
alsó félgömb közepes fényerősségét 
akarjuk, akkor a gömb felső felét be
lül feketére kell bevonni és a fényfor
rást a gömb egyenlítősíkjába kell állí
tani. M. J.

Luminal, gyógyszer, etil-fenil-barbi- 
tursav.

Luminiszcencia. Az atomot az el
nyelt energia gerjesztett állapotba 
hozhatja. Ekkor az atom egyik elek
tronja magasabb energianivóra jut. Ha 
az elektron visszatér az eredeti alacso
nyabb nívóra, akkor kisugároz fényt. 
Az így keletkező sugárzás a L. A ger
jesztett atom energiája sokkal na
gyobb, mint a hőmérsékletnek meg
felel. Ezzel szemben van a h ő m é r 
s é k l e t i  s u g á r z á s ,  amely csak 
a sugárzó test hőmérsékletétől függ és 
nincs kapcsolatban egyidejű elektromos 
vagy kémiai folyamattal. Hyen az izzó 
test sugárzása.

A L. a gerjesztés módja szerint: 
e l e k t r o - L . ,  mely gázokban végbe
menő elektromos kisüléseknél keletke
zik; ennek egyik példája a k a -  
t  ó d - L., szilárd testek világítása rá
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juk eső katódsugarak hatására; r a 
d i о - L. a radioaktív sugarak hatá
sára keletkező L .; f o t o - L . ,  beeső 
fény folytán (1. Fluoreszkálás, foszfo- 
reszkálás); к é m i - L. (1. o tt ) ; t  r i- 
b о - L. (1. o tt ) ; t e r m о - L. (1. o tt) ; 
b i о - L. (1. o tt) élő lényeknél oxidá- 
lás folytán keletkező világítás. M. J.

Luminiszceneia - analízis (Fluoresz
cencia-analízis). Az analitikában már 
régóta használták egyes anyagok (pl. 
chinin) fluoreszkáló hatását jelenlétük 
felismerésére, vagy alkalmaztak olyan 
reagenst, amely a keresett anyaggal 
élénk fluoreszcenciát mutat (pl. Al ki
mutatása Morin-oldattal), sőt már a 
múlt században is .használtak fluo
reszkáló indikátort az acidimetriában 
(borok savtartalmának megállapítása 
eozin-indikátorral). Azonban a fluoresz
cencia - jelenségek széleskörű alkalma
zása és felhasználása az analitikai ké
miában csak attól az időtől számít, 
amióta fényforrásul nem napfényt, ha
nem valamely ultraibolya-sugárzások
ban gazdag erős mesterséges fényt al
kalmaztak és ebből is alkalmas fény
szűrők segítségével kirekesztették a 
fluoreszcencia - jelenségeket elfödő lát
ható sugarakat, végeredményben tehát 
szűrt ultraibolya-fényben végezték a 
vizsgálatokat. A fluoreszcens analízis 
a mai formájában szűrt ultraibolya
sugarakkal való lumineszcens, ill. fluor
eszcens analízisnek nevezhető. Sok 
függ a fényszűrő helyes megválasztá
sától. Az analitikai-kémiai célra leg
inkább beváltak nikkeloxiddal és kevés 
rézoxiddal készült fekete üvegek, ame
lyek a látható sugarakat praktikus 
értelemben teljesen kiszűrik, az ultra
ibolya-sugarakból pedig a 300—400 
тпц hullámhossz közé tartozókat en
gedik át. A vizsgálandó anyagot sötét 
szobában vagy elsötétíthető eszközben 
többnyire közvetlenül teszik ki az 
ultraibolya-sugárzás hatásának. Folya
dékot lehetőleg kvarc-kémcsőben vizs
gálnak. Üjabban a vizsgálatok na- 
gyobbmérvű differenciálása céljából az 
így gerjesztett fluoreszcens-fénvt kü
lönböző színű üvegszűrőkön keresztül

szokták észlelni. — A kvalitatív meg
figyeléseknél nagyon fontos mindazon 
körülmények tekintetbevétele, amelyek 
a fluoreszcencia-jelenséget az egyes ese
tekben befolyásolhatják. Vannak pél
dául anyagok, amelyek csak oldott ál
lapotban fluoreszkálnak, szilárdan nem 
(pl. eozin), mások viszont éppen for
dítva viselkednek. A fluoreszcenciát 
befolyásolhatja sok esetben az oldó
szer is; sok anyag pl. különböző oldó
szerben különböző színben fluoreszkál, 
van azonban olyan is, amely csak egy 
bizonyos oldószerben mutat fluoresz
cenciát. Az oldat hidrogén-ionkoncent
rációja is szerephez juthat némely 
esetben (pl. chinin, umbelliferon). Bi
zonyos anyagok pedig hevítéskor szűn
nek meg fluoreszkálni, ezek kihűlt ál
lapotukban vizsgálhatók (pl. cinkoxid). 
FTagyon fontos az a tény is, hogy 
egyes fluoreszcens - analitikai szem
pontból közömbös anyagok bizonyos, 
igen kis mennyiségű szennyezés je
lenlétében igen élénk fluoreszcenciát 
mutatnak, más esetben ellenkezőleg 
éppen indifferens szennyezés olthatja 
ki valamely anyag erős fluoreszcen
ciáját (pl. chininét a sósav). Ezen 
körülmények figyelembevétele és al
kalmas megválasztása útján válnak 
a fluoreszcens reakciók tényleg érzé
kennyé és valójában jellemzővé. Űj 
reakciók feltalálásánál és kidolgozásá
nál tehát a legelső feltétel éppen ezen 
körülmények rendszeres áttanulmányo
zása és a megfelelőek kiválasztása. 
Újabban a mikro-kvalitatív analízis is 
alkalmaz fluoreszcens-reakciókat.

A fluoreszcens - analízis kvantitatív 
mérésekre is felhasználható, ami ha
sonlóképen történik, mint a megfelelő 
vizuális kolorimetria. Mivel valamely 
oldat fluoreszcens fényének intenzitása 
az oldat koncentrációjával nem ará
nyos, hanem egy intenzitás maximu
mot mutat fel, a kolorimetrizálást leg
alkalmasabb úgy végezni, hogy egy 
ugyanolyan térfogatú vakpróbába tö
ményebb és ismert koncentrációjú ol
datból addig csepegtetünk, míg a vak
próba a vizsgálandó oldattal egyenlő
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intenzitásban fluoreszkál. — Fluoresz
káló indikátorok alkalmazása a titri- 
metriában akkor indokolt, ha olyan 
színes oldatot titrálunk, amelyben a 
rendes indikátor színe meg nem figyel
hető. Alkalmazásuk a gyakorlatban 
nincs elterjedve, Sz. L. és V. A.

Lummer-lemez a Lummer-interfero- 
meter része. Az interferometerek a hul
lámhosszak pontos mérésére valók és 
a fénysugarak interferenciáján alapsza
nak. A L. lényegében planparallel-üveg- 
lap. Ejtsünk erre majdnem súrolva 
L fénysugarat. Ez megtörve behatol 
az üvegbe. A törésszög majdnem ak
kora, mint a teljes visszaverődós ha
társzöge. A lemez másik oldalán a 
fénysugár részben kilép, részben az 
üvegben visszaverődik. Ez a folyamat

sokszor megismétlődik és így párhuza
mos nyaláb lép ki a lemezből. — Ha 
a sugár majdnem súrolva esik a le
mezre, akkor legnagyobb része a lemez 
előlapján visszaverődik és csak kevés 
fény hatol a lemezbe. Ennek elkerülése 
végett a lemez elejére derékszögű ha
sábot helyeznek. A fény L' irányból 
érkezik majdnem merőlegesen az át
fogóra és a hasábból úgy megy a Lum- 
mer-lemezbe, mintha L irányból köz
vetlenül jött volna. — A L u m m e r -  
i n t e r f e r o m e t e r  ben a fény át
halad egy spektroszkóp kollimátor csö
vén, majd prizmáján és így esik a le
írt módon a lemezre. A kilépő nyaláb 
a távcsőbe jut. A nyaláb sugarai inter- 
ferálnak és az útkülönbég nagysága 
szerint egymást erősítik vagy gyengí
tik. így a távcsőben a világos és sötét 
gyűrűk váltakozó sorozatát látjuk. A 
gyűrűk kiméréséből a hullámhosszat 
meg lehet határozni. A távcsőben nem
csak a lemezből kilépő sugarakat (1—4) 
lehet felfogni, hanem a visszavert su
garakat (1/—4') is (1. Spektroszkóp).

M. J.

Lux, 1. Megvilágítás erőssége.
Lux-meter a megvilágítás erősségé

nek mérésére használt eszköz. A Bun- 
sen-fotométer elvén alapuló L.-ben do- 
doz tetején zsírfolttal ellátott papír
lap van. A lapot a doboz belsejében 
levő izzólámpa tejüvegen á t megvilá
gítja. A dobozt odahelyezzük, ahol a 
megvilágítást mérni akarjuk. A lámpa 
megvilágítását addig szabályozzuk, míg 
a zsírfolt lehetőleg eltűnik. Ekkor a 
folt megvilágítása alulról és felülről 
egyenlő. A lámpa beállításából előző 
kalibrálás útján a megvilágítás erős
ségét megmondhatjuk. — Gyors keze
lés végett a lapon több zsírfolt szo
kott lenni. Ezek alulról különböző 
mértékben vannak megvilágítva. Ek
kor csak azt a foltot kell megkeresni, 
mely leginkább eltűnik. — A luxme- 
temek még több más alakja is van, de 
az alapgondolat valamennyinél egyező.

M. J.
Lyo-, 1. Lio-.
Lysin («, e diaminokapronsav). 

Legtöbb fehérjében előforduló diaminó- 
sav. Rothasztó baktériumok hatására 
carboxil-csoportját elveszti és diamin- 
ná, putreseinnó alakul. T. H.

M
Macchia, 1. Durilignosa.
Mache-egység, 1. Emanációk.
Magas frekvencia, 1. Nagyfrekvencia.
Magasságmérő. Lényegében egy ane

roid (szelencés) légsúlymérő, amelyen 
magassági skála van. Főként a repülő
gépek, léghajók használják. Igen pon
tosak a néhány évvel ezelőtt szerkesz
te tt Paulin-M.-k, amelyeknél lényeges 
az, hogy áttételek, ahol holtmozgás lép
hetne fel, nincsenek, továbbá mérés
közben a mérőszelence nem változtatja 
alakját, tehát a rugalmas utóhatás 
kiküszöböltetett. T. G.

Magasterilitás a kétivarú növények 
egyrészének viselkedése, amikor ugyan
annak a növényegyednek pollenje nem 
képes eredményesen megporozni a bi
bét, a megporzást nem követi megter-
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mékenyítés, valószínűen azért, mért a 
bibében valamely gátlóanyag van je
len, amely csak bizonyos idegen egyén 
pollenjének tömlőhajtását engedi meg.

Sz. Z.
Magellán-felhők. Szabadszemmel is 

jól látható két objektum a déli égen. 
A Nagy M. (Nubecula maior) a Do- 
rado-csillagképben a =  5h 20m, <5 =  
-6 9 °  (1900), l =  247°, b =  —32° 
koordináták alatt fekszik. Ellipszis
alakú, kb. 3-6° X T2° kiterjedésű fé
nyes centrális és ezt körülvevő 7° á t
mérőjű, köralakú, halvány külső rész
ből áll. A Kis M. (Nubecula minor) a 
Tucana - csillagképben fekszik. Koor
dinátái a =  Ол 40m> д — —74° 
(1900), I =  270°, Ъ =  - 4 3 ° .  Szer
kezete nagyon hasonlít az előbbihez, 
csak kisebb és halványabb. Centrális 
részének látszó átmérője T8° X 0'9°, 
külső átmérője 3‘6°. — A két felhő 
már közepes nagyságú távcsőben is a 
csillagok ezreire bomlik fel. Nagy csil
lagászati jelentőségük éppen abban áll, 
hogy két olyan csillagrendszert alkot
nak, amelyeket teljesen kívülről vizs
gálhatunk és hozzá teljesen fel tudunk 
bontani. — A M . tüzetes átkutatása 
e század elején kezdődött a déli Har- 
vard-filiálén. Az első nagyjelentőségű 
eredmény a á-Cephei-változókra érvé
nyes periódus-fényesség-reláció felfede
zése volt Miss Leavitt-tői a Kis M.-ben 
felfedezett változók alapján 1908-ban. 
Hertzsprung használta ezt fel először 
1913-ban e felhő távolságának meg
határozására. A M. parallaxisára (я), 
távolságára (fí) és lineáris átmérőjére 
(D) ma elfogadott, Shapley-tői szár
mazó értékek a Nagy M.-nél 50, a Kis
M.-nél 103 ő-Cephei-változón alapul-
nak.

Nagy M. Kis M.
7t 0+000038 0+0000345
R 86000 fényév 95000 fényév
D 10800 „ 6000

Ma a Nagy M.-ben 1346, a Kis M.- 
ben 969 változót ismernek.

Akárcsak a Tejútrendszerben, mind
két felhőben számos csillaghalmaz és

ködfolt található. A Nagy M.-ben 411, 
a Kis M.-ben 278 halmazt ismerünk. 
A halmazok túlnyomórésze nyílthal
maz, a ködök nagyobbrészt diffúzok. 
A ködök spektrumából sikerült a fel
hők radiális sebességét meghatározni. 
A Nagy M.-re +276, a Kis M.-re 
+168 km/sec-ot kaptak. A nagy se
bességek legnagyobbrésze a Napnak a 
Tejútrendszer súlypontja körül való 
keringéséből származnak. Ha ezt le
vonjuk, a maradéksebességek +41, ill. 
—9 km/sec. A Tejútrendszer súlypont
jához képest a M. tehát csak kis ra
diális sebességgel mozognak. — A M.- 
ben kitűnő alkalom nyílik a nagy- 
fényességű csillagok tanulmányozására. 
A Nagy M.-ben az S-Doradus nevű sza
bálytalan változócsillag abszolút mag
nitúdója középben —8'9. Ez a ma is
mert legfényesebb csillag, maximumá
ban 500.000-szer fényesebb a Napnál. 
A Nagy M.-ben van a legfényesebb és 
legnagyobb diffúz köd is: a 30 Dora- 
dus. Ennek abszolút magnitúdója —13, 
átmérője 100 fényév. — A M . kozmo
lógiai helyzete nincs még tisztázva. 
Lehet, hogy a Tejútfelhőkkel és né
hány közelebb fekvő extragalaktiká
val egy szupergalaktika tagjai, de le
het, hogy a Tejútrendszerhez való kö
zelségük csak véletlen. D. L.

Magma, a Föld mélyében lévő, ízzón- 
folyós olvadék-oiaat, melynek meg
merevedéséből az eruptív kőzetek jön
nek létre. Ha a megmerevedés még a 
Föld mélyében történt, akkor a kelet
kezett kőzet csupa kisebb-nagyobb 
kristályból áll, szemcsés szövetű, i n- 
t г  u s í V vagy m é l y s é g i  k ő z e t -  
nek (pl. gránit, szienit, diorit, gabb- 
ro stb.) hívják. Ha azonban a M. a 
felszínre ömlött s megszilárdulása ott 
következett be, akkor a kőzet több
nyire üveget is tartalmaz, szövete ren
desen porfiros (tehát alapanyagból és 
abba beágyazott ásványelegyrészekből 
áll), neve e x t r u s i v  vagy k i ö m 
l é s  i vagy v u l k á n i  k ő z e t  (pl. 
porfirok, riolit, trachit, porfiritok, dá- 
cit, andezit, bazalt, phonolit stb.).

R. R.
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Magmatikus elkülönülés (differen
ciádé), 1. Ásványképződés, Geokémia, 
Kőzetprovincia.

Magmoidok, 1. Porodin rendszerek.
Mágnesacél, 1. Keménység, mágne

ses.
Mágneses árnyék. Helyezzünk a 

mágneses térbe vashengert. A vas az 
erővonalakat magába gyűjti, az erő
vonalak a vasba hatolnak, benne ha
ladnak, majd kilépnek. A henger 
belsejébe erővonalak nem hatolnak, 
vagyis itt mágneses erő nem hat. Az 
ilyen teret M.-nak nevezzük. Ez tehát 
a mágneses térnek abban a részében 
keletkezik, melyet vassal veszünk kö
rül. M. J.

Mágneses kvantumszám, 1. Kvan
tumelmélet.

Mágneses mennyiségek. A mágne
ses pólusok erősségét a mágneseknek 
egymásra gyakorolt vonzása vagy ta
szítóereje alapján ítéljük meg. тл és 
m2 erősségű pólusok r távolságban 

_  mt 
И ~  r2

erővel hatnak egymásra. Egységnyi 
erősségű a CGS-rendszerben az a 
pólus, amely ugyanolyan erős pó
lust 1 cm távolságban 1 din erővel 
vonz vagy taszít. — A m á g n e s e s  
m o m e n t u m  (M) a póluserősségnek 
(m) és a pólusok távolságának (Q 
szorzata: M — ml.

A m á g n e s e z é s  e r ő s s é g e  (I) 
az 1 cm3 térfogatra eső mágneses mo
mentum: I  =  MIV, ahol V a mágnes 
térfogata.

(A m á g n e s e s  i n d u k c i ó  és 
p e r m e a b i l i t á s  külön címszónál.) 
— A vas a mágneses erővonalak szá
mát ff-ról ßH-ra emeli, tehát a mág
nesező tér a vasban (ß — 1) Я új erő
vonalat kelt. A mágnesezés erősségével 
ez a következőképen függ össze: (ß — 
í ) H  =  4 n I .  M á g n e s e s  s z u s z -  
c e p t i b i l i t á s  а К — //Я -viszony, 
vagyis К =  ß — 1/4 n. Ennek válto
zását vas esetében egészen hasonló 
görbe ábrázolja, mint a permeabili- 
tásét.

S p e c i f i k u s  m á g n e s e z é s  a 
mágnes 1 g tömegére eső mágneses 
momentum, vagyis a mágnes momen
tumának és tömegének viszonya: о — 
M

ahol m a mágnes tömege. Ha a

specifikus mágnesezést állítjuk vi
szonyba Я-val, akkor a m á g n e s e 
zé s  e g y ü t t h a t ó  ját kapjuk: /  =  
(j/H. M.J.

Mágneses színkép. Ha elektromos 
töltésű korpuszkuláris sugarak mág
neses térben haladnak, akkor pályájuk 
meggörbül. Homogén térben a pálya 
kör, ennek sugara

m V c

m a rész tömege, e töltése, — a specifikus

töltés (1. ott), V a rész sebessége, c a 
fénysebesség és Я a mágneses tér erős
sége. Ha a részeknek megegyező spe
cifikus töltésük van, mint pl. az ét
vágy //-sugaraknak, akkor ugyanabban 
a mágneses térben a részek sebességük 
szerint különválnak. Az így keletkező 
sugárcsoportok alkotják a mágneses 
színképet. R, H és elm értékéből a 
sebességet meg lehet határozni. Elek
tronoknál még a tömeg változását a 
sebességgel is (1. ott) tekintetbe kell 
venni. Ha egyetlen nyalábot kapunk, 
ez azt jelenti, hogy az összes részek 
sebessége megegyező. Ilyenek azok az 
a - sugarak, melyek egy rádióaktív 
anyagból lépnek ki. Ellenben a //-suga
rak színképében több vonal és sáv 
van, azonkívül folytonos rész is. M. J.

Mágneses teodolit. A földmágneses 
elemek meghatározására használják, 
ezért felépítéséhez nem szabad mág
nesezhető anyagot használni. Függő
leges hengeres cső belsejében lévő 
fémszálon mágnestű függ. Ez vízszin
tes síkban leng. A mágnestűhöz kis 
tükör van erősítve. Ennek a segítsé
gével a tű helyzetét távcsőben leol
vashatjuk. A távcső helyét vízszintes 
körosztályzaton olvassuk le. Így meg 
lehet határQzni a mágneses dekliná-
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ciót. A teodolithoz még sok más, rá
szerelhető alkotórész is tartozik, így 
a többi földmágneses elemet is meg 
lehet vele mérni, azonkívül csillagá
szati mérésekre, hely- és időmeghatá
rozásra is be lehet rendezni. Különö
sen utazások közben végzett mérések
nél nélkülözhetetlen. M. J.

Mágneses tér. Így nevezzük azt a 
teret, amelyben mágneses erő hat. 
Minden mágnes és minden elektro
mos áram maga körül М.-et létesít. 
A M. e r ő s s é g e  valamely pontban 
az az erő, amely az itt levő egységnyi 
mágneses pólusra hat. Egységnyi erős
ségű pólusnak pedig azt a pólust vá
lasztjuk, amely ugyanolyan erős pó
lusra egységnyi távolságban egység
nyi erővel hat. A CGS-rendszerben a 
tér erősségének egysége 1 gauss (1. 
ott). — A mágneses erőteret Fara
day vezette be. Tőle származik az erő
tér jellemzése erővonalakkal. Ezek 
olyan görbék, melyeknek érintője a 
mágneses erő irányát mutatja. Innen 
az elnevezés. Az erővonalaknak irá
nya is van, mégpedig az északi mág
neses pólustól a déli felé. A tér erős
ségét is fel lehet tüntetni az erővona
lakkal a következő módon. Állítsunk 
fel 1 cm2 területet az erővonalak irá
nyára merőlegesen és ezen keresztül 
annyi erővonalat rajzolunk, amekkora 
itt a tér erőssége. Ilyen értelemben 
beszélhetünk az erővonalak számáról. 
Az előbbiek szerint az erővonalak 
száma egyenlő a tér erősségével.

M. J.
Mágnesezési görbe. A vas általában

akkor lesz mágneses, ha mágneses 
térbe helyezzük. A mágnesezési görbe 
azt mutatja, hogyan függ a vas
ban keletkező mágneses indukció (1. 
Permeabilitás) a mágnesező tér erős
ségétől. Görbénkén látjuk, hogy a 
kezdeti kis rész közelítően egyenes és 
lassan emelkedik, vagyis gyenge tér
ben a mágneses indukció arányos a 
mágnesező tér erősségével. Ez a kezdő 
permeabilitás köze. Utóbb a mágneses 
indukció gyorsabban nő, majd a görbe 
könyököt alkot és vízszintesbe megy

át. Ebben a részben a mágnesezés 
már nem erősödik, bárhogyan nő is a 
külső mágnesező tér. Ekkor a vasból 
t e l í t e t t  m á g n e s  lett. — Gör
bénk csak általános jellegű, egyes 
vasfajták görbéje különböző. Sok tech

nikai alkalmazásnál lényeges, ha a 
görbe meredeken emelkedik és víz
szintes ága magas, vagyis a vasat erő
sen lehet mágnesezni, míg telített lesz.

M. J.
Mágnes húzóereje az a legnagyobb 

megterhelés, amelyet a mágnes elbír. 
A régebbi tapasztalati törvények a 
mágnes tulajdonságait nem vették te
kintetbe, ezért kevés értékük van. 
Maxwell a következő szigorú törvényt 

SB2
állapította meg: P =  din, vagy 

S ß 2
közelítően P =  ~g^Y)0Ö Sramnl- S a
pólus területe cm2-ben, В a pólusok
ból a horgonyba átlépő mágneses erő
vonalak száma. (Az erővonalak szá
mára nézve 1. Mágneses erőtér.) H a a  
horgonnyal mindkét pólust összeköt
jük, amint patkónál szokás, akkor S 
a két pólus együttes területét jelenti. 
H a pl. egy-egy pólus területe 2 cm2, 
vagyis S =  4 cm2 ée В =  1,0.000, 
akkor P =  16.000 g =  16 kg. M. J.

Mágnes öregedése. Ha ferromágne- 
ses anyag sokszor váltakozva lehűlt 
és felmelegedett, vagy gyakran rázkó
dott, akkor idővel olyan mágneses ál
lapotot vesz fel, hogy kisebbmértékű 
ilyen hatások egyáltalában nem be
folyásolják mágneses tulajdonságait.
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Ez a M. Lehet szándékos is, hogy 
utóbb a mágnesség változásának ká
ros következményeit elkerüljék. Így 
az elektromos mérőeszközök állandó 
mágneseit először még a mágnesezés 
előtt néhány órán át 100°-on ta rt
ják, majd mágnesezés után többször 
100°-ra melegítik és hűtik, továbbá 
erősen rázzák. A mágneses momentum 
(1. Mágneses mennyiségek) ezáltal kissé 
csökken ugyan, de állandó marad. A 
hőmérséklet változásakor már csak 
reverzibilis változások keletkeznek (1. 
Hőmérsékleti együttható állandó mág
neseknél). Viszont dinamó- és transz
formátorlemezek öregedése a permea- 
büitás csökkenésével és a hiszterézis 
növekedésével jár és így a gép hatás
foka kisebbedik. A vas ötvözése 3— 
4% szilíciummal vagy alumíniummal 
az öregedést majdnem egészen meg
szünteti. A М.-nek oka valószínűleg 
az, hogy az oxigén vagy nitrogén, 
amely magas hőmérsékleten oldott ál
lapotban volt, szobahőmérsékleten ki
válik. — A М.-nek mértéke az ö r e 
g e d é s  e g y ü t t h a t ó j a .  Hatá
rozzuk meg a veszteségszámot (1- ott, 
Ею) 600 órán át tartó 100°-ra heví
tés után és előtt. A két veszteségszám 
viszonya az öregedés együtthatója.

M. J.
Mágnesscg kőzetekben. A legerő

sebben mágneses kőzetek ezt a tulaj
donságot a bennük levő magnetitnak 
(mágnesvasérc, Fe^O*) köszönik. Még 
elég nagy mértékben mágneses a pir- 
rhotit (mágneses vaskéneg, Fe?Ss), 
kevésbbé a limonit (barnavasérc, 
2Fe*03. ЗН2О) és a hematit (vörös- 
vasérc, FezOs). A többi vasérc nem 
mágneses. A vulkánikus kőzetek több
nyire mágnesesek, elsősorban a bazalt, 
kevésbbé a gránit, trachit stb. A ho
mok és még inkább az agyag is lehet 
mágneses. A földmágnesség eloszlásá
ban némely helyen tapasztalt zavarok 
ilyen kőzetektől erednek. M. J.

Magneto-katódsngarak. A katódsu- 
garak (1. ott) pályája mágneses tér
ben elgörbül, és pedig ha a mágneses 
tér iránya a sugarak haladási irá

nyára nem merőleges, úgy a pálya 
alakja csavarvonal lesz (ha a tér 
iránya merőleges, úgy körpályára 
kényszerül a katódsugár). E csavar
vonal sugara annál kisebb, minél na
gyobb a mágneses tér erőssége és mi
nél lassúbb a katósugár. így a tér
erősség növelésével mindinkább szo
rosabban csavarodnak a katódsugarak 
pályái a tér erővonalai köré és mind
inkább hűen követik annak irányát. 
Ezeket a katódsugarakat nevezik M.- 
nak. F. M.

Magnetomotoros erő, 1. Ellenállás, 
mágneses.

Magneton. Mivel a kvantumelmélet
ből következik, hogy az atom impul
zusmomentuma csak egészszámú
sokszorosainak az értékét veheti fel, 
ezért az atom mágneses momentuma
is csak -------- egészszámú sokszorosa4 n m c
lehet. Ezt a formulát a következő- 
képen vezethetjük le. Ismeretes, hogy 
a keringő elektront mint egy kis kör- 
áramot foghatjuk fel, egy zárt áram
körtől létesített mágneses momentum 
a következőképen van meghatározva 
az áram intenzitásával, i-vel és a kö
rülzárt felület nagyságával, f-fel:

i . f

ahol c a fénysebességet jelenti, f a  mi 
esetünkben r‘2n -vei egyenlő, ahol r a 
Bohr-pálya sugara, г-t a következő- 
képen számítjuk ki: az áramintenzitás 
nyilvánvalóan egyenlő lesz, az elektron 
töltése szorozva az egy másodperc 
alatt végzett körülfutásokkal, mert ez 
az az elektromosság-mennyiség, mely 
egy másodperc alatt a pálya egy meg
határozott pontján halad át. Tehát 
i =  ev, ahol e az elektron töltése és 
V a keringés frekvenciája. De v-t  is 
kifejezhetjük a következőképen. A pá
lya kerülete2 ií r ,  az elektron sebessé
gét nevezzük r-nek, akkor

V
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de v-i viszont a kvantumfeltételek 
h l

határozzák meg, m ert^jr-nek egyen

lőnek kell lennie az impulzusmomen
tummal, ahol l a mellékkvantumszám. 
Tehát

h l

ahol m az elektron tömege. Ebből az 
egyenletből kifejezzük v-t és behelyet
tesítjük i kifejezésébe.

e h l
* ~  4 n2r2 m

i  és /  talált értékeit P kifejezésébe téve, 
kapjuk:

e h l
и —  ------- -4 n m c

tehát az atom mágneses momentuma
mindig— -̂--- ■ egészszámú sokszorosa4 n m c
(mivel l kvantumszám, tehát csak 
egész szám lehet). A mágneses mo
mentumnak azt az elemi egységét 
nevezzük Bohr-M.-nak. Fontos körül
mény, hogy levezetésünk az elektron- 
spinre nem alkalmazható. Tudvalevő 
(1. Spin), hogy a spektrumok elemi 
elméletében az elektronnak a tengelye 
körüli forgást kell tulajdonítanunk, 
melynek kvantumszáma azonban csak 
d: */* lehet. Ennek alapján azt vár
nék, hogy az ehhez tartozó mágneses 
momentum is feles számú lesz; igen 
meglepő eredmény volt azonban, hogy 
az elektron mágneses momentuma 
nem fél, hanem egész M. Ezt a körül
ményt az elemi elmélet csak erőltetve 
tudta megmagyarázni. Megmagyarázza 
azonban a Dirac-elmélet (1. ott). Kí
sérleti adatok alapján Weiss P. a 
mágneses momentumnak egy más 
egységét vélte felfedezni, mely a 
Bohr-félének körülbelül */s része (pon- 

1
tosan része), ez az ú. n. Weiss- 

Természettudományi Lexikon.

M. Egyes anyagok paramágneses mo
mentuma tényleg jó közelítéssel ki
fejezhető a Weiss-M. egészszámú sok
szorosaival, azonban ezek gyakran 
igen nagy számok, ami máris kétsé
gessé teszi a Weiss-M. reális voltát, 
másrészt vannak anyagok, melyek 
momentuma Weiss-egységekben ki
fejezve nem egész szám. Mindezt te
kintetbe véve, meg azt is, hogy a 
Weiss-M.-nak elméleti értelmet egy
általában nem adhatunk, igen való
színűvé teszik, hogy az egyes esetek
ben talált egész számok puszta vélet
lenen alapulnak.

Kiemelendő még, hogy általában 
nem várható, hogy egy anyag mág
neses momentuma a Bohr-egység 
egészszámú többszöröseivel legyen ki
fejezhető, ennek a körülménynek több 
oka van, melyekre itt nem térhetünk 
mind reá és csak azt akarjuk ki
emelni, hogy az új kvantummechanika 
szerint egy j  belső kvantumszámmal 
bíró rendszernek a teljes impulzus- 
momentuma

______ h h
V i  0  +  1 2~n és nem ]'F n  ’

mint ezt a régebbi kvantumelmélet kí
vánná.

Paramágneses gázok általában rit
kák, mert a legtöbb molekula olyan 
szimmetrikusan van felépítve, hogy az 
elektronok mágneses momentumai le
rontják egymást. A legismertebb para
mágneses gázok az 0 és az NO. Meg
említjük még, hogy mivel nemcsak az 
elektronnak, hanem a protonnak is 
van spinje, azért a protonnak is kell, 
hogy mágneses momentuma legyen. 
Ez azonban csak az elektron 1800-ad- 
részével lehet egyenlő, mert a ré
szecske tömege a Bohr-M. kifejezésé
ben a nevezőben szerepel és a proton 
tömege az elektronnak kb. 1800-szo- 
rosa. Stern hasonló kísérleti berende
zéssel, mint amellyel az ezüstató- 
moknak az elektronspintől származó 
mágneses momentumát kimutatta (1. 
Stern—Gerlach-kísérlet), megkísérelte 
a protonnak (fb-atómok esetében) a 
momentumát is mérni és arra a meg-
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lepő eredményre jutott, hogy a pro
ton mágneses momentuma az elméle
tileg várt érték 2'5-szerese. Mivel 
azonban az ilyen mérések igen kénye
sek, azért ez a kérdés még nem te
kinthető véglegesen elintézettnek. Ha
sonlóan az atommagokban levő pro
tonok (vagy neutronok) spinje egyik 
oka a színképvonalak hiperfinom- 
struktúrájának. Ebből azonban követ
keztetéseket vonni egy proton mág
neses momentumának a nagyságára, 
a kérdés bonyolult volta miatt, még 
sokkal nehezebb. N. T. és G. P.

Magnetooptika azokat a jelensége
ket tárgyalja, melyeket a mágneses 
erőtér a fényen előidéz (1. Magne- 
torotáció; Kettős törés, mágneses; 
Kerr-hatás, mágneses; Zeeman-ha
tás). M.J.

Magnetorotáció. Faraday elektro
mágnes pólussaruit az erővonalak irá
nyában átfúrta. A furatok mellé az 
erőtéren kívül két Nicol-hasábot állí
tott. Ezeknek polárizássíkja egymásra 
merőleges és így fény nem hatol át az 
analizátoron. Most a pólusok közé 
ólomüveget helyezett, ekkor a mágne
ses tőr gerjesztésekor a látótér világos 
lett. Az analizátort el kell forgatni, 
hogy a tér újra sötét legyen. Tehát 
a polározás síkja a mágneses térben 
elfordult. Ez a M. Minden anyagnak 
megvan ez a hatása, csak különböző 
mértékben. Egyszerűbben úgy lehet elő
állítani, hogy az anyagot tekercsbe 
helyezzük. A tekercsen átmenő áram 
létesíti a mágneses teret. A fény a 
tekercs tengelyének irányában, tehát a 
mágneses erővonalak irányában halad. 
A tekercs előtt és után a fény útjá
ban egy-egv Nicol-hasáb van. Az el
fordulás szöge (ф) arányos az elfor
gató anyag rétegvastagságával (l) és 
a mágneses tér erősségével (H): qp =  
ClH. C arányossági tényező a V e r- 
d e t - á l l a n d ó  vagy m a g n e t o -  
o p t i k a i  á l l a n d ó .  Az elforgató 
réteg anyagán kívül a fény hullám
hosszától is függ. Ha i és ff a CGS- 
rendszerben, qr pedig ívmásodpercben 
van kifejezve, akkor a gyémánt C-je

sárga fényben 202, nátriumkloridé 
sárga fényben 1*97, vízé középérték
ben 078. A gázok állandója kicsi, tíz
ezred rendű. Ha az elfordulás iránya 
megegyezik a tekercsben haladó áram 
irányával, akkor az elfordulás pozitív. 
Ilyen az előbb említett anyagokban. 
Ellenkező esetben az elfordulás nega
tív. Ilyen a FezCU vizes vagy alko
holos oldatában.

Ferromágneses anyagokban C a tér 
erősségétől is függ. Nagyobb térerős
ségnél az elfordulás lassabban nő, mint 
az arányosságnak megfelelne és határ
érték felé közeledik. Ezeknél az elfor
dulás szöge: ф =  DIl, ahol I  a mág- 
nesezés erőssége (1. Mágneses mennyi
ségek). D a Kundt-állandó. Értéke 
valóban csak az anvagtól függ, Со
82.000, Ni 650.000, Fe 540.000. M. J.

Magnetostrikció. Mágnesezés folytán 
előálló alakváltozás. Ha vasrúdat 
mágnesezünk pl. a köréje csévélt te
kercsen átbocsátott árammal, akkor 
gyenge külső mágnesező térben (kis 
áramerősségnél) a vaspálca kiterjed, 
erős mágnesező térben a pálca össze
húzódik. Az átmenet 250 és 500 gauss 
közt áll be. A legnagyobb megnyúlás 
az eredeti hossznak 2 milliomodrésze. 
A megrövidülés csak bizonyos mér
tékig tart, az eredeti hossznak 7 mil- 
liomodrészéig. A kobalt éppen for
dítva viselkedik, eleinte összehúzódik, 
250 és 500 gauss között hossza mi
nimum, ekkor a megrövidülés az ere
deti hossznak 5 milliomodrésze. Nö
vekedő térben a kobalt kiterjed és 
még hosszabb is lehet, mint eredetileg 
volt. A nikkel pedig bármilyen mág- 
nesezósnél összehúzódik, mégpedig gyen
ge mágnesező térben nagyobb mérték
ben, növekedő térerősségnél pedig ha
tárállapot következik be. Ekkor a meg
rövidülés az eredeti hossznak 25 mil
liomodrésze. M. J.

Magnetron. A M. oly elektroncső 
(1. ott), melynél az elektronáram vezér
lése nem elektrosztatikus úton, ha
nem mágneses tér által történik. Az 
ilyen elektroncsövet függőleges kátéd
dal készítik, melyet a hengeres anód
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vesz körül. Az egész csövet tekercsbe 
helyezik, melynek mágneses tere me
rőleges az elektronok haladási irá
nyára. A mágneses térerősség az elek
tronok pályáját többé-kevésbbé elgör
bíti, ezáltal az elektronok nagyobb 
vagy kisebb számban érik el az anó- 
dot. A mágneses tér erőssége viszont 
a tekercsben folyó áram erősségétől 
függ és így ennek változtatásával ve
zérelni tudjuk az anódáramot. — A 
M.-nal meghatározhatjuk a mágneses 
térnek azon értékét, mely mellett az 
elektronok épp nem érik el az anódot 
(az anódáram nullára csökken). Ezen 
térerősségből ismerve az elektroncső 
méreteit és az anódfeszültséget, az 
elektron’ fajlagos töltése meghatároz
ható (Hull-módszer). F.M.

Magnus-hatás. Szereljünk hengert 
úgy, hogy két csúcs közt foroghat, az 
egész keret pedig oldalt elmozdulhat. 
Hozzuk a hengert rácsavart fonállal 
forgásba és fújtassunk rá légáramot. 
Ekkor a henger oldalt eltolódik, még
pedig arrafelé, ahol a forgás iránya 
a légáram irányával megegyezik. Ez 
a M. A kilőtt forgó lövedék elmozdu
lása oldalt ugyanez a jelenség. Oka a 
forgó henger és a levegő közt levő 
súrlódás. Ha a henger áramló vízben 
vagy levegőben van, akkor a súrlódás 
miatt a henger közelében kis örvé
nyek keletkeznek. Ha a hengert for
gásba hozzuk, akkor a henger a mel
lette levő levegőt magával viszi, az 
egyik oldalon az örvények elmarad
nak, a másikon a forgás irányában 
eltolódnak. A légáram ennek követ
keztében az eredeti irányból oldalt el
hajlik. A forgó henger most már úgy 
hat, mint egy vitorla, melyre szélnyo
más hat és a hengert eltolja. M. J.

Magnus-tétel a következő: Homo
gén fémvezetőben nem léphet fel 
elektromotoros erő, akármilyen is a 
hőmérséklet eloszlása a vezeték men
tén. Újabban ezt a tételt kétségbe 
vonják, mert a Benedicks-hatás (1. 
ott) éppen az ellenkezőjét mutatja és 
ezt nem lehet arra visszavezetni, hogy 
a vezető inhomogén. M. J.

Makroklíma. Az éghajlati irodalom
ban a M. a mikroklíma ellentettje. 
Vele nem a talajmenti zavart levegő- 
rétegek tanát, hanem a kb. 1/4—2 m 
magasságban lévő iégrétegben vég
zett megfigyelésekből levezetett klima
tikus értékeket és ennek a légréteg
nek általános időjárását jelzik. R.A.

Makrometeorológia. Távoli terüle
tek időjárásának kölcsönös összefüg
gésének kiderítésével foglalkozik a M. 
A különböző időjárási hatásközpontok 
között kimutatható kölcsönhatás ér
téke korrelációs számítás alapján meg
állapítható és ez szolgál egyúttal ala
pul a' hosszú időre szóló időprognosz
tikának. Különböző időjárású helyek 
rendellenességei közötti összefüggés
ből történik a következtetés. R. A.

Makromolekula, szubmikroszkópos 
méretű (kolloid-) molekula. B. A.

Makroszeizmológia, 1. Földrengéstan.
Mállás. Az atmoszferiliák és a Föld 

felszínén működő erők a kőzeteket, 
vagy ami ugyanaz, a kőzeteket alkotó 
ásványokat, amelyek tudvalévőén más 
fizikai és kémiai viszonyok között 
képződtek, átalakítják, azaz az ás
ványi elegyrészek „mállanak“. A M. 
folyamatában a fizikai-kémiai erők
nek az a törekvése jut érvényre, hogy 
a kőzetek ásványi anyaga az új, adott 
viszonyoknak megfelelő egyensúlyi 
helyzetbe jusson. A M. folyamatában 
meg kell különböztetnünk a „fizikai 
М.-t“ és a „kémiai М.-t“. A „fizikai 
M.“ a szilárd kőzetet feldarabolja 
anélkül, hogy az apró darabok kémiai 
összetételükben megváltoznának; elő
idézik 1. endokinetikus M.-i folyama
tok (ilyen a „száraz“ M. az inszoláció 
[sugárzó hő] hatására, a hidrátkép- 
ződéskor előálló térfogatgyarapodás 
hatása); 2. exokinetikus M.-i folya
matok (ilyenek a víz kapilláris ereje, 
a fagyás, a növényi gyökerek, a nedv
szívó sók vízfelvétele által kifejtett 
repesztő hatás, továbbá a víz, jég és 
szél által közvetve vagy közvetlenül 
kifejtett lökő- és koptatóhatások). — 
A „kémiai M.“ a kőzetanyagot vegyi 
összetételében változtatja meg. Leg-

32*
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fontosabb hatótényezői a következők: 
1. A víz, melynek különösen H-ion- 
koncent-rációja (1. ott) szabja meg je
lentőségét e folyamatban; 2. a szén
sav, amely egyes alkatrészeket (egy- 
és kétvegyértékű kationokat) oldható 
karbonátokká alakít és ezáltal eze
ket vándorlásra, továbbszállításra al
kalmassá teszi: 3. a humusz, amely 
részint bomlásával szénsavat termel, 
részint kolloidális természeténél fogva 
fontos szerepet játszik; mint kolloid 
ugyanis egyrészt a М.-kor keletkezett 
sóoldatokat adszorbeálja, másrészt a 
М.-kor létrejött anorganikus kolloi
dokkal szemben mint védőkolloid (1. 
ott) működik; 4. az oxigén, ez kettős 
hatást fejt ki: a) bizonyos vegyiete
ket oxidációjuk révén oldható for
mába visz (pl. a szulfidokat szulfá
tokká alakítja); b) viszont oldható 
vegyieteket, mint vas- és mangán
karbonátokat, elbont és vízben oldha
tatlan hidroxidokká, illetve oxidokká 
alakítja; 5. egyes savak és sók, ezek 
általános jelentősége azonban cse
kély. — A „kémiai M.“ eredménye
ként k o l l o i d a n y a g o k  keletkez
nek, melyek sajátos fizikai és kémiai 
tulajdonságai (1. ott) szabják meg a 
létrejött anyagok jellegét. Szokás rész
letezni az anyagos M. képződményeit, 
a kaolint, a laterites M.-t, a bauxit- 
képződést stb. R. R.

Malus törvénye. Tekintsünk olyan 
sugarakat, melyek valamely felületre 
merőlegesek. Az ilyen merőleges su
gárrendszer ezt a tulajdonságát akár
hány törés és visszaverődés után 
megtartja. Ez M. Az egy pontból ki
induló sugárrendszer merőleges arra 
a gömbfelületre, melynek középpontja 
a sugarak kiinduló pontjában van. 
M.-ből az következik, hogy az egy 
pontból kiinduló -sugarak akárhány 
törés és visszaverődés után ismét egy 
pontban találkoznak. M. J.

Maltáz, 1. Enzim.
Manganin, fémötvözet, mely 84% 

rézből, 12% mangánból és 4% nikkel
ből áll. Elektromos ellenállása keve
set változik a hőmérséklettel (0'2%-

kal fokonként) és így igen alkalmas 
normál ellenállások készítésére. 1 mé
ter hosszú és 1 mm2 keresztmetszetű 
М.-drót ellenállása 18 C°-on 4300 
ohm. A M. ellenállását hosszú idők 
után sem változtatja meg, különösen, 
ha készítése után 130 G°-ra való tar- 
tósabb hevítéssel mesterségesen öreg
bítjük. F. M.

Mangrove, 1. Pluviilignosa.
Manometer, fémszálas elektromos. 

Fémszál elektromos ellenállása a kör
nyező gáz nyomásától is függ. Ennek 
alapján a fémszál ellenállásából a 
nyomást meg lehet határozni. Így 
mérik pl. a molekula- és atómsugarak 
(1. ott) erősségét azáltal, hogy abban 
a térben, ahova a sugarak jutnak, a 
nyomás csökkenését megfigyelik.

Másik alakja az ilyen М.-nek az, 
amellyel a drótra ható külső húzóerőt 
határozzák meg a drót elektromos 
ellenállásából. Előzőleg ismeretes ter
helésekkel meg kell állapítani, hogyan 
függ az ellenállás a nyomástól. Így a 
manganin nyomásegyütthatója 2-3 mil
liomod. Ez azt jelenti, hogy a manga
nin drót ellenállása az eredeti érték
nek 23 tízmilliomod részével nő, ha 
a külső nyomás 1 kg/cm2 (a drót ke
resztmetszetének négyzetcentiméterére 
1 kg erő hat). A higany nyomás
együtthatója —224 tízmilliomod (az 
ellenállás a nyomás növekedésekor 
csökken). Nem minden anyag ellen
állása változik az erővel arányosan. 
Így a bizmut, antimón, kalcium stb. 
együtthatója a nyomással együtt 
eleinte nő, maximum elérése után pe
dig csökken. M. J.

Manometer, Mac Leod-féle. Ala
csony nyomások mérésére használják. 
V edény alul ef csövön át érintkezik az
zal a térrel, melyben a nyomást mérni 
akarjuk. V edény felső folytatása az 
ab hajszálcső. Mellette van a vele tel
jesen egyenlő cd hajszálcső, mely alul 
és felül ef csőbe vezet. N gömb gumi- 
csövön át össze van kötve a V alatt 
levő csővel. Ebben a gumicsőben és 
N-ben higany van. Ha N  gömböt fel
emeljük, akkor a higany felszáll és el
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zárja ef csövet, a F-ben levő levegőt 
pedig ab csőbe nyomja át. Ugyanekkor 
a higany cd hajszálcsőbe is hatol. Le
gyen V a V gömb térfogata, v az ab 
csőben elzárt levegő térfogata, d pedig 
a nívókülönbség a cd és ab csövekben 
levő higany között, akkor Boyle tör
vénye szerint a keresett nyomás: p =  

v
d y  Ehhez még hozzá kell számítani

a higany gőznyomását az észlelés hő
mérsékletén, amelyet a táblázatból ki

olvashatunk. A nedvesség befolyásolja 
a mérést, azért száraz levegőről kell 
gondoskodni. 0*0001 mm nyomásig le
het használni, de használata nehézkes, 
mert a nyomást nem lehet közvetlenül 
leolvasni. , M. J.

Maradékárain, a bomlásfeszültség
nél kisebb elektrolizáló feszültség ese
tén az elektródok között, az elektroli
ton áthaladó igen gyenge áram, mely 
az elektród körül bekövetkező depola
rizáció hatását kompenzálja (1. Bom
lásfeszültség). E. G. T.

Maradék nitrogén. A vérből fehér
jék eltávolítása után visszamaradt 
ÍV#2-kötésű (Kjeldahl-eljárással meg
határozható) nitrogén. Ezeket a ve- 
gyületeket a vese kiválasztja és ezért, 
hiányos veseműködéskor, mennyisé
gük megszaporodik a vérben (normá
lisan kb. 30 mg 100 cm3 vérben). A 
M. karbamidból, aminosavakból, krea- 
tin és kreatininből stb. tevődik össze.

T. H.
Maradéksugarak. A nagy elnyelő

képesség, amely pl. a fémeket jel
lemzi, erős visszaverő képességgel jár 
együtt. Így van ez még az izotrop 
anyagoknál és a szabályos rendszerbe 
tartozó kristályoknál is. Ejtsünk olyan 
anyagra, mely bizonyos hullámhosszat 
különösen erősen nyel el, fehér fényt, 
akkor ez a hullámhossz a visszavert 
fényben igen erős lesz. Ez a f é m e s  
v i s s z a v e r ő d é s .  Ilyen anyagból 
a tükrök sorozatát állítsuk elő és he
lyezzük el ezeket úgy, hogy a fehér 
fény egymás után visszaverődjék a 
tükrön. A fémesen visszavert hullám
hossz egyre erősebb lesz a többihez 
képest, végül elég nagyszámú vissza
verődés után már csak ez a hullám
hossz marad meg észrevehető erősség
ben. Az így kapott sugarak a M. Ezek 
leginkább a színképnek ultravörös ré
szébe esnek. Néhány anyag maradék
sugárzásának hullámhossza mikron
ban : kvarc 8*5, 9*02, és 20*75; csil
lám 9*20, 18*40 és 21*25; kősó 52; 
ezüstklorid 81*5; ezüstbromid 112*7,

M.J.
Mars. Nagybolygó (pályaelemeit és 

egyéb jellemzőit 1. Naprendszer). Pá
lyájának excentrumossága igen nagy. 
Ezért erősen változik a Naptól való 
távolsága. Földtőli távolsága 0*37 és 
2*68 csillagászati egység között va
riál és e két okból fényessége is tág 
határok között Ingadozik. Felülete 
legjobban ismert az összes bolygók 
között. Világosabb és sötétebb foltok 
jól definiált különbséget mutatnak. Két 
évszázadot felölelő anyagból a M. 
forgási idejére 24* 37m 22'75 érték adó
dott. Sziderikus keringési idejét (686
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nap, 23 óra, 37 perc) elosztva forgási 
idejével, a М.-év hosszára 669 napi 
nap adódik. Forgási tengelyének, va
gyis pólusainak helyzete az állandó 
foltokból, továbbá változó alakú polá
ris süvegeiből volt megállapítható. Így 
ezután meghatározható volt, hogy 
egyenlítője 24°52'-nyi szög alatt áll 
az ekliptikára. Rajta tehát évszakok 
váltakozásának kell fellépnie. A köz
vetlen okulármegfigyelések is mutat
ják, hogy a M.-nak van felhőképző
déssel bíró légköre, mert felületi ala
kulatát időszakonként élesen látni, 
időszakonként pedig teljesen láthatat
lanná, illetőleg elmosódottá válnak. A 
poláris szögek alakváltozása az év
szakokkal is arra mutat, hogy a polá
ris süvegek a melegtől befolyásolt 
anyagból állanak. M. hőmérsékletének 
problémáját elsőnek Milankoiich ol
dotta meg exakt módon; szerinte a 
M. egyenlítőjének táján a hőmérsék
let —3°, pólusai táján —52°. Ezek az 
elméleti úton nyert értékek a leg- 
újabbi amerikai megfigyelésekkel jól 
vágnak. M. közóphőmérséklete így a 
legnagyobb valószínűség szerint —15° 
és —30° között van. Mint ismeretes, 
Schiaparelli állapította meg, hogy a 
М.-on a sötét foltok sokszor finom, sö
tét sávokkal vannak összekötve. Eze
ket Schiaparelli csatornáknak nevezte 
anélkül, hogy ezzel mesterséges csa
tornára gondolt volna. Köztük a leg
finomabbaknak a szélessége is 70 km, 
ezek tehát Adriatenger-rendű alakula
tok. Igen sok marskutató még ma is 
optikai csalódásnak tekinti őket. Rea
litásuk tehát még kétséges. A M.-ról 
ibolya és vörös színszűrőkkel készült 
fotográfiai felvételek különböző átmé
rőkkel bíró képekhez vezetnek. Az ibo- 
lya-színszűrős kép a nagyobb átmé
rőjű. Ez arra mutat, hogy a napsuga
rak ibolyafénye nem jut el a mars
felületig, hanem ennek légköréről ref
lektálódik. A vörös fény pedig behatol 
a felületig és így a vörös színben ké
szült felvétel mutatja a bolygó kon
figurációját légkör nélkül, az ibolyán 
kép pedig légkörrel. A kettő különbsé

géből a M. légkörére 200 km körüli ma
gasság adódik. — A M . két holdját 
1877-ben fedezte fel Hall, amelyek igen 
közel keringenek az anyabolygó körül. 
Igen kicsiny testek, átmérőjük 10 lem
nél kisebb. T. A.

Marten törvénye. Állatföldrajzi tör
vény, mely kimondja, hogy a sarkvidék
től az egyenlítő felé haladva, az édes
vizek faunájának összessége és a ten
geri fauna összessége hasonlóbbá vál
nak. F. L.

Masculinizálás, 1. Heterologizálás.
Másodfajú elektród valamely nehe

zen oldódó sójával borított fémből 
áll, mely a só anionját tartalmazó 
oldatba merül. Ilyen pl. az ezüst- 
klorid - elektród, mely kloridoldatba 
merülő, szilárd ezüstkloriddal borí
tott ezüst'elektród. A М.-ok úgy mű
ködnek, mintha a nehezen oldható só 
(ú. n. depolarizátor) anionjára meg
fordítható elektródok volnának. Így 
az ezüstklorid-elektród megfordítható 
klórelektródnak tekinthető. Az oldat 
ugyanis az elektród körül a szilárd 
ezüstklorid jelenléte következtében ez
zel telítődik, minek folytán a klór- és 
ezüstionok koncentrációjának a szor
zata állandó: c (jp c Ag — L, (1. Oldé- 
konysági szorzat). Ha a kloridoldat 
koncentrációját növeljük, akkor az ol- 
dékonysági szorzat állandósága foly
tán az ezüst-ionkoncentráció ugyan
olyan arányban csökken olymódon, 
hogy az oldatból szilárd AgCl vá
lik ki. Az ezüstelektród potenciálja en
nek következtében ugyanannyival lesz 
negatívabb, mint amennyivel egy első
fajú klórelektród negatívabbá lenne a 
klór-ion-koncentráció ugyanilyen válto
zása következtében. Az ellentétes fo
lyamat következik be, ha a klór-ion
koncentrációt csökkentjük. Az ezüst
klorid elektródpotenciálját tehát vég
eredményben az oldat klór-ionjainak 
a koncentrációja szabja meg s en
nek változásaival szemben úgy visel
kedik, mint egy reverzibilis klórelek
tród, melynek azonban más a normál
potenciálja, mint a klórgázelektród- 
nak. A М.-ok közül leghasználatosabb
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a kalomelelektród és az ezüstklorid- 
elektród (1. ott). E. G. T.

Másodfajú vezető. M.-k az elektro-
litek (1. ott).

Második főtétel. A termodinamika 
М.-ében az az általános tapasztalat 
jut kifejezésre, hogy a hőt nem le
hetséges munkává átalakítani anél
kül, hogy a természetben egyéb vál
tozások ne maradnának hátra. Ilyen 
változások valamely hőmennyiségnek 
átfolyása egy magasabb hőmérsékletű 
helyről egy alacsonyabb hőmérsékle
tűre, egy gáz kitágulása stb. Az ener
gia átalakításának irányára nézve az 
első főtétel semmit sem mond, az irá
nyítottság csak a második főtételben 
jelentkezik, mert amíg munkát hővé 
minden nehézség nélkül lehet alakíta
ni, addig a fordított folyamat, a hő
vel ekvivalens munka előállítása csak 
akkor lehetséges, ha a folyamathoz 
egy másik, az előbb említett termé
szetű változás kapcsolódik. — Ezek 
alapján lehetetlen egy olyan periodi
kusan működő gépezetet szerkeszteni, 
amely nem tenne mást, mint állan
dóan munkát szolgáltatna és lehűtene 
egy hőtartályt. Az ilyen gép igen hasz
nos volna, mert a természetben (pl. a 
tengervízben) óriási mennyiségű hő 
van felraktározva, ha tehát ezt az 
előbb említett módon munkává tud
nék alakítani, akkor ez a munka nem 
a semmiből keletkezett volna (tehát 
nem volnánk ellenkezésben az első fő
tétellel), de mégis „ingyen“ volna, 
mert határtalanul sok munkát termel
hetnénk, miközben a tengervíz, mond
juk 01°-kal hűlne le. A második fő
tétel azonban ahhoz a megismeréshez 
vezet, hogy egy ilyen gép, az ú. n. 
m á s o d f a j ú  p e r p e t u u m  m o 
b i l e  szerkesztése a természet alap
törvényeivel ellenkezik.

A M. fenti megfogalmazásából az 
is következik, hogy valamely anizo- 
term, vagyis két különböző hőmérsék
letű tartály között működő periodikus 
folyamat csak akkor termel állandóan 
munkát, ha közben egy határozott 
mennyiségű hő folyik át a magasabb

hőmérsékletű rezervoárból az alacso
nyabb hőmérsékletűbe (pl. gőzgép). A 
nyer munka akkor maximális, ha a 
folyamat reverzibilisen (1. ott) játszó
dik le. Ki lehet mutatni, hogy ilyenkor 
a munkatermelés hatásfoka (amelyet — 
mint az egy periódus a la tt termelt 
munkának és a melegebb tartályból el-

a
folyt hőnek viszonyát V — ~q de

finiálhatunk) — független a folyamat 
természetétől. Ha ugyanis két rendszer 
különböző hatásfokkal működnék, ak
kor ezekből megfelelő értelemben való 
működtetéssel másodfajú perpetuum 
mobilét lehetne előállítani.

A hatásfok kizárólag a tartályok 
hőmérsékletétől függ, mégpedig a kö
vetkező módon:

jL  Tf ~ Ta
n - Q f -  Tf  ’

vetkezik, hogy (mivel a — Qf — Q a 
ahol Tf a melegebb, T a pedig a hide
gebb rezervoár abszolút hőmérsékletét 
jelenti (1. még Termodinamikai hőmér
séklet). — Az előbbi egyenletből kö- 
a maximális munkatermelés esetében:

Qf Qa

vagy ha tekintetbe vesszük, hogy Qf 
a tartályból e l f o l y t ,  Qa pedig a 
tartályhoz h o z z á f o l y t  hőt jelenti,

Ez az összefüggés azt mondja, hogy 
maximális munkatermelés esetén a fo
lyamatban résztvevő rendszerek (rezer- 
voárok) hőállapotában olyan maradan-

Q
dó változás következik be, hogy 

mennyiségeknek (ú. n. redukált hő-
Qmennyiségek) összege zérus: -  7p = о,

amely egyenlet a második főtétel egy 
másik megfogalmazási módja.

Qa q.  , Qf
7tT ’ illetve: 
. a

Tf -  o.
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A jT mennyiség szoros kapcsolatban

van az ú. n. entrópiával. Az entrópia az 
energiához hasonlóan állapotfüggvény, 
vagyis a rendszer állapota annak en
trópiáját egyértelműen meghatározza. 
Az entrópia változása éppen a „rever
zibilis“ hő osztva az abszolút hőmér

séklettel: л  s  =
T

A fenti egyenlet tartalmát az entrópia 
bevezetésével úgy fejezhetjük ki, hogy 
valamely z á r t  r e n d s z e r  e n t r ó 
p i á j a  r e v e r z i b i l i s  v á l t o z á 
s a k o r  á l l a n d ó :

V == 2  J  S =  О T
A zárt rendszeren belüli részrendszerek 
entrópiája természetesen változhat, az 
előbbi példában a melegtartály entró-

Qf
piája ~  -el csökkent, míg a hidegé 
О  T f
— -val nőtt, az összes entrópiaválto-
1a
zás azonban zérus. — Az önként le
játszódó természeti folyamatok azon
ban „irreverzibilisek“ ; ilyenkor a ter
melt munka a maximálisnál kisebb, 
mert elkerülhetetlen súrlódás és egyéb 
hőtermelő folyamatok a termelt mun
ka egy részét fölemésztik. Mivel maga 
a folyamat is termel hőt, a rendszer 
most a hőtartályból kevesebb hőt

vesz fel: ^  <  A S. Harp ^ rp ^
azonban a munkavégző rendszerhez 
a hőtartályt is hozzávesszük, vagyis 
a rendszert kifelé lezárjuk, akkor vilá
gos, hogy Q (a rendszerhez k í v ü l 
r ő l  ju to tt hő) zérus, tehát:

v liH f í = 0 <  /IS, 
T

azaz valamely zárt rehdszer entrópiá
ja irreverzibilis változáskor csak nő
het, amely tételt Clausius a következő- 
képen mondott ki: „A Világ entrópiája 
maximum felé törekszik“. E megisme
rés, melyet .entrópiatételnek is szokás

nevezni, a második főtétel legáltaláno
sabb alakja. L. B.

Másodlagos Röntgen-sugárzás. Ha
egy testre Röntgen-sugárzás esik, be
lőle szintén Röntgen-sugarak indul
nak ki, mégpedig minden irányban, 
de a sugárzás erőssége függ az irány
tól. Ez a másodlagos vagy szétszórt 
sugárzás. Valamely elem jobban szét
szórja a lágy sugárzást, mint a ke
ményet. Egy bizonyos fajta sugár
zást meg jobban szétszórnak a nagy 
sorszámú (rendszámú) elemek, mint 
a kis rendszámúak. Ha a beeső su
gárzásnak van olyan kemény alko
tórésze, amelynek rezgésszáma na
gyobb, mint a másodlagosan sugárzó 
test egyik színképvonal sorozatának 
legkeményebb vonaláé, akkor a má
sodlagos sugárzásban megjelennek a 
test jellemző Röntgen-színképvonalai 
is. Ebben áll a f l u o r e s z c e n c i a 
s u g á r  z á s. Ha a gerjesztő sugárzás
ban nincs elég kemény alkotórész, ak
kor nem jelennek meg a másodlago
san sugárzó test színképvonalai. A 
másodlagos sugárzás színképe általá
ban kissé eltolódik a hosszabb hullá
mok felé a gerjesztő sugárzáséhoz ké
pest; más szóval a gerjesztő sugár
zás alkotórészeinek hullámhossza ki
csit megnő, az alkatrészek meglágyul
nak, de ez a hatás olyan csekély, hogy 
nehezen észlelhető (1. Compton-hatás).

Cs. E.
Másodlagos sugárzás. Ha valamely 

anyagot sugárzás ér és ennek ener
giája elég nagy, akkor új sugárzás 
léphet fel. Ez a M. lehet olyan termé
szetű, mint a belső primer sugárzás. 
Ha pl. katódsugarak esnek fémlapra, 
akkor a fémből elektronok lépnek ki. 
(A katódsugarak is elektronokból áll
nak.) A primér sugaraknak legkisebb 
energiája, melynél a M. megindul, 
fémenként változik, a kilépési munka 
(1. ott) nagyságától függ. Ha a pri
mér katódsugarak energiája a leg
kisebb szükséges mértéken túlnő, ak
kor a M. gyorsan erősödik. A beeső 
Röntgen-sugárzás is kelthet új Rönt
gen-sugarakat (1. Másodlagos Ront-
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gen-sugárzás). A radioaktív sugarak 
is okozhatnak M.-t. Lehet, hogy a be
eső sugárzás az anyaggal való köl
csönhatás folytán csak irányát és se
bességét változtatja meg, vagyis s z ó 
r ó d i k .  De lehet az is, hogy a beeső 
sugárzás az anyagban új sugárzást 
kelt. I tt is előfordul, hogy a M. a be
esővel azonos természetű (pl. ^-suga
rak M.-a y?-sugárzás), ezért sokszor 
nehéz a M.-t a szórt sugárzástól meg
különböztetni. Kétségtelenül M.-sal 
van dolgunk ott, ahol másféle suga
rak lépnek ki, pl. a- vagy /^-sugarak 
hatására "/-sugarak. Primer a-sugarak 
kelthetnek H-sugarakat (1. ott) is. 
Ezek nemcsak hidrogéntartalmú anya
gokból léphetnek ki, hanem atóm- 
rombolás folytán a magból protonok, 
vagyis H-magok szabadulnak ki. Az 
а-sugarak kiválthatnak elektronsugár
zást (1. Delta-sugarak) és nagyon 
gyenge /-sugarakat is. A primér /-su
gárzás M.-a lehet ß- vagy /-sugárzás. 
Ezek a szekunder /^-sugarak előállhat
nak fényelektromos úton (1. Fény
elektromos jelenség) vagy Compton- 
jelenségből (1. ott). A másodlagos 
/-sugárzás lehet szórt sugárzás vagy 
fluorenszcencia-sugárzás (1. Másodla
gos Röntgen-sugárzás). M.J.

Matrix - elmélet, 1. Kvantummecha
nika.

Maupertuis-elv, más néven a l e g 
k i s e b b  h a t á s  e l ve .  Legyen T 
a mozgó pont kinetikus energiája. 
Vegyük ennek időintegrálját az egész 
mozgásra, vagyis a kezdő fi és a

t i

végső Í2 időpontok közt: /  Tdt. En-
r,

nek az időintegrálnak variálása azt 
jelenti, hogy a pont pályájáról szom
szédos pályára térünk át. Tegyük ezt 
úgy, hogy a kezdő és végső helyzet 
ugyanaz maradjon és az összes me
chanikai energia (a helyzeti és moz
gási energia összege) változatlan. Ak
kor a M. a következő:

^2

í . f  Tdt =  o.

Ez más szóval azt jelenti, hogy ez 
az időintegrál, melyet h a t á s f ü g g -  
V  ó n у nek is nevezünk, a valóban 
végbemenő mozgásnál szélső érték, 
mégpedig minimum.

A М.-et más alakban is szokták 
használni. Legyen egy szabadságfok 
esetében a pont koordinátája q, im
pulzusa p, akkor a M.: 

в
í j  pdq =  o,

A

A és В a pálya két végpontja. A va
riálást az előbbi értelemben kell 
venni. Több szabadságfojc esetében 

в
í j  — pi dqi — o,

A

ahol az összegezés az összes qi koor
dinátákra és hozzájuk tartozó pi im
pulzus-összetevőkre kiterjed. M■ J.

Maximális munka. M.-ról akkor be
szélünk, ha valamely rendszer tényle
ges munkakifejtése az elméletileg vár
ható maximumot éri el. Ki lehet mu
tatni, hogy ez akkor következik be, 
ha a folyamat reverzilis (1. ott). Ha 
pl. egy hengerben elzárt gáz kiterje
déséről van szó, akkor a hengerben 
elmozgó dugattyút úgy kell megter
helnünk, hogy a külső nyomás minden 
pillanatban a belsővel egyezzék meg. 
A M. analitikai kifejezése Am — J' pdv 
ahol p ®-től és T-tői függ. Mivel p dv 
nem teljes differenciál, A m sem függet
len az úttól. Ha azonban a folyamat 
izoterm, akkor p dv teljes differenciállá 
és ezzel A m az úttól függetlenné válik. 
Értéke ideális gázra:

A — R T In — 
m vl

Minden olyan esetben, ha a folyamat 
irreverzibilis, az effektiv végzett mun
ka a maximálisnál kisebb: A e <  Am 
összetett rendszerek M.-ját illetőleg 
lásd: Szabad energia. L. B.

Maxwell sebességeloszlási törvény. A 
gázok molekulái a legkülönbözőbb se
bességeket felvehetik ugyan, azon-
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ban minden egyes állapothoz tartozik 
egy legvalószínűbb sebesség, amely 
körül a sebességek leginkább sűrű
södnek. Hogy az összes lehetséges 
sebességek az egyes molekulákra ho
gyan oszlanak el, azt az eloszlási függ
vény írja le. Ez a függvény Maxwell 
szerint:

M w2
~2КГ л о  Jwz a w

ahol a baloldal az összes molekulák
nak azt a hányadát jelenti, melyeknek 
sebessége w és (w +  dw) között van,

A  m olekulák legvalószínűbb sebessége 
a görbe n  m axim um a.

N  az összes molekulák száma, M a 
molekulasúly. Ha ezen függvény értel-

d N
mében -t, mint w függvényét fel

rajzoljuk, harangalakú görbét kapunk, 
melynek maximuma a legvalószínűbb 
sebességet adja. — Boltzmann az el
oszlási törvényt olyan esetekre is álta
lánosította, amikor az eloszlásra külső 
erők is befolyhatnak. Ilyenkor az e- 
hatvány exponensébe még egy tag ke
rül, mely a külső erőktől származó 
potenciálnak felel meg. L. B.

Mechanikai analízis. I. A laza, la
zán kötött, általában a klasztikus 
üledékes kőzeteknek (és talajoknak) 
vizsgálatánál van szükség (1. Szedi- 
mentpetrográfia) a mechanikai össze
tétel szétbontására. A klasztikus sze- 
dimentumok, mint másodlagos kép
ződmények, primer kőzetek mechani
kai szétaprózódása útján jöttek lét
re, tehát nem mások, mint különböző

nagyságú ásvány- (vagy kőzet-) sze
mek felhalmozódásai. Ezen ásványsze- 
mecskéknek nagyságcsoportokra, ú. n. 
f r a k c i ó k r a  való szétbontása a M. 
A durvábbszemű üledék, kavics, ho
mok stb. szemnagysági összetételének 
megállapítása meghatározott hézagát
mérőjű szitasorozat segélyével törté
nik. A fém vagy selyem szitasor tag
jait pórusátmérő szerint fogyó sorrend
be állítva (8'0, 4’0, 2Ю, 1*0, 05, 0-25 
mm) kapják a szedimentum frakción
ként percentuális összetételét. Finom
szemű, összeálló üledékek (agyag-, fi
nom homok-, márgatalaj stb.) szem
nagysági összetételének vizsgálata kü
lönböző iszapolási eljárásokkal vihető 
keresztül. Bármelyik iszapolási eljárás 
lényege az, hogy a kőzetanyagot szük
ségszerinti előkészítés után, ismert sű
rűségű és viszkozitású folyadékban, pl. 
desztilláltvízben szuszpendálják. A 
szuszpenzióban azon ismert törvény 
alapján, hogy a szemek tömege egye
nesen arányos a leülepedési sebesség
gel, az egyes szemnagysági csoportok 
szétkülöníthetők s azok súlyszázaléka 
megállapítható. Metodikai szempont
ból a számos, kidolgozott iszapolási 
művelet kétféle elvi megfontolás alap
ján végezhető el. Az egyik eljárás el
vi megoldása a következő: Az isza
polásnál szereplő értékek (kőzet- és 
folyadéksűrűség, gravitatív gyorsulás, 
viszkozitási faktor, szuszpenziómagas- 
ság, frakcióátmérő) segítségével a ke
resett frakciók leülepedésének idejét 
megállapítják és ezen időértékek alap
ján az ülepítést megszaggatják. Rövi
den: azon számított időegység eltelté
vel, amikor még az illető szemnagy
sági csoport lebegve marad, a szusz
penziót a leült részletről eltávolítják. 
Természetesen a fent említett tömeg- 
sebesség-viszonynak megfelelően a ki
sebb szemcseátmérőtől haladnak a na
gyobb felé, a frakció-ülepítési idők 
csökkentésével.

Szintén a vázolt elvi megfontoláson 
alapuló, de másik, módosított cso
portja az iszapolási módszereknek: az 
iszapoló edényben (hengerben) levő
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szuszpenziót a legteljesebb nyugalom
ban hagyják, ellenben a benne végbe
menő ülepedést valamilyen mérőbe
rendezés segítségével a kezdeti má
sodperctől kezdve figyelemmel kísérik. 
A készülékről lelolvasott értékeket 
koordinátarendszerre viszik (ordinátára 
a leülepedés mértékét, abszcisszára az 
időt) és így olyan idő-tömeggörbét 
kapnak, amelyről a kőzet mechanikai 
összetétele könnyen leolvasható. A 
szemnagysági összetételt nemzetközi
leg megállapított frakcióhatárok sze
rint fejezik ki: I. =- 2‘0 mm (Gra
vel) G; II. 2‘0—TO mm (Very Coarse 
Sand) FCS; III. l ’O—0'5 mm (Coarse 
Sand) CS: IV. 0’5—0’25 mm (Medium 
Sand) MS; V. 0’25—ОТО mm (Fine 
Sand) FS; VI. OTO-0’05 mm (Super
fine Sand SFS; VII. 0Ю5—O’Ol mm 
(silt) s; VIII. O’Ol mm =*- (clay) c.

II. Az üledékben szereplő ásványi 
elegyrészek tüzetesebb vizsgálatánál 
szükség van az egyes ásvány-fajták
nak, vagy ásvány-csoportoknak szét- 
különítósére s mennyiségük megállapí
tására (1. Szedimentpetrográfia). Az 
ásványfajtáknak ilyen célból való frak- 
cionálása különböző sűrűségű folyadé
kokkal történik olyanképen, hogy a 
vizsgált kőzetanyag lemért kvantumát 
választó-tölcsérben, vagy hozzá ha
sonló berendezés segítségével, jól meg
választott sűrűségű folyadékkal (pl. 
aethyljodid D =  1*94, bromoform
D =  2’9, Thoulet-oldat D =  3'17, 
methylénjodid D =  3’3 stb.) szétvá
lasztják, amikor is ásvány-frakciókat 
nyernek, pl. I. 2’9 kvarc-földpát- 
csoport; II. 2’9—3’3 piroxén-amfibol- 
csillám-gránátcsoport stb. Sztrlc. K.

Media, 1. Átlagérték.
Mediana, 1. Átlagérték.
Medinai, gyógyszer, veronal-mono- 

nátrium sója.
Megfiatalítás. Az ember vágyako

zása a hosszabb élet és a fiatalság 
után már a legrégibb időkben arra sar
kalta a kutatókat, hogy utat és módot 
keressenek a természetes öregedés meg- 
gátlására és az élettartam meghosz- 
szabbítására. Míg a régiek a legképte

lenebb utakon, fantasztikus módszerek
kel keresték az élet elixir t, addig a mo
dern biológia, melyet e probléma szin
tén nem hagyott hidegen, már az élet
tani, életvegytani, farmakológiai stb. 
ismeretek birtokában fogott a kérdés 
megoldásához. A kísérletek abból a 
megfigyelésből indultak ki, hogy a 
kasztrált állatok, de az ember is, a 
kasztrálás után öregedéshez hasonló, 
vagy azzal azonos alaktani és pszichi
kai elváltozásokat mutatnak. Termé
szetes volt a gondolat, hogy mind az 
öregedés, mind pedig a kasztráció tü
neteit a nemi mirigyek hormonjának 
kiesése okozza. Ha ez a feltevés helyes, 
akkor az élet meghosszabbítását és az 
öregedés meggátlását, esetleg egy új 
fiatalságot a nemi mirigyek hormon- 
termelésének fokozásával, vagy pedig 
fiatal, még erélyesen működő nemi mi
rigyek transzplántálásával érhetjük el. 
A szenilis nemi mirigyek hormonterme
lése csak a hím állatoknál fokozható, 
és pedig azáltal, hogy az ondóvezetőt 
a here és mellékhere között elkötik és 
a kivezetőcsatornát kimetszik. A here 
külső elválasztású részének termékei a 
kivezető lekötése és kimetszése miatt 
el nem távolodhatnak, hanem felhalmo
zódva a herére erős ingert gyakorol
nak, amelynek eredményeképen az ope
ratív beavatkozás után sorvadásnak in
dult here ismét erőteljesen kifejlődik s 
vele a here belsőelválasztású részének 
tevékenysége is erősen megélénkül. Az 
operált herében termelt hormon hat a 
vele korrelációban lévő belsőelválasz
tású mirigykészülékre és az egész szer
vezetre, minek következtében az örege
dés jelenségei gyorsan visszafejlődnek. 
Ilyen irányú operációkat főleg patká
nyokon és embereken végeztek. A pat
kányokon végzett kísérletek eredménye 
határozottan pozitív. Az operált sze
nilis patkányok étvágyukat visszanye
rik, rövidesen meghíznak, mozgásuk 
élénkebb lesz, kihullott szőrük újra ki
nő, szemük nyitott és élénk kifejezésű 
lesz s végül kialudt nemi ösztönük is 
újraébred. Az embereken végzett be
avatkozásoknak több esetben szintén
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sikere volt. Az öregség szimptomái az 
operáció után megszűntek s az ope
rált egyén testileg és szellemileg fel
frissült. Mindennek ellenére a beavat
kozás tényleges sikere tekintetében a 
vélemények eltérők.

A másik beavatkozási lehetőség, 
amely eredménnyel kecsegtetett, fiatal 
állatok csiramirigyének átültetése volt. 
Minthogy a nőstényeknél az ondó vezető 
lekötéséhez hasonló beavatkozás siker
rel nem jár, a nőstények megfiatalítá
sára irányuló kísérletek csak az ová- 
rium átültetésére szorítkoztak. A ten
gerimalactól a lóig majd minden házi
állaton végeztek csiramirigytranszplán- 
tációkat, sőt emberen végzett beavat
kozásokról is számos adatunk van. Az 
eredmény az előző kísérletféleség ered
ményével mondható azonosnak. Szép 
eredményeket nagyobb százalékban ál
latokon értek el. Emberen végzett be
avatkozásnak is volt több esetben 
hosszabb-rövidebb ideig tartó hatása. 
Egy esetben a hatás állítólag négy 
esztendeig tartott. A számos eredmény
telen átültetésnek, melyek még rövid 
ideig sem fejtettek ki előnyös hatást, 
oka abban keresendő, hogy a csira
mirigyek átültetése még homoplaszti- 
kusan is nehezen sikerül, a diszplasz- 
tikus (pl. majommirigyek emberbe ül
tetése) transzplántáció pedig legtöbb
ször sikertelen.

Az ismertetett eljárásokkal elért ered
ményeket, amelyek során az öregedési 
jelenségek visszafejlődtek s a megöre
gedett szervezet testi és szellemi fris- 
sesége egy időre visszatért, nem mond
hatjuk megfiatalításnak, mert a szer
vek működésképessége csak addig emel
kedett, míg a szervezetbe vitt hormon 
azok működését serkentette. A hormon 
hatástartamán túl erélyesebb működést 
sohasem tapasztaltak, valódi megfiata
lodás tehát nem következett be. Az 
úgynevezét megfiatalító operációk ha
tása tehát nem más, mint a kialvásra 
ítélt élet parazsának tűzzé való fujta- 
tása, amely tűz azonban az éltető lég
áram megszűnése után annál rohamo
sabban alszik ki. Éppen ezért újabban

a biológia a M. kifejezés helyett e kí
sérletek jelölésére a reaktiválás-termi- 
nust használja. Ezen kísérletek főké
pen Steinach és Vormoff nevéhez fű
ződnek. D. E. és K. A.

Megfordítható elektród (vagy rever
zibilis elektród) olyan elektród, me
lyen az elektromos áram által előidé
zett változások ugyanannyi elektro
mosságnak az ellentétes irányban való 
átvezetése által teljesen megszüntet
hetek. M.-ot szolgáltat pl. a fémek 
egy része, ha saját sójának oldatába 
merül, pl. CuSOi-oldatba merülő réz, 
vagy CdiSOí-oldatba merülő kadmium.

E. G. T.
Megfordító réteg, 1. Xapfelület.
Megszilárdulás, 1. Utóhatás, rugal

mas.
Megtermékenyítés az a folyamatlán

colat, amelynek során az érett hím 
csirasejt legtöbbször aktíve az érett női 
csirasejtet megközelíti, abba belehatol 
és vele egy új, önálló egységgé egyesül. 
A M. jelentősége két, önmagában is 
teljes, harmonikus lény képzésére képes 
individuális rendszer egyetlen új egy
ségben való felolvadásában rejlik. A M. 
folyamán mindkétféle csirasejt a fajra 
jellemző kromozómaszám felét hozza 
magával. Ez a félkromozóma-rendszer 
azonban, mint említettük már, önmagá
ban is elegendő egy teljes és harmoni
kus élőlény képzésére (1. Parthono- 
genesis). — A M. folyamán behatol
hat a petébe egy, de esetleg több sper
mium is. Az előbbi esetben mo n o-, 
az utóbbiban p o l i s p e r m i á r ó l  be
szélünk. Az esetek túlnyomó többségé
ben a petének olyan berendezkedései 
vannak, amelyek több spermium be
hatolását meggátolják. A rendszerint 
monospermiával termékenyülő peték 
csak kóros esetekben termékenyülnek 
meg több spermiummal. Ismerünk azon
ban petéket, melyeknél a polispermia 
rendes fiziológiás jelenség. Ezek rende
sen nagyobb termetű, szikben dús pe
ték, mint a gőték és madarak petéi, 
illetőleg tojásai.

A M. lefolyása, bár ismeretének fej
lődésmechanikai szempontból nagy je-



50 9

lentősége van, nem tárgya a fejlődés- 
mechanikai vizsgálatoknak. Ebből a 
szempontból jelen problémakörben ben
nünket a mesterséges M. körülményei 
és módozatai érdekelnek, amelyek se
gítségével a M.-t időtől és helytől füg
getlenül bármikor, a szükséghez mér
ten és kedvünk szerint elvégezhetjük 
s egy lény fejlődését ezzel megindíthat
juk. A mesterséges M. kimerülhet ab
ban, hogy a különnemű állatok érett 
ivartermékeit alkalmas módon össze
hozzuk egymással, miként azt a ten
geri sünök petéivel laboratóriumokban, 
vagy pisztráng- és lazactenyészetekben 
már régen szokásos. Az utóbbiakból az 
ivartermékeket masszírozás segítségével 
egy tálba fejik, összekeverik és ezáltal 
a természetes viszonyoknál sokkal jobb, 
gyakran 100%-os megtermékenyülést 
érnek el. A termékenyült petéket alkal
mas módon kikeltetik és az ivadékot 
felnevelik. Hasonló módon járnak el a 
kétélttieknél. I t t  azonban az ivartermé
keket nem gyengéd fejéssel, hanem met
széssel veszik el. A spermiumokat az 
apróra vagdalt heréből nyerik. Egyes 
farkas kétéltűeknél (pl. az axolottal) 
úgy járhatunk el, hogy az érett ivar
termékekkel telt hím és nőstény álla
tot, melyek előzőleg szobahőmérsékletű 
vízben voltak, jeges vízbe dobjuk és 
benne hagyjuk, míg a jég felolvad és a 
víz a szoba hőmérsékletét fel nem ve
szi. 24—48 óra múltán az állatok az 
őket ért hideg-sokk következtében ivar
termékeiket önként kiürítik s így ter
mékenyített petéhez juthatunk, vagy a 
M. folyamatát megfigyelhetjük. — Ne
hezebb és bonyolultabb az eljárás, ha 
érett ivartermékekkel rendelkező álla
taink nincsenek. Ilyenkor azonosfajú 
agyalapi mirigyből készült kivonatot 
fecskendezünk a bőr alá, vagy az egész 
agyalapi mirigyet transzplántáljuk, mi
re a peték és spermiumok képzése 24— 
48 óra múlva megindul és megfelelő hő
mérséklet mellett legkésőbb 96 óra múl
va termékenyítésre alkalmas érett csíra
sejtekkel rendelkeznek az injekciózott 
vagy operált állatok.

A magasabbrendű gerincesek közül

az emlősökön végeztek mesterséges M.-t, 
ami abból állott, hogy az ondót Rin- 
ger-oldattal hígították és az anyaállat 
méhébe fecskendezték. Ezt az eljárást 
Oroszországban a lótenyésztésben hasz
nálják. Általa lehetséges valamely ki
váló apaállat tulajdonságainak igen 
nagyszámú utódra való átvitele.

Mindezen eljárásoknak mesterséges 
M. a neve, noha természetes eszközök
kel történik, csak az ivartermékek ta 
lálkozását irányítja az ember. Ezért 
célszerűbb lenne kísérleti vagy művi M.- 
ről beszélni. A kísérleti М.-nek, a pete- 
és spermiumtermelés mesterséges meg
indításának nagy jelentősége van a fej
lődésmechanikai kutatás szempontjá
ból, mert segítségével a kutató az év 
minden szakában friss kísérleti anyag
gal láthatja el magát. Ezenkívül je
lentős bizonyos, egyébként kivihetetlen 
fajkereszteződések sikeres előállítása 
szempontjából is. D. E. és K. A.

Megvilágítás erőssége. Az a fény
mennyiség, amelyet a fényforrás a 
megvilágított lap 1 m2 területére su
gároz, a M. vagy röviden a meg
világítás. Egysége 1 l ux,  az a 
megvilágítás, amelyet egységnyi fény
erősség 1 méter távolságban létesít, 
ha a sugarak merőlegesen esnek a 
lapra. Aszerint, hogy az egységnyi 
fényerősség 1 normális gyertya vagy 
1 Hefner-egység, a megvilágítás egy
sége 1 g y e r t y a l u x  vagy 1 H e i 
ne  r - 1 u X. A gyertyalux régebbi ne
ve 1 m é t e r g y e r t y a .  A lux szo
kásos jele: lx. Ha 25 gyertyafényű 
fényforrás 3 m-nyire levő lapot me
rőlegesen megvilágít, akkor a megvi
lágítás erőssége 25 : 32 =  25 : 9 =  2‘78 
gyertyalux (vagy métergyertya), mert 
a megvilágítás erőssége a távolság 
négyzetével fordítva arányos (1. bő
vebben Lambert-törvény, mérését 1. 
Luxmeter). M. J.

Megvilágítás erőssége a gyakorlat
ban. Általános megvilágításról akkor 
beszélünk, ha az egész termet le
hetőleg egyenletesen világítjuk meg. 
A szokásos kívánság az, hogy az 
általános megvilágítás erőssége lux
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egységben kifejezve üzletben 40—50, 
tanteremben 50—60, tornateremben 20, 
színház nézőterén 20—30 legyen. Az 
általános megvilágítással szemben egyes 
munkahelyek különleges megvilágításá
ról is beszélünk. Erre nézve a követel
mények a következők. (Az első érték 
a közepes megvilágítást jelenti, a máso
dik a legkisebb megengedhető értéket.)

Durva munkánál 15—30 10
Középszerű „ 40—60 20
Finom „ 60—90 30
Legfinomabb „ 90—120 50

Durva munka pl. a kovácsmunka, hen
gerelés. Közepes az asztalos-, lakatos-, 
szerelő-, esztergályosmunka, fehér szö
vés. Finom munka a színes szövés, 
finom mechanika. Legfinomabb munka 
az órás-, vésnök-, nyomdászmunka. 
Irodában, általában írásnál és olvasás
nál a munkahely megvilágítása olyan 
legyen, mint finom munkánál, a rajz
asztalé pedig olyan, mint a legfinomabb 
munkánál.

De a különböző használatos táblá
zatok nem egyformák. Így a Deutsche 
Beleuchtungstechnische Gesellschaft kí
vánalmai a következők:

Általános megvilágítás:
Durva munkánál 40 20
Legfinomabb „ 300 150.

Munkahely megvilágítása: Durva mun
kánál 50—100, legfinomabb munkánál 
1000—5000. — (L. még Utcai meg
világítás címszónál.) M. J.

Meiózis, 1. Redukciós osztódás. 
Melanizmus. Egyes állatfajoknak az 

a tulajdonsága, hogy különböző élet- 
feltételek hatására (hőmérséklet, fény, 
levegő nedvessége stb.) sötét bőrszínt 
öltenek magukra. V. L.

Mellékpajzsmirigy (parathyreoidea). 
Emberen négy kis, néhány milliméter 
átmérőjű szervecske, amelyek rendsze
rint a pajzsmirigy lebenyeinek hátulsó 
felületén található. Nagy, sokszögű fő
sejtekből és eosinophyl (oxiphvl) sej
tekből áll. Szabályozza a szervezet 
kalciumforgalmát és méregtelenítő mű
ködése van. Kivételekor 1—3 nap múl

va tetania parathyreopriva keletkezik, 
amikor fibrilláris rángások, intermit- 
táló krónikus és tónikus görcsök ész
lelhetők. Ha ezek a lélekzőizmokra is 
átterjednek, fulladás következtében be
áll a halál. Ilyenkor az idegeknek me
chanikus és elektromos ingerlékenysége 
nagymértékben emelkedett, spasmophy- 
lia észlelhető. Ennek oka az, hogy a 
vérben a kalciumionok mennyisége csök
kent és a kalciumionok az ingerlékeny
séget leszállítják. 1925-ben sikerült 
Collipnak egy kivonatot készíteni, mely 
megszünteti a hypocalcinaemiát. A ha
tóanyag albuminszerű test, mely a mi
rigyből 5%-os sósavval főzve kivon
ható. М.-egységnek nevezzük annak a 
hormonmennyiségnek a századrészét, 
amely egy 20 kg-os kutyának vérében 
a kalciumtartalmat 15 órán belül 5 mg 
% -kai emeli. A rohamok kitörését még 
a hormonadagoláson kívül megakadá
lyozhatjuk, hogy speciális táplálékot 
nyújtunk, amennyiben az operált ál
latokat húsmentes táplálékon tartjuk. 
Ezek alapján feltehetjük, hogy a M.- 
nek méregtelenítő hatása van, amikor 
hústáplálkozás alkalmával keletkezett 
görcsokozó égéstermékeket (főleg guani- 
din, dimethylguanidin) hatástalanokká 
teszik. Daganat következtében fokozott 
M.-működést is észleltek, amelyet Reck- 
linghausen-féle ostitis fibrosa cystica 
generalisatanak neveznek. Ilyenkor a 
csontokban vérzések következtében üre
gek fejlődnek s könnyen csonttörés 
történhetik. A betegek feküdni kény
telenek s elgyengülés és tüdőgyulladás 
következtében meghalnak. T. H.

Mellékkvantumszám, 1. Kvantumel
mélet.

Mellékvese, (glandula suprarenalis). 
Emberen mindkét oldalon a vesék fel
sőbb pólusán található 3 és 3 bí> g 
súlyú szerv, mely két részből áll: a 
velő- és kéregállománybó'l. A kéreg
állomány epithélsejtekből áll, amely
ben sok kettősen fénytörő lipoidszem- 
cse látható. A velőállományt idegros
tokon és ganglionsejteken kívül főleg 
nagy, sokszögű sejtek alkotják, melye
ket krómsavval való festődésük miatt
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chromaphyl-sejteknek neveznek. A M.-k 
életfontos szervek mindkettőnek kivé
tele után hamar bekövetkezik a hálái. 
Kitűnt, hogy a M. két része közül a 
kéregállomány az életfontos szervrész. 
Ha a M. lassan, kóros körülmények 
között tönkremegy, A d d i s o n - k ó r  
keletkezik, amikor adinamiája (erőt
lensége) mutatkozik az izmoknak, ala
csony vérnyomás, hasmenés és a bőr 
bronzszínű elszíneződése, melanodermia 
észlelhető, mely utóbbi miatt b r o n z 
k o r  nak is nevezik. Klinikai tapasz
talatok következtében ismeretessé vált 
még az, hogy a kéregállomány műkö
dése összefüggésben van a nemi szer
vekkel is. Erre mutat az, hogy pl. ké
regdaganatok alkalmával fiatalkorún
kon időelőtti nemi érés észlelhető', avagy 
felnőtteken az ellentétes nem egyes má
sodlagos jelenségei, pl. nőkön a szakál- 
növekedés mutatkozik. Üjabb dolgoza
tok beszámolnak arról is, hogy az em
berben az összes szervek közül a M. 
tartalmazza a legtöbb glutathiont, 
amelynek mennyisége terhesség idején 
még emelkedik. Ugyancsak a M. kéreg
állományában igen sok cholint találtak 
s ezért ezt a szervet cholin raktárá
nak, illetőleg képződési helyének tekin
tik. A M. velőállományában találjuk 
az adrenalint (1. ott). T. H.

Mendelejeff periódusos rendszere, 1. 
Periódusos rendszer.

Mendelezés a keresztezés utáni má
sodik önmegporzással vagy beltenyész
téssel létrehozott, filiális ivadék visel
kedése, amikor az egyöntető első iva
déktól eltérően az egyedek egymással 
nem  azonosak, hanem a keresztező
dő szülők allelomorf tulajdonságpárai 
mennyiségének megfelelő számban kü
lönféle fenotípusú egyéncsoportok je
lentkeznek ( s z é t v á l á s ,  h a s a -  
d á s). Ezen egyéncsoportok egyike a 
keresztezésben résztvevő anyának, má
sika az apának fenotípusával bír (visz- 
szaütés), a többi csoport pedig az al
lelomorf tulajdonságok lehető kombi
nációi szerinti új fenotípust mutatja. 
A М.-kor jelentkező fenotípusok meny- 
nvisége azonos a gaméták mennyiségé

vel, vagyis monohibridben dominancia 
esetében kettő, dihibridben négy, álta
lánosságban, 2n, ahol n az allelomorf- 
párok mennyisége. Az egyes fenő típus- 
csoportokban szereplő egyének mennyi
sége monohibrid esetében 3:1 (ahol 3 
a domináns kombinációs, 1 a recesszív 
kombinációs fenotípus egyénszáma), 
dihibrid (1. ott) esetében 9 :3 : 3 :1 ,  
ahol a 16 kombinációlehetőség közül 
9 a két domináns, 3 az egyik domináns 
és egyik recesszív, 3 a másik domináns 
és másik recesszív, 1 pedig a két re
cesszív sajátságot tartalmazza és ezek 
szerint alakul ki fenotípusa. Mivel a 
9 : 3 : 3 : 1  számarány a 3 +  1 (mono- 
hibrid számarány) négyzete, ennek alap
ján a fenotípuseloszlást polihibridek- 
re vonatkozóan a (3 +  l)n képlet sze
rint számíthatjuk ki, ahol n az allelo
morf tulajdonságok mennyiségét je
lenti. Sz. Z.

Mendelizmus az örökléstudomány 
egyik kísérleti része, amely lényegileg 
keresztezések segélyével igyekezik az 
egyének közötti különbségek átöröklé
sének menetét és módját megállapítani. 
E módszerrel az átöröklés több sza
bálya volt megállapítható, amelyek ál
talános érvényűeknek bizonyultak. A 
M. tulajdonképeni megalapozója Mendel 
Gergely (1826—1884) brünni ágoston- 
rendi szerzetes volt, bár már előtte is 
számos kísérletező több oly jelenséget 
észlelt és szabályt állapított meg, mely 
a mai örökléstudományban is érvényes. 
Mendel legfőbb érdeme az, hogy az á t
öröklés megfigyelésére szolgáló keresz- 
tezósi kísérleteket exakt alapra helyez
te, a kísérletek eredményeinek szám
szerű értékelését bevezette és ennek 
alapján az észlelt jelenségek, mint az 
első ivadék uniformitása, a második 
ivadék szétválása, konstans és tovább 
szétváló kombinációk keletkezése kö
zötti összefüggéseket felderítette és ez 
összefüggések alapját, az ivarsejtek 
(gaméták) tisztaságának törvényét fel
fedezte és beigazolta. Ezeket az ered
ményeket Mendel 1866-ban adta közzé 
(Versuche über Pflanzenhybriden. Verh. 
Naturf. Vereins in Brünn. 10. kötet,
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1865. évf., 1866), de közleménye nem 
részesült elismerésben. Tőle és egymás
tól függetlenül ugyanazokat a tétele
ket újból felfedezte De Vries Hugo 
holland, Correns C. német és Tscher- 
mak E. osztrák kutató 1900-ban. E t
től az időtől kezdődik a M. fellendü
lése, elméleti és gyakorlati jelentőségé
nek felismerése. Sz. Z.

Mendeloma a mendelező átöröklés 
(1. mendelizmus) körébe tartozó eset 
elnevezése. Sz. Z.

Mendel-törvények, 1. Mendelezés, Men
delizmus, Uniformitás szabálya.

Menstruáció a méhnyálkahártyából 
eredő vérzés. Azonban a M.-nak nem a 
vérzés a lényege, hanem a méhnyálka- 
hártya ciklikus változása, amely az 
egyik vérzéstől a másikig lefolyik. Mik
roszkopikus leletek alapján négy fázist 
különböztethetünk meg, úgymint men
struációs, posztmenstruációs, szünetelő 
és premenstruációs stádiumot. A M. 
a petefészek működésétől függ. A pete
éréssel párhuzamosan következnek be 
a változások. Két vérzés közé szokott 
esni a peteérés, vagyis mikor a Graaf- 
tüsző megreped és a pete a hasüregbe 
kerül. A méh nyálkahártyája M. előtt 
megduzzad (proliferál), majd átalakul 
(transzformálódik) olymódon, hogy az
után a megtermékenyített petét fel
venni képes. A nyálkahártya átalaku
lása hormonális hatásokra következik 
be, a duzzadást a follikulin, az átala
kulást a korpusz luteum hormonja 
hozza létre. Ha a pete megtermékenyí
tése nem következett be, akkor az á t
alakult nyálkahártya egy része vérzés 
közben leválik. Ezt nevezzük M.-s vér
zésnek. T. H.

Meredekség az a szám, amely meg
mondja, hogy a rácsfeszültség 1 volt
tal való növelésekor hány milliamper- 
rel ( ezred amperrel) növekszik az 
anódáram, ha közben az anódfeszült- 
ség változatlan. Jele: S. Egysége: 
m AI volt. Matematikailag:

A M. annál nagyobb, minél hosszabb

az izzószál és minél közelebb van a 
rács az izzószálhoz. A M. a karakte
risztika közepén a legnagyobb, közön
séges rádiólámpáknál 05—3 mAlvolt 
között van. V. M.

Meridiánkor, 1. Csillagok helymeg
határozása.

Merkur a legkisebb a nagy bolygók 
között. (Pályaelemeit és egyéb jellem
zőit 1. Naprendszer.) Mivel ezért alig 
zavarja a többi bolygó mozgását, tö
megét nehéz meghatározni. Ez 0066 
és 0033 földtömeg között van. Sűrű
ségére is csak alsó és felső határt tu
dunk megadni (003 és 1*25 földsűrű
ség) és felületén a nehézségi erő 004 
és 0'47 határok között mozog a Föl
dét egységül véve. Felülete egyenlete
sen megvilágítottnak látszik. Rendkí
vül kedvező megfigyelési körülmények 
között felületén gyenge árnyékolás ész
lelhető. Schiaparelli ilyen világos és sö
tét foltok alapján megszerkesztette a 
M. felületi térképét és megállapította, 
hogy a M. forgási ideje kötött, azaz 
megállapította, hogy a bolygó forgási 
idejének keringési idejével (88 nap) kell 
egyenlőnek lennie. Eszerint a M. állan
dóan ugyanazon felével fordulna a Nap 
felé. Egyik oldalán állandóan nappal, 
a másikon örökös éjjel lenne. Ha ez a 
megállapítás helyes volna, úgy a M. 
nappali és éjjeli felületének hőmérsék
lete között tekintélyes különbségnek 
kellene lennie. Minthogy a modern hő
mérsékletmegfigyelések ilyen különbség
re nem vezettek, a M. kötött rotáció
jára vonatkozó megállapítás megdőlt. 
Fizikai állapota igen hasonlít Holdun
kéhoz, mert albedójának, fázistényező
jének, színindexének majdnem ugyanaz 
az értéke, mint a Holdé. Légkörének te
hát rendkívül ritkának kell lennie. T. A.

Merkurimetria a komplexképződésen 
alapuló térfogatos analízis egyik ága. 
A mérőoldat rendszerint merkurinit- 
rát-oldat, amellyel halogenideket, cia- 
nideket, rhodanideket mérnek. Indi
kátor nitroprussidnátrium. Titer-anya- 
gul valamely halogensót használnak.

Sz. L. és V. A.
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Merkur periheliunimozgása. (össze
függését a relativitás elméletével 1. Re
lati válás elmélete). A Merkur helyét, 
mikor a Naphoz legközelebb áll, a Nap 
középpontjából az égboltozatra vetít
jük. Ez a perihéliumhely évszázadonként 
574 szögmásodpercnyi forgást mutat. 
Newcomb' jóval a relativitási elmélet 
megalkotása előtt számításnak vetette 
alá a jelenséget és azt találta, hogy a 
többi bolygótól eredő perturbáció ro
vására 532" írandó. Magyarázat nél
kül marad 42". Éppen ennyire rúg az 
elmélet szerint a Merkur és a Nap ada
taiból számított relativisztikus peri- 
héliummozgás. Newcomb számításaiban 
azonban hibákat fedeztek fel. Ennél
fogva ma még nem állítható, hogy el
mélet és tapasztalat között számbeli 
megegyezés áll fenn. A relativisztikus 
perihéliummozgás ténye azonban két
ségtelen. N. K.

Merogónia bizonyos tekintetben a 
szűznemzéssel (1. Parthenogenezis) pár
huzamos jelenség, amelynél az új élő
lény a pete protoplazmájának egy ré
széből és a spermium magvából fejlő
dik, míg a pete sejtmagja a fejlődésben 
nem rész részt. A spermium a fejlődés
hez elegendő protoplazmamennyiséget 
kapván, mintegy parthenogenetikusan 
indul fejlődésnek. A M. jelensége ilyen 
célra alkalmas állatpetéken többféle el
járással idézhető elő. Tengeri sünök 
érett petéjét rázással több kisebb proto
plazmarészre lehet bontani, melyek kö
zül természetesen csak egy tartalmazza 
a pete sejtmagvát. Ha ezt az egyet el
távolítjuk és a pete többi darabjait 
mesterségesen spermiumokkal terméke
nyítjük meg, a megtermékenyített plaz
madarabok fejlődésnek indulnak és ren
des arányú, csak a plazma mennyisé
gével arányos törpe termetű lárvákká 
alakulnak. — Egy másik eljárás, ame
lyet különösen kétéltű s azok között 
is gőtepetéken alkalmazhatunk a M. 
jelenségének előállítására, a következő: 
A rendes körülmények között (fizio
lógiásán) több spermiummal terméke
nyülő gőtepetét úgy fűzzük hajhurok 
segítségével két részre, hogy az egyik- 

Természettudományi Lexikon.

bo a megtermékenyített petesejtmag 
(barázdálódási mag), a másikba pedig 
egy vagy több spermium magva jus
son. Mindkét petefélből rendes lárva 
fejlődhetik, a M.-s lárva azonban törpe 
növésű marad. — Bármilyen módszer
rel állítjuk is elő a M.-s állatokat, a 
testüket felépítő minden egyes sejt 
magva haploid lesz, azaz csak felét 
fogja tartalmazni a fajra jellemző kro- 
mozómák számának. A kromozómák 
utólagos regulativ kiegészítődése elő
fordul. D. E. és K. A.

Meromorfóza, 1. Heteromorfóza.
Meso-, 1. Mező-.
Mesterséges felhő. Több ízben meg

figyelték, hogy magasan haladó re
pülőgép nyomában hosszú, farkszerű 
felhő képződött. A jelenség magyará
zata az, hogy az illető levegőrétegben 
megvolt a megfelelő mennyiségű víz
gőz a telítettségi állapothoz, de hiány
zottak a kicsapódást lehetővé tevő 
kondenzációs magvak: ezeket szolgál
tatták a motor égési termékei (1. Kö
dösítés). T. G.

Mészvegetáció, 1. Bazifil növények, 
Hidrogénexponens.

Metagalaktika, 1. Tejútrendszer.
Metalimnion, 1. Epilimnion.
Metalix-lámpa, 1. Fém Röntgen- 

lámpa.
Metallográfia. A M. tárgya annak a 

kérdésnek a tanulmányozása, hogy az 
ötvözetek szerkezeti sajátságai és az 
összetétel milyen módon függenek ösz- 
sze egymással. Módszerei a termikus 
analízis (1. ott), továbbá fómcsiszola- 
tok mikroszkópikus vizsgálata ráeső 
fényben; elméleti alapja a Gibbs-fázis- 
szabály. L. B.

Metamágnesség. Overbeck olyan öt
vényeket talált, amelyek gyenge mág
neses térben paramágnesek, a tér erő
södésekor paramágnességük maximális 
lesz, majd csökken, végül diamágnes- 
ségbe megy át. Ez a jelenség a M. 
Ilyenek a cink és réz ötvényei. Ügy 
készülnek, hogy folyékony cinkbe réz
darabot dobnak vagy pedig megol
vasztott cinkbe finoman elosztva réz
port hintenek. Lehet, hogy a jelenség
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a diamágneses ötvényeknek kevés vas- 
tartalmán alapszik és a vas mágneses 
telítettségével függ össze. De a ma
gyarázat nem lehet ilyen egyszerű, 
mert a M. nem pusztán a vastartal
mon múlik. Cink és vas, továbbá réz 
és vas ötvénye kevés vastartalommal 
nem mindig mágneses. Lehet, hogy a 
vas éppen a cinkvas-ötvényekben idézi 
elő a M. Ha ugyanabban az ötvény
ben a vas helyébe más paramágneses 
anyagot veszünk, M. nem áll elő. M. J.

Metamorfózis az ásvány-kőzettanban 
átalakító folyamatot jelent. Megkülön
böztetünk: a) t e r m á l  M.-t, b) d i
n a m ó  M.-t és c) d i n a m o t e r m á l  
M.-t. I tt foglalkozzunk azzal a folya
mattal, mely meglevő eruptív vagy üle
dékes kőzetekből m e t a m o r f  k ő 
z e t e k e t  (kristályos palákat) hoz 
létre. A kőzeteket átalakító M. magas 
hőmérsékleten vagy nagy nyomás alatt 
vagy magas hőmérsékleten és nagy nyo
más alatt a Föld mélyében megy végbe. 
Legnagyobb szerephez a dinamotermál 
M. jut. Körülményei között a víz oldó 
hatása nagy mértékben felfokozódik. 
A víz old, de az oldott anyagot egy
úttal le is rakja: feloldás és kiválás 
egyidőben mennek végbe. Ekkor vagy 
ugyanannak az anyagnak egyszerű át- 
kristályosodása történik (pl. mészkő 
márvánnyá), vagy az oldott anyagok 
cserebomlása következtében új ásvá
nyok jönnek létre. Az anyag kiválása 
kristályosodási magvak (1. ott) körül 
indul meg, a kisebb kristályok rö
videsen eltűnnek, a nagyobbak még 
inkább megnövekszenek (az előbbie
ket mintegy felszippantják). Ennek 
oka abban rejlik, hogy rácsegyen
súly csupán a részecskék messze
menő párhuzamos elrendeződése vagy 
ikerképződés esetén áll fenn. Egyet
len nagy kristály ennek a fizikai 
követelménynek inkább tesz eleget, 
mint sok különböző helyzetű kis egyed. 
— A metamorf kőzet kizárólag kris
tályokból áll (üveg sohasincs benne), 
ezért is nevezték régen e kőzeteket 
k r i s t á l y o s  p a l á k  nak. Gyakori 
sajátsága e kőzeteknek a p a l á s  szer

kezet. Ennek az az oka, hogy a leme
zes V. rudas kifejlődésű ásványelegy
részek a nyomó, illetve nyíró erők ha
tása alatt lapjukkal v. hosszirányuk
kal a lehetséges kitérés irányában he
lyezkednek el. A palás t e x t u r a  te
hát a mechanikai erőktől kikényszerí- 
tett k i t é r é s i  s z e r k e z e t .  Az 
ásványok lemezes vagy rudas kialaku
lását az egyoldalú nyomás, a s t  r e s z 
alatt végbemenő k ó n y s z e r k r i s -  
t á l y o s o d á s  okozza. Tudvalevő 
ugyanis, hogy rendes kristályosodás
kor a képződő kristály a felületi ener
gia minimumára törekszik; a M. köz
ben keletkező ásványszemeken azonban 
bizonyos nyíróerők maradandó alak
változást és ezzel kapcsolatban felü
leti nagyobbodást okoznak, amellyel a 
felületi energia megnövekedése jár. Ez 
ellenkezik a kristályosodás előbb em
lített törvényszerűségével. A képződő 
kristály az ellentétet úgy iparkodik ki
egyenlíteni, hogy rajta aránylag kis 
energiaértékü síkok alakulnak ki ural- 
kodólag, vagyis lehető egyszerű indexű 
lapokkal (rendesen hasadási síkokkal) 
határolt kristályok jönnek létre. Köl
csönös térbeli elrendezésükkel megszab
ják a metamorf kőzetek jellegzetes szö
vetét, így kialakul a k r i s t á l y 
m e c h a n i k a i  s z ö v e t r e n d .  — 
Kiválási sorrend (mint az eruptív kő
zeteknél) a metamorf kőzetekben nincs! 
Az átalakuló kőzet bizonyos egységes, 
adott körülményekhez kénytelen iga
zodni, nem úgy, mint az eruptív kő
zetek képződésénél, ahol a folyamatot 
folytonos változás, a hőmérséklet csök
kenése stb. jellemzi. — Adott kémiai 
összetételű vegyület, amennyiben több 
módosulata lehetséges, a M. folyamán 
a kisebb molekula-térfogatú módosu
latban kristályosodik ki, melyben az 
adott alkatrészek a legkisebb térfoga
tot töltik be, amelynek tehát legna
gyobb a sűrűsége ( v o l u m - t ö r -  
V ó n y ) .  Pl. MLSiOs-összetételű vegyü
let három módosulatban ismeretes, mint 
andalusit, sillimanit és disztén; a me
tamorf kőzetekben többnyire disztént 
találunk, ennek van a három közül
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legkisebb molekula-térfogata, vagyis 
legnagyobb sűrűsége. — A kristályos 
palák képződésének helye szerint, hogy 
t. i. a, M. a felszín alatt milyen mély
ségben megy végbe, a M.-nak há
rom fáeiesét szokás megkülönböztetni: 
f e l s ő -  vagy e p i z ó n a ,  k ö z é p -  
8 ő- vagy m e z o z ó n a ,  a l s ó -  vagy 
k a t a z ó n a .  Az egyes övék fizikai 
körülményei különböznek, az eredeti 
kőzetből a különböző övékben más-más 
metamorf kőzet lesz, pl. diabáz kisebb 
mélységben (epizónában) zöldpalává, 
nagyobb mélységben (mezozónában) 
gránátamfibolittá, a legmélyebb övben 
(katazónában) eklogittá alakul. — A 
metamorf kőzetek ásványainak opti
kai orientációjából, továbbá a bennük 
levő finom zárványok sajátos (pl. 
s-alakú) elrendeződéséből a kőzet lassú 
elmozdulására következtetnek. A palás 
szerkezet az ásványelegyrészeknek ilyen 
lassú mozgással kapcsolatos deformá
ciójából, gördülő-csúszó mozgásából is 
létrejöhet. E vizsgálatokkal a tekto
nikus elmozdulások iránya állapítható 
meg. — A М.-ok a földkéreg alakulá
sában nagy szerepet játszó és a tudo
mányos érdeklődés középpontjában álló 
folyamatok. R. R.

Metastabil állapot. Metastabilnak ne
vezzük egy atomnak valamelyik ger
jesztett állapotát akkor, ha ebből mé
lyebb energiájú állapotokba az átme
net nem lehetséges, vagyis az átmene
tet a kiválasztási szabályok tiltják. 
Általában egy atom csak 10~8 sec 
nagyságrendű ideig marad gerjesz
tett állapotban, azután energiáját 
kisugározva, mélyebben fekvő kvan
tumállapotba megy át. Metastabilis 
atomok természetesen sokkal tovább 
maradhatnak gerjesztett állapotban, 
de végül vagy elnyelnek egy bizo
nyos energiát, pl. ütközés által, mely 
őket egy más állapotba viszi át, 
melyből már lehetséges az alapál
lapotba való átmenet, vagy végül 
mégis a tiltott vonal kibocsátásá
val átmennek az alapállapotba. A til
tott volta a vonalnak t. i. csak azt 
fejezi ki, hogy az átmenet sokkal ke-

vésbbó valószínű, így az ilyen meta
stabil állapotók élettartama 10—3 nagy
ságrendű, tehát 10'_8-hoz képest óriási. 
Ilyen tiltott vonalakat találtak töb
bek közt a csillagászatban gázködök 
színképében. Egy példáját a M.-nak 
találjuk a Яе-spektrumban (1. ott), 
ahol az említetten kívül még egy eset 
ismeretes a pararendszeren belül. Egy 
másik igen híressé vált példa a higany 
spektrumában található, ahol egy 2рз- 
állapot metastabilis és már meg is ta 
lálták a hozzája tartozó „tiltott“ szín
képvonalakat. A M. fogalmát először 
Franck és Knipping vezették be.

N. T. és G. P.
Metaplázia valamely szerv bizonyos 

feladatra differenciálódott szöveteinek 
más szövetféleséggé való átalakulása. 
A M. leggyakrabban regenerációs je
lenségekkel kapcsolatos. M. esetén a re
generáció (1. ott) alapját képező blas
tema (1. ott) nemcsak embrionális ki
nézésű indifferens sejteket tartalmaz, 
hanem olyanokat is, amelyek már egy
szer az új felhasználásától eltérő minő
ségű szövetekké differenciálódtak. A M. 
egyidejűleg kitűnő példája annak, hogy 
a szövetek fejlődési potenciája messze 
túlterjed azon a határon, amelyet a 
szövet a fejlődés folyamán ténylegesen 
megvalósít. Az átalakuló szöveti sejt 
a M. folyamán nem közvetlenül válto
zik át, hanem előbb mintegy vissza
differenciálódik. Elveszti a már egyszer 
elnyert jellegét, esetleg osztódásra is 
képes lesz. Azután ezek a visszadiffe
renciálódott, eredeti jellegüket elvesz
tett sejtek veszik fel fokozatosan az új 
szövetféleségre jellemző tulajdonságo
kat. Tehát újra, de más irányban dif
ferenciálódnak. — A M . bizonyos re
generációs folyamatoknál szükségszerű 
jelenség. Nevezetesen akkor, ha a pót
landó szerv teljesen elveszett, a csonk
ban maradéka nincs, akkor újraképzése 
csak más szövetféleségekből történhe
tik. Ilyen esetben gyakran megtörté
nik, hogy a regenerált szerv a csira
levelek határait átlépve, más csiralevél- 
területből veszi eredetét, mint vette 
volt az egyedfejlődés folyamán. így pl.
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a regenerált rákvégtagok izomzata a 
hipodermisből fejlődik, tehát az erede
tileg mezodermális származású szerv 
az ektodermából regenerálódik. Váz- 
mentes végtagcsonkok a farkos két- 
éltűeknél az elveszett végtagra jellem
ző csontvázzal bíró új végtagot rege
nerálnak. — A M . igen jó és ismert 
példája a számos kutató által vizsgált 
Woiff - szemlencseregeneráció, mely a 
farkos kétéltű állatoknál fordul elő. 
Ezek lencséje az egyedfejlődés folyamán 
a fej ektodermájából alakul az elsőd
leges szemhólyag érintésére (thigmo- 
morphoeis). Az elveszett lencse azon
ban nem a cornea ektodermájából re
generálódik, mint az az egyedfejlődés 
analógiájára várható volna, hanem az 
írisz felső szélének két epiteliális le
mezéből egy kis lencsehólyag alakul, 
amely aztán az embrionális lencsefejlő
dés törvényei szerint rövidesen szabá
lyos helyzetű lencserostokkal telt len
csévé alakul. — A m o r p h a l l a x i s -  
nak nevezett jelenség a M. iskolapél
dája. A morphallaxis esetében ugyanis 
az elveszett szerv nem regenerációs 
blastema eegítségével alakul ki újra, 
hanem a megmaradt szervezetrész szö
vetanyaga rendeződik és alakul á t köz
vetlenül egy teljes szervezetté. A szerv 
vagy testtöredék úgy organizálódik át 
teljes állattá, hogy a folyamatban a 
sejtosztódásnak vajmi kevés szerep jut. 
A morphallaxis gyakori jelenség az 
örvényférgeknél. Ezek egészen apró test
töredékekből morphallaxis révén tel
jes egész, minden szervvel rendelkező, 
csak arányosan kisebb állatok alakul
hatnak. D. E. és K. A.

Metaszindézis, 1. Redukciós osztó
dás.

Meteorograf. A levegő hőmérsékle
tének, nyomásának és esetleg nedves
ségének mérésére szolgáló öníró műszer, 
amelyet kötött léggömb, sárkány, re
pülőgép vagy műszeres szabad léggömb 
segítségével a magasabb légrétegekbe 
felbocsátunk. A felsorolt különböző cé
lokra különböző típusok szolgálnak. 
Főcél az, hogy e műszerek aránylag 
csekély súly és terjedelem mellett pon

tos értékeket szolgáltassanak, aminek 
előfeltétele a gondos laboratóriumi elő
készítés. A használatos műszerek súlya 
változó, 10—12 grammtól (Jaumotte, 
Dines) 1 kg-ig (repülőgépműszer, ahol 
a súly nem fontos annyira). Hőmér
sékleti mérőhatáruk (1—2 tizedfok 
pontosság mellett) +35°-tól —80°-ig 
terjed, a nyomást 1 mm pontossággal 
mérik 750 mm-től le 10 mm-ig. Régeb
ben М.-on általában olyan öníró mű
szert értettek, amely több elemet (eset
leg szelet is) leírt. T. G.

Meteorológia =  légkörtan, a légkör 
jelenségeivel foglalkozó tudomány. Ré
szei az á l t a l á n o s  l é g k ö r t a n  
(elméleti meteorológia), i d ő j á r á s -  
t a n (szinoptika), i d ő j e l z é s t a n  
(prognosztika), ó g h a j l a t t a n  (kli
matológia) és a magas l é g k ö r  k u 
t a t á s a  (aerológia). A légkör jelen
ségeinek az ember életével és működé
sével való számos kapcsolata folytán, 
mint a légkörtan gyakorlati ágait em
líthetjük az orvosi, földmívelési, épí
tészeti stb. időjárás- és éghajlattant.

B. N.
Métergyertya, 1. Megvilágítás erős

sége.
Metroklin-öröklés,il.'Uniformitásjsza-

bálya.
Meunier-síkok, 1. Gránittektonikai 

módszer.
Mező-, mint a szó elé tett képző, 

azt jelenti, hogy a szóban feltüntetett 
tulajdonságot közepes mértékben ta
lálhatjuk meg. Pl. mezosaprób élő
lények azok, melyek a szennyvizeknek 
csak közepes mértékű szennyeződését 
képesek elviselni ; a mezohalin élőlények 
pedig csak közepesen sós vizekben él
hetnek stb. A magasabb fokozatot a 
poly- az alacsonyabbat az oligo-szócs- 
ka jelenti. Így van polysabprób, poly
halin, oligosaprób, oligohalin stb. V. L.

Mezofázis (mezomorf-rendszer) név
vel jelöljük azokat a képződményeket, 
melyeknek állapota közbülső helyet 
foglal el az amorf (gáz és folyékony) 
és a kristályos állapot között. A M.-ok 
belső szerkezete — szemben a kristá
lyos anyagok szerkezetével — csak bi
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zonyos irányok mentén mutat szimmet
rikus periodicitást. Kétféle alakját is
merjük : a n e m a t i k u s é s a  s mek-  
t  i к u s alakot. Nematikus alaknál 
anizodimenzionális részecskék (pálcika
alakú molekulák) tengelyeikkel pár
huzamosan helyezkednek el, erre merő
leges irányban azonban rendezetlen 
eloszlásban vannak (1. ábrát). Ilyen

N em atikus Sm ektikus
m ezofázis.

szerkezetük van pl. a vanadiumpen- 
toxid-szol részecskéinek. A smektikus 
alaknál az anizodimenzionális (pál
cikaalakú) részecskék két irányban 
rendezettek, vagyis rétegezettséget mu
tatnak (1. ábrát). Smektikus M.-t ké
pez pl. a p-azoxybenzoesavasäthylester. 
A М.-ok sok esetben külsőleg folyé
kony halmazállapotúaknak látszanak, 
azonban optikailag mindig anizitró- 
pok. Az ilyen M.-okat kristályos fo
lyadékoknak (folyékony kristályoknak) 
nevezik. A smektikus alakok rendsze
rint éles Röntgen-diagrammot adnak, 
melyből a rétegek vastagságát, vagyis 
az identitási periódusokat lehet meg
állapítani. A p azoxybenzoesavasáthyl- 
esternél a réteg vastagsága megegye
zik a molekulák hosszával (20 A).

B .A .
Mezofita, ökológiai csoport, köze

pes vízigényű és vízellátású növények, 
a higro- (1. ott) és xerofiták (1. ott) 
között állanak. S. R.

Mezohalin, 1. Mező-.
Mezomorf rendszerek, 1. Mezofázis.
Mezoszaprob élőlények azok a szer

vezetek, melyek a szennyvizeknek kö
zepes fokú szennyeződését is eltűrik (1. 
Saprobiózis). Megkülönböztetnek a- és 
/?-mezoszaprób szervezeteket is. V. L.

Mezothóriuin a Ihóriumnak első át
alakulási terméke (vegyjele MsThi),

amelyből alfa-sugárzás útján keletke
zik a következő egyenlet szerint: 
Th—He +  MsThi (1. Radioaktív bom
lássorok). Kémiai tulajdonságaira néz
ve azonos a rádiummal, de radioaktív 
tekintetben ettől különböző. Felezési 
ideje 6'7 év. Előállítható a mona- 
zit-homokból (lásd Radioaktív ásvá
nyok), lényegileg hasonló módon, 
mint a rádium az urániumércekből. 
Minthogy pedig a monazit-homok 
több-kevesebb urániumot is tartalmaz 
(amelyből rádium keletkezik), az így 
előállított М.-ban mindig van egy ke
vés rádium is. Rádiumtól mentes 
M.-ot régi, elhasznált Auer égőkből ál
lítanak elő, amelyek anyaga tórium 
(oxid) és ennek bomlása folytán M.-ot 
is tartalmaznak. A gyakorlatban hasz
nálatos mezotórium-készítmények a 
MsThi mellett MsTh-i-t is tartalmaz
nak, amely utóbbi kb. 2 nap alatt már 
egyensúlyba jut a MsThi-gye\. Az 
ilyen készítmények áthatoló sugár
zása kizárólag a MsThí-i'ól ered. Régi 
mezotórium-készítmények ezenkívül a 
rádiótóriumot és ennek bomlástermé
keit is tartalmazzák (1. Radioaktív 
bomlássorok). I.L .

Micella. A kolloidoldatok aszorpciós 
réteggel (szolvátréteggel) ellátott ré
szecskéi a M.-k. Az adszorpciós réteg 
a diszperziós közegben oldott ionok
ból és a diszperziós közeg molekulái
ból áll. Az adszorbeált ionok képezik 
az elektromos kettősréteget, mely 
mintegy be van ágyazva a diszperziós 
közeg molekuláiból alkotott li-oszférá- 
ba. A M.-k lehetnek pozitív vagy ne
gatív töltésűek, aszerint, hogy az 
elektromos kettősréteg belső rétegét 
pozitív vagy negatív ionok alkotják. 
A közeg molekuláit egyrészt maguk a 
részecskék adszorbeálják, másrészt az 
elektromos kettősréteget alkotó ionok 
hidratációjuk következtében kötik le 
(1. Elektromos kettősréteg, Lioszorp- 
ció). B. A.

Micella-elmélet. A természetes kol
loidanyagok, a természetes xerogélek 
(cellulózé, fehérjék), valamint a lio- 
gélek, a M. szerint szubmikroszkó-
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pos méretű részecskékből, micellákból 
épülnek fel, melyek sok esetben kris
tályos szerkezetűek (Nägeli). A M. 
helyességét az újabb vizsgálatok, kü
lönösen a röntgenográfia igazolta. B. A.

Miehelson kísérlete, (összefüggését 
a relativitás elméletével 1. Relativitás 
elmélete.) Miehelson 1881-ben, majd 
Morleyve 1 együtt 1887-ben rendkívül 
precíziós kísérletet végzett annak 
megállapítására, vájjon a Föld moz
gása befolyásolja-e a fénysebességet. 
A használt mérőeszköz a Michelson- 
interferometer volt. Lényege L-alak- 
ban merőlegesen szerelt két egyenlő 
hosszúságú kar, végükön egy-egy tü
körrel. A szögpontból két kohérens 
fénysugár halad a két kar mentén és 
a tükrökön visszaverődve, a szögpont
ban jellegzetes interferenciacsíkokban 
egyesül. Ha az egyik kar a Föld moz
gásának irányába mutat, az ennek 
mentén haladó fénysugár, Lorentz el
mélete szerint, késést szenved a má
sikhoz képest, ami az interferencia
csíkok meghatározott helyzetét ered
ményezi. 90°-nyi elforgatás után a 
másik kar kerül a mozgásirányba. A 
forgatás alatt az interferenciacsíkok 
vándorlását kellene észlelni. A kísér
let teljesen eredménytelenül végző
dött. A Föld mozgásirányában haladó 
fénysugár nem késett. A Föld moz
gása nincs hatással a fénvsebességre.

N. K.
Mikroanalízis, 1. Kvalitatív mikro- 

analízis.
3Iikróba (mikrobium, apró lény): 

apró, leginkább mikroszkopikus kicsi- 
ségű élőlények, tekintet nélkül hova
tartozásukra a természetrajzi rendsze
rekben. P. H.

Mikrobicidia, 1. Baktericidia.
Mikrocita és makrocita. A vörösvér- 

sejtek nagysága élettani körülmények 
között eléggé állandó. Bizonyos kóros 
körülmények között (főleg kóros vér- 
szegénység esetében) nagyságuk vagy 
jóval kisebb a normálisnál (mikrocita), 
mely körülbelül 6 (1 =  O'OOl mm), 
vagy jóval nagyobb (makrocita), amely 
9 és 15 mikron között változik. T. H.

Mikrocurie, 1. Emanáció.
Mikrodisszekció, 1. Mikrurgia.
Mikrofon. A M. a hangrezgéseket 

elektromos rezgésekké átalakító be
rendezés. A s z é n p o r o s k o n t a  kt- 
M.-t szilárd és mozgó elektród (mem
brán) közötti laza szénpor alkotja, 
amelyen egyenáramot vezetünk ke
resztül. (1.) Ha a hangrezgések követ
keztében mozog a membrán, akkor 
megváltozik a ezénréteg ellenállása és a 
hangnak megfelelő áramerősségválto
zások jönnek létre. Ezeket egy transz
formátoron keresztül vesszük le, amely 
a nyert váltakozó feszültséget az 
energiaátadásra legalkalmasabb ér-

m

I 2  3
Mikrofonok.

tékre alakítja át. Telefonkészülékek
nél ilyen mikrofon van használatban. 
— A R e i s s - M. szintén s z é n p о - 
r o s  M., de elektródjai nem mozog
nak. (2.) A laza szénpor egy márvány
kocka felületének mélyedésében van 
elhelyezve, ezt a réteget egy vékony 
gumihártya tartja. Az elektródok a 
porréteg két szélén vezetik be és ki 
az áramot. A gumihártya rezgése al
kalmával összenyomja n, szénréteget 
és változtatja ennek az ellenállását, 
Rádióállomásokon ma is még gyakran 
használják. — A Riegger-kondenzátor- 
м .  egészen más elven alapszik. Két 
elektródja egy kondenzátor két lemezét 
alkotja. (3.) Az egyik lemez a hangrez
gések következtében mozog. Ennek meg
felelően változik a kondenzátor kapa
citása. A hangrezgések szerint válta
kozó kapacitású kondenzátort egy elek-
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tromos rezgőkörbe kapcsolják és erről 
veszik le a hangáramot. A kondenzátor 
szilárd lemezén nyílások vannak a hang
hullámok átengedése céljából. Mögötte 
0-1 mm-nyire van a mozgó lemez, 
egy 05 mikron vastagságú alumínium- 
hártya. Emögött 2 mm vastag légván
kos van. A kondenzátorhoz tartozó 
rezgőkört a M.-állvány talapzatán he
lyezték el, árnyékolva a zavaró ha
tások elől. Eádióállomásokon ma leg
inkább ilyen rendszerű M.-kat használ
nak. —- A M.-k lényeges kelléke, hogy 
a legkülönbözőbb rezgésszámú hang
rezgéseket lehetőleg egyformán jól 
fogják fel és azonkívül minél érzéke
nyebbek legyenek. Az első feltétel a 
közönséges szénporos M.-nél teljesül 
legkevésbbé, bár ennek az érzékeny
sége a legnagyobb. V. M.

Mikrofotográfia célja hogy mikro
szkopikus testekről nagyított fotográ
fiát adjon. Elve ugyanaz, mint a mikro- 
projekcióé (1. ott), csak a valós képet 
felfogó ernyő helyére a fotográfusle
mez kerül és természetesen kisebbfokú 
nagyítást állítunk elő. Az objektív és 
a lemez, mint a fotográfiánál mindig, 
sötét kamrába van foglalva.

Lehet a képet pusztán az objektív
vei előállítani. Erre a célra mikro
szkóp objektíve használható. De ha 
erősebb nagyítást akarunk, akkor az 
okulárt is alkalmazzuk a mikroszkóp 
másik végén. így az okulárral meg
nagyobbítjuk az objektív által keltett 
valós képet. Ez a második valós kép 
a fotográfuslemezre esik. Ultraibolya 
fényben a mikroszkóp feloldó képes
sége nagyobb, ezért célszerű ilyen 
fényben fotografálni. Ekkor az objek
tívnak kvarcnak keli lenni. M. J.

Mikrofotométer fotográfus-lemezek 
megfeketedésének kimérésére használt 
eszköz. Különösen a fotográfus-leme
zen rögzített színképvonalak erősségét 
és szerkezetét állapítják meg vele. 
A K o c h - f é l e  M. - ben a lemezen 
fényt bocsátanak át, az átmenő fény 
pedig fotocellára esik. A cellával 
összekötött elektrometer kitérését fo- 
tografálják. Minél erősebb a kimért

lemez feketedése, annál gyengébb az 
áthaladó fény és annál kisebb az elek
trometer kitérése. Ha keskeny nyaláb 
esik a kimérendő lemezre és ezt a le
mezt ugyanakkora sebességgel toljuk 
el, mint a regisztráló lemezt, akkor a 
színképvonalak finom részleteit is ki 
lehet deríteni. A fotocella helyett hő
elemet is lehet használni. M. J.

MikrokinemafogTáfia mikroszkópos 
mozgóképfelvétel. Igen nagy a tudo
mányos jelentősége, mert amit a ré
gebbi morfológusok évtizedekig tartó 
szorgalma és képzelete nagy fáradság
gal a rögzített helyzetképekből kö
vetkeztetett, a lassú, titokzatosan le
zajló folyamatokat a vásznon néhány 
perc alatt világosan és érthetően érzé
kelteti a szemlélő előtt. Legkiválóbb 
művelője Canti H„ aki első korszak- 
alkotó filmjét a sejtoszlásról a Buda
pesten tarto tt első nemzetközi sejt
kutató kongresszuson pergette le 1927- 
bén. De Huzella Tivadar, magyar bio
lógus professzor íílmfelvételeit is a leg
nagyobb elismeréssel fogadják a kül
földi kongresszusokon. Cs. M.

Mikroklíma. 1. A távolabbi környe
zet viszonyaitól nagymértékben elütő 
helyi éghajlat, például egy bizonyos 
völgy, völgjdmtlan, hegycsúcs, tópart, 
erdő, város stb. különleges éghajlata. 
Ezt a helyileg mutatkozó éghajlati 
különlegességet a domborzatból, a ta
laj anyagából, a növényzetből, emberi 
építkezésből stb. származó sugárzási 
és légáramlási különbségek létesítik. 
Az ilyen helyi éghajlat hatástávol
sága legfeljebb néhány kilométer, a 
inakroklímában szerepet játszó nagy 
területeken és távolságokon érvénye
sülő különbségekkel szemben. 2. M. 
egy egészen kis, csak méter-, sőt centi
méter-nagyságrendű távolságban, he
lyesebben térben érvényesülő éghajla
tot, pl. egy bizonyos szoba vagy kert, 
házfal, fa árnyéka, madárfészek, egér
lyuk különleges éghajlatát jelenti. A 
M. ez utóbbi szőkébb értelmezése és 
kutatása, igen nagy életéghajlattani 
(bioklimatikus) jelentőségű. 3. Közvet
lenül a talaj mentén lévő levegőrétegek
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különleges meteorológiai viszonyaival 
foglalkozik a M. A talaj mentén sok
kal erősebb a felmelegedés és jóval 
nagyobbak a lehűlések, viszont nö
vényzettel, fákkal, erdőkkel borított 
talaj felett jóval kisebb. A nyilt terü
letek, ahol a sugárzási viszonyok za
vartalanabbak, jóval nagyobb hőmér
sékleti ingadozások mutathatók ki, 
mint akár az erdőben, akár a már za
vartalanabb, embermagasságú levegő
rétegekben. Ezt a fogalmat Geiger R. 
(München) vezette be a tudományba.

B. N. és R. A.
Mikroinanipulátor az az eszköz, 

amelynek segítségével mikroszkóp alatt 
egyes sejtek is megoperálhatók. Vagyis 
mikroszkóphoz szerelhető, csavarokkal 
ellátott készülék, amelynek segítségé
vel üvegtűkkel és pipettákkal végez
hetők el a beavatkozások. Legelter
jedtebb a Chambers- és a Péterfi-M. 
Utóbbit a Zeiss-gyár hozta forgalom
ba, azért Zeiss-M.-nak is nevezik. Az 
Amerikában működő Rényi György is 
jelentős munkával járult ehhez a tech
nikához. Cs. M.

Mikromérleg kis tömegek mérlegelé
sére használatos. Még nagyobb pon
tosságot lehet vele elérni, mint a leg
finomabb emelőmérlegekkel. Lényegé
ben lehet torziós mérleg. Üveg- vagy 
kvarcüvegszál vízszintesen ki van fe
szítve és függőlegesen lógó üvegszál 
van hozzáforrasztva. Ez tartja a mé
rendő tömeget. A terhelésnél a víz
szintes szál elfordul, ezt pedig a vele 
összefüggő mutató jelzi. A mutató 
mellett lépték van. — A M. lehet 
egyenlőkarú mérleg is, csak a lengő 
rendszernek igen könnyűnek kell 
lenni. Így Vio mm vastag kvarcüveg
szálakból készítenek mikromérleget. 
Az egyik kar végén állandó megter
helés van. A másik végére függőlege
sen lógó kvarcszál van forrasztva. En
nek alsó végén levegővel telt, elzár
ható kis edényt lehet függeszteni. A 
mérleg zárt szekrényben van, ebben a 
nyomást változtatni és manometeren 
leolvasni lehet. A karok lengését tük
rös leolvasással lehet figyelni. A nyo

mást úgy választjuk meg, hogy a 
mérleg terhelés nélkül egyensúlyban 
legyen. Most a mérendő tömeget a kis 
edénybe helyezzük és a mérlegre 
akasztjuk. A nyomást addig növel
jük, míg az egyensúly újra helyreáll.
U. i. a nyomás nagyobbodásakor a 
felhajtóerő nő. A nyomás növekedé
séből a keresett súlyt egyszerűen ki 
lehet számítani. A mérés pontossága 
a milligramm 2—3 milliomod részét 
éri el. M. J.

Mikroprojekció mikroszkopikus tár
gyak vetítése nagyobb hallgatóság 
számára. A tárgyat, mint a közönsé
ges vetítésnél, kondenzor-lencsével vi
lágítjuk meg úgy, hogy a lámpa fé
nyét a tárgyon egyesítjük. De ennek 
az a hátránya, hogy a lámpa fényé
nek egyenetlensége a tárgyon meg
látszik. Ezért célszerű külön kollektor
lencsével a lámpa fényét a konden- 
zor-lencsére leképezni, ez a lencse pe
dig a fényt a tárgyon egyesíti. Az így 
megvilágított tárgyról különleges ob
jektív-rendszerrel az ernyőn valós ké
pet állítunk elő. M. J.

Mikroszeizmikus nyugtalanság kö
vetkeztében, amint a földrengésjelző 
készülékek feljegyzései mutatják, a 
földkéreg csaknem állandó rezgésben 
van. A legnagyobb kilengés amplitú
dója 005—04)001 mm, periódusa 60— 
04)05 mp között változik. A M.-t
1. erőgépek és az utcai forgalom,
2. vízesések, 3. vulkáni gázok kitódu-
lása, 4. meteorológiai tényezők (viha
rok, szelek és gyors légnyomásválto
zások), 5. hullámcsapás, 6. a felső 
kéregrészek megfagyása következtében 
keletkezett földmozgás kelti. Guten
berg В. módszert dolgozott ki a M.- 
feljegyzések alapján való időjárásjós
lásra. S. B.

Mikroszeizmológia, 1. Földrengéstan.
Mikrurgia, Shouten L. S. és Barber 

A. eljárása, amellyel a sejteket ope
rálni lehet. Chambers R. és Péterfí, T. 
továbbfejlesztették ezt a technikát s 
módosított eljárásukkal a sejteken úgy 
a magon, mint a sejttestben különböző
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beavatkozásokat lehet végezni, idegen 
anyagokat injiciálni stb. Cs. M.

Miliőhatás, 1. Modifikáció, Szomáció.
Millibar, 1. Bar.
Millicurie, 1. Emanáció.
Millikon sugarak, 1. Ultraibolya 

sugarak.
Mindéi, 1. Pleisztocén.
Minimiareal valamely állományon 

belül azon legkisebb terület, amely az 
összes, az illető állományban (tehát 
lokálisan) állandó fajokat magában 
foglalja (svéd iskola). Meghatározása 
kvadrátmódszerrel (1. ott). Nagysága
1—4 nr között, fás növényszövetkeze
tekben nagyobb (1. Sűrűség). S. R.

Mischungslüeke, 1. Oldékonyság.
Mitogenetikus sugarak. Gur witsch 

orosz biológus vizsgálatai szerint a 
mitotikus osztódás lefolyásában ibo
lyántúli, rövid hullámhosszúságú su
garak játszanak közre, melyeket az 
élő szervezetek bocsátanak ki maguk
ból. Különösen hatásos sugárforrások 
volnának az osztódásban levő szöve
tek, általában embrionális szövetek, 
petesejtok, élesztő- és baktériumsejtek, 
továbbá a vér. Gurwitsch szerint a 
M. hullámhosszúsága 1900— 2400 Ä 
között van; a sugarakat sikerül meg
törni és visszaveretni, vagyis teljesen 
úgy viselkednek, mint egyéb sugarak. 
A M. intenzitása nagyon csekély: 
1010—10е Erg. cm2/sec. között mo
zog. Ez a csekély intenzitás lehet a 
magyarázata annak, hogy fizikai mód
szerekkel a M. meglétét kifogástala
nul kimutatni még nem lehetett. Egy 
másik nehézség abban van, hogy a 
M. sugarak hatásának, az ú. n. m i- 
t o g e n e t i k u s  e f f e k t u s n a k  ki
mutatása még mindig csak a mitózi- 
sok számlálásában áll, ami pedig nem 
megbízható módszer. Ezek a körülmé
nyek magyarázzák, hogy a biológu
sok legtöbbje Gurwitsch vizsgálatai
val szemben egyelőre tartózkodóan vi
selkedik. G. E.

Mobilideserta, mozgótalajú növény
szövetkezetek. Edafikus xerofil nyűt 
növényszövetkezetek, kialakulnak szél 
(homok), víz (folyók hordaléka) vagy

nehézségi erő (lejtők mozgó törmeléke) 
mozgatta talajon, bármely klímában. 
Talaj nyers, húmusztalan, megkötése 
nehéz, a szél, víz vagy mállás új nyers
anyaggal gyarapítják, így állandó, de 
nem klimax (1. ott) formáció alakul 
ki. A növényeknek az elbontás (ho
mok) vagy elsodrás (víz, törmelék) 
ellen kell védekezniük. Tengerparti s 
nagy tavak menti dünék (megkötőik 
Közép - Európában Agropyrum jun
ceum, Ammophila arenaria, Carex are
naria stb. assz.), futóhomok-buckák, 
folyók homok-kavicshordaléka (időn
ként igen száraz, máskor vízzel borí
tott, azaz időnként mozgó talaj) és a 
meredek lejtők mozgó sziklatörmeléké
nek (meszen vagy őskőzeten) növény
zete tartozik ide. Törmelékkötő növé
nyek azzal együtt vándorolnak, vagy 
azt beborítják, vagy azt feltartóztat
ják vagy rajta keresztültörnek stb. 
Magyarország: 1. H o m o k i  v e g e 
t á c i ó .  Festucion vaginatae (bazifil), 
meszes homokon, különösen a Duna— 
Tisza közepén, Delibláton. A homok
kötést előkészítik virágtalanok és egy
évesek (Bromus - Cynodon assz., külö
nösen felszabadult homokon), végzi a 
Festuca vaginata assz., amelyben he
lyenként árvalányhajfajok (Stipa) do
minálhatnak. A megkötött homokon 
zárt pusztai rét (Festuca sulcata vagy 
Chrysopogon gryllus assz.), vagy bo
róka, törpenyár stb. megtelepedésével 
cserjés, majd erdő: tölgyes (Quercetum 
roburis [resp. lanuginosae] festuco- 
sum) alakul ki. Nedves buckaközök
ben mocsarak, láprétek, fűz- vagy 
nyírlápok alakulnak ki; átmenet a 
homoki vegetációhoz a Festuca vagi- 
nata-Salix rosmarinifolia assz., Holo- 
schoenus-szál. — Corynephorion canes
centis (acidifil), savanyú homokon, fő
kép a német-szarmata síkok sovány 
homokján, nálunk Corynephorus canes- 
cens-Festuca vaginata assz. (Nyírség, 
Somogy, Morvamező). — 2. A 11 u - 
v i á l i s  h o r d a l é k o n :  Myricarion, 
inkább hegyvidéki folyóvizek mentén, 
Myricaria germanica, Salix incana, 
Epilobium Dodonaei-szövetkezetek. —
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— 3. Mo z g ó  t ö r m e l é k e n  a 
Kárpátokban (1. Frigorideserta). S. ti.

Mocsár. Hesse meghatározása sze
rint olyan állóvizes terület, mely isza
possága és sűrű növényzete következ
tében nem hajózható, de az ember sem 
képes járni rajta. A vízben sokszor 
elég gazdag állatvilág tanyázik. A M. 
területe gyakran igen nagy. V. L.

Mocsári vegetáció, 1. Emersiher- 
bosa.

Modifikáció névvel nevezi Naegelí 
szerint az örökléstan az élőlények oly 
megváltozásait, amelyek a külső ha
tások következményei. így a táplál
kozás, a termőhelyi viszonyok, a kör
nyezet, miliő különféle hatása élettani, 
vagyis funkcióváltozásokat, sőt alak
tani, számbeli, méretbeli megváltozá
sokat idéz elő. Mivel a méretbeli (pl. 
levelek hosszúsága) M. esetében az 
egymásmellé sorakoztatott egyedek 
csúcsai nem adnak egyenletesen emel
kedő vonalat, hanem a közepes alakok 
nagyobb mennyisége miatt hullám
vonalszerű görbét kapunk, az ily M.-t 
f l u k t u á c i ó  nak, hullámzó válto
zékonyságnak is nevezik. Ugyanezeket 
a megváltozásokat Plate szomáció 
névvel illeti (1. ott). A M. révén a 
szervezet idioplazmája (1. ott) nem 
változik meg, tehát az ily megválto
zás nem öröklődik, hanem a megvál
tozás a szervezet reakciója a külső 
hatásra. A reakciómód természetesen 
az egyes fajok vagy fajták szerint el
térő lehet, mert a reakció módját az 
idioplazma határozza meg. Eszerint 
minden egyén külső tulajdonságainak 
együttese (fenotípusa, 1. ott) két do
logtól függ: elsősorban az öröklődő, 
specifikus, idioplazmatikus reakciómód
tól, amely annak az alkatnak a saját
sága, amelyhez az egyén tartozik, 
másodszor a külső körülményektől, 
amelyek között az illető egyén növe
kedett. ‘ Sz. Z.

Modifikációk öröklése még egyetlen 
esetben sincs kétségtelenül beigazolva. 
Azok az esetek, amelyek a M. mellett 
szólnának, a látszólagos öröklés kere
tébe tartoznak (1. ott), mert a szer

vezet modifikálódása által az idio
plazma nem változik meg. Sz. Z.

Modifikációs sokszög az élő szerve
zetek modifikációjának (1. ott) szem
léltetésére szolgáló grafikon, amelyet 
a modifikánsok adatai alapján szer
keszthetünk meg. Pl. valamely pa- 
szulyfajta magvából tetszőleges meny- 
nyiséget egyenkint megmérünk, azt 
tapasztaljuk, hogy a magvak hosszú
sága 11 és 18 mm között ingadozik. 
E két szélsőséges méret között azon
ban nem egyenletesen oszlanak meg a 
magvak, hanem bizonyos szabályos
ság szerint. Ezt a szabályosságot le
olvashatjuk, ha a magvakat osztá
lyozzuk nagyság szerint. Legcélsze
rűbb ebben az esetben mm-értékű osz
tályokat állítani fel és ezekbe az osz
tályokba sorozni méretük alapján a 
magvakat, majd megszámlálni az egyes 
osztályokba jutó mennyiséget. — A 
grafikon abszcisszájára van vezetve 
az osztályok határértéke, ordinátájára 
pedig az egyes osztályokba jutó mag
vak mennyisége. Ezen adatok alapján 
megrajzolható a M., amely átalakít
ható modifikációs görbévé, amely a 
binomiális görbéhez hasonló szerke
zetű és eredetű. Ennek adatai alapján 
szokás a biometria régen ismert mód
szereivel kiszámítani a modifikáció jel
lemzésére szolgáló értékeket, mint a 
Galton-kvartilt, a középértéket (helye
sen átlagértéket, 1. ott), a szóródást 
(ingadozásjelleg, standardeltérés), a 
modifikációs együtthatót, valószínű
ségi hibát, középhibát stb. Két tulaj
donság egymással való viszonosságá
nak megvilágítására szolgál, a korre
lációs táblázat megszerkesztése és eb
ből a korrelációs koefficiens kiszámí
tása. Sz. Z.

Moduláció az az eljárás, amellyel 
elérik, hogy a nagyfrekvenciás rezgés 
amplitúdója egy kisfrekvencia szerint 
váltakozzon. A kimodulálás százaléka 
azt mondja meg, hogy a kisfrekven
ciás rezgés amplitúdója hány száza
léka az eredeti nagyfrekvenciás rez
gésamplitúdó felének. — A M. egyik 
módja a Telefunken—Schaffer-rács-
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riioduláció. Lényege, hogy a rezgést- 
keltő elektroncső rácslevezető ellen
állása gyanánt egy olyan másik (for
dítva elhelyezett) elektroncsövet hasz
nálnak, amelynek rácsára adják a kis- 
frekvenciát. A rezgéstkeltő elektron
cső előfeszültsége és ezzel a rezgés 
amplitúdója a M. szerint fog változni. 
— A M. egy másik módja a Heising- 
anód-M. Ennél a moduláló és adó
lámpa anódjai párhuzamosan vannak 
kapcsolva és közösen kapják az anód- 
feszültséget egy fojtótekercsen ke
resztül. A fojtótekercs következtében 
a két lámpa anódáraimainak összege 
állandó. Az adólámpa anódfeszült- 
sége a modulálólámpa anódfeszültsé- 
gével együtt változik, tehát ugyan
ilyen módon ingadozik a nagyfrekven
ciás rezgés amplitúdója is. V. M.

Mohr-síkok, 1. Gránittektonikai mód
szer.

Molekula-fagyáspontcsökkenés és for
ráspontemelkedés, 1. Fagyáspontcsök
kenés.

Molekulahő. A M. a fajhő és a mo
lekulasúly szorzata, vagyis az a me
legmennyiség, amely az illető test egy 
móljának hőmérsékletét 1 C°-kal nö
veli (1. Fajhő). L.B.

Molekulahulláinok. A De Broglie- 
hullámokat (1. Elektronhullámok) nem
csak elektronokkal lehet kimutatni, ha
nem atom- és molekulasugarakkal is. 
Estermann és Stern héliumatómokból 
és hidrogénmolekulákból álló sugarat 
ejtettek konyhasó-kristályra úgy, hogy 
a sugár a kristály felületével nagyon 
kis szöget zárt be. A visszavert sugár 
mindkét oldalán még egy-egy nyalábot 
találtak, amely elhajlás folytán kelet
kezett. Az elhajlított nyalábok még 
sokkal erősebbek és élesebbek lettek, 
ha a kristály lithiumfluorid volt. Az 
interferenciából megállapított hullám
hossz megfelelt az elméletnek. A hul
lámhossz a részek tömegétől és sebes
ségétől is az elméletnek megfelelően 
változott. A de Broglie-hullámhossz 
az elmélet szerint a következő:

mv

ahol h a Planck-állandó (1. ott), m 
a részecske (elektron, atom, molekula) 
tömege, v pedig sebessége. M. J.

Molekulakolloidok, 1. Eukolloidok.
Molekuláris mágnesek. Ha acéltűt 

mágnesezünk és kettétörjük, mind
egyik rész önálló mágnes, melynek 
északi és déli vége van. Bármilyen apró 
részekig folytatjuk a törést, mindig 
önálló mágneseket kapunk. Az oszt
hatóság határa a molekula. Ezért a 
mágnesről azt a képet alkotjuk, hogy 
minden molekulája egy-egy elemi mág
nes. Ezek a M. nem akkor keletkez
nek, mikor a vasat mágnesezzük, ha
nem már a természetes vasban is meg
vannak, de elrendezetlenül hevernek és 
ezért hatásuk kifelé nem mutatkozik. 
Mikor a vasat mágnesezzük, akkor csak 
a meglevő molekuláris mágneseket el
rendezzük úgy, hogy mágneses tenge
lyük párhuzamos legyen. Minél inkább 
előrehaladunk a rendezésben, annál erő
sebb a mágnes. Mikor már valamennyi 
elemi mágnest elrendeztük, a mágne- 
sezést tovább nem erősíthetjük, a 
m á g n e s  t e l í t e t t .  — Már Am- 
pére úgy magyarázta az elemi mágne
seket, hogy a molekulában köráramok 
vannak. Ilyen köráram kifelé mág
neses hatást gyakorol. (Ennek kísérleti 
igazolását 1. Einstein és de Haas kí
sérlete.) A Rutherford-atómszerkezet- 
ben a keringő elektronok létesítik a 
köráramot (1. Magneton). M. J.

Molekulasugár, 1. Atómsugár.
Molekulasúly. A M. nevezetlen szám, 

amely azt fejezi ki, hogy egy önkénye
sen választott mértékrendszerben az 
egyes molekulák súlya között milyen 
viszony áll fenn. A mértékegységet 
praktikus okokból úgy választjuk, 
hogy az oxigén molekulasúlya 32'000 
legyen. Ekkor a hidrogén molekula- 
súlya 2-02, ami azt fejezi ki, hogy a 
hidrogén egy molekulája az oxigén egy 
molekulájánál kb. 16-szor könnyebb. 
Ha a M. számértékét megszorozzuk 
a grammal, akkor tömegdimenziójú 
mennyiséghez jutunk, ez a mól. A mól 
súlymérték:, amelynek egysége minden 
anyagra más, t. i. éppen a M.-nyi



mennyiség. — A megadott definíció 
újabban némi megszorítást kíván. Mi
óta ugyanis tudjuk, hogy a legtöbb 
elemi test nem egyéges, hanem izotopok 
keveréke, e g y e s  molekulák közötti 
súlyviszonyról egyértelműen beszélni 
nem lehet. A nehézséget azonban ki
küszöböljük, ha az egyes molekulák 
á t l a g o s  súlyát vesszük figyelembe, 
melyhez úgy jutunk, hogy a molnyi 
mennyiség kísérletileg meghatározott 
súlyát elosztjuk a Loschmid-számmal. 
— A M. az anyagok rendkívül fontos 
fizikai-kémiai állandója. Meghatározá
sára sok módszer ismeretes (1. Mole
kulasúly meghatározása). L. B.

Molekulasúly kolloidoknál. Kolloid- 
rendszereknél a molekulasúly fogalma 
olyan értelemben, mint ahogy az a 
klasszikus kémiában használatos, ál
talában elveszti értelmét. A kolloid
részecskék vagy micellák fizikailag 
ugyan úgy viselkednek, mint önálló 
molekulák, azaz diffundálnak és ozmó
zisnyomást fejtenek ki, azonban ké
miai összetételüket nem lehet egyszerű 
sztöchiometriai képlettel kifejezni. A 
kolloidoldatok minden egyes részecs
kéje kis bonyolult rendszert alkot, 
melyben megkülönböztetünk egy ma
got és ú. n. szolvátréteget. A mag 
lehet tömör s lehet több kisebb kol
loidrészecskéből álló. A szolvátréteg 
adszorbeálva van a magon, illetőleg 
több apróbb részecskéből álló micella 
esetében az egyes részecskék közti belső 
felületeken. A szolvátréteget a közeg 
molekulái (pl. vízmolekulái) és a kö
zegben oldott anyag molekulái, ille
tőleg ionjai alkotják. Az utóbbiak ké
pezik az elektromos kettősréteget. E 
bonyolult rendszer összetétele, szerke
zete egy és ugyanazon anyag kolloid- 
oldatában is a közegben oldott anya
gok minőségétől és koncentrációjától 
függ s azzal változik. Fogalomzavar 
elkerülése végett kolloidoldatoknál ke
rüljük a „molekula“ és a „molekula- 
súly“ elnevezéseket s ezek helyett „mi
cella“, „micellasúly“ elnevezéseket hasz
náljuk. Kivételt képeznek ez alól azok 
a kolloidrendszerek, melyeknek részecs

kéi kémiai értelemben vett molekulák, 
azaz oly részecskék, melynek összes 
atomjai fő vegyértékekkel kapcsolód
nak egymáshoz. Ezek az ú. n. eukol- 
loidok. Ilyenek pl. a fehérjék. E rend
szereknél az egyes micellák magját 
szubmikroszkópos méretű, ú. n. mak
romolekula képezi, tehát összetétele 
és szerkezete — amennyiben ez isme
retes — éppen úgy kifejezhető kémiai 
képlettel, akárcsak a kis molekula
súlyú vegyületek molekuláié. Oldott 
állapotban azonban az eukolloidok ré
szecskéit is szolvátréteg övezi, tehát 
a micellasúly ennek következtében 
ezeknél is változhat. Változhat to
vábbá azért is, hogy több makromole
kula tömörülhet egymással s ú. n. má
sodlagos (szekundér) részecskét alkot. 
— A micellasúly meghatározása lénye
gében azonos a rendszer diszperzitás- 
fokának meghatározásával (1. Diszper- 
zitásfok). B. A.

Molekulasúly meghatározása. A mo
lekulasúly kísérleti meghatározására 
számos módszer ismeretes. Gázok és 
gőzök molekulasúlyát az Avogadro- 
tétel alapján lehet meghatározni. Mi
vel e tétel szerint egyenlő állapotú, 
egyenlő térfogatok, gázok súlyainak 
viszonya, vagyis a relatív sűrűség 
a molekulasúlyok viszonyával egyenlő, 
a M.-ra gőzsürüségmérésre van vissza
vezetve. A gőzsűrűség meghatározása 
legáltalánosabban a Dumas- és a Vik- 
tor-Meyer-módszerekkel történik. Az 
első módszerben adott térfogatú gőz 
súlyát, a másodikban adott súlyú gőz 
térfogatát észleljük. — Folyadékok 
és szilárd testek molekulasúlya köny- 
nyen határozható meg, ha az illető 
testek oldhatók, ekkor ugyanis az ol
datok törvényeit lehet alkalmazni. Az 
ozmotikus nyomás méréséből a mole
kulasúlyhoz juthatunk, ha figyelembe 
vesszük, hogy egy olyan oldat, amely 
literenkint egy mól oldott anyagot 
tartalmaz, 22.414 atm. ozmotikus nyo
mással bír; meg kell tehát az ol
dott anyagnak azt a mennyiségét 
állapítani, amely egy literben oldva 
22.414 atmoszféra ozmotikus nyo-
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mást eredményez. — Mivel az ozmo
tikus nyomás szabatos mérése igen ké
nyes, helyette eredménnyel használhat
juk a fagyáspontcsökkenés, illetve a 
forráspontemelkedés módszerét. A mód
szer lényege, hogy meg kell keresnünk 
azt az anyagmennyiséget, amelyet 
1000 g vízben oldva a fagyáspont- 
csökkenés (forráspontemelkedés) éppen 
a molekula-fagyáspontcsökkenés (mo- 
lekula-forráspontemelkedés) értékét ve
szi fel. A Raoult-törvény alapján bár
mely tetszőleges koncentrációjú oldat
hoz tartozó fagyáspontcsökkenést (for
ráspontemelkedést) is számításba ve
hetünk, a keresett fagyáspontcsökke
nés (forráspontemelkedés) ebből egy
szerű aránylattal kiszámítható. A kí
sérleti meghatározásra Beckmann szer
kesztett készülékeket, melyeknek lényege 
az, hogy a fagyáspontcsökkenés (for
ráspontemelkedés) nagy pontossággal 
észlelhető, az egész effektus ugyanis 
rendszerint igen kicsiny. A hőmérsék
let pontos észlelését a Beckmann-hő- 
mérő (1. ott) teszi lehetővé. — Homo
gén folyadékok molekulasúlyát az 
Eötvös-törvény alapján is meghatá
rozhatjuk. E törvény ugyanis a felü
leti feszültség mérése alapján módot 
nyújt a moltérfogat kiszámítására, a 
moltérfogatból pedig a sűrűség tekin
tetbevételével a molnyi mennyiség sú
lyához, tehát a molekulasúlyhoz jut
hatunk. L. B.

Molion. Ha a levegőt ionozzuk, ak
kor a keletkező ionok és elektronok 
semleges molekulákra rakódnak. Így 
nagytömegű ionok keletkeznek, ezek a 
M.-ок. Töltésük természetesen akkora, 
mint az eredeti ioné és elektroné, vagyis 
egy elemi töltésmennyiség, de tömegük 
egy légköri nyomású levegőben 30-szor 
nagyobb, mint egy molekula tömege. 
Közönséges levegőben az ionok leg
nagyobb része ilyen, atom- vagy mo- 
lekulanagyságú ion és szabad elektron 
egy légköri nyomásnál úgyszólván 
nincs. A М.-ok mozgékonysága sokkal 
kisebb, mint az atómionoké, ezért a 
gáz vezetőképességéhez is sokkal ke- 
vésbbé járulnak hozzá. M. J.

Moltérfogat a testek gramm-mole- 
kulasúlynyi mennyiségének a térfogata. 
Gázok M.-a nagymértékben függ a 
nyomástól és a hőmérséklettől. Külö
nösen fontos a normális M., vagyis az 
a térfogat, amelyet 1 atm. nyomású, 
0 C° hőmérsékletű, molnyi mennyiségű 
gáz tölt be; értéke ideális gázra 
22.414 1. Ennek és a fajlagos térfogat
nak a viszonya a molekulasúlyt adja.

L. B.
Moltört. A M. koncentrációegység, 

n
melynek definíciója у =  — ; nx az 

~n
egyik anyag móljainak száma, 2n 
pedig a rendszerben levő összes anya
gok molszámainak összege. Vagyis va
lamely anyag moltörtje az anyag mól
jainak száma törve a rendszer összes 
móljainak számával. A definícióból 
következik, hogy a rendszerben foglalt 
összes komponensek M.-jeinek összege 
mindig eggyel egyenlő (2  у =  1). A
M. nem olyan áttekinthető, mint a kö
zönségesen használatos koncentráció
egységek, mivel azonban elméletileg 
egyszerűbb, számításokban gyakran al
kalmazzák. L. B.

Monobionta állatok, 1. Oxigén-szük
séglet.

Monocita. A fehérvérsejtek egy bi
zonyos fajtáját (a mononukleáris sej
teket és az átmeneti alakokat) ez 
alatt a név alatt szokták külön össze
foglalni, melyek közös rendszert, a 
hisztiocitás szisztémát alkotják. Eze
ket a reticulo-endotheliális rendszer
rel hozzák összefüggésbe (1926), szá
mukat is többre teszik, mint régebben, 
kb. az összes fehérvérsejteknek 6— 
8%-át alkotják. T. H.

Monodiszperz-rendszerek, 1. Homo- 
diszperz-rendszerek.

Monofág szervezetek azok, amelyek 
csak egyféle, meghatározott táplálék
kal élnek, szemben a polifág szerveze
tekkel, amelyek nagyon eltérő anya
gokkal táplálkoznak. V. L.

Monomolekuláris reakció, 1. Reak
ciórend.
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Monomolekulás rétegek. Az olyan 
rétegeket, melyek egymásmellé halmo
zott molekulákból állnak, М.-nek (fil
meknek) vagy kétdimenziós testeknek 
nevezzük. E képződmények a tér két 
dimenziójában úgy vielkednek, mint a 
háromdimenziós testek a tér három di
menziójában. Tehát lehetnek gázok, 
folyadékok és szilárdtestek. Amennyi
ben gázok, úgy érvényesek reájuk a 
gáztörvények. Ily rétegeket legegysze
rűbben folyadékok felületén lehet elő
állítani. Pl. víz felületére magasabb 
zsírsav éteres oldatát cseppentjük, az 
oldószer elpárolog vagy elegyedik a 
vízzel, a zsírsavmolekulák pedig szét
terjednek a víz felületén. Gázállapot
ban szabad mozgást végeznek s nyo
mást gyakorolnak a víz felületével 
párhuzamos irányban. E nyomást ú. n. 
k é t d i m e n z i ó s  m a n o m é t e r -  
rel mérhetjük. B. A.

Monospermia, 1. Megtermékenyítés.
Monotrópikus szervezetek azok, ame

lyek rendkívül csekély alkalmazkodó
képességgel rendelkeznek, ellentétben az 
igen nagy alkalmazkodóképességgel ren
delkező politropikus szervezetekkel.

V.L.
Monovariáns, 1. Fázisszabály.
Monovariáns-rendszer, 1. Fázissza

bály.
Monszun. A szárazföld és a tenger 

különböző mértékű felmelegedő és le
hűlő képességénél fogva télen túlsúly
ban vannak a szárazföld belseje felől a 
tenger felé fúvó szelek, nyáron az ellen
kező irányúak. Sík vidéken a téli M. 
száraz hideget hoz, a nyári M. zivata
ros időt és gyakori lehűlést. Ahol a 
téli M. útjában magas hegyek állnak, 
o tt az is bő csapadékot ad. Legerőseb
ben jelentkezik a M. Elő-Indiában, ahol 
a belőle származó csapadéknak döntő 
mezőgazdasági értéke van. A többi 
földrészek M.-jelenségeire elsőnek Chol- 
noky Jenő hívta fel a figyelmet. Kö- 
zép-Európában a nyári M. az észak- 
nyugati szelek túltengésében, a téli az 
északkeleti szól gyakoribb fellépésében 
jelentkezik. Amelyik évben a nyári M. 
erősen fejlett, gyakoriak a zivatarok

és az erős lehűlések (fagyosszentek, 
medárdnapi időváltozás); az erősen 
fejlett téli M. hideg, száraz, szeles ja
nuárt és februárt hoz. A. L.

Montée, az angolna fiatal alakja, 
mely születése helyéről, az óceán mé
lyebb helyeiről a szárazföld édesvizeibe 
való vándorlása előtt a tengerben ta 
lálható. Üvegszerű, lándzsahegyalakú 
állatka. V. L.

Moore-fény. A Geissler-kisülési csö
vekben (1. ott) az anódból fényoszlop 
indul ki a katód felé és követi a  cső
nek mindenféle görbületét. A gyakor
latba Moore vezette be ezeket a csö
veket, főleg díszvilágításra (reklám
célokra). 75 m hosszú csöveket is hasz
nálnak különböző gáztöltéssel. Legis
mertebbek a neontöltésű csövek, me
lyek élénk vörös színben világítanak. 
Ritkított levegőben a pozitív fényosz
lop ibolyaszínű. A kisülést magas- 
feszültségű váltóáram létesíti. Hasz
nálat közben a ritkítás fokozódik, a 
cső keményedik. Ezért készítenek olyan 
lámpákat, melyeken automatikusan 
nyíló szelep van. Ha a nyomás elér egy 
kis értéket, a szelep kinyílik és némi 
külső levegő hatol a csőbe. A szelep le
het elektromágneses is, percenként egy
szer kinyílik. Ezeknek a lámpáknak ha
tásfoka kisebb, mint a mai izzólám
páké. A neontöltésű cső hatásfoka 10— 
15 lumen/watt. Nitrogénben a fény sár
gásvörös, a hatásfok 7 lumen/watt. 
Színdioxidban fehér a fény. Ez elő
nyös ott, ahol a színeket jól meg kell 
különböztetni, de a hatásfok csak 2-5 
lumenr/watt. A sokszor láto tt kékes 
színt kevés higany hozzáadásával érik 
el. A csövek élettartama átlag 1000— 
2000 óra. M. J.

Morganizmus, 1. Kromozóma, Kro- 
mozómaelmélet.

Morphallaxis, 1. Metaplázia.
Moseley törvénye. Igen egyszerű 

szabály a Röntgen-színképvonalak rez
gésszámára (V). Ha a különböző ele
mek ugyanolyan fajta K- vagy L- stb. 
csoportbeli vonalának rezgésszámából 
négyzetgyököt vonunk és egy koor
dináta rendszerben a négyzetgyököt az
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elemek rendszámának függvényeké- 
pen ábrázoljuk, jó megközelítésben 
egyenes vonalakat kapunk (00. kép). 
A Aa-vonalra a következő képlet fe
jezi ki a törvényt:

A R a Rydberg-állandót jelenti (1. 
ott), Z az elem rendszáma. Az L-vo- 
nalakra pedig

l / ^ = 3 Á / z - 7  .4 )

A vonalcsoportok többi tagjainak meg
felelő egyenesek képletét is fölírhat- 
juk, ha az állandókat kissé módosít
juk. Cs. E.

Motoelektromos jelenség abban áll, 
liogy megfordítható fémelektródok po
tenciálja megváltozik, ha az elektrolit 
az elektródhoz képest mozgásban van. 
A M. arra vezethető vissza, hogy az 
oldat mozgása következtében a kettős 
réteg diffúz része deformálódik, ill. az 
elektródtól elszakad (1. Elektrokiné- 
tikus potenciál) s ennek következtében 
a potenciálesés a kettős rétegben meg
változik. E. G. T.

Mozaiköröklés, 1. Uniformitas sza
bálya, Dominancia.

Mozaikpete. Fogalma első pillan
tásra merőben ellentétes a regulációs 
pete (1. ott) fogalmával. A M. egyes 
területeinek jövendő alaktani értéke 
már a pete fejlődésének legelején szi
gorúan meg van szabva, következés
képen minden egyes részének poten
ciája csak olyan mértékű, mint ami
lyen az illető részből fejlődő szervek 
képzéséhez okvetlenül szükséges, vagy 
csak egy hajszállal nagyobb. A poten
cia tehát erősen korlátozott, ezzel 
szemben a részek szigorúan megszabott 
jövendő szerepe azok nagymértékű ön
differenciálódását (1. ott) teszi lehe
tővé. Tehát egy fél, negyed vagy nyol
cad barázdáló petéből (ill. blasto- 
inerából) nem ugyanannyi egész állat, 
mint a regulációs pete esetében, hanem 
csak a peteréeznek megfelelő fél, ne

gyed, nyolcad vagy legalább is nagy
mértékben hiányos lény fejlődik. — 
Minthogy az egyes szervek és testré
szek helye és minősége a petében már 
a fejlődés nagyon korai szakában meg 
van szabva, e petefajtánál a fejlődés 
nem más, mint a mozaikszerben elhe
lyezett (innen a név), egymástól füg
getlen szervtelepek egymásután való 
kibontakozása. Elveszett szervtelepeket 
a mozaikpete pótolni természetszerűleg 
nem tud, a kifejlett állaton az illető 
szerv hiányozni fog. — Az a princi- 
piális ellentét, ami a regulációs és M. 
között fennáll, csak látszólagos. Az 
ellentét ugyanis a szervtelepek deter
minációjának, fejlődési faktorokkal való 
ellátásának időbeli eltolódásán alap
szik. A М.-ben ugyanis a • szervek de
terminációja a pete fejlődésének na
gyon korai szakában, a regulációs pe
tében pedig csak egy késői fejlődési 
stádiumban történik meg. Mondanunk 
sem kell talán, hogy a két petefajta 
két véglete között a természetben min
den átmenetet megtalálunk (1. Regulá
ciós pete). t D. E. és K. A.

Mozgékonyság. Ha igen kis test le
vegőben esik, akkor a súrlódás foly
tán mozgása egyenletes. Sebessége ará
nyos a ráható erővel:

V =  uP,
V  jelenti a sebességet, P a hatóerőt, 
и azt a sebességet jelenti, amelyet a 
kis test egységnyi erő hatására vesz 
fel. Ez a, M. Nagyságát gömbalak 
esetében Stokes törvénye fejezi ki (1. 
ott). M. J.

M-réteg, 1. Ionoszféra.
Multiplett szerkezet színképeknél. 

Oka az elektronpálya és az elektron
spin kölcsönhatásában keresendő (1. 
Színképek osztályozása). Míg a perió
dusrendszer baloldalán álló elemek 
színképeiben a multiplicitás nagysága 
nem akkora, hogy a sorozati jelleget 
elnyomná, addig a jobboldalon álló osz
lopok elemeinek színképei kifejezetten 
multiplett - színképek, azaz jellegzetes 
vonalcsoportozatokat mutatnak. A so
rozati színképeken a multiplicitás ab-
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ban nyilvánul, hogy a sorozatok egyes 
tagjai kettős, hármas, stb. (dublett, 
triplett, stb.) vonalakból állanak. A 
nátrium közismert sárga vonala is 
dublett, a két komponens távolsága 
kb. Об ßß. Egy-egy multiplett-cso- 
porton belül az egyes komponensek 
kölcsönös távolságai és viszonylagos 
intenzitásai nagyfokú szabályszerűsé
geket mutatnak: ilyen pl. a Landé- 
multiplett - intervallumok, a Burger— 
Dorgelo - intenzitásviszonyok szabálya 
stb. A nátrium sárga vonalánál a 
magasabb rezgésszámú (ibolya felőli) 
komponens pontosan kétszer olyan 
erős, mint a vörösfelőli. A cink kék
ben fekvő triplettjében (468, 472, 
481 ßß) a komponensek távolsága hul
lámszámban mérve úgy aránylik, mint 
1 : 2-höz stb. Ezen, rendszerint egy
szerű egész számokkal kifejezhető tör
vényszerűségek a színképek kvantum- 
elméletéből következnek. Nevezetes, 
hogy párosszámú elektront tartalmazó 
— a periódusrendszerben páros rend
számú — atomok színképeiben párat
lan multiplicitást (izíngulett, triplett, 
kvintett, szép tett), páratlan számú 
elektron, illetőleg rendszám esetében 
páros multiplicitást (dublett, kvartett, 
szeksztett, oktett) találunk. Sch. R.

Multiplex allelomorfizmus, 1. Polial- 
lelia.

Multiplex faktorok, 1. Poliméria.
Multix - lámpa, 1. Fém Röntgen- 

lámpa.
Munka, belső és külső. Ha egy test 

kiterjed, akkor a molekuláknak egy
másra gyakorolt vonzó erejével szem
ben munkát kell végezni. Ezt belső 
munkának nevezzük. A tökéletes gáz 
molekulái közt vonzó erő nem hat, 
ezért a kiterjedéshez belső munkát 
nem kell végezni. A valóságos gázok
nál azonban belső munka fellép. Ha 
a gáz léghíjas tér felé terjed ki, akkor 
lehűl (1. Joule — Thomson - effektus). 
Kifelé a belső munkának nincs ha
tása. De ha a gáz hengerben kiterjed, 
akkor a gáz a külső légnyomást le
győzi, a henger dugattyúját maga 
előtt tolja. Ekkor a légnyomással

szemben külső munkát végez. Ha a 
gáz állandó p nyomáson vx térfogat
ról V2 térfogatra terjed, akkor a vég
zett külső munka p (vx—v?). Ha köz
ben a nyomás változik, akkor ez a 
munka ' j v 2

f pdv.
vy M.J.

Mustárgáz, 1. Gázháború.
Muszkuláris alkat, 1. Konstitúció.
Mutáció. (Hofmeister, 1868; De Vries, 

1901; heterogenesis Korschinsky, idio- 
variáció Siemens, genovariáció Prell.) 
Olyan spontán vagy mesterségesen elő
idézett genotípusmegváltozás, amely
ben az öröklődési anyag (idioplazma) 
hirtelen bekövetkezett megvál to zásá
val kapcsolatosan az utódokban új 
öröklődő tulajdonság keletkezik, mely 
kétségkívül nem kereszteződés után 
jelentkező kombináció eredménye. A 
M.-k kariotikus gének, kromozómák, 
vagy plazmatiku9 gének megváltozásá
val járnak együtt és ennek alapján a 
mutánsok gén-, genom- és plazmon- 
M.-k szerint csoportosíthatók (Oehl- 
kers).

I. G é n -  M.-k (faktor-, point-, lo
cus-, idio-M., Plate) közé azok a mu
tánsok tartoznak, melyek a kiindulási 
egyed genotípusától csak egyes gének
ben tének el, vagyis M.-t kiváltó fo
lyamat a kromozóma meghatározott 
kromomerjeit változtatja meg. A fak- 
tor-M.-t a tiszta származéksorokban 
fellépő heterozigotizmus jelzi, melyek 
a genetikailag jól feldolgozott anya
gon kb. 2—1% gyakorisággal jelent
keznek. A faktor M.-k túlnyomó több
sége recesszív jellegű, ezért a domi
náns alléi az idegen megtermékenyülés- 
sel szaporodó fajokban a mutáns re
cesszív tulajdonságot több generáción 
keresztül elfedheti. Mind a spontán, 
mind a mesterségesen kiváltott faktor- 
M.-k javarészben az ivarsejteket képző 
osztódásokban jönnek létre és csak 
kisebb mértékben észlelhetők ilyen je
lenségek a szomatikus osztódásokban, 
amelyekből vegetatív, szomatikus vagy 
rügy-M.-k keletkeznek. A mutált gének
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a normális génekkel azonos genetikai 
viselkedést mutatnak, kombinációikban 
nagyrészt monofaktoriális szerkeze
tűek. A gén-M.-k öröklődése kétféle le
het. A konstans öröklődést mutató 
gén-M.-kban, a mutáns gén abszolút 
állandósága folytán, a mutáns-saját
ság az utódokban állandósul, vagy pe
dig az utódsorokban meghatározott 
irányú mutabilitás állandó gyakori
sággal jelentkezik (Oehlkers, 1922). A 
labilis mutánsformákban ezekkel szem
ben a mutáns gén eredeti állandósá
gát többé nem nyeri vissza (labilis 
M.-k, Plate), hanem a megváltozott 
gének állandóan a kiindulási domináns 
alak felé, retrográd irányban, vagy 
irányítottság nélkül minden irányban, 
végül pedig a kiindulási irányba eső 
stabilabb alak felé irányuló, ismételt 
M.-kat végeznek (visszafelé mutálás, 
Baur, 1925; Lilienfeld, 1927, Bemerec, 
1931).

II. Genom- M. - k  (kromozóma- v. 
heteroploid-M.-k) a gén-M.-kkal szem
ben genomok, kromozómák vagy kro- 
mozómadarabok megszaporodása vagy 
csökkenése; vagyis a kromozómaállo- 
mány kvantitatív megváltozása által, 
a legkülönbözőbb kromozómaszámú és 
szerkezetű genomkombináció keletkezése 
révén jönnek létre {Gates, 1915). A
G.-M.-k javarészben mesterséges be
avatkozással és főleg növényi szerve
zeteken, az ontogenetikus fejlődés mind
egyik szakaszában keletkezhetnek, mert 
ezekben a szervezetekben, a fejlődés fo
lyamán, különböző okokból, mindig jö
hetnek létre rendellenes osztódások, me
lyek által heteroploid sejtek, szövetek 
és szervek alakulnak ki. Azonban a G.- 
M,-kat létrehozó mitózis rendellenessé
gek, a redukciós osztódásban megis
métlődve, az ivarsejtek életképességét 
és ezáltal a heteroploid genómok állan
dóságát is veszélyeztetik. A G.-M.-ban 
a kromozómaállomány kvantitatív meg
változásai a fenotípusban kvantitatív 
és kvalitatív jellegű megváltozásokat 
(például gigászformák) hoznak létre 
(Wettstein, 1923—27; Winkler, 1916; 
Ufer 1929), de ezenfelül a fertilitás- 

Természettudományi Lexikon.

viszonyokat is megváltoztatják fKar- 
petschenko, 1928). A G.-M.-k közé so
rolhatók a számfeletti kromozómákat 
tartalmazó polizómikus mutánsok, a 
haploid kromozómaállományú diplon- 
ták, a komplex mutációs úton kelet
kezett speltoid- és fatuoid-mutánsok, 
végül a valódi heteroploid Oenothera- 
mutánsok. A G.-M-n alapuló tulajdon
ságok öröklődése megváltozott allelo- 
morfizmussal, de a normális szétválás 
menete szerint történik (Muller, 1914; 
Blakeslee, 1923). A legnagyobb állan
dóságot a páros számú genomokat 
tartalmazó poliploid-fajták mutatják, 
míg a páratlan számú genomokat ta r
talmazó heteroploid utódsorokban a 
visszafelé irányuló reguláció következ
tében a normális diploid egyedek sza
porodnak fel.

III. P 1 a z m о n - M.-k csoportjába 
mindazokat a mutáns típusokat soroz
hatjuk, amelyek a sejtmagon kívüli 
idioplazma mutatív megváltozása kö
vetkeztében jöttek létre (Oehlkers, 
1922; Baur, 1931). Ilyenek a foltos- 
levelűséget okozó plastida- (plastom- 
M.-k, Baur, Correns, Winge), az indu
kált plazmon-mutánsok (Stein, 1919— 
1931; Hiorth, 1930; Stubbe, 1931; 
Goodspeed) és a schizofita-M.-k is 
(B. Wolff, 1909.) Ezek öröklődésére, 
valamint genetikai szerkezetére vonat
kozó ismereteink, az eddigi vizsgálatok 
alapján, még igen hézagosak és alapos 
revízióra szorulnak.

IV. A M.-kat kiváltó külső ok ma 
még az exakt kutatások számára 
hozzáférhetetlen. A mesterségesen lé
tesített (indukált) mutánsok vizsgá
lata arra a megállapításra vezet, hogy 
ugyanaz a külső aktiváló tényező 
(pl. kémiai, fizikai inger), a szervezet 
ismeretlen belső alkati adottságai sze
rint, ugyanazon fajon eltérő típusú 
(gén-, genom- vagy plazmon-) M.-t 
vált ki anélkül, hogy a M.-s folyamat 
irányítása vagy a hatásmódjának meg
figyelése lehetséges lenne. A M.-t in
dukáló beavatkozás a szomatikus, de 
leginkább a redukciós osztódás nor
mális menetének megzavarását célozza,

34
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melyet kemikáliákkal, narkotikumok
kal, extrém hőhatásokkal, rádium- (rá- 
dium-M., Plate) és Röntgen-besugárzá
sokkal, mélyreható heterozigotizmus- 
sal (hibrid-M., Plate), regenerációval 
váltanak ki. A redukciós osztódás, 
melyben az újabb vizsgálatok szerint 
(Goldschmidt, 1933) a kromozómaállo- 
mány redukciója két egymásra követ
kező osztódásában egyszerre vagy rész
letekben történik (praeredukció, post- 
redukció vagy kevert redukció), ilyen 
indukáló beavatkozások számára külö
nösen alkalmas időpontot jelent. Mind
egyik esetben a M. létrejöttének elsőd
leges oka a sejtek közelebbről nem is
meretes fiziológiás ingereltségi álla
pota, amelyet a másodlagos külső be
avatkozás bizonyos mértékben meg
erősít anélkül, hogy a mutációs folya
mat típusát vagy irányát meghatá
rozná. Ezért az egyes fajokban az in- 
gereltségi állapotú és különleges haj
lamossággal rendelkező sejtek hatá
rozzák meg azt, hogy az indukáló be
avatkozás után a meglévő mutabilitás- 
készség milyen mutánstípusban rög
zítődik.

V. Az örökléstani irodalomban a 
filogenetikai fejlődés értelmezésére az 
élő szervezeteknek mutabilitása jön 
elsősorban számításba, mert a M. ré
vén a gének egyébként nagyfokú ál
landósága megszakad és ezáltal oly 
genikus tulajdonságok alakulhatnak 
ki, melyek az utódokban nem tűnnek 
el és így a szelekció számára meg
felelő génanyagot szolgáltatnak. A 
mutánsok jelentőségét az evolúció cél
szerűen irányított alak- és élettani 
tagozódásában, a M.-s kutatás elkerül
hetetlen hibaforrásait leszámítva, a 
mutánsoknak elegendő gyakorisága, 
bizonyosfokú irányítottsága, a mu
tánstípusok fajképző és szelekciós ér
téke (üertwig P., 1932; Timofeeff— 
Ressowsky, 1930; Kniep, 1930; Cor- 
rens) adja meg. Ezeket figyelembe 
véve, arra a következtetésre kell jut
nunk, hogy a M.-s jelenségek a műve
leti növények kultúralakjaiban nagy- 
jelentőségű faji különbségeket hozhat

tak létre (Vavilov, 1925) és a termé
szetes viszonyok között is egyes fajok 
formaképződésében szerepelhettek, de 
általános érvényű, nagy hatékonyságú 
vagy egyedüli evolúciós tényezőként 
nem jöhetnek számításba, mert az 
örökléstannak a M.-ra vonatkozó ed
digi ismeretanyaga az evolúció leg
fontosabb kérdéseire, ú. m. a szervek 
fokozatos és harmonikus megváltozá
saira, az ortoevolúcióra és a koaptá- 
ciókra vonatkozóan nem tud kielégítő 
feleletet adni. M. L.

Műszeres léggömb. A 1 é g к ö r k u 
t a t  á s ban (1. ott) használatos gumi
ból készült és hidrogénnel tö ltö tt lég
gömb, amelynek segítségével m e t e o -  
r о g r á f ot (1. ott) bocsátanak fel 
a magasabb légrétegek hőmérsékleti, 
légnyomási, nedvességi s esetleg egyéb 
viszonyainak mérésére. A gömb nagy
sága a felviendő műszer súlya szerint 
különböző: rendesen 1—2 kg súlyú s 
felfújva 1*5—2 m átmérőjű; emelke
dése percenkint 2—300 méter. Az újabb 
típusú könnyű műszerek (Dines, Jau- 
motte; 1. m e t e o r o g r á f )  magasba 
szállítására egy kisebb, ú. n. p i l o t -  
b a l l o n  (1. ott) is elégséges. A mű
szer rendesen kosárban, védőburokban 
van elhelyezve, úgy természetesen, hogy 
a levegővel szabadon érintkezzék. Az 
eddig elért legnagyobb magasság 36 km. 
A tetőpontban a léggömb elpukkan s 
a műszerkosarat ejtőernyő vagy egy 
másik kevésbbé felfújt, tehát az elsőt 
túlélő ballon hozza le a földre sérülés 
nélkül. A megtaláló rendesen jutalmat 
kap (hazánkban 20 pengőt), ha a mű
szert sértetlenül beszolgáltatja. A mód
szer hátránya, hogy a mérés felhasz
nálhatósága a megtalálástól függ, ami 
hosszú ideig várathat magára, sőt la
katlan területen kétséges is. A meg
találás megkönnyítésére egy el nem 
pukkanó, jelző léggömböt is szoktak 
a léggömbre kötni. Ezen a hátrányon 
segít az újabban szerkesztett r á d i ó -  
s o n d e  (1. ott). Az első műszeres 
léggömböt Hermite és BesanQon bo
csátották fel 1892-ben: eleinte papír
ból készült nyitott gömböt használ
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tak s csak később tértek rá a zárt, 
gumiból készült ballonok használatára.

T. G.
M yostatikus idegrendszer, 1. Ideg-

rendszer beosztása.
M yxoedem a, 1. Pajzsmirigy.

ЯГ
Nagyfeszültség mérése. Erre alkal

mas a transzformátor belső tekercsé
hez kapcsolt váltakozóáramú voltmérő, 
amelyen azonban nem közönséges volt- 
osztályzat van, hanem ennek a külső 
és belső tekercs menetszámának hánya
dosával való szorzata. Ez megadja a 
külső tekercsben uralkodó feszültség 
közelítő értékét. Azonban annál hely
telenebb adatot mutat, minél erősebb 
áramot veszünk ki a transzformátor 
külső tekercséből. — A gömbszikraköz 
két nagyobb (15—25 cm átmérőjű) 
gömbből áll, melyeknek távolságát 
hosszú szigetelőzsinórral vagy rúddal 
lehet változtatni. Az átütő szikra 
hosszúságát mérik meg és táblázatból 
olvassák ki a hozzátartozó feszültsé
get. Ezt előbb hitelesíteni kell, pl. a 
Hartmann- és Braun-féle abszolút volt
mérővel, amely az abszolút elektro- 
méterhez hasonló eszköz (1. ott), de 
nem levegőben, hanem 12 atmoszféra 
nyomású nitrogéngázban helyezik el. 
Említésre méltó a Wulf- és a Starke- 
Schroeder-féle nagyfeszültségű voltmé
ter. — A B.-színkép rövidhullámú 
határának hullámhosszából is ki le
het számítani a feszültséget. Ugyanis

12350
V m a x  =  K i l o v o l t ,

, , 1 
ha a А-t, hullámhosszat cm-ben

(Angstrom) mérjük. A színkép hatá
rának megállapítása végett ezt lefény
képezik (többnyire Seemann-spektro- 
gráffal (1. ott) vagy fluoreszkáló er
nyőn keresik meg a színkép határát 
(March, Stauntg és Fritz). Cs. E.

N agyfrekvencia  (N.-ás rezgés) vál
tóáram, amelynek a rezgésszáma 15.000 
és 3,000-000 között van. (Az ezekkel 
járó hullámhosszak 20.000 és 100 m.) 
A leadó- és felvevőállomás antennái
ban N.-ás váltóáramok lüktetnek. V. M.

N agy számok törvénye. Ha vala
mely esemény nagy számban fordul 
elő, akkor az eseményekben törvény- 
szerűség lehetséges, bár az egyes ese
tek egymástól függetlenek és az egyes 
esetekben ez a törvényszerűség nem 
lép fel. Minél nagyobb az esetek szá
ma, annál inkább látszik a törvény
szerűség. Ez a statisztika alapja. 
Ezért lehet a statisztikával törvénye
ket megállapítani. A fizikai statisz
tika a molekulák, atomok és elektro
nok jelenségeit vizsgálja (kinetikus 
gázelmélet, kvantumelmélet). Minden 
így megállapított törvénynek való
színűségi értéke van. M. J.

N anizm us esetéről akkor beszélünk, 
ha valamely élőlény minden szerve kis 
mértékben fejlődött ki (1. Hipofízis).

Nannoplankton azoknak a plankto- 
nikus (1. Plankton) szervezeteknek az 
összesóge, melyek rendkívüli kicsiny
ségük (átlag 5 (i) miatt a legsűrűbb 
hálóval sem gyűjthetők össze. Gyűjté
sűk centrifugálással történik. V. L.

Nap. Mé r e t e ,  t ö m e g e ,  f é 
n y e s s é g e .  A N. parallaxisára elfo
gadott modern érték 8". 80. Ezen 
értéknek megfelelően Földünk 149-5 
millió (149-5 X 10e) km-nyi középtá
volságban kering a N. körül. A N. 
parallaxisának értéke db 0-01" határok 
között lévén biztosított, a középtávol
ság értéke db 170.000 km hibahatárok 
között van. A N. látszó félátmérője 
15'59-6", valódi sugara 695.100 km; 
a N. korongján az l"-nyi átmérőjű 
foltok vonalas átmérője tehát 724 km. 
A N. felületén szabad szemmel lát
ható legkisebb alakulatnak legalább 
50"-nyi látszólagos, vagyis kereken
36.000 km vonalas kiterjedéssel kell 
bírnia.

Földünk félnagytengelye kereken 
6380 (pontosan: 6378-388 km.) N.-unk 
sugara tehát kereken 109-szerte na-

34*
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gyobb a Föld egyenlítői sugaránál. 
Mivel pedig gömbalakú testek felülete 
sugaruk négyzetével, térfogata suga
ruk köbével arányos, a N. felülete 
1092 =  11.881-szerte (kereken 12.000- 
szerte), térfogata pedig 1093 (kereken 
1,300.000-szorta) nagyobb Földünk fe
lületénél, illetve térfogatánál. A N. 
alakja majdnem tökéletes gömb, la
pultsága ugyanis átmérőjének Vaoooo- 
részénél nem lehet nagyobb.

Kepler harmadik törvényéből adó
dik, hogy a N. tömege egyenlő 332.270 
földtömeggel. A naptömeg átlagos sű
rűsége tehát 0'256-e a Földének, vagy 
mivel ez utóbbi 5’5 vízsűrűséggel 
egyenlő, a Nap tömegének átlagos 
sűrűsége 1-4 vízsűrűség. A Nap töme
gének súlya

2000,000,000,000,000,000,000,000,000
tenna =  1027 tonna =  2 X 1033 gr.

Meg kell jegyeznünk, hogy a tonnák
ban kifejezett csillagtömegek esetében 
a nullák száma jellemző a csillagokra. 
Ha 27-nél két nullával több van, 
óriási, csillaggal, s ha csak egygyel is 
kevesebb van, igen kicsiny törpével 
van dolgunk. Nagy tömegének meg
felelően a N. felületén a gravitáció 
28-szorta nagyobb, mint a Földön.

A N. fényességét a múlt század kö
zepe tájt még a teli Holdéval hason
lították össze. Az akkori mérések sze
rint a N. 465.000-szerte fényesebb a 
teli Holdnál. A meghatározás hibája 
10%. Ugyancsak másfél századra te
kinthetnek vissza azok a kísérletek, 
amelyekkel földi fényforrásokkal ha
sonlították össze a Nap fényességét. 
Dorno és Hertzsprung legújabb méré
sei szerint a zenitben álló N. fényes
sége 150.000 Lux körül ingadozik. E 
meghatározás hibája csak néhány szá
zalék. Csillagrendekben a N. fényes
ségére különböző érték adódik asze
rint, hogy milyen fotometriai skát 
lát használunk. A Harvard-fényességi 
skála szerint a N. látszó vizuális fé
nyessége — 26‘7, látszó fotográfiai 
fényessége pedig — 25'93 csillagrend. 
Mivel azonban ugyanazon test látszó

fényessége a távolság szerint változik, 
a N. fényességét csak az esetben ha
sonlíthatjuk össze valamely csillagé
val, ha mindkettőét ugyanazon távol
ságra vonatkoztatjuk. Az önkényesen 
választott alaptávolság a 0’1" értékű 
parallaxisnak megfelelő 10 parszek 
( =  32-6 fényév); az erre a távol
ságra vonatkoztatott csillagfényesség 
az abszolút csillagrend (vagy nagy
ságrend, vagy magnitúdó). A N. vi
zuális abszolút fényessége +  4-85, foto
gráfiai abszolút fényrendje +  5-64 
csillagrend (röviden 4-85M, illetve 

mert rövidség kedvéért X-csil- 
lagrend helyett A'^-ot írunk, amit /  
magnitúdónak ejtünk ki).

Az ismertebb csillagok közül Véga 
vizuális látszó fényessége 0‘12m. Ca- 
pelláó 0"25m. A két csillag látszólag 
egyenlő fényű; előbbi 8, utóbbi 10 
parszeknyi távolságra van tőlünk. Míg 
tehát Capella látszó fényessége valódi 
fényességével egyenlő, addig Véga va
lódi fényessége valamivel kisebb lesz 
látszó fényességénél. A N. és Capella 
vizuális abszolút fényességének a kü
lönbsége 4'85M—0-25M=4-60M. azaz 
Capella 4-60 csillagrenddel fényesebb a
N.-nál. Mivel pedig két csillag akkor 
különbözik egy csillagrenddel, ha fé
nyességük viszonya 2-512, két csil
lagrenddel, ha fényességük viszonya
2-512 X 2-512 =  (2-512)2, — és x- 
csillagrenddel pedig akkor, hogy
ha fényességük viszonya (2-512)*-el 
egyenlő, azért nyilvánvaló, hogy Ca
pella és a N. fényintenzitásának vi
szonyára (2'512)4-° =  69 adódik, azaz 
a valóságban Capella 69-szer fénye
sebb a N.-nál.

A N. tehát nem tartozik a fénye
sebb csillagok sorába. Ezt az ered
ményt megkapjuk a N. abszolút foto
gráfiai (Mj)  és abszolút vizuális 
(Mv) csillagrendjének különbségéből, 
a N. színindexétől is. Az előbbiek 
szerint:

Mf  =  +  5'64™’ Mv =  +  4’85”
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tehát a Nap színindexe +0*79m. Ez 
igen fontos adat, mert jellemző a N. 
színképtípusára, effektiv hőmérsékleté
re és egyéb fizikai állapotára. Ugyanis 
egyfelől a csillagok színindexe és szín
képtípusa, másfelől utóbbi között és 
hőmérséklete között szoros összefüggés 
van, mint ezt alábbi táblázat mutatja:

Szinindex 
mf  — mv Színképtípus Effektiv

hőmérséklet
m

— 0.33 ВО 22000°
0.00 АО 13000

+  0.38 FO 8500
+  0.67 GO 6000
+  1.12 KO 4400
- f  1.73 MO 3200

A színindex meghatározásával tehát 
tulajdonképen meghatároztuk a kérdé
ses csillag színképtípusát és effektiv 
hőmérsékletét. Így a N. -fiO'l&P1 értékű 
színindexéből következik, hogy hősu
gárzó felületének effektiv hőmérséklete 
6000°-nál valamivel alacsonyabb és 
hogy a N. színképtípusa a G és К szín
képtípusok közé esik, vagyis hogy a 
sárga csillagok sorába tartozik (1. a 
Csillagok fizikája). Később látni fog
juk, hogy a N. sárga törpe. T. A.

Napállandó, 1. Csillagsugárzás és 
Szoláris konstansz.

Nap elektromos sugárzása. Az észa
ki fény jelenségét és a földmágnes- 
ség változását úgy lehet magyarázni, 
hogy a Napból elektromos töltésű 
korpuszkuláris sugárzás jut a Földre, 
mégpedig leginkább /^-sugarak, vagy
is gyors mozgásban levő elektronok. 
Ma ezt már kétségtelennek tekintjük, 
mert így az előbbi jelenségek minden 
részletéről számot tudunk adni. Az 
elektronok a földmágneses térben meg
görbülnek. Egyes elektronok a föld
mágneses tér erővonalait követik és a 
pólusok közelében érik a Földet. Ezek 
a levegő felső rétegeit ionozzák. Ha ez 
a vezető réteg elmozdul, akkor mág
neses hatást kelt és ez a földmágnes-

séget befolyásolja. Ahol ezek a részek 
a légkörbe hatolnak, északi fény alak
jában kisülést keltenek. A Napból jövő 
elektronoknak másik csoportja a Föld 
egyenlítősíkjában 1 millió km távol
ságban gyűrűt alkot. Az elektronok 
kölcsönös taszítása folytán a részek 
szétszóródnak, de ezeket az újonnan 
érkező elektronok pótolják. A gyűrű a 
Földön mágneses teret létesít, melynek 
erőssége évi középértékben 002 gauss.

Az elektronok kiinduló pontjai leg
inkább a Napban levő örvények. Ezek
nek erős mágneses terük van (1. Nap 
mágnessége). Az elektronok az örvény 
tengelye mentén elhagyják a Napot. 
Ezért a naptevékenységnek 11 éves pe
riódusa és a Napnak 27 napos kerin
gési ideje a földmágnesség változásai
ban is megnyilvánul. M. J.

Napfáklyák, 1. Napfelület.
Napfelület jelenségei. A napfelület

nek a világűr minden tájéka felé foly
tonos sugárzást árasztó rétege a fo 
t o s z f é r a ,  amely pehely szerű. E fö
lött a g r a n u l á l t r é t e g  fölött egy 
átlagban 500—1000 km vastag réteg, 
az ú. n. m e g f o r d í t ó  r é t e g  s 
utóbbi fölé az átlagban 10.000 km 
vastag s k r o m o s z f  é r á n a k  neve
zett réteg helyezkedik el. A három 
rétegben belülről kifelé csökken úgy 
a nyomás, mint a hőmérséklet. A 
nyomáscsökkenés 10—2 légnyomástól 
10~15 légnyomásig süllyed, a hőmérsék
letcsökkenés ellenben 6000°-tól csak 
5000°-ig. Az átlagos nyomás a meg
fordító rétegben 1 0 =  0Ю0005 atmo
szféra nyomás.

A granulációban világító pelyhek sö- 
tétebb helyekkel mozaikszerűen válta
koznak. Ezek között különösen fényes 
bizar alakulatok, az ú. n. f á k l y á k  
és számos helyen sötét kis pontocskák 
láthatók; utóbbiak a pórusok. Minden 
pórus lényegében egy-egy igen picinyke 
napfolt. A pórusok megnagyobbodásá
ból fejlődnek ki a nagyobb napfoltok.

Egy kifejlődött n a p f o l t  (1. kép) 
egy látszólag mélyen sötét magból 
(umbra) áll, amlyet egy kevéssé sötét 
félárnyék (penumbra), az ú. n. udvar
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övez. A foltok a Napnak csak bizonyos 
öveiben mutatkoznak. A napfelületnek 
a +  40° és — 40° szélessége között 
terül el azon öv, melyben a napfoltok
nak nevezett jelenség lejátszódik. E ha
táron túl csak elvétve lépnek fel fol
tok. Az egyes foltok élettartama a 
nagyság szerint változik. Az igen pi
cinyek csak néhány órán át élnek, a na
gyobbak három-négy hónapon át, az 
igen nagyok egy évnél is tovább. Az 
igen nagyok szabad szemmel is látha
tók, ha átmérőjük 50"-nyi, azaz 36.000 
km. Minthogy ily nagy képződmények 
mélyen belenyúlnak a fotoszférába, 
könnyen megérthető, hogy az ilyen ala
kulatok legalább 30-szorta nagyobbak 
Földünknél. A foltok megoszlásával 
kezdődik megemmisülésük. Feloszláskor 
az egyes foltdarabok óránkénti 500 km- 
nyi sebességgel is távolodnak egymástól.

A foltok mennyisége és nagysága igen 
nagy mértékben változik. Vannak évek, 
amikor heteken á t teljesen foltmentes

Az adatok szerint 1928-ban volt a fol
tok gyakoriságának utolsó maximuma 
s jelenleg még minimumban vagyunk.

A napfoltok első megfigyelői is már 
észrevették, hogy bizonyos idő letelté
vel a Nap nyugati peremén eltűnnek a 
foltok s bizonyos számú nap múlva új
ból jelentkeznek a napkorong keleti szé
lén (nálunk bal oldalán). A foltok moz
gása a Napnak tengelykörüli forgására 
utalt. Azonban abból a körülményből,

Heliográfiai szélesség: ±0°4 ±15°.0
Forgási idő: 24.2 24.8

A napfoltokkal teljesen azonosan vi
selkednek a n a p f á k l y á k ,  melyek 
a napfelület minden részén lépnek fel, 
különösen azonban a nagy napfoltok 
közvetlen közelében és a napperem

a Nap s vannak, amikor felületét 
sok folt borítja. Már Galilei és a je
zsuita Scheiner páter, a foltok első 
észlelői, állapították meg, hogy a fol
tok gyakorisága periódusos törvény
nek hódol. Gyakoriságuk foka vagy 
számokkal, vagy a foltok által beborí
to tt napfelületrésznek az egész nap
koronghoz való viszonnyal jellemez
hető. Mindkét eljárással ugyanarra az 
eredményre jutunk. Az eddigi adatok 
szerint az egymásután beálló maximu
mok közötti időtartamok 7 és 17 év 
között ingadoznak; továbbá, hogy a 
periódus átlagértéke 11*13 év. Ez te
hát kiegyenlített érték; ebből 4*62 év 
esik a foltok számának növekedésére, 
6*51 év pedig annak csökkenésére. A 
minimum és maximum közti időtartam 
tehát rövidebb a maximumtól a mini
mumig terjedőnél. Az utolsó periódus
ban a napfoltok gyakoriságának vál
tozását kifejező észlelt relatív számok 
menetét mutatja a következő táblázat:

hogy a napegyenlítőből különböző tá 
volságra lévő foltok forgási ideje vál
tozó, arra kellett következtetni, hogy 
a napfelület nem foroghat merev test
ként, mint pl. a Föld, de arra is, hogy 
a foltoknak saját mozgásuk is van. 
Miként változik a napfelületen a for
gási sebesség a heliográfiai szélességgel, 
alábbi színképi megfigyelésekkel nyert 
adatok mutatják:

±30°.0 ±45°.0 ±6(Р 0 .£ 75°.0 
25.8 28.2 31.6 33.6 nap

szomszédságában. Gyakran hirnökei 
keletkező napfoltoknak, vagy megsem 
misült foltok helyeit jelölik meg. A fák
lyák gyakorisága is periódusnak van 
alávetve s a fáklyák megfigyeléséből a

Év: 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933

Relatív
számok

évi
közepe

5.8 16.7 44.3 63.9 69.0 77.8 65.0 35.7 21.2 11.1 5.7
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napfelület forgásának jellemző saját
ságai is levezethetők, mert a fáklyák 
is részt vesznek a foltok valódi és lá t
szó mozgásában.

A színképi módszerek kialakulása 
előtt a napfelület egyéb jelenségeit csak 
teljes napfogyatkozások alkalmával le
hetett megfigyelni. A teljes fogyatko
zás beálltának pillanatában a Napot 
világító anyagok nagy kiterjedésben 
övezik. Ezek között legfeltűnőbbek a 
Napból kitörő rózsaszín lángok, a 
p r o t u b e r a n c i á k ,  kevésbbé fel
tűnő a Napot övező, ezüstös fény
ben gyengén világító sugárkoszorú, 
a k o r o n a .  Kiterjedése egyes irá
nyokban a napátmérővel egyenlőren
dű. Belsőbb, mintegy 10.000 km vas
tag héja a kromoszféra, amelynek leg
belsőbb rétege a fogyatkozás teljessé
gének pillanatában fényes gyűrűként ra
gyog. Ez a gyűrű a megfordító réteg.

Annak oka, hogy ezeket a jelensége
ket teljes napfogyatkozásokon kívül 
nem lehet megfigyelni, az, hogy a Föl
dünk légkörén szétszóródó napfény in
tenzitása sokkal erősebb a Napot bur
koló világító anyagokénál s ezért a 
megvilágított földi légkör túlfényli őket. 
Különleges megfigyelési /berendezésekkel 
a protuberanciák már hetven év óta 
bármikor hozzáférhetők. Ezek a beren
dezések abból a tapasztalati tényből 
adódtak, hogy egyes anyagok színképé
ben a fény energiája a színkép egyes 
sávjaira koncentrálódik. Így Janssen 
1868-ban felismerte, hogy a protuberan
ciák színképében a protuberanciák fé
nye a hidrogénvonalak helyén igen erős 
és intenzívebb a szétszórt zavaró nap
fénynél, úgyhogy a Я-emisszió bármi
kor észlelhető. Az az eljárás amely- 
lyel a színképből oly keskeny sávokat 
választunk ki, melyekben a fény ener
giája éppen oly színre koncentrálódik, 
amely iránt érdeklődünk, a kromo
szféra vizsgálatánál is sikeresen volt 
alkalmazható, a korona megfigyelésére 
azonban nem. A problémát legújab
ban az 1870 m magas Pic du Midi 
hegycsúcson végzett kísérleteivel ol
dotta. meg részben Abbot В., kiindul

va a korona fényének polarizált vol
tából. T. A.

Nap fizikája. A Nap színképe néhány 
tízezer sötét vonallal bíró színkép. A 
színkép látható része erősebb vonalai
nak hullámhosszát még maga Fraun
hofer határozta meg s jelölte meg be
tűkkel. A múlt és a jelen század év
fordulóján Rowland, 20.000-nél több vo
nalnak mérte meg a hullámhosszát; 
ezek közül 6000-nél több esik a szín
kép ibolyántúli részébe. A Rowland- 
féle hullámhossztáblázat dimenziója 
/. 7330-tól A 2890-ig terjed A. E.-ele
ben fejezve ki a hullámhosszokat. A 
Wilson-hegyi csillagvizsgálón 10.200 
A. Я.-ig terjesztették ki a. napspektrum 
hullámhosszjegyzékét.

A napszínkép rejtelmes szerkezetének 
a kiderítésére irányuló törekvésekből fa
kadt az elméleti és gyakorlati tekintet
ben egyaránt kiválóan fontos tudómé,ny- 
ág, a s p e k t r o s z k ó p i a .  Elemi 
alaptörvényeinek ismerete szükséges a 
Nap fizikai szerkezetének megértéséhez. 
A szilárd és cseppfolyós testek, vala
mint a gázok és gőzök színképére vo
natkozó vizsgálatok törvényszerűségei
ből még maga Kirchhoff állapította 
meg, hogy a Nap magas hőmérsékletű 
szilárd vagy cseppfolyós magból áll, 
amelyet alacsonyabb hőmérsékletű gáz 
burkol. — Minden izzó állapotban levő 
szilárd vagy cseppfolyós test színképé
ben a színek egymásba észrevétlenül á t
folynak, egymásra hézag nélkül követ
keznek. Az ilyen színképet folytonos
nak mondjuk. Fordítva folytonos szín
képből arra kell következtetnünk, hogy 
a sugárzó test csak izzó szilárd vagy 
cseppfolyós halmazállapotú lehet. A kü
lönböző izzó szilárd vagy cseppfolyós 
testek színképei csak az egyes színek 
erősségében különböznek egymástól. — 
Az izzó gázok vagy gőzök színképe egy
mástól sötét közöktől elválasztott, szí
nesen fénylő vonalakból vagy sávokból 
áll. Az ilyen színkép nem folytonos. 
Fordítva színesen fénylő vonalakat v. 
sávokat mutató nem folytonos szín
kép csak izzó állapotban lévő gázból 
vagy gőzből álló sugárzó testtől ered-
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hét. A színes vonalak helyzete, száma 
és erőssége ugyanazon anyagoknál vál
tozatlan, anyagról-anyagra pedig vál
tozó lévén, nyilvánvaló, hogy a vona
lak, illetőleg sávok száma, erőssége, 
színe, elhelyezkedése jellemző az egyes 
gázokra.

A két eset kombinálása, amikor izzó 
szilárd vagy cseppfolyós magot izzó 
gáz vagy gőz burkol, amikor a magból 
kisugárzó fény előbb áthalad a kérdé
ses légkörrétegen, mielőtt a színkép- 
elemzőbe jutna. Ha a légkörburok a 
magnál alacsonyabb hőmérsékletű, ak
kor a magot jellemző folytonos szín
kép számos fekete vonal, illetőleg sáv 
szakítja meg; utóbbiak a légkörburkot 
alkotó gázt jellemző színes vonalak és 
sávok helyén jelennek meg. A jelenség 
oka, hogy a gázréteg éppen azokat a 
sugarakat nyeli el, melyeket megfelelő 
hőmérsékletnél maga is kibocsát. Mi
vel a színképben a fekete vonalak azo
nos elhelyezésűek a színesekkel, azaz 
mivel mindkét fajta vonalaknak a hul
lámhossza azonos, mindkét fajta vonal 
az elnyelő gázra egyaránt jellemző. A 
folytonos alappal bíró, de sötét vona
laktól átszelt színképet elnyelési vagy 
abszorpciós színképnek nevezzük. Ezzel 
szemben az izzó szilárd vagy csepp
folyós testtől, illetőleg sugárzó gázok
tól vagy gőzöktől származó színképe
ket kibocsátási vagy emissziós színké
peknek mondjuk. — Ha a burkoló gáz- 
réteg magasabb hőmérsékletű a sugár
zó magnál, a magra jellemző folytonos 
színképben a gázburok vonalai fénye
sebben jelentkeznek.

A Nap színképe 20.000-nél több fe
kete vonaltól megszakított folytonos 
alappal bíró színkép, azaz elnyelési szín
kép. Magjának sugárzó felületéről, a 
fotoszférából kiáramló fénysugarak ala
csonyabb hőmérsékletű gázrétegen, a 
kromoszférán át jutnak el hozzánk. Ha 
a kromoszférát magában tudnók ész
lelni, a napszínkép fekete vonalai he
lyett fényes vonalakat kellene látnunk, 
vagyis abszorpciós színkép helyett 
emissziósat kellene megfigyelnünk. Tel
jes napfogyatkozások alkalmával álla

nak be olyan esetek, amikor a kromo
szférát tényleg magában tudjuk ész
lelni. Amikor ugyanis a fogyatkozás 
totalitásának pillanatában a Hold úgy 
takarja a Napot, hogy peremének a 
fotoszférán nyugvó része marad néhány 
pillanatra látható, a Nap színképében 
a fekete vonalak hirtelenül erős fény
ben felragyognak. A jelenség a kromo- 
szférának a Napot övező legbelsőbb fé
nyes gyűrűjétől, a megfordító rétegtől 
származik. Az elnevezés oka, hogy 
benne az abszorpciós színkép emisz- 
szióssá válik. Magát a néhány pilla
natig tartó színképet az angolok után 
flash-spektrumnak (villámszínképnek) 
nevezzük.

A napspektrum vonalainak egy része 
a földi légkör okozta abszorpciótól ered. 
Ezeket egyszerűen el lehet különíteni 
a Naptól származóktól. Minél hosszabb 
utat tesznek meg a napsugarak Föl
dünk légkörében, annál erőteljesebbek
nek kell lenniök a légköri abszorpció 
okozta vonalakban. Különböző nap
magasság mellett készült napszínképek 
összehasonlításával a napszínképből te
hát ki lehet szűrni a terresztrikus vo
nalakat. A kétfajta vonalat azáltal is 
meg lehet egymástól különböztetni, 
hogy csak a Naptól származók mutat
nak ú. n. Doppler-hatást.

A napspektrum sok fekete vonalá
nak hullámhossza azonos különböző 
földi elemek színes vonalainak a hul
lámhosszával. A színképelemzési mód
szerek alapján így tehát arra lehet kö
vetkeztetni, hogy a napatmoszféra is
meretes földi elemekből áll. Jelenlegi 
ismereteink szerint a földi elemek kö
zül 39 elem fordul elő a Nap légköré
ben. Annak valószínűsége, hogy a még 
hiányzók később felfedezhetők lesznek-e, 
nem igen nagy. De ez nem jelenti és 
nem jelentheti azt, mintha a Napban 
nem lenne több alapelem. A fotoszférá
nak eddig még fel nem fedezett elemei 
ugyanis oly nyomás- és hőmérsékleti 
viszonyok között lehetnek, hogy csak 
meg nem figyelhető fényt árasztanak, 
mint ez az elemeknek a nyomástól és 
hőmérséklettől függő ionizációs álla-
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potára vonatkozó Sacha-elméletből kö
vetkezik. Ha tehát a napfelület vala
mely helyén a nyomás vagy a hőmér
séklet megváltozik, megesik, hogy egy 
korábban ki nem mutatott elem vona
lai jelentkezhetnek. A rubidiumnak és 
a lítiumnak késői felfedezése valószí
nűleg ily okra vezethető vissza.

Mozgási állapotuk szerint a p r o 
t u b e r a n c i á k  nyugvók és kitöré- 
sesek. Mindkét fajta hidrogénből, hé
liumból és ionizált kalciumból áll, az 
eruptív protuberanciák azonkívül fé
mes anyagokat is tartalmaznak s ezért 
fémes protuberanciáknak is nevezik 
őket. Mivel gyakoriságuk a napfoltoké 
szerint változik s mivel a napfelület
nek csak azon zónáiban lépnek fel, ahol 
napfoltok, az eruptív protuberanciák 
a napfoltokkal kifejezetten összefüg
gésben vannak. A nyugvó protuberan
ciák és a napfoltok jelenségei között 
nincsen ilyen nyilvánvaló összefüggés.

A kromoszféra színképe néhány elem 
fényes vonalaiból áll, de folytonos alap 
nélkül. Legmagasabb rétegeiben csak 
hidrogén, hélium és ionizált kalcium- 
vonalakat találunk; e rétegek színképe 
tehát azonos a nyugvó protuberanciá
kéval. A kromoszféra mélyebb rétegei
ben a színképvonalakban dúsabb s a 
vonalak száma annál jobban nő, minél 
közelebb jutunk a Nap felületéhez. A 
kromoszférának legalsó, megfordító ré
tegnek nevezett részének színképe emisz- 
sziós színkép, még pedig azon vonalak
nak az emissziós színképe, amelyeknek 
hullámhossza a normális napszínkép 
megfelelő abszorpciós vonalaiéval azo
nos.

A k o r o n a  színképe a Napéhoz 
hasonló folytonos színkép. A korona 
külső részeinek színképében észlelhe
tők Fraunhofer-vonalak, belső részeié
ben ellenben nem. Ezekben azonban 
folytonos alapon fényes vonalak mu
tatkoznak. E koronavonalaknak ere
detű még nincsen kiderítve. Számuk 
mintegy 20 s köztük különösen kettő 
— egy zöld és egy vörös — igen fényes. 
Előbbinek hullámhossza 5302'8 A. E , 
utóbbié 6374’8 A. E. A korona alakja

szoros összefüggésben van a napfolt
periódussal. Egyenlítői sugárzása leg
nagyobb a foltminimum idején.

A napfoltok színképének ibolyasugár
zása gyengébb a normális napszínkép
nél. Ennek következménye, hogy a Nap 
trO-típusú színképe átváltozik KO- 
típusúra, amint foltra megyünk át, ami 
a napfoltok alacsonyabb hőmérsékleté
re utal. Behatóbb színképi vizsgálatok
kal meg volt állapítható, hogy a nap
foltok hőmérséklete átlagban 1000°- 
kal alacsonyabb az őket környező foto- 
szférarótegekénél. A napfoltok alacso
nyabb hőmérséklete abból is követke
zik, hogy azok kitágulnak és eközben 
munkát végeznek a környezettel szem
ben. Ez a munka szükségképen hőcsök
kenéssel jár. Azzal a ténnyel pedig, 
hogy a napfoltszínképek vonalaiban 
kimutatható a Zeeman-effektus, az a 
vélemény is meg van indokolva, hogy 
a napfoltok a földi víz- és légörvények
hez hasonló gázörvények. Ezekben, a 
spektroheliogrammok tanúsága szerint, 
a megfordító réteg magasságába emelt 
gáztömegek képezik az umbrát. A nagy 
sebességgel szétfolyó gáztömegekből 
alakul ki a penumbra, A napfoltok te
hát gáztömegeknek a fotoszférában és 
a kromoszféra alsó rétegeiben lejátszódó 
örvényszerű, mozgási jelensége. Az a 
tény pedig, hogy a napfoltok színképé
ben a titánoxid, a magnéziumhidrid és 
a kalciuinhidrid szalagjai lépnek fel, 
arra vall, hogy a megfordító rétegnek 
a napfoltok fölött elhelyezkedő zónái 
a napfoltoknál alacsonyabb hőmérsék
letűek.

összefoglalva: A Nap látható külső 
rétege a fotoszféra, amely olyan felté
telek között van, hogy mindenfelé 
folytonos sugárzást áraszt, A hozzá 
közvetlenül csatlakozó réteg szelektív 
abszorpció útján felismerhető kromo
szféra, amelynek legbelsőbb zónája a 
megfordító réteg. Míg ebben a Nap 
abszorpciós színképének összes vona
lai mint emissziós vonalak találha
tók, addig kifelé az emissziós vonalak 
száma folyton csökken, úgy hogy a 
kromoszféra magasabb rétegei már
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csak hidrogén, hélium és ionizált kal
ciumból állanak. Spektroheliográf se
gélyével a napkorong bármely he
lyén észlelhetők a kromoszféra külön
böző rétegei és megállapítható ezek
nek áramló mozgása.

Joung 1892-ben azt találta, hogy a 
napfoltok színképében egyes vasvona
lak kettősöknek mutatkoznak. 1908- 
ban Hale megállapította, hogy kellő 
diszperzió mellett vas, vanadium s 
más elemeknek a színképvonalai a 
napkorong közepén levő foltoknál ket
téhasadnak, a korong szélénél levők
nél három részre oszolnak. A tüne
mény csak Zeeman-hatás értelemben 
vett mágneses hatásként volt értel
mezhető. Zeeman u. i. még 1896-ban 
mutatta meg kísérleti úton, hogy erős 
mágneses tér hatása alatt a világító 
láng egyes színképvonalai két vagy 
három részre hasadnak aszerint, amint 
a mágneses erővonalak irányában 
vagy ezekre merőlegesen észlelünk. A 
széthasadt színképvonalak fénye sar
kítva van, még pedig a kettéhasad- 
takban cirkulárisán és ellentetten, a 
három részre hasadtaknál mindhárom 
vonal lineárisan. Azonban az utolsó 
esetben a középső vonalnál a polá- 
rozás síkja merőleges a mágneses erő
vonalakra, a két külső vonalnál pedig 
velük párhuzamos. Emden arra muta
tott, hogy ha feltesszük, hogy a fol
tokban elektromosan töltött gázok és 
gőzök örvényszerűen mozognak, akkor 
Hale megfigyelésének magyarázata ad
va van. Csak az döntendő el, sarkí
tott-e a napfoltvonalak fénye vagy 
sem. A Wilson-hegyi csillagvizsgálón 
1908 óta végzett megfigyelések igenlő 
választ adtak s arra mutattak, hogy 
a Nap úgy viselkedik, mint valamely 
mágneses gömb. Mágneses tengelye 
nem esik össze a Nap forgástenge
lyével, hanem ezzel mintegy 6°-nyi 
szöget zár be s pólusai ЗГ4 nap ke
ringenek a forgási tengely pólusai 
körül. A foltok mágneses mezeinek 
erőssége különböző nívójú rétegekben 
különböző. A mélyebb rétegeké 4500 
Gauss. (1 Gauss azon erő, amely 1

másodperc alatt 1 milligrammnyi tö
megen 1 milliméternyi gyorsulást léte
sít.) Ez a nívó emelkedésével gyorsan 
csökken; 250 km magas rétegekben 
55, 420 km-nél magasabban már csak 
10 Gauss. Ebből következtethető, hogy 
a Nap mágneses mezejének térintenzi
tása nem igen hathat messzire, a Föld
re gyakorolt hatását gyakorlatilag ki
zártnak kell venni. T. A.

Napfoltok, 1. Napfelület.
Napfoltok periódusának összefüggé

se földi jelenségekkel. Az a kérdés, 
hogy a Nap hőmérséklete van-e alá
vetve időszaki változásoknak, szoro
san összefügg azzal, hogy a napállan
dó szenved-e ily ingadozást? A meg
figyelések utóbbi feltevést látszanak 
igazolni. Így Abbot szerint az 1919. 
évi foltmaximum idején 3— 4 % -kai 
több energiát sugárzott a Nap, mint 
az 1924. évi foltminimum idejekor. 
De a napállandó nemcsak a foltok pe
riódusával változik, hanem a napfol
tok számával is. E változásokon kívül 
ugrásszerű és teljesen szabálytalan 
változásokat is észleltek. Így több, 
egymástól néhány ezer kilométernyi 
távolságban levő állomáson egyidejű
leg végzett megfigyelések igazolják 
a napállandó ugrásszerű változását, 
amely sokszor az érték 1% -ára emel
kedik. A napállandó ily értékű emel
kedésével a naphőmérsékletnek 100 
foknyi emelkedése jár. A vonatkozó 
igen gondos megfigyelések szerint az 
ingadozások okai nem voltak találha
tók a földi légkörnek 4000 m-nél ala
csonyabb rétegeiben.

A napállandó periódusos változását 
meteorológiai jelenségekkel is igyekez
tek kapcsolatba hozni. Egy századot 
felölelő megfigyelési anyagból csak 
annyi volt megállapítható, hogy a fol
tokban gazdag években a hőmérséklet 
У\ fokkal alacsonyabb, foltokban sze
gényebben У\ fokkal magasabb volt 
az átlagnál. Azonban prognózisszol
gálatra az anyag egyáltalán nem 
használható. A foltperiódus és vulká
nikus jelenségek között sejtett össze
függések utáni kutatás sem vezetett
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pozitív eredményre, mert a vulkánikus 
kitörések a periódus minden szakára 
esnek. Oly irányú vizsgálatok is van
nak, hogy a Nap felületi hőmérsék
letének időszaki változásai előidézhe
tik-e a jégkorszak bekövetkezését? Eh
hez szükséges bő csapadékon kívül, 
hogy valamely terület középhőmérsék
lete hosszabb időn át fagypont körüli 
legyen. Közép-Európa átlagos hőmér
séklete +  10°. Ha tehát tartósan 10°- 
kai csökkennék a hőmérséklet Közép- 
Európában, úgy itt újabb jégkorszak 
következnék be. Ehhez szükséges, hogy 
a Nap sugárzása jelenlegi értéké
nek Ve-éve 1, vagyis hőmérsékletének 
3%-ával csökkenjen. 6000° effektiv 
hőmérséklet mellett a hőmérséklet
csökkenés tehát nem egészen 200° 
volna. Ennek az eredménynek Föl
dünk éghajlati viszonyainak az állan
dósága ellentmondani látszik. Shapley 
ezért arra mutatott, hogy 9 millió 
évvel ezelőtt Napunk a nagy Orionköd 
közvetlen szomszédságában kozmikus 
felhők között mozgott, amikor a nap
sugárzás 20%-tól 80%-ig terjedő in
gadozásokat mutatott. Ily értékű tar
tós ingadozások hatása csak nagy el
jegesedés lehet.

Kifejezett összefüggés mutatkozik a 
napfoltperiódus és a földmágnességi 
elemek lefolyása között, amennyiben 
a két jelenség lefolyása annyira egy
értelmű, hogy a mágneses elemek
ben a foltperiódus szabálytalanságai 
is visszatükröződik. Már a sarki fény
nek összefüggése a foltperiódussal nem 
ily kirívó.

Az a kérdés, hogy mily módon pó
tolja évi energiaveszteségét (29 X 
1032 grammkalória =  1238 kvintillió 
méterkilogramm) a Nap, csak legújab
ban nyert kielégítő magyarázatot az 
égitestek sugárzási egyensúlyáról szóló 
elmélet által (1. bővebben Jeans: A 
Világegyetem c. könyvét). T.A .

Nap hőmérséklete. A Nap hőmér
sékletének a fogalma exakt módon nem 
definiálható, mert a sok elemből álló 
fotoszféra egyes részeinek egymástól 
eltérő a hőmérséklete és mert még

nincs tisztázva, hogy a Nap folytonos 
sugárzását mily elemek idézik elő. A 
problémát annak a feltételezésével ol
dották meg, hogy a fekete sugárzás 
törvényei érvényesek a Napra is. E 
törvények a fekete test hőmérséklete 
és a kisugárzott energia között össze
függést létesítenek. Mivel utóbbit meg 
tudjuk határozni, azért a kérdéses ösz- 
szefüggések alapján ki tudjuk számí
tani azt a hőmérsékletet, amellyel a 
Nap bírna, ha oly fekete test volna, 
amelynek dimenziója és sugárzási ef
fektusa azonos lenne a Napéval. Az 
így számított hőmérséklet az effektiv 
hőmérséklet. A sugárzástörvényekkel 
egy maximális és egy minimális hő- 
mérsékleti határ jelölhető meg, ame
lyek közé a valódi esik, mint erre 
elsőnek báró Harkányi Béla mutatott 
reá a század évfordulóján. A kisugár
zott energiát grammkalóriában mérjük, 
vagyis azzal a hőmennyiséggel, amely 
egy gramm víz hőmérsékletét egy 
fokkal emeli. A grammkalóriákban ki
fejezett energia, amelyet a Nap kö
zéptávolságban sugároz percenként egy 
négyzetcentiméterre, a napállandó. Ér
téke a két utolsó évtizedben végzett 
meghatározások szerint 1'937 gramm
kalória. A meghatározás bizonytalan
sága 1%.

A Stefan—Boltzmann-törvény sze
rint az összsugárzás arányos a hőmér
séklet negyedik hatványával. Az ily 
módon adódó effektiv hőmérséklet 5767 
abszolút fok. A Wien eltolódási tör
vénye szerint az effektiv hőmérséklet 
a megfigyelésekből levezetett energia
görbe maximális intenzitásának hul
lámhosszából határozható meg. Kü
lönböző megfigyelők által talált érté
kek 5975° és 6154° között mozognak, 
középben 6079° abszolút. A kétféle el
járással talált értékek tehát 300°-kal, 
azaz 5%-kai differálnak. Planck su
gárzástörvénye segélyével spektralfo- 
tometriai megfigyelésekből 6060°-ra ju
tott Wüsing. Mindezek alapján az ef
fektiv naphőmérséklet legvalószínűbb 
értéke 6000°. Azonban a hőmérséklet 
a korong centrumától a perem felé
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csökken. A Nap belsejében a hőmér
séklet annál nagyobb, minél közelebb 
vagyunk a centrumhoz. Itt, mint ál
talában a csillagok centrumában, több 
tízmillió fok a hőmérséklet. T. A.

N api behatások. A világháború óta 
a tüzérség pontosan számba veszi a 
légsíírüségnek, a hőmérsékletnek és a 
szélnek a lövedékek röppályájára gya
korolt hatását, amely napról-napra és 
ezenkívül az egyes napszakok szerint 
is lényegesen változik. Ezzel a talá
lati valószínűségek nagy mértékben 
javultak és lehetségessé vált a szem
mel nem is látott (csak térképekről 
ismert) pontoknak előzetes kísérlete
zés (belövés) nélkül való eltalálása.

A. L.
N ap inágnessége. A napfoltoknak 

színképében Hale nek sikerült a Zee- 
man-hatást (1. ott) kimutatnia. Elő
ször csak egyes vonalak kiszélesedé

sét figyelte meg, utóbb nagyobb fel
bontással a vonalak felbomlását a 
Zeeman-féle összetevőkre is ki tudta 
mutatni. Ez kétségtélenné teszi, hogy 
a Napon mágneses erőtér van. Fák
lyákban ugyancsak erős mágneses tér 
van, erőssége 50.000 gauss rendű. Ezen
kívül a Nap felületén általános mág
neses tér is van, ennek erősségét még 
pontosan nem ismerjük, az eddigi mé
rések 10 és 60 gauss közt változnak.

M. J.
Naprendszer. Áll: a Napból, mint 

középponti testből és a körülötte ke
ringő nagy- vagy főbolygókból és ezek 
holdjaiból, a kisbolygókból, üstökösök
ből és meteorokból. A nagybolygók: 
Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, 
Szaturnusz, Uránusz, Neptun és Plútó.

1. Pályaelemeiknek 1930-ra vonat
koztatott értékei és egyéb jellemzőik 
a következők (1. 541. 1. is):

A bolygó Perihel-
hossz
(тг)

A fel
szálló

Pálya-
hajlás Pálya

excen-
Középtávolság 

a Naptól Sziderikus
keringési

idő

Átla
gos

Átla
gos

pálya-
sebes

ség
neve

csomó
hossza

( ß )

ÜZ
eklipti
kához

trumos-
sága ha a 

Földé= 1
millió

km.

napi
moz
gás

Merkur 76° 22' 47° 30' 7° 0' 0.2056 0.3871 57.9
év n a p  
— 88 4092

km/sec
47.8

Vénusz 130 35' 76 3 3 24 0.0068 0.7233 108.1 — 225 1.602 35.0
Föld 101 44 — — 0.0167 1.0000 149.5 1 — 0.986 29.8
Mars 334 46 49 1 1 51 0.0933 1.5237 227.3 1 322 0.524 24.1
Jupiter 13 12 99 44 1 18 0.0484 5.2028 777.8 11 315 0.083 13.1
Szaturnusz 91 41 113 3 2 29 0.0558 9.5388 1426.1 29 167 0.033 9.6
Uránusz 169 32 73 38 0 46 0.0471 19.1909 2869,1 84 7 0 .0 1 2 6.8
Neptun 44 1 131 1 1 47 0.0086 30.0707 4495.6 164 280 0.006 5 .4

Plútó 228 28 108 57 17 9 0.2486 39.5177 5918.4 248 153 0.004 2 .2

A nagybolygóknak a Naptól számí
tott középtávolságát a Bode-szabály 
segélyével könnyen megjegyezhetjük 
magunknak. Ha a 0, 3, 6, 12, 24, 48, 
96, 192, 384 számok mindegyikéhez

négyet adunk, úgy az adódó 4, 7, 10, 
16, 28, 52, 100, 196, 388 számok nagy 
közelítéssel adják a nagybolygók tíz
szeres távolságát. Tízzel való osztás 
u tán:

0 9 Ö с /
kis

bolygók •T * Ó
Ч1У+ Pl-ra

adódik 0 .4 0 .7 1.0 1.6 2 .8  5 .2 8 10.0 1 9 .6 — 3 8 .8 ,
a valódi 
távolságok 0 .3 9 0 .7 2 1.00 1 .52 —  5 .2 0 9 .5 4 1 9 .1 9 3 0 .0 7 3 9 .5 2 ,
az eltérések + 0 .0 1 - 0  02 0.00 + 0 .0 8 —  0 .0 0 + 0 .4 6 + 0 .4 1 — - 0 . 7 2
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Bode idejében (1742—1822) a sza
bály jól vágott s nagy jelentőséget 
tulajdonítottak neki, mert Uranuszra 
is érvényesnek mutatkozott. Ellenben 
érthetetlen volt a Mars és Jupiter kö
zötti űr. Mikor 1801-ben felfedezték 
az első kisbolygót és ennek középtá
volsága a kérdéses űrbe beilleszke
dett, kozmogómiai jelentőséget tulaj
donítottak a szabálynak. Neptunusz 
felfedezésekor kitűnt, hogy a szabály
nak ilyen jelentősége nincsen. Plútó, 
vagyis a kilencedik bolygó középtá
volsága a Bode-sor nyolcadik bolygó
jának középtávolságával jól vág.

T. A.
Napsugárzás. A földi élet fenntar

tója elsősorban a Naptól kapott su
gárzó energia, amelynek mértéke a 
n a p s u g á r z á s  á l l a n d ó j a  (1. 
ott). Ez a sugárzó energia a napszín
kép különböző részeire oszlik szét; 
az intenzitáseloszlás nagyon változó: 
maximuma a látható színkép alsó ré
szébe, az 05 t* hullámhosszúságra 
esik, onnan az ultraibolya felé hirte
len, a vörös és infravörös felé vala
mivel lassabban csökken. A kapott 
energia mennyiséggel való gazdálko
dásban Földünk légkörének, a külön
böző alkotórészeknek elsőrangú sze
rep jut. A sugárzás egy jelentékeny 
részét, kb. 37%-ot hullámhosszvál
toztatás nélkül visszaverik a felhők, 
a légkör s kis részben a földfelszín a 
világűrbe. A megmaradó 63% jelen
tékeny részét elnyelik az atmoszféra 
különböző alkotórészei (legelsősorban- 
a vízgőz, amely a légkörnek legerő
sebben elnyelő része), úgy hogy csak 
mintegy 30% jut közvetlenül a Föld 
színére. A légkör által elnyelt meny- 
nyiség egy része még visszajön a 
Földre hosszabb hullámú sugárzás alak
jában, viszont a Föld is kisugározza a 
kapott energiamennyiség jó részét a 
légkör és a világűr felé szintén hosz- 
szabb hullámú sugárzás útján, mely
nek egy részét a felhők (ha van
nak) újból visszasugározzák. A folya-
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mat rendkívül komplikált s a Föld és 
légkör sugárzási energia gazdálkodá
sának pontos nyomon követése nehéz 
feladat. Érdekes tény például, hogy 
a n a p f o l t m a x i m u m  (1. ott) 
eredményéül jelentkező sugárzáserő
södés nem hőomelkedést, hanem hő
csökkenést okoz, mert az intenzitás
erősödés főleg az ultraibolya részre 
esik: ez megszaporítja a légkörnek az 
ozonmennyiségét, amely a vízgőz után 
a legerősebb elnyelő. Simpson 1928-ban 
mutatta meg, hogy a sugárzás meg
erősödése felhőzetszaporodásra vezet, 
ami a világűrbe visszavert energia
részt növeli: így tehát bizonyos ön
működő hőmennyiségszabályozás jön 
létre, amelyben a legfőbb szerepe a 
vízgőznek van. Az atmoszféra egyes 
alkotórészei nem egyforma mértékben 
nyelik el a napsugarakat, hanem 
ú. n. szelektív abszorpciót gyako
rolnak. Az oxigén és nitrogén majd
nem semmit sem nyelnek el. A szén
dioxid hosszú hullámú sugarakat nyel 
el 15 ß hullámhossz körül. A vízgőz 
sokat elnyel a látható részből is, de 
főként az infravörös sugarakat oltja 
ki, kivéve egy rövid közt 8 ß és 12 S 
között. Rendkívül fontos az ozon sze
repe, amely az ultraibolya sugara
kat nyeli el 3000 Angström-egységen 
(0'3 R) alól. Minthogy ezek a suga
rak a magasabb légrétegekben is hiá
nyoznak a Nap színképéből (az ultra
ibolya rész tehát rövid), fel kell ten
ni, hogy a sztratoszférában ozon van 
számottevő mennyiségben, amely a 
sugárzásnak ezt a részét elnyeli. Kü
lönböző számítások és mérések alap
ján, amelyek egyébként még nem ál
lanak eléggé biztos alapokon, azt ta 
lálták, hogy ha a légkörben jelenlevő 
ozon a tengerszín fölött közvetlenül 
(az o tt uralkodó 760 mm átlagos 
nyomás mellett) egyenletesen oszolna 
el, akkor csak 3 mm vastag réteget 
alkotna. Természetesen ez az ozon- 
ménnviség eloszlik az egész légkörre, 
azonban túlnyomó része 40—50 km 
magasságban helyezkedik el. Ezt az

ózonréteget — amely sok energiát 
elnyelne — teszik felelőssé azért a 
melegedésért, amely a h a l l h a t ó 
s á g i  ö v é k  (1. ott) megmagya
rázására tett feltevések és számítások 
szerint a sztratoszféra felett 40—50 
km magasságban kell hogy bekövet
kezzen (1. Légkör szerkezete).

A Földön a közvetlen N.-on kívül, 
mint a fentiekből következik, jelen 
vannak mindig: a légkör és bizonyos 
mértékben a világűr sugárzása (dif
fúz visszavert sugárzás és saját hősu
gárzás) s a Föld visszavert és saját 
hőkisugárzása: egy helyen az összes 
sugárzás ezekből tevődik össze, nem 
számítva ide természetesen egyéb föl
di vagy kozmikus eredetű sugárzáso
kat (radioaktív sugárzás stb.). A N. 
vizsgálatánál sem vettük számításba 
azokat a sugárzásokat, amelyek a 
Nap spektrumában ki nem mutatha
tók, de amelyek a légkör magasabb 
rétegeinek a szerkezeténél nagy jelen
tőséggel bírhatnak. Ezek lehetnek igen 
rövid hullámhosszú, az ozon abszorp
ciós csíkja alatti ibolyántúli sugarak; 
az elektromágneses hullámok felé kö
zeledő infravörös sugarak; katódsu- 
garak, elektronok, amelyeknek kibo
csátása a napfoltok mágneses mezejé
vel áll kapcsolatban. Ezeknek vizsgá
lata átvezet a földmágnesség és észa
ki fény jelenségeihez, amelyeknek a 
napfoltokkal, tehát a N. intenzitásá
ban beálló változásokkal való kapcso
lata régen ismeretes s egyike ama 
kevés számú ilyen kapcsolatnak, ame
lyek kifogástalanul beigazoltnak ve
hetők (1. Napfoltok, Északi fény). A
N. s a vele kapcsolatos légkör és 
földsugárzás mérésére vonatkozólag 1. 
Sugárzásmérők. T. G.

Napsugárzás állandója, 1. Szoláris 
konstans.

Nasztiák. Növényrészeken tapasz
talhatók olyan mozgások, amelyek 
külső ingerek megléte nélkül is bekö
vetkeznek és amelyek bizonyos belső 
ingerek hatására vezethetők vissza. 
Ilyen a u t o n ó m  m o z g á s  okát vé
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geznek pl. növényeknek növekedő 
szárvégei, különösen kúszó növények. 
Ezek a mozgások az ú. n. n u t  á- 
c i ó к vagy c i r c u m n u t á c i ó k .  
Ugyancsak autonóm mozgások a bim
bók, levelek kinyílásakor tapasztal
ható e p i n a s z t i a  (ha a szervnek 
dorzális oldala mutat erőteljesebb 
növekedést) és h i p o n a s z t i a  (ha 
a ventrális). Ezek már átvezetnek a 
tulajdonképeni N.-hoz, melyek nem 
autonóm mozgások, hanem külső in
gerekre következnek be. A tropizmu- 
soktól abban különböznek hogy a 
mozgás irányát a szerv sajátságai 
szabják meg és független a rá ható 
inger irányától. Fény- és hőingerekre 
vezethető vissza sok növény (különö
sen hüvelyesek) leveleinek alvó moz
gása (n у c t  i n a s t i a). Virágok zá
ródásain és nyílásain a f o t o n a s z -  
t i a  és a t h e r m o n a s z t i a  figyel
het ő meg. Érintési ingerekre követke
zik be a s e i s m o n a s t i a ,  amely pl. 
a Mimosa levelein, a sóskaborbolya 
(Berberis) porzóin stb. észlelhető.

G.E.
Nátron tavak =  szikes tavak, melyek

nek vizében nagymennyiségű nátrium
szulfát (Na2S0t) és szóda (NaíCOí) 
van oldott állapotban. Ha a víz pá
rolgás következtében besűrűsödik vagy 
elpárolog, akkor az említett sók szik 
alakjában kikristályosodnak s a nö
vényi életet lehetetlenné teszik. Az 
állatvilág is elkerüli. V. L.

Nebulium. A ködfoltok színképében 
a hidrogén és hélium vonalai mellett 
ismeretlen eredetű vonalakat is talál
tak. Ezeket új elemnek tulajdonítot
ták, ez a N. Űjabb vizsgálatok kiderí
tették, hogy a N. vonalai az oxigén 
és nitrogén színképéhez tartoznak, de 
olyan vonalak, melyeket laboratórium
ban megfigyelni eddig nem tudtak, ha
nem csak a rendkívül ritka ködfoltok
ban ismeretlen gerjesztés útján kelet
keznek. A N. feltételezésére tehát ma 
már semmi okunk sincs. M. J.

Negatív ellenállás. Ohm törvénye 
értelmében az áram feszültsége ará
nyos az áram erősségével. Az arányos

sági szorzó az ellenállás (ohmikusU 
Ezen összefüggésből kitűnik, hogy ha 
az ellenállás állandó, úgy a feszültség 
növekedtével az áramerősség is nő. 
Az áramerősség és feszültség közti 
összefüggést ábrázoló görbét általában 
karakterisztikának szokás nevezni (1. 
ott). Állandó ellenállás mellett a ka
rakterisztika egyenes vonal, ha azon
ban az ellenállás is változik, úgy a 
karakterisztika általában görbevonalú 
lesz. Általában, ha a feszültség növe
lésekor az áramerősség nő, a karakte
risztikát pozitívnak mondjuk. Ameny- 
nyiben berendezésünk karakterisztiká
jában vannak olyan részek, ahol az 
áram növekedésekor a feszültség csök
ken, a karakterisztika ezen darabját 
negatívnak, esőnek mondjuk. Ez eset
ben berendezésünk úgy viselkedik, mint
ha ellenállása negatív lenne. Ilyen lát
szólag N.-sal bíró berendezések: a köd- 
fénylámpa, az ívfény és a visszacsatolt 
elektroncső. Mindezen berendezések al
kalmasak arra, hogy velük elektromos 
rezgéseket gerjesszünk, melyek önmagu
kat képesek fenntartani. Továbbá hasz
nálhatjuk váltóáramok erősítésére. F.M.

Negatív katalízis, 1. Katalízis.
Negatív ködfény, 1. Geissler-cső.
Nehéz hidrogén. Urey folyékony hid

rogént 14° abszolút hőmérsékleten be
párolt. A megmaradt hidrogén színké
pében olyan vonalakat talált, melyek 
a hidrogénnek új izotópjától erednek. 
Ennek atómsúlya 2, szokott jele H2. 
„Nehéz“ hidrogénnek is szokták ne
vezni. Utóbb a bepárlás után megma
radt hidrogén tömegszínképében is si
került ezt az izotopot kimutatni, majd 
olyan hidrogénmolekulát is, melynek 
egyik atomja közönséges H1, másik 
atomja H2. Ezt külön néven i z о h i d 
r o g é n  nek nevezik. A HMzotópot 
diffúzió útján egészen tisztán is elő
állították. A közönséges hidrogénben 
a két izotóp aránya 1 : 30.000, ezért 
nem vették észre a tömegszínképben a 
nehezebb izotópot. M. J.

Nehézségi erő változása. A nehéz
ségi erő a Föld tömegvonzásának és 
a Föld forgásából származó centrifu
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gális erőnek az eredője. Minthogy- a 
nehézségi erőt kisebbítő centrifugális 
erő az egyenlítőtől a sarkok felé ha
ladva csökken, másrészről a tömegvon
zás a Föld lapultsága miatt a sarko
kon nagyobb, mint az egyenlítőn, en
nélfogva a nehézségi erő az egyenlítő
től a sarkok felé növekszik. Helmert 
képlete szerint a nehézségi erő ф föld
rajzi szélességű helyen a tengerszín 
magasságában:

a =  978-030 (1 0-005302 siti1 Ф —
— 0'000007 sin2 2(f) CGS.

A nehézségi erő a magassággal is 
változik és pedig felfelé emelkedve 
méterenkint kb. 00003 CGS egység
gel csökken. A nehézségi erőnek a 
függőlegesben való változását töb
bek között Jolly határozta meg olyan 
érzékeny mérleggel, amelynek egyik 
csészéje a másikhoz képest 20 mé
terrel mélyebben Tolt' felfüggesztve. 
A nehézségi erőt még a Föld fel
színén látható és a földkéregben elrej
tett tömegegyenetlehségek is befolyá
solják, ezek okozzák a helyi eltérése
ket, amelyeket Eötvös torziós ingájá
val (1. ott) pontosan lemérhetünk. Ügy 
a normális, mint a helyi változás nem
csak a nehézségi erő nagyságában, ha
nem irányában is mutatkozik (1. 
Függővonalelhajlás). R. J.

Nehéz víz. így nevezik azt a vizet, 
melynek molekulájában a hidrogénato
mok 2 atómsúlyúak (1. Nehéz hidro
gén). Az ilyen vízmolekula szokásos 
jele НУО. A felső szám a Я-atómok 
atómsúlya. Tehát Я22 azt jelenti, hogy 
mindkét Я atómsúlya 2. — N.-et úgy 
állítottak elő, hogy elektrolitikus cella 
folyadékát, amely már néhány évig 
gyári üzemben használatban volt, be
párolták addig, míg 20 literből Уъ cm3 
víz maradt. Az így kapott víz sűrű
sége valamivel nagyobb volt, mint a 
közönséges vízé, mert benne a fí-ato
mok részben fí2-atómok voltak. Tiszta 
állapotban is előállítottak N.-et az 
elektrolízisek sorozatával. Ebben már 
csak fí2-átómok vannak. — A N. 
fagyáspontja -h 3'8°, forráspontja

101*42°. Gőznyomása kisebb, mint a 
közönséges vízé, a hőmérséklet emelke
désekor az eltérés egyre kisebb. Pá
rolgáshője viszont nagyobb, mégpedig 
a forrásponton 260 kalóriával, ha 
1 mól tömegre vonatkoztatjuk. Sűrű
sége 25°-on 1*1056, legnagyobb sűrű
ségét +  ll*6°-on éri el. Minden olyan 
tekintetben, amelyben a közönséges víz 
anomális, a N. még inkább anomális. 
Növekedő hőmérsékleten a kétféle víz 
különbsége egyre csökken. M. J.

N eidioplankton azoknak a plankto- 
nikus (1. Plankton) élőlényeknek az 
összessége, melyek különleges lebeg
tető “szervekkel rendelkeznek. V.L.

Neil-parabola. Ha toronyból leej
tünk egy testet, akkor a test a Föld 
forgása folytán parabolát ír le. Ez a
N. Egyenlete:

I tt у a vízszintes irányú, z a függő
leges koordináta, ы a Föld szögsebes
sége, ß az észlelés helyének földrajzi

szélessége, h a torony magassága, g a 
nehézségi gyorsulás. — Az a távolság, 
amelyben a test a Földre ér (z =  0):

Y 0 -  1  C0S ß \ ----ö g
M. J.

N ekrocönőzis, más szóval Thunato- 
cönózis (1. ott).
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Nekton a nyilt, szabad vizek erő
teljes úszóképességgel bíró élőlényeinek 
összessége. V. L.

Nematikus testek, 1. Mezofázis.
Nem átöröklése. A gonochor (vált- 

ivarú, hím és nőstény) szervezetek oly 
sajátságokkal bírnak, amelyek szoros 
kapcsolatban vannak az egyén nemé
vel. Ezek az ú. n. nemi jellegek el
sődlegesek (gonadok), másodlagosak 
(nemzőszervek), harmadlagosak (min
den egyéb az egyes hímre vagy nős
tényre jellemző alaki vagy élettani 
jelleg). Rendszerint .az első kettőt 
szokták elsődlegesnek, a harmadikat 
másodlagos nemi vagy ivarjellegeknek 
nevezni. Mivel a nemi jellegek öröklő
dők, ezek átöröklését és génekhez (1. 
ott) kötöttnek kell tekintenünk. Eze
ket a géneket Piate s e x u a l i s  g é 
n e k  nek vagy i v a r f a k t o r o k n a k  
nevezi. A nemi jellegeknek két cso
portja van: allelomorf génekhez kötöt
tek és nem allelomorfok. A mendelező 
allelomorf nemi különbségek igen rit
kák, csak néhány eset ismeretes (lep
kék színe). Az embernél a hang kü
lönbsége tartozik ide, A -а génpárral. 
A férfinál: AA  basszus, Aa bariton, 
au tenor; nőnél: A A  szoprán, Aa 
mezzoszoprán, aa alt. A nem allelo
morf ivari külöbségónek két csoportja 
van: hím- és nő-csoport. Ezek az ivar- 
faktorok homzigótásan valamennyi 
sejtben, az ivarsejtekben is, bennfog
laltatnak (emiatt nem allelomorfok). 
Eszerint minden szervezet potenciáli
san kétivarú, hermafrodita. (A bi
szexuális képesség törvénye, Plate sze
rint). A kétivarú szervezetekben a hím 
és a nőstény sajátságok egymás mel
lett érvényesülnek, a gonochoristák- 
nál csak az egyik csoport jelenik meg, 
a másik rejtett marad (egyivarúság). 
Rendszerint 1 : 1 arányban lépnek fel 
a hím- és nőnemű egyének, ami arra 
mutat, hogy az ivarfaktorcsoport ak
tiválása valamely mendelező hatásra 
történik. A kísérleti vizsgálatok azt 
igazolták, hogy ez a mendelező hatás 
az ú. n. ivarkromozómáktól indul ki 
(gonozómális vagy genotipikus nem- 

Természettudományi Lexikon.

meghatározás). Eszerint az ivarkro- 
mozómák, vagyis gonozómák az okai 
annak, hogy melyik szexuális géncso
port érvényesül. Wettstein szerint az 
ivarkromozómák az ivarjellegek reali- 
zátorai, vagyis a nemi gének aktiváto- 
rai. A másod- és harmadlagos nemi 
jellegek kifejlődéséhez még a gonadok 
által elválasztott hormonok is szüksé
gesek (1. Gonozómák, Nemhez kötött 
átöröklés, Nemi irányítású átöröklés). 
— A gonozómális átörökléssel szem
ben Plate a c i t o p l a z m a t i k u s  
vagy s z o m a t i k u s  nemmeghatáro
zást különbözteti meg, pl. álkétivarú- 
ság (1. ott) esetében és a hormonhatá
sok szerepét hangsúlyozza a másodlagos 
és harmadlagos nemi jellegek kialaku
lásában ( h o r m o n a l i s  n e m m e g 
h a t á r o z á s ,  1. Ivarmeghatározás).

Sz.Z .
Nemek számaránya (1. Nem átörök

lése) normálisan 1 : 1, vagyis a hímek 
és nőstények mennyisége nagyjából 
azonos, ami úgy értelmezendő, hogy a 
sokutódú szülők utódai között azonos 
mennyiségű a hím és nőstény utód, 
illetőleg egy-egy nemzedéknek egyén
állományában vagy pl. az emberiség 
életének bizonyos időpontjában ez az 
újszülöttek számaránya 1 : 1. Ettől 
kisebb eltérések vannak, még pedig az 
ember esetében néhány százalékkal a 
hímnem javára. Az eltéréseknek több
féle oka lehet, mint az anizogénia, a 
szelektív megtermékenyítés, zigóta- 
vitalitás (1. ott). Ezeken kívül az ivar- 
sejtek kora is befolyásolhatja a ne
mek számarányát, mert a tapasztalat 
szerint a túlérett, idősebb pete hím
ivart hoz létre, aminek oka valószínű
leg a két X  oly mértékű legyengülése, 
hogy csak еду X  értékű lesz. Feltűnőek 
azok az esetek, amikor ugyanabból a 
párosodásból azonos nemű utódok 
születnek. Ennek oka lehet a partheno- 
genetikus peték keletkezésekor a re
dukció (1. ott) elmaradása, amikor 
állandóan diploid nőstények keletkez
nek (alsóbbrendű állatok). Azonos ne
műek továbbá azok az ikrek, amelyek 
ugyanazon petemegtermékenyítés utáni

35
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kettéosztod ásból keletkeznek (poly-
embryonia, germinogonia). Az ily egy- 
peté6 ikrek teljesen azonos genotípu- 
súak, vagyis nemcsak nemükben, ha
nem minden öröklött sajátságukban 
azonosak. A változó p e n e t r a n d a  
(1. ott) is okozhat eltolódást a nemek 
számarányában. Sz. Z.

bemhez kötött átöröklés akkor kö
vetkezik be, ha a szervezet valamely 
sajátságának génje vagy génjei (1. ott) 
az ivarkromozómákban lokalizáltak (1. 
(ionozóma). Eszerint vagy az X-, vagy 
az Г -gonozómához kötött átöröklést 
lehet megügyelni. Sárga nőstény- és 
fekete hímmacska közötti keresztezés
ből származó hímek sárgák, nőstények 
sötétsárgák, vagyis a sárga szín do
minál a hímeken, de tökéletlenül do
minál a nőstényeken. Ezeket egymás
sal párosítva egyenlő mennyiségű sárga 
és sötétsárga nőstény, sárga és fekete 
hím keletkezik, vagyis a fekete szín 
a hím-ivarhoz kötve tér vissza a II. 
ivadékban. Hasonlóképen nemhez kö
tö tt módon öröklődik több betegség 
Í6, mint az ember színvakságának egy 
neme, valamint a vérzékenység, amely 
csak a férfiutódon nyilvánulhat meg, 
de a nő viszi tovább a következői iva
dékra. A nőn a betegség X-hez kötött 
recesszív génje az XX-genotípus miatt 
nem jelenhetik meg, mert a nő az 
egyik X-et a beteg apától kapta 
ugyan, de a másik X-et az egészséges 
anyától, amely domináns. A nőnek 
kétféle petéje lesz, beteg X-es és egész
séges X-es. Egészséges férfival nemzett 
fiai közül tehát 50% ХГ lesz beteg 
X-es, amelyen a betegség kiüt és 50% 
ХГ lefiz egészséges X-es, betegség nél
kül. Leányai természetesen mind XX- 
genotípusúak, de fele a betegség szem
pontjából heterozigóta, mert egyik X 
a betegség génjét tartalmazza, tehát 
az anyjával egyező, másik fele tel
jesen homozigóta XX normális. Sz. Z.

Nemi ellentétesség törvénye a go- 
nozómák (1. ott) kettős funkciójára 
vonatkozik, amennyiben ezek aktivál
nak egy sorozat szexuális gént, de 
egyúttal elnyomnak egy másik soro

zatot. A latens sorozat azonban rög
tön akcióba lép, amint valamely ok
nál fogva az uralkodó sorozat uralma 
meggyengül (pl. interszexualitás, gi- 
nandromorfizmus). Sz. Z.

Nemi irányítású átöröklés eltér a 
nemhez kötött átörökléstől annyiban, 
hogy a nemhez kötött átöröklés génje 
az ivarkromozómákban lokalizált, míg 
a nemi irányítású átöröklés annyit 
jelent, hogy bármelyik kromozómában 
legyen is bizonyos tulajdonság génje 
lokalizálva, az másképen manifesztá
lódik a fenotípusban a hímen, mint a 
nőstényen, sőt az egyiken egészen el 
is maradhat. Így pl. a harmadlagos 
nemi jellegek (1. Nem átöröklése), 
amelyek az állatokon a hímet a nős
ténytől sokszor igen feltűnően meg
különböztetik. Ha pl. két oly fácán
fajtát keresztezünk, amelyek hímjei a 
farktollak sajátságaiban térnek el egy
mástól, úgy a sajátság a II. ivadék
ban mendelezni fog, de csak a hím 
példányokon jelenik meg. Sz. Z.

Nemi jellegek, 1. Nem átöröklése.
Nemi szervek működése. A nemi 

szervek, herék és az ováriumok, csak 
bizonyos életkorban kezdik működésü
ket, amikor érett ivarsejteket (peté
ket és ondószálakat) termelnek. A kor
szakot, mikor a nemi érés bekövetke
zik, p u b e r t á s  korának nevezzük. 
Ez nőkön 13—14., férfiakon 14—16. 
év körül jelentkezik. A petesejtek ter
melése 45—50 éves korban megszűnik, 
amely időszakot k l i m a k t é r i u m  
korának nevezünk. Az ondószálak ter
melése egész magas korig észlelhető. 
Az ivarmirigyek működésével párhuza
mosan nemcsak a külső és belső nemi 
szervek változnak, hanem a szervezet
nek különböző helyein és szervein vál
tozások mutatkoznak, mint amilyen 
nőkön a medence szélesedése, az emlők 
duzzadása, férfiakon a szakáll és ba
jusz jelentkezése, gége növekedése (ami 
miatt a hang mélyebb lesz), avagy 
mindkét nemen a fanszőrözet jelent
kezése. Mindezeket a változásokat 
m á s o d l a g o s  n e mi  j e l l e g e k -  
nek nevezzük. Ha a nemi mirigyeket



547

eltávolítjuk, amit k a s z t r á c i ó  nak 
nevezünk, akkor úgy a külső, mint a 
belső nemi szervek, valamint a másod
lagos nemi jellegek megváltoznak. Ha 
az eltávolítás tiatal korban követke
zett be, amelyet tudományosan eddig 
csak leríiakon vizsgáltak, akkor a 
hang magas marad, szakáll, bajusz 
kinövése elmarad, a porcogok elnyúlt 
eicsontosodása miatt a kasztrált egyén 
magas lesz és abnormális zsírlerakodás 
észlelhető. Ha felnőtt korban követ
kezik be a kasztráció, akkor a másod
lagos nemi jellegek visszafejlődnek. — 
Régebben mindezeket a változásokat 
idegműködés következményének tekin
tették, de ma már tudjuk, hogy ezek 
kémiai, tehát hormonális behatások 
folyományai. Ezek szerint az ivarmi
rigyek kétféle működést végeznek, egy
részt exokrin, amennyiben termelik az 
ivarsejteket, másrészt endokrin, hor
montermelésük révén. A heréknek hor
montermelő része az ú. n. i n t e r -  
s t i c i á l i s  állomány, vagy Ley dig- 
sejtek, amelyeket Steinach (1912) p u- 
b e r t á s  m i r i g y  neve alatt foglalt 
össze. A heréből hormont előállítani 
csak az utóbbi időben sikerült, amely
nek segítségével kasztrált kakasok ta
raja megnöveszthető, vagy kasztrált 
patkányok ondóhólyagjának visszafej
lődése megakadályozható (1928), vagy 
kasztrált halakon a nászruha (színe
ződés) létrehozható (1932). Mindezen 
módszerek mennyiségmeghatározásra is 
felhasználhatók. Butenandt 1931-ben 
kristályosán is előállította a következő 
összetétellel: G'ieíAeúb. Melegítésre, 
savak és lúgok hatására nem megy 
tönkre, de oxidálószerek elpusztítják.

Mai ismereteink alapján az ovárium 
három szövetféleségből áll: 1. Follicu- 
lusokból, 2. sárga testekből, 3. inter - 
sticiális állományból. Mindhárom szö
vetféleség, az ovárium petetermelő mű
ködése mellett, más-más hormonféle
séget termel. A Graaf-tűszőből, ille
tőleg a folliculusnak nedvéből sike
rült egy anyagot, a f o l l i c u l i n t ,  
előállítani, amelynek hatására kaszt
rált egéren oestrus létesíthető. Azon

kívül ilyenkor az uterus, a peteveze
ték megnő és az emlőmirigyek is meg
duzzadnak. Üjabban terhes állatok 
vizeletéből állítják elő. Butenandt 
kristályosán is előállította C18H22O2- 
formulával. Az egyik oxigén egy keto- 
csoportban, a másik egy hidroxilcso- 
portban található. Sok név alatt kerül 
forgalomba, így mint progynon, thee- 
lin, menformon, oestrin, glandubolin. 
Mennyiségileg egéregység segítségével 
határozható meg, ez az a legkisebb 
mennyiség, mely kasztrált egéren két 
napon át hat részben adagolva, száz 
órán belül oestrust létesít. Butenandt 
kristályos anyagjának egy grammjá
ban 8—10 millió egéregység van. Szá
jon át adagolva is nyújtható, de ilyen
kor ötszörös mennyiség szükséges. —- 
A sárga testből is nyertek kivonat
anyagot, amelynek segítségével a fol- 
liculinnal megnövesztett méhnyálka- 
liártyát átalakíthatjuk, hogy az a pete 
íelvéteiére alkalmassá válik. Kémiai 
összetételét még nem ismerjük, a pan- 
kreasz fermentumai tönkreteszik, ezért 
szájon át nem adagolható. Clauberg 
szerint lehetséges, hogy a lutein hor
mon polimerje a folliculin. Meghatáro
zása úgynevezett nyúlegységgel törté
nik.

Az intersticiális állomány is termel 
hormont, de az ezzel végzett kísérle
tek még nem vezettek kellő eredményre.

T .  t i .

Nemmeghatározás, 1. Ivarmeghatá- 
rozás.

Nemzetközi elektromos egységek. A
gyakorlati elektromos egységeket (1. 
°H) igyekeztek kísérleti úton is ér
telmezni, olyképen, hogy lehetőleg 
megegyezzenek azokkal. Az így kí
sérletileg értelmezett egységek: a 
nemzetközi Ohm és a nemzetközi 
Ampere. E két egységből a többi
N. levezethetők. — A nemzetközi 
Ohm az értelmezés szerint egyenlő 
egy 106‘3 centiméter magas higany
oszlop ellenállásával, melynek tömege 
0 C°-on 14'4521 gramm. — A nem
zetközi Ampere pedig az az áramerős
ség, mely ezüstnitrát vizes oldatán át-

35*
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haladva, másodpercenként 1*118 mg 
ezüstöt választ ki. — Miután azon
ban a gyakorlatban az áramerősség 
ilymódon való meghatározása igen kö
rülményes és sok gondot és gyakorla
tot igénylő, ezért a nemzetközi Am
pere- és Ohm-nak megfelelően egységül 
a Weston-normál elem feszültségét 
használják, mely 1*0183 nemzetközi 
Volttal egyenlő. — Későbbi mérések
ből kitűnt, hogy a kísérletileg meg
határozott N. és a gyakorlati abszo
lút egységek közt kis különbség van, 
ugyanis a nemzetközi Ohm 1/2°/oo-kel 
nagyobb, mint az abszolút egység, 
amiáltal az összes többi N. és az ab
szolút egységek közt ugyanilyen rendű 
eltérések támadtak. F. M.

Nemzetközi gyertya, 1. Fényerősség.
Nemzetközi napok. A „Nemzetközi 

Légkörkutató B izottságitól kitűzött 
napok, amelyekben az egész földön le
hetőleg intenzív légkörkutatás folyik, 
különösen műszeres léggömbökkel. Ren
desen évente háromszor egy-egy hé
ten át naponta egy felszállás vég
zendő, illetve az egyik alkalommal 
három napon át 2—2. Az egyik 
sorozat azonkívül egy nemzetközi hó
napban van elhelyezve, amikor na
ponta kell felszállást végezni. A ter
minusok évről-évre változnak, előre 
megállapított terv szerint. Az el
osztás célja az, hogy lehetőleg rövid 
időn belül az év összes hónapjaira 
eléggé egyenletesen eloszló észlelési 
anyagot nyerjenek (1. Légkörkutatás).

T. G.
Neoblast sejtek, 1. Blastema.
Neofita, 1. Adventív növények.
Neomorf öröklés, 1. Uniformitas 

szabálya.
Neomorphosa, 1. Heteromorphosa.
Neon-cső. A N. csakúgy, mint a hé

liumcső (1. ott), neongázzal töltött 
Geissler-cső (1. ott), melyet spektro
szkópiában, elekromos rezgések kimé
résében, továbbá reklám és világítási 
célokra használnak. F. M.

Neosalvarsan, gyógyszer, a salvar- 
san formaldehid nátrium sulfoxilátja.

Nephelometria. Azon ága az analiti
kai-kémiai célokra alkalmazott fizikai 
kémiának, melynek segítségével a fo
lyadékok zavarossága, illetőleg gázok 
ködössége fokának megállapításával 
mérik az inhomogénitást okozó anyag 
mennyiségét észlelvén alkalmas foto
méterszerű készülékekkel azt a szórt 
fény menny iséget, amelyet a párhuzamos 
fénysugarakkal megvilágított vizsgá
landó anyag magából a beeső suga
rakra merőlegesen kibocsát. A zava
rosság foka valamely folyadékban függ 
az azt okozó részecskék mennyiségé
től, továbbá a részecskék nagyságától 
és alakjától. N.-val tehát azonos kon
centráció mellett a részecskék állapot- 
változása, míg a részecskék állandó
sága esetében alkalmas módon azok 
koncentrációja, iletőleg ebből közvetve 
az őket előidéző anyag mennyisége ál
lapítható meg. A kémiai analízisben 
utóbbi célból nyer alkalmazást azon 
oldott anyagok mennyiségének megha
tározásánál, amelyek kolorimetrizál- 
ható színes vegyületté át nem alakít
hatók ugyan, azonban megfelelő le
csapószerrel zavaros szuszpenziót szol
gáltatnak. Mivel a csapadékos reak
ciók általában igen érzékenyek, a N. 
tulajdonképen mikrokémiai módszer
nek is tekinthető. A N.-s mérések egy
szerűségük, gyorsaságuk és érzékeny
ségük révén a legkülönbözőbb gyakor
lati vizsgáló - laboratóriumokban igen 
elterjedtek, sőt nemcsak kémiai, ha
nem biológiai és serológiai mérésekre 
is felhasználják őket. Sz. L. és F. A.

Neptunus. (Pályaelemeit és egyéb 
jellemzőit 1. Naprendszer.) Felfedezésé
nek körülményei ismeretesek. 1846-ban 
történt felfedezése Leverrier és Adams 
által az elméleti csillagászatnak egyik 
kiváló diadala volt. Fényessége 7*68m, 
forgási ideje 15*8 óra, forgásának irá
nya direkt. Egy holdját ismerjük. Ezt 
1847-ben fedezte fel Lassel. Holdjá
nak, Tritonnak keringési ideje 5877 
nap, távolsága a N. centrumától 13*3
N.-sugár. Fényessége 13m. T. A.

Neritikus fácies, 1. Fácies.
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Nernst-eloszlási törvény. Ha vala
mely illékony anyagnak két oldószer
ben van alkalma egyidejűleg oldódni, 
akkor mindkét oldási folyamat a 
Henry-törvény értelmében következik 
be, vagyis az oldott anyagmennyiség 
állandó hőmérsékleten az illékony 
anyag nyomásával (koncentrációjával) 
arányos (m =  к . p). Ez azonban meg
szabja a két oldószerben oldott anyag 
koncentrációjának viszonyát is, tehát 
ez sem tetszőleges, hanem állandó ér
ték (a Henry-törvényben szereplő ará
nyossági tényezők viszonya). Az anyag 
úgy oszlik el két oldószer között, hogy 
a koncentrációk viszonya állandó. — 
Ez a Nernsttő\ származó eloszlási tör
vény nincsen illékony anyagokra kor
látozva, egyetlen feltétel, hogy az ol
datok az ideális állapotot megközelít
sék, vagyis a koncentrációk kicsinyek 
legyenek. L. B.

Nernst-hatás. Vékony bizmutlapon 
AB irányban keltsünk hőáramot úgy, 
hogy a lapot A-nál melegítjük és B- 
nél lehűtjük. A hő a nyíl irányában 
áramlik. Állítsuk ezt mágneses térbe, 
az erővonalak a lapra merőlegesek,

irányukat H egyenes mutatja. P és Q 
szemben levő pontok közé galvano
métert (G) kapcsolunk. A mágneses 
térben áramot kapunk, vagyis P és 
Q pontok között a hőáram potenciál- 
különbséget kelt, amely merőleges a 
hőáram és a mágneses tér irányára. 
Bizmutban a keletkező elektromos áram 
QP irányú. Ez a jelenség a t e r m ő -  
m á g n e s e s  h a t á s o k  közé tarto
zik (1. ott). M. J.

N e rn st-k é p le t  az elektródpotenciálra 
1. Galvánelemek.

N e rn st- lá m p a . A N. egy izzólámpa 
melyet feltalálójáról, NernstTŐ1 nevez
tek el és mely a wolframszálas izzó
lámpa feltalálása előtt elterjedten

használatos világítási eszköz volt, 
mert fogyasztása az akkori lámpák
hoz képest kicsi. (A N. 1 Hefner- 
gyertyafényességet 2 watt energia fel- 
használásával szolgáltat, a régi szén
szálas lámpáknál ugyanez a fényes
ség csak 3'5 watt árán volt elérhető, 
a mai wolframszálas lámpák viszont 
csak P l  wattot fogyasztanak.) — 
A N. egy kis botalakú rúd, mely ne
hézfém, többnyire zirkonoxiddal van 
bevonva. Hideg állapotban nem ve
zet, vörös izzásnál indul meg az áram 
vezetése, miközben élénk fehéren kezd 
világítani. A vörösizzásig való előme
legítésre az égővel párhuzamosan kap
csolt drótspirálist használják fel, mely, 
miután az égőt felmelegítette, auto
matikusan, elektromágneses úton ki
kapcsolódik. A csőhöz előtét ellenál
lást kell alkalmaznunk, mert karakte
risztikája negatív (1. Negatív ellen
állás). Ma, mondhatni, teljesen ki
ment a forgalomból. F. M.

N eu m a n n -K o p p -sza b á ly . A N. azt 
mondja ki, hogy a szilárd vegyületek 
molekulahője kiszámítható, ha a ve- 
gyületben előforduló elemek atómhőit. 
összeadjuk. Mivel ez utóbbi a Du- 
long—Petit-szabály (1. ott) értelmé
ben 6 kalória, a számítás könnyen el
végezhető. Természetes, hogy azok 
a nehézségek, amelyek a Dulong— 
Petit-szabály exakt formulázásánál fel
lépnek, itt is érvényre jutnak. Az 
azonban, hogy a vegyület molekula
hője az atómhőkből — legalább köze
lítőleg — additív tevődik össze, vilá
gosan arra utal, hogy a szilárd teste
ket felépítő részecskék az atomok, 
míg, mint ismeretes, a gázok elemi 
építőkövecskéinek a molekulákat kell 
tekintenünk. L. B.

N eu ro n . Így nevezzük az idegsejtet 
nyúlványaival együtt. A N. Ramon у 
Cajal és Lenhossék szerint morfoló
giai, fiziológiai és funkcionális egység. 
Két N. nyúlványai nem mennek át 
egymásba, hanem csak érintkeznek 
egymással. T. H.

N e u r o n a l, gyógyszer, dietil-bróm- 
acetamid, (СгШ)гСВг. CO . NH>.
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N e u ste n , a víz felszínén lebegő 
mikroorganizmusok összessége (1. Víz
felszín hártyája). S. R.

N eu tr o d in  az olyan rádiókészülék, 
amelynél az elektroncsövek oszcillá
torként való rezgésbe jövését (beger
jedését) olymódon teszik lehetetlenné, 
hogy a belső ráes-anódkapaeitásu- 
kat kis semlegesítő kondenzátorokkal 
(neutrodonokkal) kiegyenlítik. A neu- 
trodonokat két egymás után követ
kező elektroncső rácsa és anódja közé 
kell iktatni. F. M.

N eu tT od on . Kis kondenzátor az elek
troncső belső kapacitásának kiegyen
lítésére. V. M.

Neutron az atommag egyik, újabban 
felfedezett alkotórésze. Ha berilliumot 
polonium а-sugaraival bombázunk, ak
kor a mesterséges у-sugárzáson kívül 
új sugárzás is lép ki, amely N.-okból 
áll. A N. olyan részecske, melynek 
elektromos töltése nincs, tömege pe
dig akkora, mint a hidrogénatomé. A
N. alig ionozza a levegőt, vagy egy
általában nem, ezért közvetlenül nem 
is lehet kimutatni, hanem csak azo
kat a protonokat lehet felismerni, 
amelyeket a N.-ok keltenek egyes 
anyagokban az áthaladásnál. Energe
tikus megfontolások azt mutatják, 
hogy a protonokat a у-sugárzás nem 
keltheti, hanem új sugárzást, N.-okat 
kell felvenni, mint a protonokat keltő 
okot. Ugyancsak az a körülmény, 
hogy a N.-okuak töltésük nincs, 
okozza azt, hogy vastag anyagi réte
gen át tudnak hatolni. Áthatoló ké
pességük nagyobb, mint a legkemé
nyebb у-sugárzásé. A N. mérete kb. 
olyan rendű, mint a H-magé, vagyis 
10~13 cm. Ha a N. összeütközik egy 
maggal, akkor ezt felbonthatja. Pl. 
oxigénmag és N. ütközésekor szén
atom magja és а-részecske keletke
zik. M. J.

N ic o l-h a s á b . Kettős törésen alapuló 
polarizátor vagy analizátor. Síkban 
polározott fény előállítására a leg
tökéletesebb módszer. A mészpát rom- 
boéder kristályokat alkot, hegyes él
szöge 7 1 ° . A  teljesen átlátszó kris

tály egyik lapját addig csiszolják, míg 
ez a szög 68° lesz. Most a mészpát ot 
egyik átlós síkja (BD) mentén ketté 
szelik. Az így keletkező két derék
szögű hasábot a szétvágásnál előálló 
felületek lecsiszolása után kanadabal- 
zsammal vagy lenolajjal újból össze
ragasztják. A két oldallapot (AB és 
BC) feketére vonják be és a prizmát 
parafabetéttel fémhengerbe foglalják. 
—- Ejtsünk természetes fényt (t) a 
prizmára. Kettős törés folytán о ren
des és e rendellenes sugár keletkezik.

A rendes sugár a kanadabalzsamon 
teljesen visszaverődik, a másik sugár 
pedig irányváltozás nélkül lép ki a 
hasábból. Ez a sugár síkban poláro
zott, a polározás síkja párhuzamos a 
határoló rombusz nagyobb átlójával. 
Azt is mondhatjuk, hogy a polározás 
síkja merőleges a főmetszetre. Az op
tikai főmetszet az a sík, amely a kris
tály főtengelyén megy át és merőleges 
a határoló lapra. M. J.

Nile, 1. Föld sűrűsége.
Nifesima, 1. Föld sűrűsége.
Niggli-száinok, 1. Kőzetek kémiai 

összetétele.
Nikkelacél és nikkelvas. Nikkel és 

vas ötvényének Curie-pontja (1. ott) 
kisebb, mint a tiszta vasé, mégpedig 
annál nagyobb mértékben, mennél na
gyobb a nikkeltartalom. Az a hőmér-
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séklet, melynél felmelegítés közben a 
mágnesség megszűnik, kevéssé csök
ken, ellenben az a pont., melynél lehű
tés közben a mágnesezés visszatér, 
nagyobb mértékben. Így a tiszta vas 
Curie-pontja 753°. 22% nikkeltarta
lomnál a mágnesezés melegítés köz
ben 500°-nál tűnik el és lehűtés 
közben csak szobahőmérsékleten tér 
vissza. 25% nikkelt tartalmazó vas 
közönséges hőmérsékleten úgyszólván 
nem mágnesezhető, permeabilitásának 
legnagyobb értéke 1. De ha folyé
kony levegőben lehűtjük, újra mágne
sezhető és ezt azután magasabb hő
mérsékleten is megtartja. Tehát azzal 
az érdekes esettel van dolgunk, hogy 
két ferromágneses anyag ötvénye nem 
mágnesezhető. M. J.

Niton, 1. Emanáció.
Nitrofita, ökológiai csoport, nitro

génben, ill. nitrátokban gazdag tala
jokat kedvelő fajok, különösen gyom
növények, erdei vágások növényei (ta
rolás után élénk nitrifikáció a talaj
ban!). S. R.

Nitrogén ökológiai szerepe. Maga- 
sabbrendű növények a N-t ammónia 
vagy nitrátok alakjában veszik fel 
(kivéve a hüvelyeseket, ezek gyökér
gumóiban élő Bacillus radicicola a le
vegő N-jét köti meg). Szerves anya
gok bomlásakor (humifikáció) felsza
baduló N  ammónia alakjában jelenik 
meg, amelyet nitrifikáló baktériumok 
nitritekké (Nitrosomonas), majd nit
rátokká (Nitrobacter) oxidálnak kellő 
hő és víz, oxigén és a keletkező salét
romsavat közömbösítő bázisok (sók) 
jelenlétében. Denitrifikáló baktériumok 
ellentétes működést fejtenek ki. Egyes 
talajbaktériumok (pl. Azotohacter) a 
levegő JV-jót kötik meg. A N körfor
galma. a talajban egyike a növények 
(illetve növényszövetkezetek) életét 
kormányzó talajbiológiai faktorok
nak. S. R.

Nívófelület, 1. Ekvipotenciális felü
let.

Nomográf, az üledékes kőzetek és a 
talajok iszapolásánál szereplő értékek 
(szemcserádiusz, ülepedési. sebesség,

ülepítő közeg, viszkozitás, szuszpenzió- 
magasság, sűrűségek) számított ská
láinak grafikus ábrázolása, a szüksé
ges viszonyszámok gyors leolvasása 
céljából. Sztrk. K.

Non disjunktion, 1. Kromozóma- 
aberráció, Kromozómaelmélet.

Nonvariáns rendszer, 1. Fázissza
bály.

Normálagglutininek, sok, de nem 
bármely fajú normálsavóban előforduló 
agglutininek; egyféle savóban többféle 
baktérium- vagy vérsejtfajra ható N. 
is lehetnek. Ha ilyen többértékű, pl. 
A-, B- és C-baktériumot agglutináló 
normálsavó egy ideig érintkezésben áll 
Л-baktériumokkal, majd utóbbiakat 
kicentrifugálják, akkor a tiszta folya- 
dék(savó) már nem agglutinálja az 
Л-, de még agglutinálja a B- és C- 
baktériumokat stb. — A N. a savók
ban csak csekély töménységben fog
laltatnak, úgyhogy 5—10-szeres, leg- 
fölebb 50—100 szoros hígításuk már 
hatástalan. P. H.

Normálelektródok az olyan könnyen 
reprodukálható, jól definiált poten
ciállal bíró elektródok, melyekkel szem
ben a különböző elektródok poten
ciálját mérni szokás. A mérésnél 
tehát a N.-ból és a vizsgálandó elek
tródból ( fél - elemből) galvánelemet 
alkotnak s ennek elektromotoros ere
jét mérik, ami megadja a kérdéses 
elektródnak a N.-ra vonatkoztatott 
potenciálját. N. gyanánt leggyakrab
ban kalomelelektródot (L ott.) hasz
nálnak, de alkalmazható a normális 
hidrogén-, chinhydron- vagy ezüstklo- 
rid-elektród is. E. G. T.

Normálelem, könnyen reprodukál
ható és jóldefiniált elektromotoros 
erővel bíró galvánelem, melynek elek
tromotoros ereje a potenciálkülönbsé
gek mérésénél etalon gyanánt szolgál. 
A N.-ek két nem polározható elek
tródból állnak. Leggyakrabban hasz
nálatos a W e s t o n - k a d m i u m -  
n o r m á l e l e m .  Ennek egyik elek
tródja 12*5%-os kadmiumamalgám, 
melyre szilárd CdSOfhHvO-bői és en
nek telített oldatából készült pép van
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rétegezve, másik elektródja higany, 
mely szilárd Hg2SOi-bő\, CdSOtPUHzO- 
ből és ez utóbbi telített oldatából ké
szült péppel van betakarva. Az elek
trolit mindkét elektród fölött telített 
CdSOne13#20-oldat. A telített oldat és 
a szilárd sók jelenléte következtében 
a N. csak igen kevéssé polározható. 
A Weston-elem elektromotoros ereje 
20 C°-on U0183 volt, s ha tiszta anya
gokból kellő gonddal készült O'OOOl 
voltra reprodukálható. A hőmérséklet
tel az elektromotoros erő fokonként 
csak 0'00004 volttal változik. — A 
régebben használatos Clark-N. a Wes- 
ton-N.-től csak annyiban különbözik, 
hogy kadmiumamalgám helyett cink- 
amalgámot, CdSO^UHíO helyett pe
dig ZnSOn, 7H2O-ot tartalmaz. Hátrá
nya, hogy elektromotoros ereje arány
lag nagy mértékben (fokonként 00013 
volttal) változik a hőmérséklettel.

E. G. T.
Normálérték vagy törzsérték va

lamely éghajlati elemnek egy helyről, 
hosszú időtartamból (30—100 év) le
vezetett átlagértéke. Egyrészt a hely 
éghajlatának jellemző adata, másrészt 
módot ad a jelenlegi időjárás jellegé
nek (esős vagy száraz, hideg vagy 
meleg) helyes megítélésére. Az idő
járási elem jelenlegi értékének és a 
törzsértéknek különbsége (anomália) 
kifejezi az illető elem átlagtól való el
térésének jellegét és mértékét. B. N.

Normáloldatok olyan oldatok, ame
lyeknek 1000 cm3-ében valamely anyag
ból egygrammegyenértéksúlynyi meny- 
nviség van oldva (az 1/ю normálban 
Vio grammegvenértéksúlynyi stb.) Az 
egyenértéksúly (ekvivalens-súly) alatt 
a vegyület molekulasúlyának a reak
cióegyenletben szerep’ő hatógyökkel 
képezett hányadosát értjük. Egyazon 
vegyületnek annyi egyenértéksúlya és 
ennek megfelelően annyifajta nor
máloldata lehet, ahányféle típusú 
reakciója van (pl. a krómsav savi 
egyenértéksúlya a mol-súlyának fele, 
az oxidációs egyenértéksúlya pedig a 
mol-súlya harmada). Sz.L. és V. A.

Normálpotenciál nem más, mint va

lamely elektród potenciálja normális 
hidrogénelektróddal szemben mérve, 
ha az elektród ionjainak normálkon
centrációjú oldatába merül. Hidrogén
elektród helyett szokás néha a N.-t 
kalomelelektródra is (1. ott) vonat
koztatni. A N.-ok megadják a megfor
dítható elektródként használható ele
mek elektrokémiai jellemét (1. Gal
vánelem). Néhány elem normális hid
rogénelektródra vonatkoztatott N.-ját 
az alábbi táblázat tünteti fel:

Li — Li+ — 3.02 volt 
К K+ -2 .9 2  „
Na — >- Na+ — 2.71 „
Mg— >- Mg++ — 1.55 „
Zn — Zn+ + — 0.76 „
Fe — V- Fe++ — 0.43 „
Cd Cd++ — 0.40 „
Ni — Ni + +■ — 0.22 „
Pb — Pb+ + — 0.12 „
Sn — Sn+ + — 0.10 „
Fe -V  Fe+++ — 0.04 „
H3 ->- 2H+ — 0.00 „
Cu — Cu++ +0.34 „
Cu —>- Cu+ + 0 52 „
J 2 2J— +0.54 „
Ag Ag+ + 0.80 
2Hg— Hg,+ ü +  0.80 „
Cl2- ^  2C1~ +1.36 „

E. G. T.
Normálsavó, az orvostudományban 

és szerológiában olyan emberi vagy 
állati szervezetnek vérsavója, mely 
nem esett á t valamely olyanféle be
avatkozáson (immunizáláson) vagy 
természetes folyamaton (betegségen, 
öröklésen), aminek következtében a vér 
bizonyos „nem normális“ anyagokat 
(=  immun- vagy ellenanyagokat) szo
kott tartalmazni. N. eszerint a fajára 
jellemző eredeti, az élet folyamán lé
nyegileg nem módosult vérsavó; vele 
szemben áll az immunsavó (1. ott).

P. H.
Normergia, 1. Allergia.
Nosztozofiták, 1. Élősködés.
Nova hibrid, 1. Uniformitas sza

bálya.
Novák, 1. Változó csillagok.
Novatophan, gyógyszer, atophan- 

metileszter.
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Novocain, gyógyszer, p-amido-ben- 
zoesavas dietilaminoetileszter sósav- 
sója, H2N . CeHt. COOCH2 . CHiN(C2 . 
JÜ)2HCl.

Növekedési zóna (sejttenyésztés), 
az életképes ősdarab körül sugarasan 
kinőtt sejtkoszorú, amely ágas-bogas, 
egymással összekapaszkodó, orsóalakú 
sejtekből vagy a szövetek különböző
sége szerint lemezekben növekedő hám
sejtekből állhat. A növekedési zóná
ban sokszor láthatók oszló sejtek.

Cs. M.
Növényi hormonok. Az állati szer

vezetekhez hasonlóan növényi szerve
zetekben is találtak hormonokat. így 
Haberland kimutatott egy ilyen anya
got, melynek hatására a növényi sej
tek oszlása észlelhető. Egy másik ilyen 
anyag a virághervasztó hormon, mely
nek hatására a virágok megterméke
nyítés után elhervadnak. A megtermé
kenyítés azonban nem szükséges, mert 
a hímporból nyert felfőzött kivonat
anyaggal is előidézhető a hervad ás. 
Jelenlétét következtetésből a kertészek 
már régóta sejtik, mert észrevették, 
hogy ha egyes virágokra, pl. orchi
deára hímpor nem jut, akkor azok vi
rágzása több hétre kinyújtható. Sike
rült egy ingerületvezető anyagot ki
mutatni. Klasszikus példája ennek a 
mimóza, melynek ágát elvágva, a két 
ágvég közé egy vízzel telt üvegcsövet 
teszünk. Ha a mimóza, ágának végét 
ismert módon érintjük, akkor a mi
móza levelei összecsukódnak és érin
téskor az egyik ágvégről a másik felé 
egy zölden festett anyag átvándorlása 
észlelhető. A legismertebb növényi hor
mon az a u x i n  (1. ott), melyet már 
kristályosán is sikerült előállítani.

T. H.
Növény ökológia, a növényi élet 

külső feltételeinek (N-i tényezők, fak
torok), azok hatásának s a növény 
reakcióinak (alkalmazkodás) kutatása. 
Az egyes növény életviszonyait az 
a u t ö k o l ó g i a ,  a növényszövetke
zetekét a s y n ö k o l ó g i a  (1. ott) 
kutatja. Az ökológiai tényezők négy 
csoportba oszthatók: éghajlati (kli

matikus), talaji (edafikus, 1. ott), föld
rajzi (fiziografikus vagy relief, 1. ott) 
és biotikus (ember és állat hatá
sa) faktorok. — Különböző ténye
zők ugyanazt a hatást válthatják ki, 
azaz a faktorok egymást helyettesít
hetik, pl. légnedvesség, köd =  csapadé
kot; szél, déli expozíció =  szárazságot; 
északi expozíció =  nedvességet; talaj 
fagyása, oxigénhiánya, alkaüsótartal- 
ma =  szárazságát (fiziológiailag száraz 
talajok); talaj mésztartalma =  laza 
szerkezetet, déli klímát; víz =  mérsé
kelt, kiegyenlített klímát; homokta
laj =  a klíma nedves vagy száraz vol
tát; jégár =  hideg, nedves klímát; lég- 
nedvesség =  árnyékot; legeltetés, erdő- 
irtás =  sztyepklímát; trágyázás =  vi
zet, jó talajt; speciális talajnemek =  a 
verseny kikapcsolását és fordítva stb.

S. R.
Növényszociológia (szociológiai nö

vényföldrajz) tárgya a vegetáció (1. ott) 
a Föld növénytakarója összetételének 
oknyomozó kutatása. Foglalkozik a 
vegetáció alkotó elemeinek, a növény
szövetkezeteknek szervezetével (struk
túrájával), életviszonyaival 0 - Syn- 
okológia), elterjedésével (1. Synchoro- 
lógia) kialakulásával 0 - Syngenetika), 
fejlődéstörténetével (1. Synchronológia) 
és rendszerezésével. A növényi együtt
élés legmagasabb formája a növény- 
szövetkezet. Életének megítélésében két 
felfogás áll egymással szemben; 1. a 
növényszövetkezet tagjainak, az egyé
neknek munkája szerves harmóniába 
cgvesül, egymást kiegészíti, a növény
szövetkezet lényege tehát a munkameg
osztás (pl. Rapaies); 2 a létért való 
küzdelem, a verseny (1. ott) kormá
nyozza közvetve vagy közvetlenül a 
növények szociális életének minden, tu 
dattalan megnyilvánulását, a munka- 
megosztás elve csak az állati társadal
makban érvényesül (általános felfogás, 
pl. Braun—Blanquet). A növényszocio
lógia a múlt század végének ökológiai- 
fiziognómiai növényföldrajzából fejlő
dött ki (úttörői: Sendtner, Kerner, 
Grieeebarh. Warming), majd az exakt, 
kvantitatív módszerek bevezetésével



lesz a növényszövetkezetek tudomá
nyává. S. R.

Növényszociológiai iskolák elméleti 
és módszertani alapon alakultak ki 
Amerikában (Cowles—Clements, a 
szukceesziókutatás megteremtői) és 
Európában. Utóbbiak közül Közép- 
Európában leginkább követik a svájci 
(Schröter—fíwbei-iskola, az Alpok ve
getációmonográfiái) s különösen a 
belőle kiszakadt Braun—Blanquet mód
szereit (1. Asszociációanalízis, Hűség, 
Növény szövetkezet-rendszerek). Braun 
a karakterfajok, a svéd Du Bietz— 
Nordhagen-iskola a szociációk (1. ott) 
és konstansaik jelentőségét hangsú
lyozzák (1. Kvadrátmódszer). önállóak 
a finn (Cajander: erdőtípusok, Palm- 
green: növényszövetkezetek felépítése), 
az orosz (Aljochin, Keller: sztyepek, 
Moroszov—Szukacsev: erdőtípusok), az 
angol (Tansley-, Salisbury-) iskolák, 
míg a németek a svéd vagy svájci (ill. 
montpellieri) iskolát (Hueck. Issler, 
Tüxen), a lengyelek (Szafer), a csehek 
(Domin, Klika), az osztrákok (Vier- 
happer), franciák, hollandok, horvá- 
tok, románok stb. leginkább a svájci 
módszereket követik, S. R.

Növényszövetkezetek a Föld növény- 
takarójának (vegetáció) önálló egysé
gei, közelebbi növényszociológiai meg
határozás nélkül, szűkebb értelemben: 
asszociáció (1. ott). A N. rendsze
rezésének alapja lehet azok meg
jelenése, mint ökológiájuk kifejezése 
(fiziognómiai rendszer), kialakulásuk, 
szukcesszióik (1. ott. genetikai rend
szer), összetételük (florisztikai rend
szer). — Warming (1895) a N. víz- 
háztartását vette alapul (hidrofita-, 
mezofita-, xerofita- és halofita-N.), 
fírübner táplálékigényüket (1909). 
Schimper (1898) klimatikus és edafíkus 
formációkat, Drude (1905) zárt, nyílt 
ós vizi N.-et, Brockmann—Jerosch és 
Riibel (1912—30) fiziognómiai alapon 
három vegetációtípusba: fás, mezőségi 
és pusztai (Lignosa, Herbosa, Deserta) 
osztott 27 formációcsoportot különböz
tetnek meg. Ma legelfogadottabb a 
Rübel-rendszer, de a formációcsopor

tokon belül nem formációkra (1. ott) 
hanem asszociációsorozatokra, assz.- 
csoportokra és asszociációkra (Braun— 
Blanquet-rendszer, 1. alább) történik a 
felosztás. Legújabb ökológiai rendszer 
Gamsé (1918), a N.-ben uralkodó élet
formák (1. ott) alapján. — A N.-et fej
lődésmenet és szukcessziójuk alapján 
osztályozták az amerikaiak (Clements, 
1916), míg Braun—Blanquet (1928) 
szociológiai rendszere a közös fajok 
arányszámát, különösen a közös ka
rakterfajokat veszi alapul, de azonos 
karakterfajok azonos, illetőleg hasonló 
synökológiai viszonyokat is jelentenek 
(1. Hűség).

Pl. nádasaink (Scirpeto-Phragmite- 
tűm assz.) helye a N. rendszerében: 

Herbosa.
Aquiprata (formációsorozat). 
Emersiherbosa (formációcsoport). 
Phragmitetalia (asszociációsorozat). 
Phragmition (asszociációcsoport). 
Scirpeto-Phragmitetum =  Phragmi- 

tetum.
A Föld vegetációtípusainak és for

mációcsoportjainak áttekintése (rövid 
jellemzésük és a hazai asszociációcsopor
tok felsorolása a latin címszók a la tt):

I. Lignosa:
1. Pluviisilvae (Esőerdők).
2. Pluiiifruticeta (Mangrove).
3. Laurisilvae (Babérlombú-erdők).
4. Laurifruticeta (-cserjések).
5. Durisilvae (Keménvlombú erdők).
6. Durifruticeta (-cserjések).
7. Ericifruticeta (Fenyérek).
8. Aestisilvae (Lombhullató erdők).
9. Aestifruticeta (-cserjések).

10. Hiemisilvae (Monszun-erdők).
11. Hiemifruticeta (-cserjések).
12. Aciculisilvae (Tűlevelű-erdők).
13 Aciculifruticeta ( cserjések).

II. Herbosa:
14. Duriherbosa (Sztvep-rétek).
15. Semperrirentiherbosa (Rétek).
16. Altoherbosa (Magaskórós veget.).
17. Emersiherbosa (Mocsárrétek, mo

csári vegetáció).
18. Submersiherbosa (Vizi vegetáció).
19. Sphagniherbosa (Tőzegmohalápok).
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III. Deserta:
20. Siccideserta (Puszták, sivatagok).
21. Frigorideserta (Tundrák stb.).
22. Litorideserta (Strandvegetáció).
23. Mobilideserta (Mozgótalajú vég.)
24. Rupideserta (Sziklai vegetáció).
25. Saxideserta (Alga- és zuzmóveg.)

IV. Fitoplankton- és edafon:
26. -2 7 . S. R.

Nukleáz, 1. Enzim.
Nukleinsav, 1. Nukleoproteidák.
Nukleoproteidák. A sejtmagban ta

lálható savjellegű fehérjék, lúgos fes
tékeket (haematoxylin, thionin, tolui- 
dinkék, fuchsin stb.) kötnek. Előállítá
sukhoz a sejtdús szervet (pl. máj, pan- 
kreaszmirigy) híg szódás vízzel vonjuk 
ki és az oldatból ecetsavval lecsapjuk
N.-at. A N. pepszin hatására nuklein- 
re és fehérjére bomlanak, utóbbi pedig 
nukleinsavra és fehérjére. A nukleinsav 
cukorra, foszforsavra, pyrimidin és pu- 
rinbázisokra bontható. A pyrimidin- 
bázisok közül az uracyl, cystosin és 
thymin, a puritensek közül az adenin, 
guanin, xanthin, hvpoxanthin és húgy- 
sav fontosabbak. Ezen vegyületek egy 
részéről kiderült, hogy fontos élettani 
szerepük van. Így pl. a cytosin Mon- 
corps és Günther (1933) szerint elő
segíti a reticuloendothel idegen anya
gokat felvevő képességét. Az adenin, 
guanin és húgysav szerepét 1. ott. (L. 
még Fehérjék.) T. H.

Nullaelektród, 1. Abszolút nullapont.
Nullaeszköz az olyan eszköz, mely- 

ivei valamely jelenség távollétét mu
tatjuk ki. így a Wheatstone-hídban 
történő vezetőképességmérésnél a be
rendezés megfelelő ága árammentes
ségét galvanométerrel vagy telefon
nal, mint N.-zel mutatjuk ki. Az elek
tromotoros erőnek kompenzációs mód
szerrel való mérésénél, a kompenzá
ciónak megfelelő állapotot, vagyis a 
potenciálkülönbség hiányát a mellék- 
áramkörben galvanométerrel vagy ka- 
pillárelekerométerrel, mint N.-zel mu- 
mutatjuk ki. E. G. T.

Nullpontentrópia, 1. Harmadik fő
tétel.

Nunatak, a skandináviai típusú 
(1. Gleccserek osztályozása) eljegese
dés és a belföldi jégtakarók vidékén 
a jégből szigetszerűen kiálló szikla
szirt. K. A.

Nutatio, 1. Égi mechanika.
Nutáció, 1. Nasztiák.
Nyctinastia, 1. Nasztiák.
Nyílt biotop, 1. Biotop.
Nyilthalmazak legtöbbször néhány- 

száz, legfeljebb néhányezer csillag
ból álló csillaghalmazok. Teleszkóppal 
könnyen felbonthatók és túlnyomó- 
részt a Tejút közelében találhatók 
(ezért g á l á k  t i k a i  h a l m a z o k 
nak is nevezik őket), éspedig minden 
galaktikai hosszúságban. Fzabadszem- 
mel is jól látható Ny. a Pleiades 
(Fiastyúk) és a Hyades a Taurus- 
csillagképben, a Praesepe a Cancer- 
ben, a X és h Persei-kettőshalmaz 
és a Coma Berenices. Az eddig kata
logizált Ny. száma meghaladja a 
négyszázat. A csillagokban szegényebb 
és így környezetükből kevésbbé ki
emelkedő csillagcsoportosulások dina
mikai összetartozása, amíg csillagaik 
mozgását nem ismerjük, kétséges. Vi
szont a csillagok mozgásából néha 
olyan csillagok összetartozását is si
került megállapítani, amelyeknél az 
égen való elhelyezkedésből ez egyál
talán nem volt gyanítható. Így az 
Ursa Maior (Göncölszekér) ß . у . <3, 
e és £ csillagai, a Sirius, Gemma, 
ß Eridani, <5 Leonis, ß Aurigae párhu
zamosan mozognak a térben. Fűrűbb 
Ny.-nál is fontos a csillagok mozgá
sának ismerete, mert ezáltal megkü
lönböztethetjük a tulajdonképeni hal
mazcsillagokat a többi, véletlenül a 
halmaz irányába eső csillagtól. A 
halmazcsillagok sajátmozgását eddig 
még csak néhány közelfekvő Ny.-nál 
sikerült meghatározni. Az ilyen hal
mazokat c s i l l a g r a j o k  nak is szo
kás nevezni. A sajátmozgások, ha a 
raj az ég eléggé nagy területére ki
terjed, mint pl. a Hyades, a perspek
tíva következtében egy pont felé lát
szanak konvergálni (vagy onnét di
vergálni). Ezt a pontot a C6illagraj
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k o n v e r g e n c i a  -pontjának nevezik 
Ha a raj konvergencia-pontja és egy 
csillagának radiális sebessége isme
retes, akkor a halmaz mindegyik 
csillagának távolsága meghatározható 
sajátmozgásából. Teljesen exakt mó
don csak az ilyen Ny. távolságát si
került meghatározni eddig. A többinél 
már hipotézisekhez kell folyamodnunk 
Ha a halmazcsillagok spektrumát is
merjük, a halmaz távolságának meg
határozására azt a hipotézist tehet
jük, hogy a halmaz bizonyos spek- 
tráltípushoz tartozó csillagainak átla
gos abszolút magnitúdója ugyanakkora 
mint a Nap körül levő ugyanolyan tí
pusú csillagoké. Trumpler ily módon 
közel 100 Ny. távolságát határozta 
meg. A legközelebb van a Hyades, 
130 fényévre. Vannak olyan távoli 
Ny. is, amelyeknek csillagai olyan 
gyengék, hogy spektrumukat nem si
kerül meghatározni. Ekkor vagy a 
színindekszből következtetnek a csilla
gok színképére, vagy a halmaz átmé
rőjét használjuk fel a távolság mérté
kéül. Némely halmazra így 10.000 
fényévnél is nagyobb távolságokat 
kaptak. A nyilthalmazok átmérőire 
10—60 fényév adódik. Mind a távol
ság, mind az átmérő adatainál nagy 
bizonytalanságot okoz a fény inter- 
sztelláris abszorpciója (1. Intersztelláris 
tömegek). A Tejútrendszeren kívül 
néhányszáz nyilthalmazt ismerünk a 
Magellan-felhőkben. D. L.

Nyírás. Egy test belsejében két pár
huzamos síkot képzelünk. Az egyik 
változatlan helyzetű, a másikra pedig 
olyan erő hat, amelynek iránya a síkba 
esik. Az ilyen erőt n y í r ó  e r őnek 
nevezzük. Ekkor ez a sík és vele együtt 
minden olyan sík, amely az előbbi 
kettő között van, eltolódik. Ez a je
lenség a Ny. Két egyenes, amely ere
detileg merőleges volt egymásra, az 
eltolódás után hegyes szöget zár be. 
A változatlan helyzetű előbbi síkra 
emelt merőleges az eltolódás folytán 
«•»-szöggel elfordul. Ez a n y í r á s -  
6 z ö g. Ezt lehet a Ny. mértékének 
tekinteni. Az egységnyi területre eső

nyíróerő a n y í r ó  n y o m  á s  (p). 
A nyírásszögnek és a nyíró nyomás
nak hányadosa (<>»7p) a Ny. e g y ü t t 
h a t ó j a  (w): n =  ói Ip. Ennek reci- 
prok értéke a Ny. m o d u l u s z a  (IV): 
N — 1/n. A nyujtásbeli rugalmasság 
modulusza (E) és a Ny. modulusza 
közt a következő összefüggés van:

2 ( 1 -f f )
N — ——g ---- , b a Poisson-állandó.

Ha egyenlő keresztmetszetű fonalat 
megnyujtunk, akkor a keresztmetszet 
csökken. A keresztmetszet csökkenésé
nek és a megnyúlásnak viszonya a 
Poisson-állandó. M. J.

Nyiroktalaj. A Tokajhegyalján elő
forduló talajtípus, mely a tokaji hegy
láncot alkotó vulkáni kőzetekből a 
geológiai harmadkor végén alakult ki, 
ú. n. reliktumtalaj. Képződése a terra 
rossához hasonlóan ment végbe és 
ezért sajátságai is a terra rossa sa
játságaihoz hasonlítanak. B. R.

Nyomás-iker, 1. Kristályok plaszti
kus magatartása.

Nyomási idomok, 1. Kristályok plasz
tikus magatartása.

Nystagmus. N.-ról beszélünk, ha va
laki szemét nem tudja abban az irány
ban rögzíteni, ahova nézni akar, mert 
szemtengelye ritmusosan változtatja a 
helyét. Arra hajlamos betegeken ki
váltható a N. extrém szélére nézéskor. 
Létrehozható hideg vagy meleg víznek 
fülbefecskendezése után is (kalóriás N., 
Bárány). N. jöhet létre az egyensúly
őrző szerv, a pons (agyhíd) és kisagy 
megbetegedéseinél, valamint a szkleró- 
zis multiplex (sokmagvú meszesedés) 
nevű betegség esetében. T. H.

О
Oceanológia az a tudomány, mely 

a tengerekkel (óceánokkal) és azok élő
világával foglalkozik. V. L.

Oceanoplankton a tenger plankto- 
nikus élőlényeinek ösezesége (1. Plank
ton), szemben a limnoplanktonnal (1. 
ott). V. L.

Oersted-egység. A mágneses tér
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erősségének egysége gauss (1. Gauss- 
egység). A mágneses indukció (1. 
ott.) ugyanolyan jellegű, ezért eddig 
ezt is ebben az egységben fejezték ki. 
Az utóbbi időben az a szokás kezd 
meghonosodni, hogy a térerősséget 
Oersted-egységekben fejezik ki, a mág
neses indukciót pedig gauss-ban. Az
О.-et tehát ugyanúgy definiáljuk, mint 
a Gauss-egységet. M. J.

Oftalmoreakció (szemreakció), a túl
érzékenységre (1. Hiperergia) való pró
bának az a módja, amidőn a kémlelő
szert (pl. tuberculint, maileint) a szem 
kötőhártyájába csöppentik, amikor is 
a reakció pozitivitását annak többé- 
kevésbbó erős megduzzadása és vérbő
sége jelzi. P. H.

Ohm, az elektromos ellenállás gya
korlati egysége. Nevét Georg Ohm 
német fizikus tiszteletére nyerte. An
nak a vezetőnek van 1 ohm ellen
állása, melyben 1 Volt feszül tsógkü- 
lönbség 1 ampere-nyi áramot hoz 
létre (1. Gyakorlati elektromos egy
ségek, nemzetközi elektromos egysé
gek és Siemens-egység). F. M.

Ohmméter. Az 0. az ellenállás köz
vetlen mérésére szolgáló eszköz, több
nyire mutatós leolvasással van el
látva. Egyik alakja egy forgóteker
cses árammérő (1. ott), melynek ská
lája úgy van hitelesítve, hogy egy bi
zonyos feszültségértéknél közvetlenül 
az áramkörbe kapcsolt ellenállás érté
két adja meg. — Az áramforrások 
kapocsfeszültség-ingadozásaitól függet
lenek a két-tekercses O.-ek. Ezekben 
két keresztezett tekercs van, melyek 
közül az egyik, vagy mind a kettő fo
roghat és mindkettő változó erős
ségű mágneses mezőben van. Az 
egyik tekercs a mérendő ellenállás 
végein uralkodó feszültséget, a másik 
tekercs az áramerősséget méri. F. M.

Ohm törvénye a hangtanban a kö
vetkező: Egyszerű hang érzete akkor 
keletkezik bennünk, ha fülünket har
monikus (sinusos) rezgés éri. Az ösz- 
szetett rezgéseket fülünk egyszerű rez
gésekre bontja fel és mindegyik össze
tevő rezgésnek, hacsak amplitúdója

elég nagy, egy-egy hangérzet felel 
meg. — E szerint fülünk mint hang
elemző készülék működik, megálla
pítja az összetett hangot alkotó egy
szerű összetevőket. Úgy is mondhat
juk, hogy fülünk az összetett rezgést 
Fourier-sorba bontja (1. Harmonikus 
analízis). M. J.

Okklúzió. Az i d ő j á r á s i  f r o n 
t o k  (1. ott) igen különböző sebes
séggel mozoghatnak, ezért gyakori 
eset, hogy egy frontfelület utólér egy 
másikat és vagy a magasba emeli 
azt (nyári eset), vagy felcsúszik reá 
(téli eset). Az így keletkező bonyo
lult határfelületet nevezik O.-nak. 
Középeurópában az O.-k sokkal gya
koribbak, mint a tiszta frontok. Pon
tosabb időjelzések készítése azóta 
vált lehetővé, mióta a szinoptikus 
meteorológia az O.-k szerkezetét és 
a felemelési folyamat előhaladottsá- 
gát részletesen meg tudja vizsgálni.

A .L .
Oknyomozó fejlődéstan, 1. Fejlődés

mechanika.
Oldalsávok. A modulált nagyfrek

venciás rezgés (amilyen a leadóállo
mások által leadott rezgés) matemati
kailag kimutatható módon három rez
gés összegével azonos. Az első egy 
modulálatlan rezgés az eredeti nagy- 
frakvencia rezgésszámával. A második 
és harmadik olyan modulálatlan rez
gés, amelyek rezgésszáma a nagy- 
frekvencia és kisfrekvencia rezgésszá
mainak összege, illetőleg különbsége. 
Ezek az utóbbiak az 0. Az egész je
lenség tulajdonképen a hangtanból is
mert lebegés fordított leírása. Tehát, 
ha az 1,000.000 rezgésszámú leadóál
lomás 5.000 rezgésszámú hangot köz
vetít, akkor szükségképen kisugároz
1,005.000 és 995.000 rezgésszámú hul
lámokat is. Ezért szükséges, hogy az 
egyes leadóállomások egymástól elég 
messze fekvő rezgésszámokon működ
jenek. Jelenleg az állomások köze kö
rülbelül 9000 rezgésszámnyi. A jó 
hangátvitel céljából minél szélesebb
O. engedélyezése volna szükséges.

V. M.



Oldás, 1. Oldékonyság.
Oldáshő. Az 1 mól oldott anyagból 

és az oldószerből álló oldat készítése
kor bizonyos (pozitív vagy negatív) 
hőeffektus lép fel, melyet (integrális)
О.-nek nevezünk. Az 0. függ attól, 
hogy milyen tömény oldatot állítunk 
elő, mert a tömény oldatok hígítása
kor további hőeffektusok mutatkoz
nak (higításhő), melyek csak akkor 
enyésznek el, ha az oldat már nagyon 
híg. — Azt a hőmennyiséget, amely 
akkor jelentkezik, ha igen nagy meny- 
nyiségű, adott összetételű oldatba 
visszük be az oldott anyag 1 mólját, 
differenciális О.-nek hívjuk. A diffe
renciális és integrális 0., valamint a 
higításhő között szoros kapcsolat áll 
fenn. Olyan anyagoknál, melyek egy
másban korlátlanul oldódnak, az ele
gyítéskor fellépő hőeffektust gyakran 
nem az egyik komponens egy móljára, 
hanem egy mol-elegyre vonatkoztat
ják, az így kapott mennyiség a keve
rési hő (1. Oldékonyság). L.B.

Oldási jelenségek kristályokon szá
mos értékes útbaigazítást szolgáltat
tak a kristálynövekedés törvényszerű
ségeinek tisztázására. Ha a kristályt 
valamely oldószer hatásának tesszük 
ki, azt tapasztaljuk, hogy az oldódás 
különböző kristálylapokon különböző 
sebességgel történik, vagyis az oldó
dás mérve különböző irányokban más. 
Oldáskor az oldószernek bizonyos el
lenállást kell leküzdenie, hogy a kris
tály részeit egymástól szétválassza. A 
részeket összetartó erő pedig irányok 
szerint különböző. A k r i s t á l y  o l 
d á s a  a n ö v e k e d é s  f o l y a m a 
t á n a k  f o r d í t o t t j a .  Mint a nö
vekedés, úgy az oldódás is a kris
tály szimmetriái viszonyainak megfe
lelően megy végbe. Sebessége az irá
nyoknak szigorú függvénye. — Ha a 
vizsgálandó kristályból golyót csiszo
lunk s azt tesszük ki oldószer hatásá
nak, akkor az oldás sebességének kü
lönbözősége a különböző irányokban 
csakhamar szembetűnik. Nagy oldási 
sebességgel rendelkező irányokban a 
gömbön homályos mezők, rövidesen

síkok jelennek meg, míg a lassabban 
oldódó gömbrészek fényes felületűek 
maradnak. A homályos felületek nö
vekednek és lapokká lesznek, viszont 
a fényes gömbrészek helyén élek és 
csúcsok alakulnak ki. — Az oldás mér
téke nagyban függ az oldószer minő
ségétől. — Általában az egyszerűbb 
indexszel (1. ott) jelölt kristálylapok 
lassabban oldódnak, mint a bonyolul
tabb, magasabb számokból álló in
dexekkel bíró lapok. Az előbbiek oldó
dási sebessége tehát kisebb, míg az 
utóbbiaké nagyobb. — Ha a kristály 
lapjait vagy csiszolt, sima felületét 
maróoldatok vagy gőzök (íluórsav, só
sav, kálilúg, vízgőz stb.) mérsékelt ha
tásának tesszük ki, akkor sajátos é t e- 
t é s i  i d o m o k ,  éspedig mélyedések, 
é t e t é s i  g ö d r ö k  vagy — hosz- 
szabb kezelésre — kiemelkedések, é t e 
t é s i  d o m b o k  keletkeznek. Ha a 
maratást kellő gonddal végezzük, ak
kor ezek az idomok finom sík lapokkal 
rendelkeznek és élesen határoltak. — 
Az étetési idomok képződése nyilván 
ott indul meg, ahol a kristályszerke
zetben külsőleg észre nem vehető za
var vagy hiány van, ezen a helyen az 
oldószer könnyebben kezdi ki a kris
tályt, győzi le a részek közötti össze
tartó erőket. — Az étetési idomok 
alakja és elhelyezkedése a maratott 
kristálylap valódi szimmetriáját tük
rözi vissza. Gyakran a kristály külső 
alaki kifejlődésén nem lehet a valósá
gos szimmetriát felismerni, a kristály 
más, magasabb szimmetriájú osztály 
viszonyait „utánozza“. Az étetési ido
mok segítségével sikerül a valóságos 
szimmetria - viszonyokat tisztázni s a 
kristályt a helyes kristályosztályba 
sorozni. — Az étetési idomok a rönt
genkristálytani vizsgálatok kifejlődé
sével jelentőségükből sokat veszítettek. 
Sőt az étetési idomok alapján és a 
kristályszerkezeti vizsgálatokból nyert 
eredmények olykor ellentmondásban 
vannak egymással. A jövő kutatásai
nak kell a kétségeket egyértelmű meg
oldással eloszlatni. R. R.

Oldékonyság. Ha két tiszta anya
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got, melyek egymástól elkülönítve kü
lön (szilárd vagy folyékony) fázisokat 
alkotnak, összehozunk, akkor ezek idő
vel gyakran egy fázissá egyesülnek. Ez 
az oldódás folyamata. Az oldatot ké
pező komponensek között elméleti 
szempontból nincs különbség, mégis, 
ha az egyik a másikhoz képest na
gyon kis mennyiségben fordul elő, ak
kor ezt oldott anyagnak, az előbbit 
oldószernek szokás nevezni. Az olda
tot meg kell különböztetnünk a keve
réktől, melyben az alkotó komponensek 
makroszkopikusan, de legalább mikro
szkopikusan megkülönböztethetők. Az 
igazi oldatban az anyagok molekulá
ris eloszlásban vannak jelen. — Az 
anyagok gyakran nem oldódnak (ele
gyednek) korlátlanul (korlátolt oldé- 
konyság). Azt a maximális koncentrá
ciót, melyet az oldott anyag az ol
datban egyáltalában mutathat, O.-nak 
nevezzük. Ha az ilyen telített oldat az 
oldott anyag szilárd fázisával érint
kezik, akkor semmi változás sem kö
vetkezik be: a telített oldat a szilárd 
fázissal, melyet fenéktestnek (Boden- 
körper) is szokás nevezni, egyensúly
ban van. Nevezetes, hogy az egyen
súlyi (telítési) koncentráció a fenék
test mennyiségétől független. — Meg
történhetik, hogy nem a tiszta anyag 
és az oldat, hanem két oldat áll egy
mással heterogén egyensúlyban. A víz 
pl. a fenolt csak kis mértékben oldja, 
a fenolban viszont a víz kevéssé oldó
dik. Ha tehát fenolt és vizet, mond
juk 1 : 1 arányban összehozunk, akkor 
két külön fázis keletkezik, melyek 
egyike víz, telítve fenollal, másika pe
dig fenol, telítve vízzel. Ha tehát a 
tiszta vízből kiindulva a tiszta fenol 
felé megyünk, bizonyos koncentráció
intervallumban a rendszer csak két fá
zisban létezhet, mint mondani szokás, 
a rendszernek elegyedése hiányos (Mi
schungslücke). A korlátolt elegyedés 
intervalluma növekedő hőmérséklettel 
csökkenni szokott. Az oldódás jelen
sége kinétikailag a párolgással analóg. 
A telítési koncentráció az oldott anyag 
oldási tenziójával arányosnak tekint

hető. Az oldási tenzió az az erő, amely 
az oldandó test molekuláit az oldó
szerbe hajtja. Ennek ellene működik 
az oldatban fellépő ozmotikus erő, 
amely viszont az oldat koncentrációját 
csökkenteni igyekszik. Egyensúly akkor 
áll be, ha ez a két erő éppen egyenlő. 
— E felfogásból következik, hogy az 
oldat és a fenéktest egyensúlya a Clau
sius— Clapeyron-egyenlettel (1. ott) jel
lemezhető. Ha az oldat ideális, vagyis 
rosszul oldódó testek O.-áról van szó, 
akkor a Clausius—Clapeyron-egyen- 
let a következő alakot veszi fel:

din c q
T t . =

ahol c az oldékonyság, q pedig az ol
dáshő. — Az 0. tehát a hőmérséklet
tel nő, ha az oldáshő negatív és meg
fordítva. Idegen anyagok az O.-ot ál
talában a tömeghatás törvénye értel
mében befolyásolják. Erős elektrolitok
O.-ának befolyásolását illetőleg 1. Erős 
elektrolitok. L. B.

Oligosaprob élőlények azok a szer
vezetek, melyek a szennyvizeknek csak 
csekélyebb szennyeződését tűrik el (1. 
Saprobiózis). V. L.

Oligotróf vizek (tavak) jellemvo
násai: táplálékszegénység, kevés plank
ton, nincs vagy szegényes a hinárvege- 
táció, a víz tiszta, kékes, kémhatása 
semleges, vagy inkább lúgos; ilyenek 
a magashegységi tavak (pl. tengersze
mek). — Az 0. lápok táplálékanyag
ban szegény, igen savanyú talajon, vagy 
primérek (ezek oligotróf talajon, vagy 
oligotróf vizek feltöltése folytán kelet
keznek), vagy szekundérek, amelyek az 
előbbiekből keletkeznek, azaz a daga
dólápok (v. ö.: Láptípusok, vegetáció
juk, 1. Sphagniherbosa). S. fí.

Olitorion (kerti gyomvegetáció), 1. 
Arvideserta.

Ólomakkumulátor, 1. Akkumulátor.
Olvadás. A szilárd halmazállapot

ból a folyadékba való átmenetet O.- 
nak nevezik. Az 0. reverzibilisen csak 
bizonyos körülmények között megy 
végbe, mégpedig akkor, ha a két fázis
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egyensúlyban van, vagyis kémiai po
tenciáljaik megegyeznek. Ilyenkor mind
két fázis egymással érintkezve végte
len hosszú ideig változatlanul megma
rad, minden más esetben az egyik fá
zis eltűnik. Azt a hőmérsékletet, ame
lyen az egyensúlyi feltétel teljesítve 
van, О.-pontnak nevezik. Az O.-pont 
függ a nyomástól; ha az 0. térfogat
csökkenéssel jár, a nyomás növelése 
az О.-pontot leszállítja, ellenkező eset
ben felemeli. A nyomás és az O.-pont 
összefüggését a Clausius—Clapeyron- 
egyenlet (1. ott) adja meg; a víz 0.- 
pontját 1 atmoszféra nyomásnövekedés 
0'007°-kal szállítja le. — Kinétikai- 
lag az 0. úgy értelmezhető, hogy a 
szilárd fázist felépítő atomok nincse
nek nyugalomban, hanem nyugalmi 
helyzetük körül rezgő mozgásokat vé
geznek, amely rezgések amplitúdója a 
hőmérséklettel növekedik. Növekedő hő
mérséklettel tehát az egyes részecs
kék mindjobban eltávolodnak nyugalmi 
helyzetüktől, aminek az a következ
ménye, hogy egyesek teljesen legyőzik 
az őket a nyugalmi helyzethez kötő 
erőket, oda vissza nem térnek, hanem 
elvándorolnak (öndiffúzió). Amíg a 
vándorlásképes ionok száma kicsiny, 
addig a szilárd halmazállapotban, 
mint egészben nem történik változás. 
Mivel azonban növekedő hőmérséklet
tel az elvándorló részecskék száma 
egyre növekedik, eljutunk egy olyan 
hőmérséklethez, amelyen a mozgó ato
mok száma a rezgő atomok számához 
képest többé nem elhanyagolható, a 
fázist felépítő rács összeomlik; a 
kristály megolvad. L. B.

Olvadáshő. Az olvadás mindig hő
felvétellel járó folyamat; azt a meleg
mennyiséget, amely 1 g anyag meg
olvasztásához szükséges, О.-nek nevez
zük. Ha az 0.-t 1 mólra vonatkoztat
juk, akkor moláris O.-ről beszélünk. 
Fagyáskor ugyanez a hőmennyiség fel
szabadul, a fagyáshő tehát egyenlő az
О.-vel, de ellenkező előjelű. Az 0. kí
sérleti meghatározása kaloriméterben
0. ott) történik, elméletileg a Clau
sius—Clapeyron - egyenlet felhasználá

sával a gőznyomásgörbékből számít
ható ki. A. B.

Ontoanaplasztika, 1. Transzplantá
ció.

Ontokataplasztika, 1. Transzplantá
ció.

Opak-illuminátor, 1. Ércmikroszkóp
Opaleszcencia. Színtelen anyagok 

kolloiddiszperz-rendszerei ráeső fényben 
más színűek, mint áteső fényben. Rá
eső fényben kék színűek, áteső fényben 
pedig sárgásvörösek. A jelenség ma
gyarázata; a rövidebb hullámú fény 
nagyobb mértékben szenved elhajlást, 
mint a hosszabb hullámú fény (Ray- 
leigh-elmélet). B. A.

Ophthalmoreakció, 1 Oftalmoreakció.
Opszonin (opsono =  ízletessé te

szek): az immunitástanban a vérsavó
ban vagy egyéb nedvekben foglalt oly 
anyag neve, mely a fagocitózist elő
mozdítja, és pedig azáltal, hogy a 
mikrobákat (nem a falósejtet) módo
sítja akként, hogy a fagociták mohób
ban veszik magukba őket (1. Bakterio- 
tropin). P. H.

Optikai aktivitás. Az egyes anya
goknak, pl. a kvarcnak, az a tulajdon
ságuk, hogy a polározás síkját elfor
gatják. Az elfordulás szöge az anyagon 
kívül a hullámhossztól, a réteg vastag
ságától és hőmérsékletétől függ. Az ada
tokat 20° hőmérsékletre és a nátrium 
.D-vonalának hullámhosszára szokták 
vonatkoztatni. Az 1 cm vastag szilárd 
réteg által előidézettelfordulás az előbbi 
körülmények közt a s p e c i á l i s  el 
f o r d u l á s .  Ha aktív anyag inaktív 
folyadékban van oldva, vagy aktív fo
lyadékról van szó, akkor a specifikus 
elfordulás 1 gramm aktív anyagra vo
natkozik. Ilyen aktív oldat a cukor
oldat. A nádcukor vizes oldatának spe
cifikus aktivitása 0,665°/dm. Ez azt 
jelenti, hogy 1 dm hosszú olyan réteg, 
melynek 100 cm3-ében 1 g cukor van 
oldva, a polározás síkját 0’665°-kal 
forgatja el. Ha 100 cm3 vízben m g 
cukor van oldva és a réteg l dm hosszú, 
akkor az elforgatás szöge: a =  0‘665° 
lm. Fordítva az elforgatás szögéből az 
oldat koncentrációját lehet meghatá-
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főzni. Ez a s а с c h a r i m e t г i a ab
ban áll, hogy a csövet két kereszte
zett Nicol-hasáb közé állítják. Ha a 
cső üres, fény nem hatol át. Most a 
csövet cukoroldattal töltik meg és az 
egyik Nicol-hasábot addig forgatják, 
míg a látótér ismét sötét. Ez a szög 
az oldat elforgató hatása. M. J.

Optikai rács. Az 0. átlátszó anyagra 
(üvegre) egyenlő távolságban sűrűn 
húzott tinóm karcolásokból (átlátszat
lan vonalak) áll. Ezáltal az átlátszó 
és átlátszatlan vonalak sorozatát ál
lítjuk elő, melyre, ha fény merőlegesen 
esik, úgy az átlátszó részeken, keskeny 
réseken elhajlást szenved. A rések 
gömbhullámok kiindulópontjául tekint
hetők, mely gömbhullámok a rács mö
gött elhelyezett ernyőn — különböző 
hosszú utak megtétele után — talál
koznak. Ha az útkülönbség egész
számú sokszorosa a fény hullámhosz- 
szának, úgy interferencia révén erősítik 
egymást és így ezekben az irányokban 
maximális lesz az intenzitás. Minden 
hullámhosszhoz így egy meghatározott 
irány, illetőleg irányok sorozata ren
delhető hozzá, melyekben mindig maxi
mális az intenzitás. Ha tehát fehér 
fényt ejtünk O.-ra, az a különböző 
színeknek (hullámhosszaknak) megfele
lően más és más irányokban ad maxi
mális intenzitást s így az 0. segítségé
vel a fehér fény színeire bontott spek
trumának sorozatát kapjuk. Az 0. se
gítségével, ha ismerjük a rács karcolá
sainak egymástól való távolságát (a ré
sek szélességét) és megmérjük a beeső 
fény és a maximális intenzitás iránya 
közti szöget, az elhajlás szögét, úgy 
igen nagy pontossággal tudjuk a hul
lámhosszakat meghatározni. — Az 0. 
felbontóképessége (vagyis az a szám, 
mely megmondja, hogy milyen hullám
hosszkülönbséggel bíró két sugarat tu
dunk még mint két különböző sugarat 
észlelni) növekszik a karcolások, rések 
számának növelésével. A legtökélete
sebb rácsot Rowland készítette reflek
táló homorú fémtükörfelületen; ezekre 
mm-ként finom osztószerkezettel 1700 
karcolást tudott készíteni. — Ha a ré- 

Természettudományi Lexikon.

seket két egymásra merőleges irányban 
húzzuk meg, úgy síkrácsot kapunk, 
ilyen síkrácsok sorozatát egymás fö
lött elhelyezve, térrácsot nyerünk. Míg 
a lineáris és a síkrács esetében min
den beeső színhez tartozik egy (illető
leg több) maximális intenzitású irány, 
addig a térrács csak bizonyos hullám
hosszakat enged át, mintegy megszűri 
a rajta áthaladó fehér fényt. Ilyen tér
rácsokat képeznek a kristályok (a rács
pontokban lévő ionok képezik az el- 
üajlító x'éseket), Laue gondolata alap
ján ezeket a természetes térrácsokat 
felhasználják a Röntgen-sugarak hul
lámhosszának mérésére (1. o tt és Fény
elhajlás, Spektroszkóp). F. M.

Optikai úthossz, 1. Fényút és Fer
mat tétele.

Organizációs sajátságok öröklése,
1. Törzsöröklés.

Organizátor, a fejlődő csira azon 
ólettanilag és fejlődéstanilag aktív pont
ja, amely az alakfejlődés eszközeinek 
és tényezőinek igénybevételével, a ren
delkezésre álló élő anyagból a fajra 
jellemző tulajdonságokkal felruházott 
egyedet, vagy rész esetén a részletrend
szer jellemző alakját és szerkezetét lét
rehozza. Jellemző az O.-ra, hogy min
dig kiegyensúlyozott és harmonikus 
egész vagy rész fejlesztésére törekszik, 
hatása fokozatos, ugyanis térbelileg és 
időbelileg egymás után hozza létre a 
szerveket, melyeket először egészben, 
aztán részleteiben határoz meg. A fej
lődés korai szakában osztható ée az 
egyes О.-részek mindegyike teljes ki
egyensúlyozott egyént képes létrehozni. 
Az olyan 0.-t, amely egész egyén fej
lesztésére képes, elsőrendűnek mondjuk. 
Az organizáció folyamán az egyes or
ganizált csirarészekben az elsőrendű 0. 
másodrendűeket, ezek ismét harmad-, 
. . .  tizedrendű O.-okat hoz létre, mely
О.-ok azonban már csak a közvetlen 
magasabbrendű 0. határterülete egy 
részének fejlesztésére képesek. — A far
kos kétéltűek elsőrendű O.-a az ősszáj 
felső ajka. Egyes farkatlan kétéltűek- 
nél az 0. jövendő anyaga már a ba-
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rázdálatlan petén, az ú. n. szürke fél
holdban felismerhető. A szitakötők pe
téjén az 0. a pete hátsó pólusánál ta 
lálható. D. E. és K. A.

Organogél, 1. Liogél.
Organoszol. Szerves diszperziós kö- 

Zegű lioszolok (1. Lioszol).
Organoterápia az a gyógyítóeljárás, 

mikor szervek etetésével, vagy azok ki
vonatanyagainak a szervezetbe való 
juttatásával igyekszünk gyógyulást el
érni. Különösen az utóbbi időben erő
sen használatos, amikor a belső szek
réciós szerveket és kivonataikat ada
golják különböző okokból. Kiemelendő 
azonban az, hogy ez a gyógykezelés 
csak helyettesítő, vagyis csak pótolja 
a hiányzó anyagokat s ezért nagyrészt 
a gyógykezelés idejétől az élet végéig 
fenntartandó. T. H.

Óriás csillag, 1. Csillagok fejlődése.
Orogén, 1. Geoszinklinális.
Oregenetikus időszakok, 1. Kéreg

mozgások.
Orogenetikus időtörvény, 1. Kéreg

mozgások.
Orogenetikus mozgások, 1. Kéreg

mozgások.
Orogenezis, 1. Kéregmozgások.
Orográfia (hegyrajz), hegyek és 

hegységek leírásával, osztályozásával, 
csoportosításával foglalkozik, ha az 
egyes részek leírásakor nagyobb gon
dot fordít a számszerű adatokra (ge- 
rincközépmagasság, hágóközépmagas
ság, vízválasztó középmagasság, tö
megszámítás stb.) is, — o r o m é t -  
r i á nak nevezik. K. A.

Orográíia a légkörtanban fontos sze
repet játszik, mert az orografikus, vagy
is domborzati eltérések az időjárási je
lenségekben kis területen nagy kü
lönbségeket hozhatnak létre. A dom
borzat elsősorban a sugárzási viszo
nyokat teszi változatossá, minthogy 
az egyes világtájak irányában fekvő 
és különböző hajlású lejtők eltérő 
mennyiségű sugárzásban részesülnek, 
ennek folytán felmelegedésük is kü
lönböző. A domborzat létesíthet szél- 
védelmet (szélárnyék), de előidézheti

a szélerő fokozódását is (szélcsator
na). A nappal hegynek fel, éjjel völgy
nek le fújó hegy-völgyi szél .szintén a 
domborzat következménye. A hegy a 
mozgó levegőt felfelé áramlásra kény
szeríti és ezzel csapadékképződésre ad 
módot (orografikus eső). A hegysé
gek széloldala ezért csapadékosabb, 
mint a szélárnyékoldal. B. N.

Orografikus eső. Az eső keletkezé
séhez szükséges felszálló légmozgást 
lényegesen fokozhatja, ha a szélnek 
hegység , áll útjában és ennek követ
keztében ott felemelkedni kénytelen. 
Ezért az esőfrontok, amikor hegysé
gek kerülnek útjukba, sokszorta több 
csapadékot adnak. Sőt a hegyek lábá
nál még olyan gyenge frontok is ad
nak csapadékot, amelyek máshol nem 
adtak volna. Ez az 0. erősödés me
zőgazdasági és folyammérnöki szem
pontból fontos jelenség. A. L.

Orometria, 1. Orográfia.
Ortokinetikai koagulálás, 1. Szusz

penzió.
Ortokromatikus lemez, 1. Szenzibili- 

zalas.
Ortstein, 1. Podzol.
Orvosi meteorológia: a légkörnek 

egészségünkre való hatásával foglal
kozik. Az időjárás sok esetben fontos 
gyógytényező (klimatotherápia). Más
kor közvetlen oka a megbetegedések
nek (pl. fagyás, hőguta, napszúrás, 
villámcsapás); vagy előmozdítja be
tegségek, járványok keletkezését, kór
okozó csirák elszaporodását, az em
bernek a fertőzésekre való hajlamos
ságát; vagy hatással van már kiala
kult bántalirmkra (frontreakciók, tüdő
vérzések, asztmatikus rohamok stb.) 
(L. Klimatológia.) A. L.

Osann-háromszög, 1. Kőzetek kémiai 
összetétele.

Ostwald higítási törvénye a tömeg
hatás törvényének az elektrolitos disz- 
szociációra alkalmazott alakja, mely
nek alapján az oldat ekvivalens ve
zetőképességéből ' ( A)  és a végtelen hí
gításé oldat ekv. vezetőképességéből 
(А.ж) meghatározható az elektrolit



663

disszociáció-állandója {К). Két ionra 
disszoeiáló elektrolit esetén:

в2 Л 2
R  ~  (1 —  <*) V ~~ —  Л ) V

hol a a disszociáció-fokot, г; pedig az 
oldat hígítását jelenti. Az 0. csak 
gyenge elektrolitokra (gyenge savak, 
gyenge bázisok) érvényes, melyeknél a 
disszociáció foka a vezetőképességből 
kiszámítható (1. Elektrolitos disszociá
ció). Erős elektrolitok oldatában az 
így számított disszociáció-állandó nem 
független a hígítástól (1. Erős elektro
litok anomáliái). — Gyenge savak és bá
zisok disszociáció-állandója azok erős
sége mértékéül tekinthető, mert értéke 
független a koncentrációtól és jellemző 
az elektrolitra. E disszociáció-állandót 
szokás affinitási állandónak is nevezni.

E. G. T.
Ostwald-Walden-Bredig-szabály ol

dott sók ionjainak vegyértéke és az 
ekvivalens vezetőképességnek a kon
centrációval való változása között ál
lapít meg összefüggést. Eszerint a só 
ekvivalens vezetőképességének a kü
lönbsége 32 és 1024 literes hígításban 
csak az ionok vegyértékének (zi, zs) a 
szorzatától függ:

^1024 ^32 ~  к Z1 . Z2

hol 25°-on к — 10'6. E szabály alap
ján a sók egyik ionjának ismeretlen 
vegyértéke meghatározható, ha a má
sik ion vegyértéke ismeretes. E. G. T.

Oszcillográf. O.-nak oly eszközt ne
vezünk, mellyel váltóáramok erőssé
gének és feszültségének gyors válto
zását az időben tudjuk megfigyelni. 
Részleteket 1. Húfos Ö., Ködfény-O. és 
Katódsugár-O. (Braun-cső) alatt. F. M.

Oszcilláció-elmélet. Haarmann ber
lini geológus-tanár legújabb geotekto- 
nikai elmélete (1. Geotektonika), mely 
a hegykópződés folyamatainak magya
rázatát teljesen új alapokra kívánja 
fektetni. Teljesen szakít a zsugorodás- 
elmélettel, mely a  Földnek a kihűlés 
folyamán végbement összehúzódásából 
származtatja a hegyképző erőket. Sze
rinte a hegyképződés az izosztázia (1.

ott) és a nehézségi erő együttes ha
tására jön létre. A megzavart izo- 
sztatikus egyensúly helyreállítása vé
gett a földkérgen helyenkint duzzadá
sok (geotumor), másutt horpadások 
(geodepresszió) jönnek létre, melyek 
a rétegeket ferdére állítják. Ez a fo
lyamat az elsődleges „tektogenezis“, 
ami körülbelül az epirogenezis (1. ott) 
fogalmát fedi. A ferdére állított réte
gek, hatalmas rétegcsoportok azután 
a nehézségi erő hatására megcsúsznak 
és homlokrészükön redőket, hátterük
ben pedig a Tétegek elszakadását, ve
tődéseket és vulkáni hasadékok ke
letkezését okozzák. Ez a folyamat a 
másodlagos tektogenezis, ami az oro- 
genezis (1. Kéregmozgások) fogalmát 
fedi. Az izosztatikus kiegyenlítődés 
folyamán a geodepressziók és geotu- 
morok keletkezése oszcillációszerűen 
folyik és a hegyképződésben felismer
hető ritmust, periodicitást hozza lét
re (1. Kéregmozgások). H. F.

Oszcillátor az az elektroncső, amely 
valamilyen visszacsatolásos kapcsolás
ban rezgéseket kelt. Mérőberendezések
nél, leadó állomásoknál, szuperhetero- 
din kapcsolású felvevő készülékeknél 
vannak használatban. Az elektroké
miában az elektrolitek vezetőképessé
gének mérésénél használnak hangfrek
venciás rezgéseket keltő O.-okat, mert 
ezek tiszta, csak egyetlen rezgésszámú 
váltóáramot tartalmazó rezgést hoz
nak létre, ami a mérésnél nagy előny.

V.M.
Oszlopos ionozás, 1. Ionozás, oszlo

pos.
Ovuláció. A petefészekben szabá

lyos időközökben történő peteérést és 
petekilökést nevezzük O.-nak. A pete
fészekben a peték az ú. n. primär folli- 
kulusokból fejlődnek. Pubertáskor kb. 
40—80.000 primär follikulus van, me
lyekből bizonyos időközökben (embe
ren négyhe^enkint) egy-egy érésnek in
dul. A peteérés kb. 12—14 éves kortól 
45—50 éves korig tart, tehát kb. 400 
primär follikulus érik meg. Éréskor a 
primär follikulusból Graaf-tüsző lesz, 
mely a petefészek felülete felé vándo-
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rol, majd megpattan és a pete a tüsző 
nedvével a hasüregbe kerül. T. H.

Oxibiotikus energiatermelés, 1. Oxi
gén-szükséglet.

Oxidáció. Fizikai-kémiai értelem
ben O.-nak oxigénfelvételt, hidrogén
leadást, vagy elektronleadást nevezünk; 
ellentéte a redukció. Lazán kötött oxi
gén felvételét azonban nem tartják O.- 
nak (pl. haemoglobin átalakulása oxy- 
haemoglobinná), hanem Conant (1923) 
szerint o x i g e n a t i ó  nak. Szerveze
tünkben az erjedés mellett az 0. a leg
fontosabb energiát termelő folyamat. 
Jellemző rá, hogy mindig fokozatos. 
A bonyolultabb vegyületek Яг leadás
sal és utána következő vízfelvétellel 
oxidálódnak. (Pl. aceton keletkezése 
vajsavból.) Ez a folyamat a dehidrá- 
lás, melynek jelentőségére Wieland 
mutatott rá 1922-ben. A dehidrálást 
specifikus fermentumok, a dehidrázok 
végzik, melyek narkotikumokkal bénít
hatok, szemben az oxidáló fermentrend- 
szerrel (1. Lélekzési fermentumok), me
lyet főleg Warburg vizsgálataiból is
merünk; ez ciánérzékeny, mert benne 
vas van. Warburg és Wieland között 
nagy vita volt, a kél nézetet Oppen
heimer 1932-ben összeegyeztette. Sze
rinte a specifikus dehidrázok mennyi
sége nem elegendő, szükség van nem 
specifikusra is és ez lenne a lélekzési 
fermentum. Az oxidáció zavartalan 
menetéhez a sejtekben sok anyag jelen
léte szükséges, ezek egy részét az ál
lati szervezet maga nem tudja előállí
tani, csak növényekből a táplálékban 
felvenni, vagyis azok vitaminok. Ilyen
О.-hoz szükséges vitamin а С, Вг és 
talán az A. Szerepel ezenkívül a sejt- 
lélekzésben a Kelin-íé\e cytochrom és 
a Hopkins által ismertetett glutha- 
tion is. T. H.

Oxidációs-redukciós potenciál, 1. Be- 
doxipo tendál.

Oxidáz, 1. Enzim.
Oxidi- és reduktometria a titrimet- 

ria egyik ága. Azon alapszik, hogy a 
vizsgálandó oldatban levő alkotórészt 
a mérőoldat direkt, vagy indirekt oxi
dálja vagy redukálja. Mértékül szol

gál a felvett vagy a leadott oxigén 
.mennyisége. A végreakció némely eset
ben, ha a mérőoldat erősen színes, in
dikátor nélkül is észlelhető, más eset
ben azonban, kivált nagyobb higitású 
mérőoldat alkalmazásakor, megfelelő, 
ú. n. redoxindikátort (pl. parafeneti- 
din) alkalmaznak. A titer-anyag kü
lönböző, a használt mérőoldatnak meg
felelően. Sz. L. és V. A.

Oxigénelektród, 1. Gázelektród.
Oxid-katód. A katódsugarak (1. ott) 

előállítására szolgáló izzókatódok egy 
fajtája az 0. Az 0. oly izzókatód, 
melyben a wolfram, platina stb. ma
got alkáli vagy földalkáli oxidjának vé
kony rétege borítja. Vákuumban az 
izzótestből annál magasabb hőmérsék
leteken kezdenek lényeges mértékben 
katódsugarak kiindulni, minél nagyobb 
az illető fémekben az elektronok ki
lépési munkája (l.ott). Wolframból pl. 
ehhez 2000 C° szükséges, míg alkáli- 
és földalkáli-fémek oxidjaiból (bárium- 
oxid) már 1000 C° körül megindul az 
elektronkibocsátás, mert ezekben az 
elektronok kilépési munkája lényegesen 
kisebb. Pl. míg a wolfram kilépési mun
kája 4’7 Volt, addig a nátriumé csak 
2 Volt. — Az első ilyen O.-ot Wehnelt 
készítette, miért is Wehnelt-katódnak 
is szokás nevezni. Az О.-ok alacsony 
hőmérsékleten bekövetkező elektronki
bocsátása gyakorlatilag azért előnyös, 
mert ezáltal a katód izzításához szük
séges áram erőssége sokkal kisebb le
het, ami az üzemet olcsóbbítja és a 
katód élettartamát növeli. — Ma az 
elektroncsövekben, az izzókatódosBönt- 
gen-csövekben, egyenirányítókban stb. 
mondhatni kizárólag O.-okat alkalmaz
nak. F. M.

Oxidoredukáz, 1. Enzim.
Oxigén-szükséglet. Az állatok O.-e 

nagyon különböző. Sok olyan faj van, 
amelyek oxigén nélkül nem tudnak 
megélni: ezek teszik az állatvilág túl
nyomó részét. Az újabb kutatások 
azonban kiderítették, hogy nagyon sok 
olyan állatfaj is van, amelyek oxigén 
nélkül is képesek energiatermelésre, 
vagy pedig kevés oxigén jelenlétét ki-
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vánják meg. Ma még két csoportba 
osztályozzák az állatokat: a e r o b -  
és a n а ё г о b - élőlényekre (1. ott). 
Brand és Harnisch azonban ezt a két 
beosztást nem tartják elegendőnek s 
legújabban a következő csoportokat 
különböztetik meg az 0. alapján:
a) M o n o b i o n  t á k  az olyan álla
tok, melyeknek energiatermelése min
dig oxigén nélkül történik. Ezek me
gint két alcsoportra osztályozhatók:
1. A n a e r o b  s z e r v e z e t e k  (1. 
ott is), melyek a legcsekélyebb meny- 
nyiségű oxigén jelenlétében is elpusz
tulnak. Ilyenek pl. a korhadó iszap
ban, az ú. n. szapropelben (1. ott) élő 
csillós véglények (Ciliata) stb. 2. A n- 
o x i b i o t i k u s  s z e r v e z e t e k ,  
azok az állatok, melyek általában oxi
gén nélkül élnek, de sok esetben na
gyobb mennyiségű oxigén jelenlétét is 
elbírják, igazi energiatermelésre azon
ban csakis a környezet teljes oxigén
hiánya esetén képesek. Ilyenek pl. egyes 
kifejlett élősködő férgek stb. i)  Am- 
f i b i o n t á k  az olyan állatok, me
lyek oxigén jelenlétében (oxibiotiku- 
san) termelik energiájukat, de képesek 
oxigén hiányában (anoxibiotikusan) is 
energiát termelni, ámde ez utóbbi eset
ben is, ha oxigén elegendő mennyiség
ben áll rendelkezésre, az oxibiotikus 
energiatermelés nyomban föléje kereke
dik az anoxibiotikus energiatermelés
nek. Ezek ismét két alcsoportra osz
tályozhatók: 1. E u r o x i b i o t i k u s  
s z e r v e z e t e k ,  azok az állatok, me
lyek oxigén-hiány esetén is hosszabb 
ideig vagy sokszor tartósan képesek 
energiatermelésre anélkül, hogy élet- 
tevékenységeik károsodása következ
nék be. Ebbe az alcsoportba sorozha
tok a lélekzés szempontjából rossz vi
szonyok között, pl. a tavak, tócsák 
korhadó iszapjában élő állatok: Chi- 
ronomus-álcák, némely tengeri férgek, 
mint pl. az Owenia stb. 2. S t  e n о x i- 
b i o t i k u s s z e r v e z e t e k ,  az olyan 
állatok, melyek oxigén-hiány esetén 
energiatermelésre nem képesek s ha 
környezetükben, lakóhelyükön nincsen 
oxigén, akkor elpusztulnak; életükhöz

tehát meghatározott mennyiségű oxi
gén jelenléte szükséges. Ilyenek pl. a 
levegőn élő аёгоЬ (1. o tt is), a vizek
ben élő állatok túlnyomó része, vala
mint a vérben élősködő állatok stb.

V. L.
Oxytocin, 1. Hipofízis.
Óz, 1. Pleisztocén.
Ozmotikus együttható. Az 0. a tény

leges ozmikus nyomásnak és annak az 
ozmotikus nyomásnak a hányadosa, 
amely fellépne, ha az ozmotikusán ha
tékony részecskék (molekulák, ionok) 
ideális állapotban volnának jelen. Az
0. főleg az erős elektrolitek elméleté
ben tölt be fontos szerepet, mert az 
elektromos töltések jelenléte miatt az 
ozmotikus nyomásban beálló csökke
nésről ad számot (1. ott). L. B.

Ozmotikus elmélete az elektródpo
tenciáloknak, 1. Galvánelemek.

Ozmotikus munka. 0 .-végzés törté
nik, ha egy oldattal megtöltött és fé
lig áteresztő dugattyúval ellátott hen
gerben a dugattyú másik oldalára a 
tiszta oldószert öntjük. Ilyenkor az 
ozmotikus nyomás a dugattyút fel
nyomja, tehát a dugattyúra helyezett 
súlyokat felemeli, vagyis munkát végez. 
Egyidejűleg az oldószer beáramlik az 
oldathoz, vagyis az oldat hígul. A vég
zett munka nagyságát egyes esetekben 
ki is számíthatjuk. A munka akkor 
maximális, ha az oldat tágulása (hi- 
gulása) reverzibilisen történik. Mivel az 
oldott anyagra a gáztörvény érvényes, 
a munka értéke az izoterm reverzibilis 
gázexpanzió munkájával azonos, vagyis 

P ia = R T ln ~  pro Mól oldott anyag, ahol 
P  2

pi és p2 az ozmotikus nyomást jelenti 
expanzió előtt, illetve után. Mivel az 
ozmotikus nyomás az oldat higulásá- 
val csökken, p t ^  p2, a végzett munka 
tehát pozitív. L. B.

Ozmotikus nyomás. Ha valamely 
agyaghengert, melynek likacsaiban fé
lig áteresztő hártyát állítottunk elő, 
oldattal teljesen megtöltünk és a cellát 
higanymanométerrel ellátva a tiszta 
oldószerrel telt edénybe állítjuk, akkor 
úzt tapasztaljuk, hogy a belső térben
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a nyomás bizonyos határozott érték
kel megnövekszik. Ezt a nyomást, me
lyet az oldott anyagnak kell tulajdo
nítanunk, O.-nak nevezzük. Van f  Hoff 
bebizonyított felfogása szerint az ol
dott anyag molekulái éppúgy viselked
nek, mintha az oldat térfogatában gáz
állapotban lennének jelen. Amint a gáz 
nyomást gyakorol az őt bezáró edény 
falára az egyes molekuláknak a falba 
való ütközése következtében, éppúgy 
jön létre az oldott molekulák O.-a. Fi
gyelembe kell azonban vennünk, hogy 
ezt a nyomást az oldott molekulák 
csak a félig áteresztő falú edényre gya
korolják, mert csak ebben nyílik alka
lom arra, hogy a falakat tágítva, az 
oldott anyag térfogata (az oldószernek 
a falon való beáramlása következtében) 
növekedjék. — Az 0. fellépése számos 
fontos következménnyel jár. Így maga 
után vonja az oldat felett uralkodó 
tenzió csökkenését, a fagyáspont és for
ráspont megváltozását. Mindezek a je
lenségek módszereket nyújtanak az ol
dott anyag molekulasúlyának meghatá
rozására (1. ott). L. B.

Ózonréteg, 1. Napsugárzás, Légkör 
szerkezete.

ödométer. Duzzadási nyomás meg
határozására szolgáló készülék. B. A.

Ökológiai valencia, fogalmát Hesse 
a következő módon határozta meg: 
„Az életkörülmények változásainak az 
a távolsága, amelyen belül valamely 
állatfaj tenvészni képes, az ökológiai 
valencia“. Ha a változások kilengései 
nagy távolságot mutatnak, akkor az 
illető állatfaj ú. n. e u r i ö к-faj, amely 
tehát az életkörülmények megváltozá
saival szemben kevésbbé érzékeny s a 
változások nagy fokát károsodás nél
kül el bírja viselni. Ezzel szemben 
s t  e n ö к az a faj, mely az életkörül
mények megváltozásait nem bírja el, 
mert csak meghatározott viszonyok 
között képes megélni. V. L.

ökotípus azon közelrokon biotípü- 
sok összesége, melyek bizonyos termő
helyen (ill. növényszövetkezetben) az 
ott uralkodó életfeltételek kiválasztó 
hatása alatt megmaradtak (azaz az

ökológiai tényezőkhöz alkalmazkodtak) 
s így az illető termelőhelyre (növény
szövetkezetre) jellemzők. S. R.

öndifferenciálódás. Differenciálódás
nak nevezzük azt a fejlődési folyama
tot, amelynek során a csira szövetei
nek egyes részei, melyek kezdetben 
egymáshoz nagyon hasonlók, egymás
tól alaktanilag és élettanilag elkülö
nülnek és bizonyos feladatok végzésére 
átalakulnak. Ha ez a fejlődési folya
mat a környezet és szomszédsági vi
szonyokra való tekintet nélkül, föltar
tóztathatatlanul egyirányban és érte
lemben zajlik le, ö.-ról beszélünk, ö.-ra 
csak olyan csiraterület képes, amely a 
jövendő kvalitásainak kifejlesztéséhez 
a feltételeket önmagában hordja. — 
Vannak ugyanis peteféleségek (1. Mo
zaikpete), melyekben ezek a feltételek 
már a fejlődés nagyon korai, sőt kez
deti szakában jelen vannak. Az ilyen 
pete szervtelepei a szomszédsági vi
szonyoktól függetlenül fejlődnek és 
differenciálódnak, már a megterméke
nyítés pillanatától kezdve. — Egy 
másik szélsőséges esetben a pete egyes 
prezumptív szervtelepei jövendő alak
tani és élettani viszonyaiknak kifej
lesztéséhez szükséges faktorokat csak 
a fejlődés előrehaladottabb szakában, 
a környező szövetek hatásaképen. nye
rik el (1. Regulációs pete). A fakto
rok elnyerése előtt az ilyen csira pre
zumptív szervtelepei 0.-ra képtelenek, 
teljes mértékben a környezet függvé
nyei. A környező szövetek ezekre a 
prezumptív szervtelepekre órganizátor- 
ként (1. ott) hatnak. Ezek az orga
nizáló hatás felvétele, a determináció 
után (1. ott) önmaguk is másodrendű 
organizátorokká lehetnek. Az 0. pro
blémájával kapcsolatban mindig az a 
kérdés, hogy a szóbanforgó szervtelep 
függő, vagy független . viszonyban 
van-e a szomszédságával szemben. Re
gulációs petéknél ez a viszony kezdet
ben függő, csak a determináció lezaj
lása után lesz függetlenné, míg a mo
zaikpeték szervtelepei, legalább is lát
szólag, kezdettől fogva függetlenek 
környezetüktől. A két peteféleség kő-
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zött azonban nincs elvi különbség, 
ugyanis a két pete szervtelepeinek de
terminációja között csak időbeli elto
lódás van, nevezetesen a mozaikpete 
szervtelepei már a petében rögzítve 
vannak, míg a regulációs petetípus 
szervtelepeinek determinációja csak a 
későbbi fejlődés folyamán következik 
be. D. E. és K. A.

öngyúlás, 1. önmelegedés, 
önindukció. Ha egy tekercsben az 

elektromos áramot bekapcsoljuk vagy 
megszakítjuk, vagy a tekercsben az 
áram erősségét növeljük vagy csök
kentjük, akkor magában a tekercsben 
indukált áram keletkezik. Ez az ö. je
lensége, a keletkező áram az e x t r a 
á r a m.  Iránya a bekapcsolásnál és az 
áramerősség növelésénél ellenkezik a fő
áram irányával, megszakításnál és az 
áramerősség csökkenésénél megegyezik 
vele. — Ha az áramerősség t  idő alatt 
fi ről /г-re csökken (megszakításnál 
I2 — ó), akkor az extraáram elektro
motoros ereje:

L a tekercs ö.-s e g y ü t t h a t ó j a .  
Nagysága a tekercs méreteitől függ; 
lényegesen nagyobbodik, ha vasma
got helyezünk a tekercsbe. Gyakor
lati egy sége 1 henry (1. Indukció).

M. J.
önnielegedés. Rossz hővezetésü anya

gok a bennük végbemenő vegyi, vagy 
életjelenségek (bomlás, rothadás) követ
keztében felmelegednek. Ha alkalmatlan 
mikroklímában helyezzük el őket, akkor 
ebből tűz is keletkezhetik (öngyulla
dás). Legtöbb anyagnál hosszú önme- 
legedési időszak előzi meg a tűz kelet
kezését; azokat, amelyek vegyi vagy 
időjárási okok folytán pillanatnyilag 
melegszenek fel és robbanásszerűen ég
nek, a k t í v  ö n g y ú l ó  vagy ö n- 
r o b b a n ó  a n y a g o k  nak nevezik. 
Л legveszedelmesebb öngyúló anyagok: 
a szén, az elhalófélben lévő növényi 
termékek; önrobbanó anyagok: az ége
tett mész, a kalciumkarbid. az alumi- 
niumpor. Sok anyag öngyulladását 
megelőzhetjük, ha nedves és szeles he

lyen tároljuk. Másoknál éppen a ned
vesség táplálja az öngyulladást (árpa, 
komló, darabos szén) vagy a szél (szé
na). ' A. L.

önrobbanás, 1. önmelegedés, 
öröklékenység az élő szervezetnek 

az a sajátsága, hogy önmagához ha
sonló szervezetet képes létrehozni, he
lyesebben, hogy az általa létrehozott 
szervezetbe á t tudja vinni saját tulaj
donságait, az ezen tulajdonságok ki- 
fejlesztésére való hajlamosságokat és 
képességeket, mint géneket (1. Átörök
lés). Sz. Z.

öröklési tényezők, 1. Gének. 
Örökléstan, 1. örökléstudomány, 
örökléstudomány vagy örökléstan 

(genetika) a biológiai tudományok régi 
fejezete, amely azonban a Mendel-tör- 
vények (1. ott) újabb felfedezése óta 
egészen külön, önálló tudománnyá fej
lődött. Feladata az ősök és az iva
dékok tulajdonságai közötti viszo
nyok természettudományos felderítése. 
Plate szerint tíz részre tagolódik: I. 
P r o g e n e t i k  a, amely az alapisme
reteket és a módszertant tartalmazza 
(csiraplazma, faktorelmélet, genotípus, 
fenotípus fogalma, öröklődő és nem 
öröklődő tulajdonságok, biometria, ki
válogatás hatása stb.). — II. C i t o 
g e n e t i k a ,  amely az örökléstudo
mánnyal összefüggő sejttani kutatá
sokat tartalmazza. — III. Me n d e -  
1 i z m u s, amely a keresztezés követ
keztében létrejött változatosság elem
zését és ennek törvényeit tárgyalja, 
megállapítja az öröklődő sajátságo
kat, ezek önállóságát, illetőleg kap
csolódásait, ezek öröklésének menetét 
és a széthasadó faktorpárokból tör
ténő összetételét. A mendelizmus egy
szerűbb lépcsője a statisztikai faktor
analízis (I. ott), továbbfejlesztése, a 
kromozómaelmólet (1. ott) kiszélesí
tése (Morganizmus, 1. ott). — IV. E 1- 
m é l e t i  g e n e t i k a ,  a gének ter
mészetének tana, a mutációk keletke
zése, plazmatikus öröklés, a genetika 
viszonya a származástanhoz. — V. 
P e n o g e n e t i k a ,  az öröklődő tu
lajdonságok keletkezése az egyén fej
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lődése során. Az eddigi öt rész az ál
talános örökléstant alkotja, a többi 
öt a speciális, vagy alkalmazott örök
léstant teszi. Ezek: VI. az állatok, 
VII. a növények, VIII. az ember örök
léstana, IX. e u g e n e t i k a :  az em
ber, állat és a növény öröklésanyagá
nak javítására törekszik (alkalmazott 
örökléstudomány), X. az ö r ö k l é s 
t u d o m á n y  i r o d a l m a  és t ö r 
t é n e t e .  Goldschmidt szerint az örök
lésprobléma két részletproblémára bom
lik, nevezetesen: először arra a kér
désre, hogy mi az, ami az ivarsej
teknek oly sajátságot kölcsönöz, ami
nek segélyével a szülőkhöz való hason
lóság létrejön, másodszor arra a kér
désre, hogy ezek az örökséghordozók 
miképen avatkoznak a fejlődés mene
tébe, hogy azt specifikusan irányítsák. 
Az első kérdés megoldásához vezet a 
mendelizmusnak nevezett kísérleti mód
szer, a második kérdés pedig a fejlő
désfiziológia körébe tartozik. Sz. Z.

örökséghordozók. Plate szerint, két
félék: 1. a varietástulajdonságok hor
dozói, a g é n e к (1. ott), amelyek a 
kromozómákban vannak, 2. a szerve
zeti organizációs sajátságok hordozói, 
a törzsörökség (1. ott) radikalé-i a 
sejtmagban. A citoplazma eszerint „a 
sejt munkaszerszáma, amely a sejt
mag állandó befolyása alatt hozza 
létre az öröklődő és nem öröklődő sa
játságokat“. Sz. Z.

örvényáramok Ha vezetőtest mág
neses erőtérben úgy mozog, hogy az á t
szelt erővonalak száma változik vagy 
változó mágneses térben van, akkor 
benne indukált áram keletkezik, az áram 
a vezetőben záródik. Ez az ö. vagy 
F o u c a u l t - á r a m .  Mivel az ö. 
hőt fejleszt, sokszor nagy energiavesz
teséget okoz. Így transzformátorok 
vasmagjában. Űgv csökkentik, hogy a 
vasmagot lemezekből készítik. A le
mezek közt vékony szigetelőréteg van. 
De van az ö.-nak gvakorlati alkalma
zásuk is az i n d u k c i ó s  k e m e n 
c é k b e n  fémek vagy ércek megolvasz
tásánál. Ez a kemence nagyobb tar
tály, melybe az olvasztandó fémet te

szik. A tartályt kívül vezetékkel ve
szik körül. Ezen a primer vezetéken 
erős váltóáramot bocsátanak át. A sze
kunder vezeték a fém. Ebben Ö. kelet
keznek, melyeknek hője a fémet meg
olvasztja. M. J.

örvényes áramlás. Olyan áramlások, 
melyeknek nincsen sebességpotenciálja 
(1. ott), ö.-ok. Mind a valóságos, mind 
az ideális folyadékoknak is lehet ö.-a. 
A valóságos folyadékoknak akár 1 a- 
m i n á r i s  (1. ott), akár t u r b u 
l e n s  (1. ott) áramtípusa mindig ör
vényes, azaz ezek az áramlások ö.-ok. 
Köznapi értelemben véve csak azok az 
áramlások örvényesek, melyek látható 
örvényeket tartalmaznak (pl. folyók
ban a hídpillérek mögött látható „for
gók“, a forgószél stb.). Áramláselmé
leti szempontból véve azt, hogy egy 
áramlás ö.-e, az ö r v é n y e s s é g  
fogalma alapján dönthetjük el. F. K.

örvényesség. Potenciálos áramlások
ban (1. ott) az ö. zérus, míg a nem 
potenciális áramlásokban (vagyis az 
örvényes áramlásokban, 1. ott) az ö.- 
nek bizonyos mértéke van. Ez a mér
ték az ú. n. c i r k u l á c i ó  (1. ott) 
által adott. Mind a lamináris (1. ott), 
mind a turbulens áramlások viszkózus, 
tehát valóságos folyadékok esetén, ö.- 
gel bírnak, még ha azokban a köznapi 
értelemben véve nem is láthatók (pl. 
szabadszemmel) „örvények“. A mate
matikai értelemben vett ö. fogalma 
magában foglalja a köznapi értelem
ben vett ö.-et is, fordítva azonban ez 
nem áll. F. K.

Ösdarab (sejttenyésztés) az erede
tileg beültetett szövetdarab, amelyből 
a sejtkivándorlás és növekedés meg
indul. Cs. M.

őskőzetvegetáció, 1. Acidifil növé
nyek, Hidrogenionkoncentráció.

Ősmátra, a Magyar-Középhegység nö
vényföldrajzi neve (Borbás, 1. Flóravi
dék), flórájában jellemzők a kontinentá
lis, nyugaton a mediterrán, északkeleten 
montan-alpin elemek; endemikus vagv 
mediterrán harmadkori reliktumok (1. 
ott). A tölgyesek és bükkösök klimax
területeihez (1. ott) tartozik, de déli
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és keleti karsztos lejtői (Festuca 
sulcata - Stipa Joannis - Carex humilis 
sztveprétekkel és Quercus lanuginosa- 
Cotinus cserjéssel) az alföldi pusztai 
flóra ősi termőhelyei (1. Puszta). S. R. 

ötösburok-elmélet, 1. Föld sűrűsége, 
őzönár a part mentén kipattant ten

gerrengés vagy tengeralatti vulkánkitö
rés kísérője. Először visszahúzódik a 
víz, hogy aztán 150—500, néha 1000 
km hosszú, mély tengerben 1 m magas, 
a partközeiben 40 m magasságot is el
érő ö.-hullám rontson a szárazföldre, 
még nagyobb hajókat is magával so
dorva. Az ö.-t vagy heves tengeralatti 
vulkánkitörés vizet magával sodró ereje, 
vagy a tengerfenéken (földrengés, vul
kánkitörés alkalmával) keletkezett ha
talmas üregbe a víznek beözönlése, vagy 
végül a tengerfenékcsuszamlástól moz
gásba hozott tengervíz sodra kelti. S. B.

I*
Pagon, azoknak az élőlényeknek az 

összessége — Sernov szerint —, me
lyek a jégbe, talajba fagyva is életre 
képesek. A jég, a talaj valóságos élet
tér (1. Biotop) számukra. Sernov úgy 
mutatta ki őket, hogy pl. a jeget ak
váriumban felolvasztotta s annak tar
talmát megvizsgálta. Aránylag nagyon 
sok élőlény folytatja életét a jégbe 
fagyva is. A megvizsgált tócsák jegé

ből 117 faj jelenlétét lehetett megálla
pítani, melyek között nemcsak ala- 
csonyabbrendű növények és állati, vég
lények voltak, hanem férgek, rákok, 
rovarok, pókok és puhatestű állatok. 
A befagyott iszapban sokkal kevesebb 
élőlény van, mint a jégben. V. L.

Pajzsmirigy (thyreoidea). A nor
mális P.-e az embernek, két szimmet
rikus lebenyből áll, amelyek a légcső 
elülső felületén fekszenek és egy kes
keny mirigyes résszel, az isthmusszal 
kötődnek össze. A P. rendkívül érdús, 
kb. ötvenszer érdúsabb az izomszövet
nél s átlagosan 16-szor halad át nap
jában rajta az egész vérmennyiség. Be- 
idegzi mind a symphatikus, mind a pa- 
rasymphatikus idegrendszer. Szövetta
nilag cilindrikus és köbhámmal bé
lelt üregekből áll. Az üregekben ko
csonyaszerű anyag található, amely 
a mirigy specifikus hormonjait tar
talmazza és innen a nyirok és a vér 
útján kerül a véráramba. Nőkben a 
mirigy menstruáció és terhesség ide
jén gyakran fiziológiásán megduzzad. 
A kolloidra igen jellemző nagy jód- 
tartalma, amely jódthyreoglobulin 
alakjában kimutatható (Bowmann, 
1895, Ostwald, 1899). Kendall 1917- 
ben a hormon tisztán előállította s 
t h y r o x i n  nak nevezte el. 10 évre 
rá sikerült Harringtonnak szintétiku- 
san előállítani. Kémiai szerkezete 
CmHuOiNJ*, vagyis p-hydroxy-dijod- 
phenyl-äther-dijodtyrosin

1929-ben Harington és Randal a 
Р.-ban találtak egy anyagot, a dijod- 
tyrosint, amely a kísérleti h y p e r -  
t h y r e o s i s t  csökkenti. Lehet, hogy 
ez az anyaga P.-hormon extrathy- 
reoideális hatását különlegesen befo
lyásolja s szükség szerint szabályozza 
a mirigyműködést. — A P.-hormon- 
nak hatása van az autonóm idegrend
szerre s különösen közvetlen vagy köz
vetett úton az adrenalinnal közösen 
hatva, annak symphatikus részére.

Hat az anyagcserére, amely különö
sen a gázcsere segítségével mutat
ható ki. A P.-ből előállított thyroxin 
azonban nem képviseli a P. hormon
jainak összes tulajdonságait, ameny- 
nviben vannak egyes tünetek, ame
lyeket nem lehet vele gyógyítani. 
Hogy a thyroxin a Р.-nek csak egyik 
anyaga, azt mutatja az is, hogy a P. 
összes jódjának csak 15%-a nyerhető 
thyroxin alakjában. A thyroxin rend
kívül hatásos anyag, 1 mg os adagban
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nyújtva, nyugalomban lévő ember 
oxigénfogyasztásában már kimutat
ható. Két-három milligrammos napi 
adaggal az alapanyagcsere 30%-kai 
emelkedik. Az ember P.-e kb. naponta 
egy milligramm mennyiségű ható
anyagot termel.

A P. hat: 1. A metabolizmusra, 
amennyiben az alapanyagcserét emeli, 
a JV, P és S kiválasztását növeli.
2. A morfogenezisre, a békaporontyok 
átalakulását elősegíti; serkentőleg hat 
a csontnövekedésre. 3. Befolyása van 
az intelligenciára és a kedélyre. 
4. Szabályozza bizonyos mértékben a 
cukorforgalmat, mire mutat az, hogy 
fokozott mirigyműködéskor cukorvi- 
zelés (glykosuria) jöhet létre. 5. Be
folyással van a regenerálóképességre. 
Hiányakor a sebek rosszul gyógyul
nak s a vörösvérsejtek sem regenerá
lódnak. — A P. csökkent működése
kor, ha az már születéskor vagy fia
tal korban észlelhető, e n d e m i á s 
k r  é t i n  i z m u s  fejlődik ki, amely 
törpeséggel (nanizmus) és gyengeel
méjűséggel jár. Egy 18 éves kretin 
szellemi képessége olyan, mint egy
2—3 éves normális gyermeké. A P.- 
törpékre jellemző a beesett orrgyök, 
alacsony homlok, vastag csontok, szá
raz bőr, mongol redők, intelligencia
hiány és apathia. Ha a mirigyműkö
dés felnőtt korban csökken, akkor 
m y x o e d e m a  jelentkezhet. Ilyen
kor a bőr duzzadt, mert a bőr alatti 
kötőszövet elkocsonyásodik, a bőr 
igen száraz, haj kihull, az alapanyag
csere csökken, nemiszervek vissza
fejlődnek s a beteg nehézkes lesz 
úgy szellemileg, mint testileg. Ha 
műtétileg távolít ják el a P.-et, 
utána myxoedema vagy c a c h e x i a  
s t r u m i p r i v a  keletkezik, mikor a 
műtét, után szellemi és testi fáradság, 
fázás, bőrvastagodás, különösen az 
arcon, ami a merevség érzését okozza, 
jelentkezik. A betegek később erősen 
lesoványodnak és lassan tönkremen
nek. A P. csökkent működése követ
keztében keletkező másik megbete
gedés a g o l y v a .  Nagyrészt hegy

vidéken lakó emberek és állatok be
tegsége. Ilyenkor a P. kötőszövet
állománya nagymértékben megszapo
rodik s lassankint tönkremegy a hor
montermelő mirigyállomány. Néha a 
mirigy olyan nagy lehet, hogy élet- 
veszélyesen összeszorítja a légcsövet, 
illetőleg a nyakon lévő ereket. Szám
talan elmélet van keletkezésének oká
ról, amelyek közül ma a legelismer
tebb az, hogy a betegséget a jód 
hiánya okozza. Ezért, különböző álla
mok kormányai a lakosságnak el
adott konyhasóba kismennyiségű jó- 
dot kevertetnek.

Ha a P. fokozottan működik, akkor 
emberen B a s e d o w - k ó r  keletkez
hetik. Bégebben e kórnak három fon
tos tünetét „merseburgi trias“ neve 
alatt foglalták össze; ezek az ex
ophthalmus (kidülledt szemgolyó), 
palpitatio cordis (erős szapora szív
dobogás) és struma (megnagyobbo
dott pulzáló, puhatapintatú pajzsmi
rigy). Fontos tünete még, amely 
majdnem legkorábban jelentkezik, a 
fokozott alapanyagcsere, amely a 
rendesnél 50—80%-kai nagyobb le
het. A beteg lesoványodik, bőre ned
ves, szellemi működése fokozott, ide
ges, végtagokon remegés észlelhető. 
A Basedow-kór oka az, hogy a P. 
hormontermelő része megszaporodott 
s túlsók mennyiségű hormon kerül a 
szervezetbe. Gyógyulást magaslati le
vegőn való tartózkodással, Röntgen
besugárzással vagy részleges mirigy
kivétellel igyekeznek elérni. T. H.

Paleobiológia. A P. nevet az ős
lénytan mai irányának megjelölésére 
használják a régi paleontológia név 
helyett. A paleontológiában még a le
íróelem uralkodott, míg a Р.-ban az 
oknyomozó biológiai szempontok nyo
mulnak előtérbe. A P. tehát nem új 
tudományt jelent, hanem csak az ős
lénytan haladását, az élettani szem
pontok hangsúlyozása által. Csirájá
ban a P. voltaképen már akkor meg
volt, mikor először felismerték, hogy a 
kövületek nem a „természet játékai“, 
hanem egykori élőlények maradványai.
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A P.-i vizsgálatok anyagát a geoló
giai korok állat- és növénymaradvá
nyai alkotják. Célja az élet történeté
nek oknyomozó rekonstrukciója. A fej
lődés okait elsősorban a környezetnek 
és a funkcióknak a hatásában keresi. 
A P.-val szemben a mai élővilágot a 
neobiológia kutatja. H. F.

Paleolimnologia, a limnológiának 
(1. ott) az az újabb keletű ága, mely 
a régi, elpusztult tavakkal foglalko
zik. Szoros kapcsolatban van a lápok 
vizsgálatával (1. Pollenanalízis). V. L.

Pályaelemek, 1. Égi mechanika.
Pályaszámítás, 1. Égi mechanika.
Pampák, 1. Duriherbosa.
Pankromatikus lemez, 1. Szenzibili- 

zalás.
Parabiózis. A zoológiában élőlé

nyek, mind állatok, mind növények 
véletlenül szoros egymás mellett, vagy 
egymáson való élését P.-nak nevez
zük, A kapcsolat a véletlenül együtt 
élő lényekre teljesen közömbös, sem 
hasznuk, sem pedig kimutatható ká
ruk a véletlen szoros kapcsolatból 
nincsen. — A P.-nak ezen általános 
állattani értelemzése mellett van még 
egy kísérleti biológiai jelentése is. Ez 
két azonos fajú, vagy közelrokon 
szervezetnek mesterséges operatív be
avatkozás állal előidézett olyan mér
tékű kapcsolatát jelenti, amelyen azok 
legalább is nedvkicserélésbe lépnek 
egymással. E minimális mértékű kap
csolaton túl a keringési, táplálkozási 
szervek, légzés, kiválasztás, idegrend*- 
szer stb. is szoros összeköttetésbe ke
rülhetnek egymá.ssal. Ennek meg
felelően a P. foka különböző mértékű 
lehet. — A P., mint kísérleti mód
szer, rendkívül változatos problémák 
megoldására alkalmas. Leggyakrab
ban a parabiotikus felek kölcsönös 
hormonális vagy általában humorális 
befolyásolása, valamint ennek analí
zise teszik a vizsgálat tárgyát, de a 
legkülönbözőbb anyagcsere- és ideg
rendszerbeli kapcsolatok vizsgálatára 
is használatos. D. E. és K. A.

Paraboloid kondenzor, 1. Ultramik
roszkóp.

Paragglutináció (mellékagglutináció), 
ritkán és kivételesen előfordul, hogy 
valamely immunsavó oly baktérium- 
féleséget agglutinál, amely vele nem
csak nem homológ, de még rokon
sági viszonyban sincs, hanem tőle tá
vol áll. A P.-t úgy értelmezik, hogy két 
baktériumnak egymás mellett való 
hosszabb élősködése esetén megtör
ténhetik, hogy egyike a másikának 
szétesési termékeiből felhasznál és 
magába vesz bizonyos antigen anya
gokat, melyek legalább bizonyos ideig 
a generációikban is megmaradnak és 
így amannak immunsavójával agglu
tinálódnak. Valószínűbb azonban, hogy 
ilyen esetekben az egymással a P. 
viszonyában álló mikrobafajok, bár 
nem rokonok, véletlenül oly azonos 
anyagot tartalmaznak, amely a P.- 
ban szerepel. Idetartozik nyilvánvar 
lóan a kiütéses tífusz fölismerésére 
szolgáló, Weil és Felix által kidolgo
zott serológiai reakció, mely abban 
áll, hogy ily betegek vérsavója erősen 
agglutinál egy Вас. proteus-féleséget, 
holott bizonyos, hogy a betegségnek 
nem ez az okozója, hanem egy más 
mikroba (Rickettsia Prowazeki). P.H.

Parallaxis, 1. Csillagok távolság
meghatározása.

Parallaxis-hiba abból áll elő, ha egy 
eszköz mutatója messze van az osz
tályzat felett. Ekkor a leolvasás attól 
függ, hogyan vetítjük szemünkkel a 
mutatót az osztályzatra. Ha pl. maga
san elhelyezett órára alulról nézünk, 
akkor a mutatót ferdén vetítjük az 
óralapra és a mutató felett levő pon
tot olvassunk le. Ezt a hibát úgy szok
ták elkerülni, hogy a mutató alá sík 
tükörlapot helyeznek. Ekkor úgy kell 
az eszközre néznünk, hogy a mutató 
saját tükörképét éppen elfedje. M. J.

Parallaxis, színképi, 1. Csillagok tá
volsága és színképe.

Parallelkonjugáció, 1. Kromozóma- 
elmélet.

Paramágneses elfordulás. Ha dia- 
mágneses anyagot mágneses térbe állí
tunk és síkban polározott, fényt bocsá
tunk át rajta, akkor a polározás síkja
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elfordul. Ez a d i a m á g n e s e s  e l 
f o r d u l á s ,  más néven magnetorotá- 
ció vagy Faraday-hatás (1. ott). Para- 
mágneses anyagokban ezenfelül még egy 
elfordulás lép fel, mely az előbbihez 
hozzájárul. Ez a P. Azon alapszik, 
hogy a paramágneses anyag a jobbra 
és balra cirkulárisán polározott fényt 
nem egyformán nyeli el. A beeső, sík
ban polározott fényt fel lehet bontani 
két ilyen fénysugárra, ezek az áthala
dás közben nem egyformán változnak, 
ezért a kilépésnél az eredő síkban po
láros fény ugyan, de a polározás síkja 
elfordul. Egyes esetekben a paramág
neses elfordulás ellenkező irányú. Ez a 
negatív P. A dia- és P.-t azáltal lehet 
különválasztani, hogy máskép függnek 
a hullámhossztól és az utóbbi az ab
szolút hőmérséklettel fordítva arányos.
P.-t figyeltek meg a ritka földfémek 
paramágneses ötvényein és egyes gá
zokban, mint a céziumgőzben. M. J.

Paramágnesség. Függesszünk felalu- 
miniumpálcikát selyemfonálra úgy,hogy 
vízszintes síkban lenghessen. Helyezzük 
az aluminiumpálcát erős mágnes pó
lusai közé, akkor az erővonalak irá
nyába helyezkedik el, tehát a két mág
neses pólust összekötő egyenes mentén. 
Az ilyen anyagokat paramágneses anya
goknak nevezzük. De ez a tulajdonsá
guk a ferromágneses anyagoknak is meg
van. Csakhogy a paramágnesek sokkal 
kisebb mértékben mágnesezhetők. A kö
zönséges vas legnagyobb permeabilitása 
(1. ott) 1200, szuszceptibiltása (1. Mág
neses mennyiségek) kereken 100. A per- 
malloynál (1. ott) még sokkal nagyobb 
értékeket érhetünk el. Ellenben a para
mágneses anyagok szuszceptibilitása 
százezred- vagy milliomodrendű, vagy 
még kisebb. Pl. levegőé О'ОЗЛО- e, oxi
géné 0Л2.10~®, aluminiumó P8.10- 'e, 
platináé 29.10- e . Mindezek kis pozitív 
értékek. Ez azt jelenti, hogy a para
mágnesek permeabilitása nagyobb, mint 
a léghíjas téré. Tehát ezek is magukba- 
gyüjtik a mágneses erővonalakat, mint 
a ferromágnesek, de ezektől eltérően, 
csak igen kis mértékben. Az eddig elő
állítható legerősebb mágneses térben

sem sikerült paramágneseket telített 
mágnessé alakítani, szuszceptilibiltásu- 
kat és permeabilitásukat igen nagy tér
erősségig állandónak tekinthetjük. M. J.

Parányi vizek, nagyon kevés víz- 
mennyiséget tartalmazó állóvizek, me
lyek kövek bemélyedéseiben (1. Litho- 
telma), fatörzsek üreges területein, az 
erdei mácsonya „héjakút“-jaiban, az 
erdei angyélika levélhüvelyeiben, a for
róégövi Nepenthes-koTsóib&n stb. (1. 
Phytotelma) gyűlnek össze, többnyire 
az eső- és harmatvízből. Mindig bősé
ges, parányi állatokból és növények
ből összetett biocönózisuk (1. ott) 
van. V. L.

Paraplankton azoknak a planktoni- 
kus (1. Plankton) élőlényeknek ösz- 
szessége, melyek parazita, élősködő 
életmódot folytatnak. V. L.

Parasyndesis, 1. Kromozómaelmélet.
Parathyreoidea, 1. Mellékpajzsmi

rigy.
Parciális moláris mennyiségek. Va

lamely összetett rendszerben az egyes 
komponensek termodinamikai tulajdon
ságai általában véve függenek a rend
szer összetételétől. Ha pl. egy oldat
ba az oldott anyag egy mólját be
visszük, akkor az oldat térfogata ál
talában nem annyival változik meg, 
mint az oldott anyag moláris térfo
gata, a moláris térfogat tehát az ol
datban más, mint tiszta állapotban. 
Az oldatban elfoglalt térfogatot meg
kapjuk, ha nagymennyiségű oldatba 
beviszünk egy molt (az oldat meny- 
nyiségének oly nagynak kell lenni, 
hogy a bevitt mól csak elhanyagol
ható koncentrációváltozást okozzon) 
és megmérjük az oldat térfogatá
nak megnövekedését, vagy, ami egyre- 
megy, végtelen kevés anyagot viszünk 
be és mérjük az ehhez tartozó vég
telen kis térfogatváltozást. Ebből 
rögtön adódik a parciális moltérfo- 
gat analitikai definíciója:
, / О У \

V = 1 — ) Т ,р ,п и п2. . . ,  vagy álta-

g x
0  nIában X

-
JT , p, nv n,n. , ,
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ahol V', ill. V a parciális moláris, ill. 
az össztérfogatot, n a molszámokat, 
T, ill. p a hőmérsékletet, ill. a nyo
mást, X  a rendszer egyik komponen
sének bármely tetszőleges sajátságát 
jelenti. L. B.

Parenterális (bél mellett való). Az 
immunitástanban a parenterális be
vitel jelenti az antigén anyagoknak 
(1. ott) a tápcsatorna megkerülésé
vel való bekebelezését az élő szerve
zetbe, tehát a bőrbe, bőr alá, izmok
ba vagy izmok közé, hasürbe vagy 
más savós üregbe stb. A tápcsator
nába vitt anyagok ugyanis benne el
bontatnak és eredeti mivoltukban 
csak kivételesen és csak részben szí
vódnak fel, míg a Р.-an bevitt anyag 
eredeti minőségében kerül érintke
zésbe az élő elemekkel (sejtekkel), 
ami egyik föltétele az ellenanyag ter
melésének. P. H.

Párhuzamos kapcsolás. P.-t alkalma
zunk általában telepeknél (akkumulá
toroknál, galvánelemeknél stb.), ellen
állásoknál, kondenzátoroknál. — Tele
peket párhuzamosan úgy kapcsolunk, 
hogy valamennyi telep pozitív végét 
egymással és valamennyi telep negatív 
végét egymással összekötjük. Az így 
kapcsolt n egyenlő elemből álló telep 
elektromos ereje ugyanakkora, mint egy 
telepé. Nagyobb feszültséget tehát ily- 
kópen nem tudunk előállítani, ha azon
ban az áramkör külső ellenállása kicsi 
a telep belső ellenállásához képest, úgy 
az így kapcsolt telep szolgáltatta 
áramerősség и-szer akkora lehet, mint 
egy telep árama. Alkalmazzuk tehát 
elsősorban oly esetben, midőn telepünk
ből nagy áramerősségeket akarunk ki
venni. — Ellenállásokat párhuzamosan 
kapcsolva, ha az egyes ellenállások ér
tékei f i i ,  fia . . .  f í n ,  az eredő ellen
állást, fi-et, a következő formula szol
gáltatja:

_  1_  1 _  J _

R ~~ R i '  R2 ' ' ' '  ' Rn

Az ellenállások reciprok értékeit veze
tőképességnek nevezzük (1. ott). A fenti

egyenletet tehát úgy is olvashatjuk, 
hogy párhuzamosan kapcsolt ellenállá
sok eredő-vezetőképessége egyenlő az 
egyes vezetőképességek összegével. A P. 
egy gyakorlati alkalmazásáról az áram
mérők shun-töltéséről 1. Shunt alatt. 
— Kondenzátorokat párhuzamosan kap
csolva, az eredő-kapacitás egyenlő az 
egyes kapacitások összegével. Alkal
mazzuk tehát elsősorban akkor, mi
kor kisebb kondenzátorokból nagy ka
pacitásokat akarunk összeállítani. F. M.

Parittyahőmérő a levegő hőmérsék
letének és nedvességének gyors meg
állapítására szolgáló hőmérőpár. A 
fémkeretbe szilárdan befoglalt száraz 
és nedves hőmérő a keret végére 
szerelt forgattyú segítségével a le
vegőben gyorsan forgatható és így a 
hőmérők szellőzése és gyors beállása 
biztosítva van. B. N.

Párolgás. A folyadékhalmazállapot
nak a gázhalmazállapotba való á t
menete a P. A P. reverzibilisen csak 
az egyensúlyi állapotban mehet vég
be, ami minden hőmérséklethez fo
lyadék felett levő gőz határozott nyo
mását írja elő; a gőznyomás és hő
mérséklet összefüggését a Clausius— 
Clapeyron-egyenlet adja meg. — A 
kinetikai elmélet a P. folyamatát úgy 
értelmezi, hogy a folyadékban levő mo
lekulák közül egyesek a hőmozgás kö
vetkeztében elegendő energiával ren
delkeznek ahhoz, hogy a folyadék fe
lületében működő visszatartó erőt (fe
lületi feszültség) legyőzzék. Ha e ré
szek mozgási iránya kedvező, akkor 
csakugyan átlépnek a felületi rétegen 
s a gáztérbe repülnek. A fordított fo
lyamat is lehetséges, ami abban áll, 
hogy a gáztérben tartózkodó moleku
lák a folyadék felületéhez közel kerülve 
beleesnek a folyadékba. Egyensúly nyil
ván akkor áll elő, ha az elpárolgó és 
kondenzálódó molekulák száma meg
egyezik. L. B.

Párolgáshő. Р.-nek nevezik az 1 g 
anyag elpárologtatósához szükséges 
melegmennyiséget; ha a P.-t 1 Mólra 
vonatkoztatjuk, moláris P.-ről beszé
lünk. A P. függ a hőmérséklettől,
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amely függés a Kirchhoff-törvény se
gítségével a gőz, illetve a folyadék mo
lekulahőiből kiszámítható. L. B.

Parszek, 1. Csillagok távolságmeg
határozása.

Parthenogenezis vagy szűznemzés, 
utódok létrehozásának azon módja, 
amelynél az új élőlény egyedül a női 
csírasejtből veszi eredetét. Hím ivar
sejt magva az utód létrehozásában 
szerepet nem játszik. A természetben 
a P. legkülönbözőbb formái fordulnak 
elő, azonban az élőlények szaporodá
sának leggyakoribb módja mégis két- 
ivarú nemzés, amelynél a megtermé
kenyítést rövidesen követi a megter
mékenyített pete barázdálódása, fejlő
dése, amiből a hím csirasejt fejlődést- 
megindító szerepére következtethe
tünk. Minthogy azonban a természet
ben fakultatív P. is előfordul, miként 
azt a méheknél is találjuk, ahol a 
pete mind megtermékenyítve, mind 
anélkül fejlődésnek indul, a hím csíra
sejtnek a megtermékenyítés keretén 
belül aligha lehet egyetlen feladata a 
fejlődés megindítása. Mi hát a lé
nyege a megtermékenyítésnek? Hogy 
erre a kérdésre felelhessünk, vizsgá
lat tárgyává kell tennünk a mester
séges megtermékenyítést és a kétféle 
csírasejtnek az új egyén fejlesztésére 
irányuló képességét. — Rendes kö
rülmények között megtermékenyítésre 
szoruló peték fejlődését a legkülön
bözőbb eszközökkel, mesterségesen is 
meg lehet indítani (mesterséges P.). 
Viszonylag egyike a legtermészete
sebb módszereknek az, hogy a meg
termékenyítésre használt spermiumo
kat rádium- vagy mesothorium-készít- 
ményokkel sugározzuk be. A sugár
zás megfelelő adagolásával elérhet
jük, hogy spermium sejtmagja erősen 
sérült, egyéb életnyilvánulásai, pl. 
mozgása, ellenben továbbra is sértet
lenül marad. Az ilyen besugárzott 
spermiummal termékenyített pete fej
lődésnek indul, minthogy azonban a 
spermium sérült magva a barázdáló
dási mag képzésében nem vesz részt, 
a belőle fejlődő lény haploid lesz,

azaz kromozómáinak száma fele annyi 
lesz, mint a fajra jellemző kromozó- 
mák uzáma. Ezzel a módszerrel elér
jük, hogy a sérült spermium csak a 
fejlődést indította meg, a fejlődő lény 
képzésében azonban részt nem vesz, 
ezért a fejlődés parthenogenetikusnak 
mondható. Nemcsak ilyen félig ter
mészetes eszközzel, hanem fizikai-ké
miai hatásokkal is fejlődésnek indít
ható a pete. Erős rázkódás, a pete 
finom tűvel való megszúrása, idegen 
fehérje beoltása, rövid ideig ható 
hirtelen hőemelkedés, hiper- és hipo- 
tóniás oldatok, sók és savak megfe
lelő töménységben megindíthatják a 
fejlődést, amely bizonyos esetekben, a 
mesterséges fejlődésmegindítás elle
nére, nagyon előrehaladott fokot ér
het el. Így pl. parthenogenetikus két
éltűek a metamorfózison is túljuthat
nak. Mindebből az következik, hogy 
a spermiumnak megtermékenyítő sze
repe nem merülhet ki a fejlődés meg
indításában, mert a fejlődést a leg
különbözőbb fizikai és kémiai hatások 
is megindíthatják, bár meg nem ma
gyarázzák. — A kétféle csirasejt 
embrióalakító-képességét vizsgálva, a 
petéről már a mesterséges P. tárgya
lásánál kimutattuk, hogy egymaga, 
hím ivarsejt közbejötté nélkül, har
monikus élőlényt képes fejleszteni. 
Némi megszorítással ugyanezt mutat
tuk ki az ondósejtről (1. Merogonia). 
Ha ugyanis az ondósejtnek alkalmas 
módon elegendő mennyiségű fajazonos 
vagy rokonfajú peteprotoplazmát nyúj
tunk, úgy az ondósejt magva egyedül 
is képes lesz harmonikus élőlényt fej
leszteni. Ebből következik, hogy az 
embriófejlesztéshez nyújtott plazma
mennyiséget nem tekintve, az ondó
sejt új lény fejlesztésének tekintetében 
a petesejttel egyenértékű (1. Apomixis).

D. E. és K. A.
Parti szél. A tenger és szárazföld 

eltérő éghajlati sajátságai (t. i. a 
különböző hiértékű nappali felmelege
dés és éjjeli lehűlés) miatt csendes, 
derült időben napszakos légáramlás 
észlelhető a tengerpartokon, amely
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a talaj mentén nappal a szárazföld 
felé, éjjel a tenger felé ta rt; a magas
ban ellenkező irányú az áramlás. Front- 
átvonulás és egyéb okokból eredő élénk 
szél gyengítheti vagy megszüntetheti 
ezt a helyi áramlási rendszert, azért a
P. csak jó időben fejlődik ki erőtelje
sebben. A. L.

Paschen—Baek-hatás, 1. Zeeman- 
jelenség és Larmor-precesszió.

Passzát, 1. Légcirkuláció.
Passzivitás. Egyes fémek olyan tu- 

lajdonságúak, hogy anódosan polározva, 
vagy oxidálószerek hatására indiffe- 
renssé válnak, vagyis úgy viselkednek, 
mintha lényegesen nemesebbek volná
nak, mint az kémiai jellemüknek meg
felel. E jelenség a P. így pl. a vas, 
mely híg savakban hidrogénfejlődés 
közben oldódik, tömény salétromsav
ban passzívvá válik és semmi válto
zást nem szenved. Hasonlóképen visel
kedik oxidálószerek hatására a nikkel 
és króm is. E fémek nemcsak kémiai 
úton tehetők passzívvá, hanem anódos 
polározás útján is. E fémekből készült 
anódok elektrolízis alkalmával, kis 
áramsűrűség esetén oldatba mennek 
(vagyis aktívok), az áramsűrűség nö
velésekor azonban egyszerre megszűn
nek oldódni s úgy viselkednek, mintha 
nemesfémből lennének: beáll a passzív 
állapot. A P., mely az oxidálószer el
távolítása, ill. a polározás megszűnte 
után is megmarad, csak a fém felüle
tére terjed ki, annak eltávolítása, ill. 
megsértése esetén, vagy redukálószerek 
hatására visszaáll az eredeti aktív ál
lapot. — A P. okára vonatkozóan a 
nézetek eltérőek. Egyes esetekben (Al, 
Та) a passziválást kétségkívül oldha
tatlan fedőrétegek (oxidok, hidroxi- 
dok, oldhatatlan sók) keletkezése 
okozzák, melyek a fém felületét meg
védik a további kémiai hatástól. A tu- 
lajdonképeni (kémiai) P.-nál azonban a
P.-nak ilyen durva mechanikai oka nem 
mutatható ki. Ezekben az esetekben 
(pl. Fe, .Ni, Cr) a felület látszólag 
semmi változást nem szenved a pasz- 
sziválódás közben. Az újabb vizsgála
tok szerint feltehető, hogy ezekben az

esetekben is adszorbeált oxigénből, il
letőleg az illető fém valamely oxid- 
jából álló fedőréteg okozza a P.-t, de 
a fedőréteg olyan vékony (néhány mo- 
lekulányi), hogy közönségesen nem ve
hető észre s jelenléte csak speciális 
optikai módszerekkel mutatható ki. — 
A P. következtében elektrolíziseknél 
platina helyett számos esetben hasz
nálható a lényegesen olcsóbb vas vagy 
nikkel indifferens anód gyanánt.

E. G. T.
Patroklin öröklés, 1. Uniformitás 

szabálya.
Pauli-elv. Az atomban minden elek

tronhoz 4 kvantumszámot rendelhe
tünk, ezek: a főkvantumszám n, a mel
lékkvantumszám l, a mágneses kvan
tumszám m és a spin-kvantumszám s. 
A P. azt mondja ki, hogy egy atom
ban nem lehet két olyan elektron, 
melynek mind a négy kvantumszáma 
megegyező. A P. tette . lehetővé az 
atomok Mendelejeff periodikus rend
szerének elméleti értelmezését (1. Kvan
tumelmélet). N. T. és G. P.

Pecopteris-ílóra, 1. Flóratörténet.
Pedigré, 1. Rokontenyésztés.
Pedogén-folyamatok (a görög pá

don =  alap vagy föld szóból) =  ta
lajképző folyamatok (1. Talajosztályo
zási rendszerek). B. R.

Pedológia (a görög pédon =  alap 
vagy föld szóból), talajtan, a termé
szettudományoknak az az ága, amely 
a talajjal, mint a természet önálló 
képződményével, önmaga kedvéért fog
lalkozik. B. R.

Pedon, mindazoknak az élőlények
nek összessége, amelyek valamilyen 
alzathoz kötve, tapadva töltik életü
ket. V.L.

Pektizálás, más szóval koagulálás.
Pelagial néven foglalják össze azo

kat az életközösségeket, melyek a 
nyílt, szabad vizekben akár úszta, 
akár lebegve élnek, ellentétben a 
benthos szál (1. ott). Három élettár»- 
saság alkotja: a neuston, plankton és 
nekton (1. ott). V. L.

Pelágikus öv a vizek nyílt, szabad 
területe, melyben virágos növényeket
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шли találunk, ellentétben a parti lito- 
rális övvel (1. ott). V. L.

Pellagra. A В-vitamin hőtálló ré
szének hiányára létrejövő megbetege
dés (1. В-vitamin). T. H.

Peltier-hatás, 1. Seebeek-hatás.
Peltier-hő. Ha két különböző anyagú 

vezető érintkezési helyén áram halad 
át, benne a Joule-hőn (1. ott) kívül 
még fejlődik hő. Ezen utóbbi neve
P. A P. lehet pozitív vagy negatív, 
vagyis az érintkezési hely felmele
gedhet vagy lehűlhet. Előjele az áram 
irányának megfordításakor ellenke
zőre változik. A P. szoros összefüg
gésben van a termoáramokkal, ameny- 
nyiben a két fém érintkezési helye 
akkor fog lehűlni, ha az áram iránya 
az érintkezési hely melegítésekor meg
induló termoáram irányával megegye
zik. A másodpercenként fejlődő P. ará
nyos az áramerősséggel és függ a ve
zetők anyagi minőségén kívül az érint
kezési hely hőmérsékletétől is. Minden 
anyagpárhoz tartozik egy hőmérséklet, 
az ú. n. neutrális hőmérséklet, melyen 
a P. nulla. — Az abszolút nulla-pont 
közelében megszűnik a Peltier-hatás is, 
miért is igen alacsony hőmérsékletek 
elérésére nem használható fel. F. M.

Penetranda, az átörökléstanban a 
gének (1. ott) érvényrejutásának ereje 
az utódokban történő érvényrejutás 
százalékában kifejezve. Sz. Z.

Pentóda, 1. Többrácsos elektron
csövek.

Pepszin. A gyomornyálkahártya fő
sejtjei által inaktív propepszin alakjá
ban termelt fehérjeemésztő enzim, me
lyet a gyomorsósav aktív Р.-né ala
kít. Főleg a nagymolekulájú fehérjét 
támadja meg. Hatását csak savanyú 
közegben (0'1% sósav) fejti ki. Ki
mutatására a vizsgálandó oldatban 
vékony üvegcsöveket teszünk, melyek
ben megalvadt tojásfehérje van (Mett- 
csövek) és azután tliermosztátba tesz- 
szük. Ha az oldatban van P , a tojás- 
fehérje egy része feloldódik. Northrop 
(1927) kristályosán állította elő. T. H.

Peptidáz, 1. Enzim.

Peptizálás, a kolloidoldásnak (1. 
ott) az a faja, mely csakis megfelelő 
segédanyag, u. n. p e p t  i z á t  о r je
lenlétében megy végbe. A peptizátor 
arra szolgál, hogy a részecskéket elek
tromos töltéssel lássa el s lehetőleg 
növelje a diszperzrész liofilitását. a  
peptizátor adszorbeálódik a részecs
kék felületén s amennyiben az adszorp
ció poláros (elektrolitoknál), úgy elek
tromos kettősréteg fejlődik ki, mely
nek töltése elektrosztatikai taszítást 
fejt ki az oldandó anyag részecskéi 
között. A részecskék elkülönülését elő
segíti még az adszorpciósréteg — mint 
szolvátróteg — mechanikai feszítő- 
hatása is (1. Duzzadás). Megkülön
böztetünk a) adszorpciós, b) disszo- 
lúciós, c) kolloidok által előidézett P.-t. 
Az adszorpciós P.-nál a peptizátor 
egyszerű poláros adszorpciót szenved. 
Ilyen P.-t fejtenek ki a polárosán ad- 
szorbeálódó elektrolitok. Pl. ferrihid- 
roxid ferrikloriddal peptizálható. — 
A disszolúciós P.-nál a peptizátor ké
miai kölcsönhatásba lép a peptizálandó 
anyaggal s vele oldható vegyületet ké
pez. A képződött oldható vegyület 
azonban a részecskék felületén poláro
sán adszorbeálva marad. Megfelelő 
nagy koncentrációban természetesen 
egyszerű kémiai oldás megy végbe. Így 
hat pl. ferrihidroxidra a sósav. Kis 
sósav-koncentrációnál ferrihidroxid-szol 
képződik, nagy koncentrációnál pedig 
a ferrihidroxid mint ferriklorid mole
kulárisán oldódik fel. — Kolloidokkal, 
főleg liofil kolloidokkal, szintén elő
idézhetünk P.-t. Szappan-, fehérje-, 
humuszsavassó - oldatok bizonyultak 
többek között jó peptizátoroknak. A
P. hatásfoka (a szol koncentrációja, 
állandósága, liofilitása és egyéb sa
játságai) egy és ugyanazon peptizá
landó anyagnál is a peptizátor anyagi 
minőségétől, koncentrációjától és a pep
tizálandó anyag (pl. gól) relatív meny- 
nyiségétől függ (1. Úledékszabály). 
Minden peptizátornál megállapítható 
egy optimális koncentráció, melynél a
P. hatásfoka (szol koncentrációja, ál
landósága) a legnagyobb. Ez optimá-
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lis koncentráció a peptizálandó anyag 
relatív mennyiségétől függ s azonos az
zal a koncentrációval, melynél a szol
részecskék elektrokinetikai potenciálja 
legnagyobb. B. A.

Periglaciális terület, 1. Pleisztocén.
Periidioplasztikus, 1. Transzplantá

ció.
Perikinetikai koagulálás, 1. Szusz

penziók.
Periodikus ( =  időszaki) vizek, me

lyeknek medencéje gyakran kiszárad, 
majd újra vízzel telik meg. Jellemző 
növény- és állatviláguk van. V. L.

Periódusos rendszer. Ha a kémiai 
elemeket növekvő atómsúlyaik sze
rint folytatódó sorozatban elrendez
zük, az így nyert sorozatban a fizikai 
és kémiai tulajdonságok elemről- 
elemre szabályszerűen és egyirányban 
változnak, amíg ez a szabályszerűség 
egy bizonyos helyen hirtelen meg
szakad. A következő elemnek e tulaj
donságai aztán ismét a sorozat első 
tagjának a tulajdonságaihoz hasonlí
tanak. Ez a megszakadás, vagyis a 
fizikai és kémiai sajátságoknak a 
periodikus visszatérése ötször ismét
lődik meg, úgyhogy az összes ismert 
elemeket ilyenformán hat sorban le
het elhelyezni. Így nyerjük az ele
meknek az alábbi táblázatban össze
állított természetes vagy periódusos 
rendszerét (Meyer L. és Mendelejeff, 
1865). A táblázat két, egyenkint 
8—8 elemet tartalmazó rövid sorból 
és négy, egyenkint 18—18 elemet tar
talmazó hosszú sorból áll. Ez utóbbi 
hosszú sorok ismét két-két alcsoport
ra, egy fő- és mellékcsoportra oszla
nak : a baloldalt feltüntetett elemek 
a fő-, a jobboldaliak a mellékcso
portba tartoznak (1. Kvantumelmélet). 
Az atómsúlyok az elemek mellett jobb
oldalt vannak feltüntetve, kikerekí
tett számokban (1. 578. 1.).

/ Az ebben a rendszerben mutatkozó 
szabályszerűségek — amelyek közül 
első helyen említendő a vegyértéknek 
a szabályszerű változása oszlopról- 
oszlopra — némely helyen eltérnek 
attól, amit az atómsúly növekedő eor- 

Természettudományi Lexikon.

rendje alapján várni lehet. Azonban 
az atómok szerkezetére vonatkozó 
újabb vizsgálatok szerint az atómsúly 
csak másodlagos szerepet játszik a 
fizikai-kémiai tulajdonságok szem
pontjából. Ez utóbbiakat elsősorban az 
a t o m m a g  t ö l t é s e  (1. Atómszer- 
kezet) határozza meg és ez adja meg 
azt is, hogy az illető elem hányadik 
helyen áll a periódusos rendszerben, 
vagyis mekkora az illető elem r e n d 
s z á m a .  A táblázatban az illető 
elem alatt feltüntetett szám jelenti a 
rendszámot. Azok az elemek, ame
lyeknek rádióaktív izotópjaik vannak 
(1. Izotópia és Radioaktív bomlás
sorok), a táblázatban alá vannak 
húzva. I. L.

Permalloy vas és nikkel ötvónye, 
78-5% nikkeltartalommal. Az a neve
zetessége, hogy termikus kezelés után 
igen nagy a permeabilitása (1. ott). A 
kezelés abban áll, hogy először 900— 
1000°-ra melegítik, egy óra múlva 
lassan 600°-ra hűtik, itt tartják 15 
percig, majd hirtelen lehűtik. Leg
nagyobb permeabilitása 130.000 és 
ezt már gyenge térben eléri. Kezdő 
permeabilitása 7800. Húzott állapot
ban a permeabilitás 300.000-et, sőt 
ennél többet is elér. Arnold, és Elmen 
készítették az ötvényt a Bell-telefon- 
társaság laboratóriumában. Honda azt 
találta, hogy fokozatos melegítésnél 
a permeabilitás eleinte nem változik, 
majd igen gyorsan nő, 600°-on hirte
len lehűtjük a permalloyt, akkor nagy 
permabilitását szobahőmérsékleten is 
megtartja. — Cioffi közönséges va
sat hidrogénban kiizzított, így ugyan
akkora permeabilitást ért el, mint a
Р.-ban. Armco-vasat 12 órán át 
1500°-on tartott, azután lassan lehű- 
tötte. Így 130.000 legnagyobb permea
bilitást ért el. M. J.

Permanganometria, az oxidimetriás 
titrimetria egyik ága, amely mérőol
datul káliumhipermanganát oldatát 
alkalmazza. A n/10-oldattal való Bí
rálásnál a mérőoldat intenzív ibolya
színe miatt indikátorra nincs szük
ség; n/100-oldatnál azonban előnyös

37
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megfelelő redoxidikátorok (pl. erio- 
glaucin) alkalmazása. Titer-anyagul
többek között nátriumoxalátot, ierro- 
ammóniumszulfátot vagy fémes vasat 
(virágdrótot) használnak.

8г. L. és V. A.
Permeabilitás. Ha mágneses erő

térbe vasdarabot helyezünk, ez a mág
neses erővonalakat magába gyűjti. Az 
erővonalaknak sokkal nagyobb száma 
halad át a vason, mint azelőtt a leve
gőn (helyesebben a léghíjas téren). Azt 
mondjuk, hogy a vasnak nagyobb a 
íVa, mint a léghíjas téré (permeare =  
áthatolni). Az erővonalak száma az erő
vonalakra merőlegesen helyezett 1 cm2

felületen á t levegőben a tér erősségé
vel egyenlő (H), vasban a mágnesezé6 
sokkal nagyobb, az erővonalak szá
ma (В) növekedett, дЯ lett: В == 
дЯ. В-t m á g n e s e s  i n d u k c i ó 
nak nevezzük, д azt mutatja, hány
szor nagyobbodik a vasban az erővona
lak száma. Ez a m á g n e s e s  P. Te
hát a léghíjas tér Р.-át választjuk 
egységnek. A vas P.-ának (д) nagysága 
a mágnesező tér erősségétől (H) függ, 
ügy, mint görbénk mutatja. Mint lá t
juk, a P.-nak maximuma van. Közön
séges vasnál ez kereken 1000, de ötvö
zéssel nagyobb értékeket lehet elérni, 
így szilíciummal ötvözött vasban 6000 
is lehet. Különösen nagy a p e r m a l -  
1 о у P.-а (1. ott). Igen gyenge mág
nesező térben a vas P.-a 100—500. 
Ez a k e z d ő  P. A maximum álta
lában olyan külső térerőssségnél (Я)

áll elő, mely a koercitív erőnek (1. 
Hiszterézis, mágneses) 1‘3-szerese, a 
maximum nagysága pedig a remanen
d a  és a kétszeres koercitív erő hánya
dosa. M. J.

Perminvar. Vas, nikkel és kobalt 
ötvénye. 30% vas, 25% kobalt és 
45% nikkel van benne. Különös sa
játsága az, hogy permeabilitása (1. 
ott) majdnem állandó, ha a mágne
sező tér nem erős. Tehát mágnesezési 
görbéje* a kezdetnél nem görbült, ha
nem egyenesen emelkedik, vagyis a 
mágneses indukció arányos a mágne
sező tér erősségével. M.J.

Permutithatás, olyan poláros ad
szorpció, melynél a poláros szerkezetű 
adszorbens valamely ionja (a +  vagy 
a —) teljes mértékben kicserélhető az 
adszorptív megfelelő előjelű ionjával 
anélkül, hogy az adszorbens szerke
zete megváltozna. Pl. a természetes 
zeolitokban és a mesterséges per- 
mutitokban az összes — vagyis az 
adszorbens belsejében levő kationok 
is — kicserélhetők valamely elektro
lit kationjával ( b á z i s k i c s e r é 
l ő d é s ) .  A P.-ra ugyanazok a sza
bályok érvényesek, mint az egyszerű 
poláros adszorpciókra (1. Adszorpció, 
Topokémiai reakció). B. A.

Peroxidáz, 1. Enzim.
Perpetuum mobile, elsőfajú, 1. Első 

főtétel.
Perzisztencia az ásványok kristály- 

alakjain eszközölt statisztikus meg
állapítások eredménye. A Р.-érték szá
zalékban kifejezve megmondja, hogy 
valamely ásványféleség ugyanarról a 
lelőhelyről származó kristályain bi
zonyos kristályforma milyen gyakran 
jelent meg ( f o r m a -  P.), továbbá, 
hogy bizonyos kristályforma az il
lető ásványféleség különböző lelőhe
lyein milyen mértékben lépett fel 
(1 e 1 ő h e 1 у - P.), hányféle kombi
nációban volt megfigyelhető ( k o m 
b i n á c i ó s  P.), esetleg az iker
összenövések gyakoriságát ( i k e r - 
р.). Az említett Р.-érték ékből meg
állapítható az ásvány kristályformái-

3 7 *
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nak bizonyos rangsora. Kitűnik, hogy 
egyes alakok uralkodólag, majd min
dig és mindenütt fellépnek ( v e z é r 
f o r m á k ) ,  mások bizonyos jellegze
tességet kölcsönző, ismét mások alá- 
rendeltebb szerepet játszó formák 
( s p e c i á l i s ,  k i e g é s z í t ő ,  i n 
d i v i d u á l i s  f o r m á k ) .  Külön fi
gyelmet érdemelnek az ú. n. v i c i 
n á l i s  f o r m á k ,  ezek a növekedés 
közben megjelenő, később többnyire 
eltűnő, kristálytanilag bonyolult (ren
desen magasabb indexű) alakok. — A 
vázolt statisztikus értékekből igen 
fontos következtetéseket vonhatunk a 
kristálynövekedés törvényszerűségeire. 
Lehetővé teszik a növekedési alakok 
értékelését, felvilágosítást nyújtanak 
a növekedésben főszerepet játszó irá
nyokra és övekre vonatkozólag. Mind
ezek viszont jellemzőek lehetnek bi
zonyos lelőhelyre vagy ásványképző 
folyamatra. A formai külső és az ás
vány genetikája közötti összefüggés 
tisztázása e kutatások célja. R. R.

Petrofita, sziklai növények, részben 
közvetlen a szikla felületén élnek (al
sóbbrendű virágtalanok: lithofita), 
részben a sziklán felhalmozódó termő
talajon : chasmophyta (1. Rupi- és 
Saxideserta). S. R.

Pílüger-szabály. Ha egy izmot a 
hozzámenő ideggel együtt kivágunk 
és egyenárammal (galvánárammal) 
ingereljük, azt találjuk, hogy van 
olyan gyenge (subminimalis) áram, 
mely hatást nem hoz létre. Kissé erő
sebb áram alkalmazása mellett in
dítási rángást kapunk. Középerős 
áramra erősebb indítási és gyengébb 
szakítási rángás észlelhető. Erős 
áramnál, ha a mínusz sarok van kö
zelebb az izomhoz (leszálló áram), 
csak indításkor, ha a pozitív sarok 
(felszálló áram), csak szakításkor 
kapunk rángást. Túlerős áram teta- 
nust okoz. T. H.

p , 1. Hidrogénexponens.
Phaenotypus, 1. Fenotípus.
P hagocyta , 1. Fagocita.
Phanerophyta, 1. Életforma.

P henacetin , gyógyszer, acetilezett 
p-amido-fenol-etiléter, C2H2O . CeHt . 
NH. CO.  CH3.

-phil, szóképző; olyan élőlényeket 
jelöl, melyek valamely élettérben 
gyakran megtalálhatók, ámde más 
életterekben is előfordulnak. Pl. a 
k r e n o p h i l  élőlények a források
ban is , a t r o g l o p h i l  élőlények a 
barlangokban i s megélnek (1. -biont, 
-xent). V.L.

P hrygana, 1. Durilignosa.
P hyloan ap lastik a , 1. Transzplantá

ció.
P hylok atap lastika, 1. Transzplantá

ció.
P hytop lankton , a növényekből álló 

planktonikus (1. Plankton) élőlények 
összessége. V. L.

P hytotelm a az élő növényeken (pl. 
mácsonya stb.) meggyűlt apró víz
tömeg, melyben vízi élőlények ütnek 
tanyát. V. L.

Piezoelektrom éter. A kristályok 
piezoelektromos viselkedését (1. ott)  
fel lehet használni feszültségek méré
sére, vagyis elektrométerek készíté
sére. Ezekben igen vékony lemezkét, 
vagy szálat készítünk a kristályból. 
A lemez felületét hozzávezetés létesí
tésére beezüstözzük és feszültségkü
lönbséget állítunk elő két lapja közt, 
úgy a vékony lemez, vagy fonál meg
görbül. A görbültségből következtet
hetünk az alkalmazott feszültség 
nagyságára, ha a P.-ünket előzőleg 
ismert feszültségek rávitelével hitele
sítettük (1. Elektrométer). F. M.

P iezoelektrom osság. Némely kris
tálynak, így pl. kvarcnak, az a tulaj
donsága, hogyha egy bizonyos, a 
kristálytengely által meghatározott 
irányban összenyomjuk, vagy széthúz
zuk, úgy felületén szabad elektromos
ság lép fel. Magyarázata, hogy a kris
tályrácsban összenyomáskor az egyes 
rácssíkok eltolódnak, a pozitív ionok 
mintegy benyomulnak a negatív ionok 
közé, miáltal a kristály egyik végén 
pozitív a másik végén negatív töltés- 
fölösleg áll elő. — E hatás fordí
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tottja is észlelhető: ha egy piezoelek
tromos kristályt egy megfelelő irányú 
elektromos térbe helyezünk, úgy a 
kristály benne összehúzódik vagy ki
tágul. Amennyiben váltakozó elek
tromos térbe helyezzük, a kristály 
váltakozva fog összehúzódni, illetve 
kitágulni, vagyis mechanikai rezgésbe 
jön. E rezgés amplitúdója különösen 
nagy lesz, ha az elektromos tér rez
gésszáma megegyezik a — kristály 
méretei által meghatározott — saját 
rezgésszámával: a kettő közt rezo
nancia következik be. Ilyenkor a kris
tály rezgéseit jól láthatóvá tudjuk 
tenni olyképen, hogy egy ritkított ne
mesgázzal (neonnal) töltött burába 
zárjuk, a kristály mentén változó lé
vén a töltés-sűrűség, ott, ahol a leg
nagyobb, a gáz ködfénykisülésszerűen 
világítani fog. A cső felvillanása te
hát jelzi a rezonáncia bekövetkezését. 
A kristály nemcsak alaprezgésszáma 
elérésekor villan fel, hanem felhang
jainál is; így tehát egyetlen kvarc
kristállyal a rezgésszámok egész ská
láját tudjuk előállítani. — Miután a 
rezonáncia igen éles és külső behatá
soktól úgy, mint hőmérséklettől igen 
nagy mértékben független, a piezo
elektromos kvarcot előnyösen lehet 
alkalmazni a rádiótechnikában az 
adók frekvenciaállandóságának ellen
őrzésére és bizonyos kapcsolások se
gítségével az adók vezérlésére is.

F. M.
Piezométer. A Р.-eket folyadékok 

összenyomhatóságának mérésére hasz
nálják. Többnyire egy vastagfalú 
külső edényből állanak, melyet vala
milyen folyadékkal (víz, olaj, higany 
stb.) töltenek meg; ebbe helyezkedik 
a kisebb, vékonyfalú belső edény a 
megvizsgálandó folyadékkal. Mindkét 
edényből egy-egy kapilláris üvegcső 
vezet ki. A folyadékok az edényeket 
teljesen megtöltik, úgyhogy csak a 
kapilláris csövekben van szabad fel
színük. Ha a belső folyadékra a ka
pillárison át nyomást gyakorolunk, 
úgy a folyadékszál ott visszahúzódik. 
E visszahúzódás részben a belső fo*

lyadék térfogatcsökkenésének, részben 
a belső edény térfogatnövekedésének 
a következménye. Hogy ezen utóbbi 
mennyit tesz ki, azt a külső edényhez 
tartozó kapillárisban levő folyadék
szál kifelé való eltolódásából határoz
hatjuk meg. F. M.

Pigmentképződés. A vérben ke
ringő aminosav, a thyrosin oxidáló
dik dioxyphenilalaninná, mely de- 
hidrogenálással chinonná lesz; majd 
az oldallánc pyrrol-gyűrűvé záród
ván, indol-származékok keletkeznek 
és ezek további változása adja a fe
keteszínű festéket. Ide sorolható a 
sepia officinalis (tintahal) nedvé
nek megfeketedése, friss almaszeletek 
megbarnulása. A pigmentképző folya
matokat a bőrben feltételezett fer
mentum, a dopa-oxidáz, csinálja. T. H.

Piknikus alkat, 1. Alkat.
Pilot-ballon. Kis gumigömb, ame

lyet hidrogénnel töltve és elbocsátva, 
a magasabb légrétegekben a szél irá
nyának és sebességének mérésére 
használunk. A ballon útját távcsővel 
követjük s a teodoliton eszközölt ma
gassági és oldalszög-leolvasásokból, 
valamint a léggömb súlyából, megtöl
tésének mértékéből, esetleg egyéb 
adatokból nyert emelkedési sebesség
ből a szél iránya és sebessége megha
tározható mindazokban a magassá
gokban, amelyeken a ballon áthalad. 
Tekintettel arra, hogy az emelkedés 
nem mindig egyenletes (függélyes 
légáramlások fellépése folytán), cél
szerű a ballont egy alapvonal két 
végpontjából két távcsővel kísérni, 
amikor is a magasság is kiszámítható. 
A kiértékelés rendesen grafikus úton 
történik. A használatos gömbök súlya 
20—200 g, de kivételesen használnak 
nagyobbakat is s a nagy r é g i s z -  
t r á l ó  b a l l o  nők (1. ott) követése 
is felhasználható szélmérésre is. Az 
elérhető (illetve eddig elért) magas
ság a gömb nagyságától és gyártási 
típusától függően 6—36 km. Emelke
dés közben a gömbök eredeti átmérő
jüknek ( 4 0 — 10 0  cm, sőt több) 3—4- 
szeresére is kiterjednek, mielőtt elpuk
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kadnának. Ilyen méréseket ma már 
rendszeresen végeznek legtöbb helyen.

T. G.
Pionír, terjedésben levő fajok zárt 

areájától (1. ott) távoleső előfordulá
sok (exclavék) a faj terjedésében 
előőrs szerepet játszanak, különösen 
vízi és pusztai növényeknél, míg a 
zárt növényszövetkezetek (erdők, ré
tek) fajai rendesen zárt frontban ter
jednek tovább (1. Peliktum). S. R.

Pirheliométer, 1. Csillagsugárzás és 
sugárzásmérő eszközök.

Piroelektromosság. A turmalin a 
liatszöges rendszerhez tartozik. Van 
rajta szabályos hatoldalú oszlop, 
azonkívül háromoldalú oszlop, mely a 
hatoldalú oszlopnak minden második 
élét letompítja. Azonkívül van rajta 
romboeder, melynek lapjai a kristály 
pgyik végén a háromoldalú oszlop lap
jai fölött vannak, másik végén a há
romoldalú oszlop élei fölött. Az előbbi 
az a n a l o g  vég, az utóbbi az a n t i - 
1 о g. Függesszük fel a kristályt vé
kony selyemszálra, melegítsük fel lég
fürdőben 120°-ra, azután szabad le
vegőn hagyjuk lehűlni. Ha a tur
malin vége elektroszkóppal érintke
zik, akkor meggyőződhetünk arról, 
hogy lehűlés közben az antilog vég 
pozitív, az analog pedig negatív lesz. 
Ez a jelenség a P. A töltés fokozatosan 
nő, eléri legnagyobb értékét, majd 
teljes megszűnésig csökken. Száraz és 
ritkított levegőben a kristály napo
kig elektromos marad. W. Thomson 
szerint a turmalin dielektromos polá- 
rozása a hőmérséklettől függ. Mivel 
a turmalin felülete kis mértékben ve
zető, a felület a dielektromos poláro- 
zás folytán töltést kap és a belső 
polározás hatását kiegyenlíti. A hő
mérséklet változásakor a belső po
lározás is megváltozik, de a felületi 
töltés nem követi rögtön a változást. 
Ezért a felületi töltés először kiala
kul, majd lassan eltűnik. — Ha a 
kristályt lehűtjük, azután pedig a 
kristály melegszik, szintén fellép a
P., de a töltés jele megfordul. M. J.

Pirométer, optikai hőmérő csak ma

gas hőmérsékletek mérésére. A hőmér
sékletet higanyos vagy fémes hőmérő
vel mérhetjük, vagy bolométerrel (1. 
ott) a felmelegedés okozta ellenállás
változás alapján vagy hőelemmel. De 
magas hőmérsékleten ezek a hőmérők, 
melyek maguk is felveszik a mérendő 
hőmérsékletet, megolvadnak. Ilyenkor 
használjuk a P.-t 700°-tól felfelé bár
meddig. Használata a sugárzási tör
vényeken alapszik. Az izzó test fényes
ségét ismeretes hőmérsékletű fekete su
gárzó test fényességével fotometrikus 
úton összehasonlítjuk. Ha Ti abszolút 
hőmérsékleten a sugárzó test felületi 
fényessége Fi, T2 abszolút hőmérsék
leten pedig Fi, akkor

, c ( 1 1 )
log nat Fj/F! =  у  I Yi — Y 3 i

Ha Я-t mikronban érjük, akkor с — 
14.300, (с állandó, Я a fény hullám
hossza.) Ti-et vehetjük úgy, hogy hő
elemmel még mérhető és meghatároz
zuk Fi-et fotométerrel. Más alkalom
mal megmérjük F 2-et és egyenletünk
ből Ti-1 kapjuk. — Gyakran haszná
latos a Holborn és Kurlbaum-P. Táv
cső belsejében izzólámpa van, melyben 
U-alakra hajlított szál ég. Az objek
tív a megfigyelendő felületet, melynek 
fényességéből hőmérsékletére akarunk 
következtetni, az izzó szál síkjában 
adja. A szemlencse erre a síkra van 
beállítva. A lámpa fényességét az áram
erősséggel úgy szabályozzuk, hogy a 
szál képe eltűnjék. Az áramerősségből 
most már előző osztályozás alapján a 
fényességet ismerjük. Túlmagas hő
mérsékletnél a fényességeket közvetle
nül összehasonlítani nem tudjuk. Ezért 
a mérendő fényességet üveglapon való 
visszaverődéssel ismert mértékben csök
kentjük. A fényerősség csökkentésének 
gyakori módja az, hogy a fény útjába 
átlátszatlan, forgó körszeletet állítunk.

M. J.
Piroszolok, fémeknek megömlesztett 

sóikban képezett kolloidoldatai. Pl. az 
ólom megömlesztett ólomkloridban kol- 
loidálisan feloldódik. B. A.

Pisumtípus, 1. Unifo/mitás szabálya.
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Planrk-állandó. Planck vezette be, 
mikor a kvantumelméletet megalapí
totta. Abból indult ki, hogy a sugár
zás energiája legkisebb részekből áll, 
az energiakvantumokból, melyeknek 
nagysága hv h a P. elfogadott jele, 
V a rezgésszám, h dimenziója ener
gia X idő, vagyis hatásjellegű, ezért 
h-t hatáskvantumnak is nevezik. Ez 
a h általános állandó, melynek alap
vető jelentősége van a sugárzás elmé
letében és az egész atómelméletben. 
Értéke 6 '55. 10—27 erg. sec. M. J.

Planck-elmélet a diffúziós poten
ciálra, 1. Diffúziós potenciál.

Planck-törvény. A Stefan—Boltz- 
mann-törvény megadja a fekete test
ből kibocsátott teljes energiát, mint 
az abszolút hőmérséklet Г-függvényét. 
A Planck-formula ezzel szemben meg
adja az energia eloszlását a teljes 
spektrumban. Tehát megadja, minden 
А Я elemi spektrumrészben meghatá
rozott T - hőmérsékleten kibocsátott 
energiát. Képletben kifejezve

A E = = f a , T ) A X  =  r f - c- ---- Ak

e T f - 1
ahol tehát A E jelenti 1 cm2 felületről 
minden irányban а А Я-intervallumban 
1 sec alatt kibocsátott energiát. Я je 
lenti a hullámhosszat, a konstánsok 
értékei

erqlcm'2
C. =  2 n[h & =  3.697.10- 6 — ----’

1 1 X f C

h c
=  1.43 cm fok.

h a Planck-állandó, к a Boltzmann- 
állandó és c a fénysebesség.

Az cnergiaeloszlást a spektrumban 
különböző hőmérsékleteken a mellékelt 
ábra szemlélteti, ahol a vízszintes ten
gelyre a hullámhosszak vannak fel- 
víve ezred mm-ben, a függőlegesekre 
pedig az energia önkényes egységek
ben. A pontozott vonal a látható 
spektrum határát jelzi. Látható, hogy 
az ábrán feltüntetett legnagyobb hő
mérsékleten, 1646°-on is mégcsak az

energia egy igen kis része esik a lát
ható színképbe.

A Planck-formula felfedezése előtt 
már ismeretes Vplt Rayleigh és Jeans 
formulája, mely csak nagy Я-ák eseté
ben egyezett a kísérlettel és Wien for
mulája, melyet viszont csak Я kis ér
tékeinél találtak megegyezésben a ta 
pasztalattal. Planck a két formula 
közti interpolációból .kapta az ő for
muláját, melyet később elméletileg is 
levezetett. Ez a levezetés eredményezte

a kvantumelmélet felfedezését. Planck 
a levezetésnél t. h a ú-konstant csak 
mint matematikai segédeszközt vezette 
be, és a levezetés végén á t akart térni 
h— >- о-határértékre. Azonban azt a 
meglepő eredményt kapta, hogy a for
mula csak addig egyezik a tapaszta
lattal, míg ú-nak egy meghatározott 
véges értéket tulajdonított.

N. T. és G. P.
Plankton a vizekben lebegő élőlé

nyek összessége. A lebegést nagyon 
könnyű testük mellett különleges le
begtetőszervek, sörtenyúlványok, olaj- 
cseppek, léghólyagok stb. könnyítik 
meg. Egész életüket nagyrészt lebegve 
élik le. A vizeket sokszor igen nagy 
tömegben lepik e l.'

A P.-t nagyon sokféle szempontból 
osztályozzák s minden típust külön
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tudományos szóval látják el. Ezekkel 
a kifejezésekkel a korszerű biológiában 
igen gyakran találkozunk. Naumann 
szerint az osztályozás a következő:
1. Ö s s z e t é t e l e  s z e m p o n t j á 
ból .  A) Minősége szerint: 1. Fito- 
P. (növényi P.). 2. Zoo-P. (állati P.). 
— B) Mennyisége szerint: 1. Monoton- 
Р., melyben rendesen csak egy-két nö
vény- vagy állatfaj egyedei uralkod
nak, sokszor óriási tömegben, de ®/m 
részét egyetlen faj egyedei alkotják.
2. Prevalens-P., melyet felénél na
gyobb mennyiségben ugyanannak a faj
nak egyedei alkotnak. 3. Polimiktikus- 
P., több uralkodófaj van benne. 4. Pan- 
tomiktikus-P., egyetlen uralkodófaj sem 
található benne. — II. A z  a l k o 
t ó  é l ő l é n y e k  testének nagy
sága és alakja szerint. A) A nagy
ságra való tekintettel lehet: 1. Me- 
galo-P., tagjainak testnagysága több 
centiméter. 2. Makro-Р., tagjainak 
testnagysága néhány centimétertől 1 
milliméterig. 3. Mezo-P., tagjainak 
testnagysága 500—1000 ц. 4. Mikro- 
Р., tagjainak testnagysága legalább 
60 ц. 5. Nanno-P. (1. o tt is), tag
jainak testnagysága legalább 5 ц.
6. Ultra-Р., a górcsővel láthatatlan 
nagyságútól legfeljebb 5 д -ig. Az
1—4. csoportba tartozó planktonikus 
élőlényeket P.-hálóval (1. o tt is), az 
5—6. csoportba tartozókat azonban 
csak centrifugálással lehet fogni. Ha
sonló módon osztályozzuk a s e s t о n 
(1. ott) tagjait is („megaloseston“ 
stb.). — B) A test alakjára és alko
tására való (morfológiai) tekintettel:
1. Neidio-P. (1. o tt is), tagjai azért 
képesek lebegésre, mert különleges le
begtetőszerveik vannak. 2. Morfo-P., 
testalak képesít lebegésre, a) Raphi- 
dio-P., testalak tű- vagy orsóhoz ha
sonlít. b) Skapho-P., korongalakú 
szervezetek, c) Desmo-P., szalaggá 
egyesült szervezetek, d) Kremasto-P., 
a szervezetek testén ú. n. „lebegtető 
nyúlványok“ ; tűk, tüskék és szőrszerű 
képletek vannak. 3. Kolla-P., az al
kotószervezetek testén kocsonyaszerű 
váladék képesít lebegésre. 4. Hidro-P.,

alkotószervezetei testükben zsírt, ola
jat vagy gázhólyagokat halmoznak fel, 
amelyek a lebegést nagyon megköny- 
nyítik. Eszerint lehetnek: a) Elato- 
Р., a lebegést olaj- és zsírcseppek 
könnyítik meg. b) Gaso-Р., a lebegést 
gázhólyagocskák teszik könnyebbé. —
III. A g y ű j t é s i  l e h e t ő s é g  és 
mód szerint megkülönböztetünk: 1. 
Háló-Р., P.-hálóval (1. ott) gyűjtjük.
2. Szivattyú-Р., szivattyúzással ju
tunk hozzá. 3. Merített-Р., merítőedé
nyekkel nyerjük. 4. Palack-Р., külön
leges palackokkal hozzuk fel. 5. Ka- 
mara-P., különleges eszközzel, a P -  
kamarával (1. ott) gyűjtjük és vizs
gáljuk. 6. Centrifuga-P. (1. ott is), a 
vizet centrifugáló készülékkel kezeljük. 
Ennek alján gyűlnek össze e P. élő
lényei. — IY. H e l y i  e l ő f o r d u 
l ás ,  azaz aszerint, hogy milyen víz
ben gyűjthetők. 1. Hali-P. (1. ott), a 
sósvizekben. 2. Hyphalmyro-P., a félig 
sósvizekben. 3. Lirano-P. (1. ott is), az 
édesvizekben. Ezt megint a következő 
módon osztályozzuk: a) Eulimno-P., 
főleg a tipikus tavakban, b) Heleo-P., 
a sekély tavakban.c) Potamo-P., a fo
lyóvizekben. d) Kreno-P., a források
ban. e) Telmato-P., a kisebb tócsák
b a n .— V. A h o r i z o n t á l i s  (v íz 
s z i n t e s )  e l t e r j e d é s  szempont
jából: 1. Hali-P. (1. o tt is), a tenger
vizekben. Lehet: a) óceáni P., a ten
gerek nyílt vizében, b) Neritikus-P., a 
tengerpartok vidékén. 2. Eulimno-P., 
édesvizü tavakban. — VI. A f ü g g ő 
l e g e s  ( v e r t i k á l i s ,  m é l y s é g i )  
e l t e r j e d é s  szerint: 1. Autopelá- 
gikus-P., melynek tagjai a tengerek 
legfelső rétegeiben élnek. 2. Bathvpelá- 
gikus-P., melynek tagjai időnkint a 
nagyobb mélységekben is előfordulnak. 
— VII. A P. i d ő s z a k i  m e g o s z 
l á s a  szerint: 1. Állandó-Р., melynek 
tagjai mindenkor a Р.-ban jelennek 
meg. Holo-P.-nak is nevezik. 2. Idő
szakos (periodikus) P., tagjai csak éle
tük egyik meghatározott idején jelen
nek meg a Р.-ban. V. L.

Planktonháló, a rendesen legfino
mabb molnárszitából készült, különle-
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ges háló, melyet a plankton (1. ott) 
élőlényeinek szűrés útján való fogá
sára használnak. V. L.

Planktonkamara, üvegből készült, 
1 cm3-nyi vizet tartalmazó edény, 
mely a kimerített vízpróba plankton- 
tartalmának ménnyileges megszámlá
lására szolgál. Az így nyert plank
tont kamaraplanktonnak nevezzük (1. 
Plankton). V. L.

Planktonvándorlás. A planktont (1. 
ott) alkotó állatok túlnyomó részben 
nem maradnak a víz meghatározott 
rétegében, hanem többnyire szabályos 
időközökben különböző vízrétegbe ván
dorolnak. Legismeretesebb a n a p i  
P. f ü g g ő l e g e s  (vertikális) esete. 
Három típusát különböztetjük meg:
1. Állatcsoportok, melyek éjszakára a 
víz felszínére vándorolnak s it t  csak éj
jel találhatók. 2. Állatcsoportok, me
lyek általában nappal is a felszín kö
zelében tartózkodnak, de éjszakánkint 
mindig tekintélyesebb tömegben lép
nek fel ott. 3. Állatcsoportok, melyek 
általában nappal is a felszín közelé
ben tartózkodnak, de tekintélyesebb 
tömegben a s z ü r k ü l e t i  órák ide
jén lépnek fel.

Van tehát é j j e l i  és s z ü r k ü 
l e t i  P., mely általában a víz fel
színe felé történik; ellenben ismeretes 
olyan eset is, hogy bizonyos állatcso
portok a nappal érkezésével a felszíni 
rétegekből a mélyebb rétegek felé ván
dorolnak s nappal ott tartózkodnak. 
A Balatonban is élő Leptodora nevű 
szép, átlátszó rákocskáról ismeretes, 
hogy nappal a fenék közelében tartóz
kodik, éjjel azonban a felszín felé hú
zódik, ám a reggeli szürkület idején 
újra a fenékre húzódik. A Cyclops 
nevű rákocskák legnagyobb tömegben 
hajnal előtt vannak a felszínen, míg 
nappal a mélyebb rétegekben oszolnak 
el stb. A P. okát a vizek átvilágí- 
tottságának különböző fokozataival 
magyarázzuk. Ezekhez járulnak még a 
táplálkozás-biológai és hőmérsékleti 
viszonyok is. A függőleges P. még az 
egészen sekély tavakban (pl. Fertő) is 
előfordul. — A vízszintes P. főleg

nappal és szélcsendes időben észlel
hető a sekély tavakban. Okát inkább 
a hőmérsékleti viszonyokban kell ke
resnünk. V. L.

Planozita, 1. Élősködés.
Plaszticitás a szilárd testeknek az 

a tulajdonsága, hogy alakjukat bizo
nyos körülmények között tartósan 
meg lehet változtatni. Folyékony 
anyag csak akkor van egyensúlyban, 
ha a külső nyomás a szabad felületre 
merőleges. Szilárd testre jelentékeny 
nyíróerő is működhet, vagyis olyan 
erő, amely a test felületével párhuza
mos. De szilárd testben is lehet olyan 
állapot, amikor „folyik“. Ezt azt je
lenti itt, hogy a szilárd test alakít
ható, plasztikus, anélkül, hogy eltör
nék. Ezen alapszik a fémek megmun
kálása préseléssel, hengereléssel, hú
zással. Valahányszor a külső erő a 
rugalmasság határát túllépi, ilyen tar
tós alakváltozás marad. Ha pl. drótot 
egyre nagyobb húzással terhelünk, a 
megnyúlás eleinte a húzással arányo
san nő, de a rugalmasság határának 
túllépése után már sokkal kisebb mér
tékben. Ha a húzást fokozatosan csök
kentjük, akkor a drót hossza a meg
maradó megnyúlás miatt nagyobb, 
mint a húzás fokozása közben ugyan
ennél a terhelésnél volt. Néha éles ha
tár van a rugalmas és plasztikus ál
lapot közt, így a még megmunkálat- 
lan öntöttvasnál (1. Utóhatás, rugal
mas).

Különösen egykristályokon s féme
ken vizsgálták a P.-t. Egykristályos- 
nak nevezzük azt a fémet, amely egész 
kiterjedésében egyetlen kristály. A kö
zönséges fémek igen kis kristályok hal
mazából állnak. Alkalmas termikus el
járással sok fémből lehet egykristályt 
előállítani. Ilyen anyagoknál a plasz
tikus alakváltozás abban áll, hogy 
igen vékony párhuzamos rétegek bizo
nyos síkok mentén eltolódnak. A kris
tály ekkor olyan, mintha felszeletelt 
rétegekből állna (Polávyi). így az alu
míniumban az eltolódás a négy oktae- 
derlap egyike mentén történik. Ezt az 
eltolódást a fém felületén mikroszkóp-
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ban látni is lehet. Magasabb hőmér
sékleten az eltolódás könnyebben elő
áll. Egyesek megfigyelték, hogy ez a 
csúszás nem folytonos, hanem apró 
ugrásokban történik. Az egykristályú 
fémekben kisebb erő idézi elő a csú
szást, mint a sokkristályú anyagban, 
mert a sokkristályú anyagban a csú
szás az egyes kristályok határánál 
megakad (1. Egykristályos fémek).

Az ötvények húzással alig, vagy 
egyáltalában nem alakíthatók plaszti
kusan, rendesen a plasztikus állapot 
beállta előtt eltörnek. De nyomással 
minden szilárd test alakítható. Sok
szor a plasztikus alakváltozást a test 
felületén, ha ez finoman csiszolva volt, 
sajátságos rajzok kísérik. A sávok 
olyan vékony rétegeket jeleznek, me
lyekben a fém (vas) erősebben „folyik“, 
mint a környezetben. Ezeket az ido
mokat maratással lehet láthatóvá 
tenni. M. J.

Plasztrom a növények színtestecs- 
kéiben (plasztisok, kromatoforák) lévő 
öröklési tényezők. Az öröklés tulaj
donképen nem gének által, hanem a 
petesejt körüli fejletlen színtestecskék 
tulajdonságának átvitele révén tör
ténik (pl. zöld szín öröklése). Sz.Z .

Platina-korom, finom eloszlású (fe
kete színű) platina, melyet katalitikus 
célokra használnak. Az elektrokémiá
ban a Р.-mal bevont (ú. n. platiná- 
zott) platina - elektródokat egyrészt 
nagy felületük m iatt elektrolitok ve
zetőképességének mérésénél használják, 
másrészt hidrogénelektród céljára, mert 
a P. а Н о ^ 2 Я + -reakciót katali
zálja, mely reakció a hidrogénelektró
don a potenciálmeghatározó folyamat. 
Az elektródok platinázása kevés ólom- 
acetátot tartalmazó hidrogénkloropla- 
tinát-oldatból való elektrolízis útján 
történik. E. G. T.

Platinázott platina, 1. Platina
korom.

Plazmavétel (sejttenyésztés). A plaz
ma a szervezetben keringő vérnek 
világossárga színű folyékony része, 
amely az élethez szükséges anyago
kat tartalmazza. Ebben úsznak a vér

tulajdonképeni színét megadó vörös- 
vérsejtek és a színtelen fehérvérsej
tek. Ha a vér az ép érrendszerből va
lami okból kikerül, kémiai elváltozá
sok következtében megalvad. Az al
vadt vérnek is van egy világossárga 
színű, vérsavónak nevezett folyékony 
része, de ennek a vegyi összetétele 
már nem azonos a plazmáéval és 
ezért nem olyan alkalmas a szövette- 
nyésztésre sem. — A plazmavétel az 
eredeti Carrel-technika szerint, mű
tét útján történik. Az állatot elaltat
ják s a nagyobbakból egy nagy eret, 
a kisebbekből magát a szívet készítik 
ki. A vérvételnek rendkívül gyorsan 
és jégbehűtött paraffinolajjal áthú
zott fecskendővel kell történnie, kü
lönben a vér, illetve plazma megal
vad. Az így nyert vért ugyancsak 
paraffinozott és jégbehűtött csövek
ben, jégköpenyes centrifugával le
centrifugálják. Az alakelemektől ily- 
módon megszabadított plazmát pa
raffinozott pipettával ismét paraffi
nozott csőbe pipettázzák és jégszek
rényben tartják használatig. Cs. M.

Plazmon a citoplazmában feltétele
zett gének össze,-égő. Wettstein ugyan
is nemcsak a sejtmagnak, hanem a cito- 
plazmának is faktoros szerepet tulaj
donít az átöröklésben, amit azonban 
nagyrészt nem fogad el az örökléstudo
mány, mert a citoplazmában sem mik
roszkópos módszerrel, sem kísérletileg 
vagy kénvtelenségből, elméleti úton 
örökléshordozó részecskék nem állapít
hatók meg. Sz. Z.

Pleiotrópia a gének (1. ott) saját
sága, amikor ugyanaz a gén több tu
lajdonságot válthat ki (Plate, 1910).

Sz. Z.
Pleisztocén (diluvium), a legújabb 

kor alsó emelete. A szárazföldek és 
vizek eloszlása csaknem a mai vi
szonyoknak megfelelő volt, de kéreg
mozgások még mindig nagy felülete
ken jelentkeznek. A Р.-ban szakadnak 
el a Brit-szigetek a kontinenstől, ek
kor veszi fel jelenlegi alakját az 
Északi-, Keleti-, Fekete- és Égei- 
tenger, ekkor válik el Szicília Afrika-
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tói, a Spitzbergák Skandináviától, 
Ázsia Amerikától a Bering-tenger vi
dékén. Emelkednek a Nyugati-Alpe- 
sek, emelkedések és törések lépnek 
fel a Balkánon, a Magyar-medencében, 
Előázsiában, Skandináviában, Közép- 
Ázsiában és Észak-Amerikában. A leg
jellemzőbb az egész P.-t kitöltő e l 
j e g e s e d é s .  Az eljegesedés főjel
lemvonása, hogy az az e g é s z  Földet 
érintette és hogy azt i n t e r g l a c i á -  
1 i s i d ő k  szakították meg. Az el
jegesedést eddig számtalan elmélet 
igyekezett megmagyarázni, de viszont 
eddig egyetlen elmélet sem tudott 
kielégítő magyarázattal szolgálni, kü
lönösen akkor nem, ha még azt is fi
gyelembe vesszük, hogy a régebbi 
geológiai korokban (perm, húron, 
kambrium, szilur és devon határa, 
eocén stb.) is voltak eljegesedések.

TvvL A r \
*----------------------------f l u  UÍVt+П)------------------1

Az alpesi jégkorok grafikus ábrázolása.

Az Alpeseknek négy eljegesedés 
időszaka, vagyis j é g k o r s z a k a  
volt. Ezek közül az utolsóelőtti 
(Riss) volt, a legnagyobb, az utolsó 
(Würm) a legkisebb, ehhez hasonló 
volt az első (Günz), míg a második 
(Mindéi) a legjobban megközelítette 
a legnagyobb eljegesedést. A Würm- 
ben a hóhatár az Alpokban kb. 1200— 
1300 m-rel feküdt alacsonyabban a 
mainál. Az egyes jégkorokat egymás
tól interglaciális idők választották el. 
A három interglaciális idő közül, 
amint azt a különböző lerakodások 
igazolják, a Mindel-Biss interglaciális 
volt a leghosszabb és az az egész 
P.-t kb. két egyenlő részre osztotta. 
(1.) Az eljegesedések maximuma idejé
ben igen nagy volt a kavicstermelés 
és az elővidéken minden eljegesedés
nek a völgyekben egy-egy feltöltődés, 
az interglaciális időknek pedig bevá- 
gódás felel meg. A maximális eljege
sedések idején a jégmentes környező,

az ú. n. p e r i g 1 a c i á 1 i s területe
ken löszképződés állott be. A hegy
ségben a magasabb gerinceket is kb. 
1000 m vastagságú jég- és firntakaró 
borította. Az Alpesek északi elővidé- 
kére számtalan legyezőszerüen szét
terülő gleccser ereszkedett le, a le
gyezők. összenőttek, úgyhogy Lyon
tól egészen a Traunig hatalmas, 
ú. n. piedmont-gleccser keletkezett. A 
Trauntól keletre, a Keleti-Alpesekben 
a gleccserek már a hegységből nem 
jutottak ki, délen pedig az Alpesek 
lábánál végződtek. Az eljegesedéssel 
kapcsolatosan több, később szóba- 
kerülő, képződmény keletkezett. Az 
utolsó eljegesedés három: a Bühl-, 
Gschnitz- és Daun-előnyomulás szaka
szokkal megszakítva húzódott vissza.

Az északeurópai j ég  t a k a r ó  (bel
földi jég) táplálóterülete Skandiná
viában volt és onnan, amint azt a 
morénák különböző kőzetanyaga, a 
nagy vándorkövek stb. igazolják, su
garasan ágazott szét. Legnagyobb ki
terjedése idejében, kb. 1000 m vastag
ságban 6'5 millió négyzetkilométer 
nagyságú területet borított és az 
Észak-Uraitól dél-délnyugatnak tartva, 
két legyezőt bocsátott le a Volga- és 
Don-területre a 49° északi széles
ségig. Azután megközelítette a Nyu
gati-Kárpátokat és a Szudetákat, majd 
Közép-Németországon keresztül Hol
landiáig és Dél-Angliáig húzódott, 
ahol az északi jégtakaró a Brit-szige
tek saját középpontjából táplálkozó 
jégtakarójával került érintkezésbe. A 
jégtakaró homokos, agyagos, kisebb- 
nagyobb kőzetdarabokkal tarkázott, 
friss állapotban erős mésztartalmú 
(10—20%) fenékmorénát, az ú. n. 
G e s c h i e b e m e r g e l t  (Ameriká
ban: t i l l ,  b o u l d e r  clay) hagyta 
hátra. A Geschiebemergel mállás út
ján, a mész kilúgozása, a vassók oxi
dációja stb. révén G e s c h i e b e l e h m -  
mé alakul át. A nagy területet elborító 
és a jégtakaró hosszabb nyugalmi 
helyzetében felhalmozódott végmoré
nákon kívül nagyon jellemző forma a 
d r u m 1 i и, ez a hosszan elnyúló
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Északnem etország legfontosabb végm orénavonulatai. (W oldstedt, 1928.)
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(800—2600 m), viszonylagosan lapos 
(5—10 m), 300-—400 ra széles, a jég
takaró alatt (szubglaciálisan) kelet
kezett gerinc. Nagyon jellemzőek to
vábbá az eljegesedett területeken a 
leginkább szubglaciálisan keletkezett 
bosszú tavak, a hasonló keletkezésű, 
ma a tengerparton fekvő f ö r d ék, a

s z a n d г ok. A durva törmelék a 
szandr néha 80—100 m magas tete
jén van, a finom hordalék azután kö
vetkezik, ami azt bizonyítja, hogy a 
szandrokat a jég alól nagy nyomás 
alatt felszökkenő vízgazdag olvadék
vizek hozták létre. (2.) A minden
kori jégtakaró előtt képződött vég-

S zandr terü letek  a K eleti tenger délnyugati perem én. A  feketén rajzolt részek tavak 
és fö rdék ; a pon tozo tt részek szandr terü letek . A szandr perem  és tengerpart közötti 

részen a bizonytalan  szaggatott vonalak a szabglaciális vízfolyások útja.

felgátolással keletkezett peremtavak; 
a hosszú (20 km), homokból és ka
vicsból álló, a jégtakaró peremén a 
szubglaciális vizek közreműködésével 
keletkezett, vasúti töltéshez hasonló 
ó z ok; a fluvióglaciális eredetű, ré
tegzetten homokból és kavicsból álló, 
a jég széles repedéseiben létrejövő 
dombok és halmok: а к ó m s z ek. 
Nagy területet foglaltak el a vég- 
morénák övezetéhez ívesen csatlakozó 
durva és finom hordalékanyagból 
álló, lapos törmelékkúpokhoz hasonló

morénák, illetve szandr-területek lá
bánál, a természetes lejtést követve, 
délről északra igyekvő folyók feltor
lódtak és a természetes akadály előtt 
keletről nyugatnak folytak le, nagy 
árkolásokat, az ú. n. ő s f o l y a m -  
v ö l g y e k e t  hozva létre. A jég
takaró északabbra húzódásával a fo
lyók is északabbra törtek és újra  ̂
jégperem előtt állapodtak meg. A né
metországi folyók (Visztula, Odera, 
Elbe stb.) mai futásán is meglátszik 
az ősfolyamvölgyek emléke. Az egy-



59 0

másra telepedett és egymástól kavics
osai, homokkal vagy mállott szintek
kel elválasztott Geschiebemergel-hori- 
zontok segítségével Észak-Európában 
h á r o m  jégkorszakot és melegebb ég
hajlatot kedvelő állati, növényi ma
radványok, különböző édesvízi kép
ződmények, kagylópadok, turfa, szén
rétegek, mésztufa, tengeri beékelődé
sek stb. segítségével k é t  interglaciális 
kort különböztetnek meg. Az egyes 
jégkorokat régebben idősebb, utolsó- 
előtti és utolsó, az interglaciális koro
kat I. és II.-vei jelölték, újabban a 
jégkorok, megjelölésére sokkal kifeje
zőbben, az utolsóra a Visztula-, az 
utolsóelőttire a Saale- és az idősebbre 
az Elster-eljegesedést használják. A 
Visztula-eljegesedés végmorénáit 1917

óta egészen jól ki tudják jelölni, a 
Saale és az Elster végmorénái még 
nincsenek egészen tisztázva. Az el
jegesedések idejében Közép-Európá- 
ban az éghajlat a sarkkömyékihez 
volt hasonló. Ennek megfelelően a 
jégmentes területeket fátlan tundra 
borította a Dryas octopetala, Salix 
polaris, Betula nana, Hypnum tur
gescens stb. jellemző növényképvise
lőkkel. Ilyen maradványokat találtak 
Szászországban, Krakkó környékén stb. 
Általában jellemző a nagy fahiány, pl. 
az erdei fenyő pollenjének hiánya. A 
pollenvizsgálatok alapján Svájcban az 
erdő határának süllyedését 1100—1400 
m-re becsülik. Az interglaciális korok 
éghajlatát és időjárásviszonyait álta
lánosságban a jelenkorihoz hasonlónak 
mondhatjuk. Nálunk a terraszok alap
ján három jégkorszakot lehet megkü
lönböztetni. — Nagyon jól tanulmá
nyozták a legújabb időkben a jégtaka
rónak Svédországban és Finnországban

lépésről-lépésre történő visszavonulását. 
A jéghegyek letöredezésének (borjadzás) 
helyén az azokból kiváló üledékek nyo
mán keletkező s z a l a g o s  a g y a g  
(Bänderton, Varve) évgyíirűszerűen ra
kódik le, a rétegezések számonvevésé- 
vel és a különböző lelőhelyek anyagá
nak szellemes összevetése révén vezet
ték be az ú. n. g e o  k r o n o l ó g i a i  
méréseket. A geokronológiai mérések 
segítségével egészen részletesen tudják 
a jég egyes állomáshelyeit következ
tetni ; kitűnt, hogy Dél-Svédországban 
a jég évente kb. 50 m-rel húzódott 
vissza, északon a visszahúzódás me
nete gyorsabb lett (évente 300 m). Dél- 
Svédországból (Shonen) a jég 3000 év 
alatt ért el Közép-Svédországba és 100,0 
év alatt tette meg innen Jämtlandig 
az utat. A mérések szerint a Shonen- 
től való visszavonulás kezdetétől idő
számításunk elejéig 14.000 év telt el.

Az európainál sokkal nagyobb el
jegesedés volt Észak-Amerikában, ahol 
a jégtakaró kiterjedése kb. 12 millió 
□-km volt, tehát nagyon megközelí
tette a mai antarktikus jégtakaró 
nagyságát. Csodálatos, hogy a messze 
északon fekvő Alaskának csak egy 
része volt eljegesedve, Nyugat magas 
platója is nagyrészben jégmentes volt, 
viezont a Mississippi mentén a jég 
37° 30' é. sz.-ig (megfelel Siciliában 
Cataniának) leereszkedett. A jég
takaró három középpontból: Labra
dorból, a Hudson - öböltől nyugatra 
levő Keewatin középpontból és a Kor- 
dillerákban levő középpontból táplál
kozott. Észak - Amerikában általában 
öt, egyesek négy eljegesedéssel szá
molnak, ezek és az interglaciális ko
rok a következők:

Wisconsin
eljegesedés

késői
középső Wisconsin 
korai

Peorian interstadiális vagy inter
glaciális..

Iowan eljegesedés (lehetséges, hogy 
csak a Wisconsin idősebb stádiumá
nak, vagy az Illinoian fiatalabb stá
diumának kell felfogni?).

A szandr keletkezése.



A pleisztocén felosztása a főbb eljegesedésterületeken (Woldstedt után, 1929).

Északeurópa Közép- és 
Nyugateurópa Alpok Prehisztorikus

kultúrák Északamerika

IV.
Visztula
jégkor
szak

, Langeland 
I előnyomulás 
j Pommerániai 
. stádium 

Brandenburgi 
1 stádium 

Előnyomulás

Niederterrasse 
Fiatal lö§z

/ Bühl-stádium 
Würm Zürich ' „ 

jég- ! Killwangen- 
korszak I  stádium

t Előnyomulás

Magdalénien 
Sqlutréen 

, Aurignacien 
Moustérien II.

w . ( késői, középső
sin jég- 1 es korai ^ ls-
korszak / c?nB,“r. Pe°- t nan lösz

3.
Saale — 
Visztula 
inter* 
glaciális

Skärumhede 
) sorozat.
] Hideg szakasz 
[ Eem-tenger

Rixdorf
Taubach-

Ehringsdorf

1 Interg. kavics az 
I Inn és Isár fcrü- 

v j x l m }  léten. Uznachi és 
J'ntJi f dürnteni szén. 
uLgi. 1 jpiuriingeni méaz- 

1 tufa

Moustérien I. 
(Micoquien)

Peorian interstadiális 
Iowan jégkorszak. Ban
gámon lösz. Bangámon 
interglaciális

III.
Saale
jégkor
szak

' Warthe-stá- 
1 dium 
j Maximum 
( Előnyomulás

Az Elbe, Aller, We
ser alacsonyabb 
terraszai. A Rajna, 
Weser, Saale kö
zépső terraszai. 
Idősebb lösz

Riss í Középső és rész- 
jég- 1 ben magas tér
kor- l raszkavics. 
szak ( Idősebb lösz

Acheuléen II. Illinoian jégkorszak 
Pre-Illinoian lösz

2.
Elster— 

Saale 
inter- 
glaciális

 ̂ Esbjerg inter- 
. glaciális kép- 
1 ződményei

Thüringiában 
Hundisburg és 
Krölpa. Berlini 
paludina-pad

... , , ( Részben ma- 
^ 1Ddeb gas terrasz- 

. kavics. Höt- 
m erg . 1 tingi breccsa

Acheuléen I. 
CheRéen Yarmouth interglaciális

II.
Elster
jégkor
szak

l Visszahúzódás 
Maximum 

( Előnyomulás

A Weser stb. 
felső terrasza. 

Részben idősebb 
lösz

Mindek Fiatal 
jég- 1 Deckenschotter, 
kor- j  Részben idősebb 
szak \ lösz

Kansan jégkorszak

1.

V Preglaciális

Süssenborn II. 
Tegelen-lépcső, 

Cromer forest bed
S ünf , j Lerakodásai 
intergl. j ismeretlenek

Eolithikum Aftonian interglaciális

I. A Cromer forest bed 
előtti régebbi jégkorszak ?

Süsserborn I.
Günz í Régebbi Decken- 
jég- < schotter 
korsz. 1 Idősebb lösz?

N ebraskan (Y erseyan) 
jégkorszak

591
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Sangamon interglaciális.
Illinoian eljegesedés.
Yarmouth interglaciális.
Kansan eljegesedés.
Aftonian interglaciális.
Nebraskan vagy Yerseyan eljegese

dés.
Észak-Amerikában a nagyobb ki

terjedésnek megfelelően a glaciális kép
ződmények is nagyobb arányúak, kü
lönösen nagy területeket foglalnak el 
a kémszek. Az európai Geschiebemer
gel elvályogosodott szintjét Gu mb o -  
t i 1 s nak nevezik. A típusos Gumbo- 
tils sárgásbarna, esetleg szürkés, teljesen 
elmésztelenedett és oxidálódott, réteg
zetten, homokos agyag, amelyik ned
ves állapotban nagyon összetartó, 
egészen gumiszerű, száraz állapotá
ban pedig rendkívül kemény. Ez a vál
tozat a sík, teljesen víztelenített te
rületeken, a kémiai mállás speciális 
esetében alakul ki. Általában az ame
rikai jégkorok még részletesebb kuta
tásra szorulnak.

A fokozottabb mértékű eljegesedé
sek nyomait az egész Földön, minden 
éghajlati övezet alatt meg lehet ta 
lálni. Legújabban — az eddigi fel
tevésekkel ellentétben — Szibíriában 
is több eljegesedésközéppontot és in
terglaciális idők nyomait állapítot
ták meg. A szélsőségesen száraz öve
zetekben, a sivatagokon azonban a 
régebben feltételezett pluviális — csa
padékosabb — idők nyomai hiányoz
nak. A jelenkori éghajlati övék tehát 
a jégkorszakokban is megvoltak, csak 
általános eltolódást szenvedtek. K. A.

Plejádnak nevezzük az olyan radio
aktív atómfajtáknak az együttesét, 
amelyek a periódusos rendszernek egy 
és ugyanarra a helyére esnek, tehát 
azonos kémiai tulajdonságokkal ren
delkeznek, de atómsúlyuk a legtöbb
ször nem egyenlő és radioaktív tulaj
donságaikban is különböznek egy
mástól. Kémiai szempontból az egy 
Р.-hoz tartozó atómfajták egy és 
ugyanannak az elemnek a különböző 
változatai (1. Izotopia), amely elem
nek a vegyi nevét a plejádnak a leg

hosszabb életű tagja szabja meg. Pl. 
a rádium, a mezotóriumi, a tórium X 
és az aktinium X (1. Radioaktív bom
lássorok) kémiai tekintetben azono
sak, valamennyien a periódusos rend
szernek a 88-as rendszámú helyére 
esnek. A leghosszabb életű közöttük 
a rádium, úgyhogy a 88-as rendszámú 
elemet r á d i u m  nak nevezzük. I. L.

Pleochroitikus udvarok. Ásványok
ban előforduló, mikroszkópos kicsin}^ 
ségű, vékony metszetekben köralakú 
színeződések, amelyek mikroszkóp 
alatt mint élesen elhatárolt koncent
rikus körök láthatók. Ezek az u d 
v a r  о к uránium- vagy tórium-zárvá
nyoktól származnak és a koncentrikus 
körök az uránium-, illetve tórium
bomlástermékek hatótávolságainak (1. 
Radioaktív sugarak) felelnek meg az 
illető ásványban. Ilyen színeződéseket 
mesterségesen is elő lehet állítani, ha 
az ásványt hosszabb-rövidebb ideig 
alfasugarak hatásának tesszük ki. Ha 
most összehasonlítjuk a mestersége
sen, bizonyos meghatározott mennyi
ségű alfa-sugárzással előidézett „ud
varok“ színeződését a természetes 
P.-kal, akkor — az ásvány uránium-, 
illetve tóriumtartalmáuak az isme
rete mellett — kiszámíthatjuk azt, 
hogy mennyi idő alatt keletkeztek 
ezek a természetes pleochroitikus ud
varok, vagyis mennyi idő telt el az 
ásvány keletkezése óta. (A geológiai 
kormeghatározásnak egy másik mód
ját 1. Uránium-ólom.) I. L.

Pleuston mindazoknak a magasabb- 
rendű növényeknek az összessége, ame
lyek vagy a víz felszínén (pl. P о t  a- 
m o g e t o n ,  L e m n a  stb.) élnek, 
vagy pedig a tófenék és a felszín kö
zött lebegnek (pl. U t r i c u l a r i a  
stb.). V. L.

Plútó, jelenlegi ismereteink szerint 
naprendszerünk legkülsőbb bolygója. 
1930 január 21-én fedezték fel az 
arizonai Lowell-obszervatsriumon. Ke
ringési ideje 248-12 év. Mivel pályá
jának excentrumossága igen nagy 
értékű, periheliumában 29-55 csillagá
szati egységnyire közelíti meg a Na-
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pot, míg aféliuma idejekor 49'65 cs. 
egységnyire távolodik el tőle. Köze
pes fényessége 14‘45. Látszó átmérője 
nem volt meghatározható, csak annyi 
bizonyos, hogy 03"-nél kisebb. Mivel 
Marsnak látszó átmérője P. távolsá
gában 0'23" lenne, következik, hogy 
Plútó átmérője 7000 km-nél nem igen 
lehet nagyobb. Tömegére 1-08 föld
tömegérték adódott. Ez az eredmény 
még megerősítésre szorul. T. A.

Pluviilignosa (Pluviisilvae, Pluvii- 
fruticeta), trópusi „esőerdők“. Örök
zöld, magas (5—7 szintű) erdők, fé
nyes, kopaszlombú, szabadrügyű fák
kal. Forró, nedves trópusi klíma, nagy 
légnedvesség, ezért buja, higrofil vege
táció. A fásszintben sok (néha több
száz) faj, sűrű lombja kevés fényt bo
csát át, ezért gyepszintje alig van, de 
sok a lián, epifita, különösen Orchi
deák, Bromeliaceák. Jellegzetesek: tá
masztó, palánk, léggyökerek, cauliflo- 
ria (virág a törzsön), csöpögtető levél
csúcs stb. Az összes trópusokon elter
jedt az esőerdő, a magas hegységekben 
és a szubtrópikus tájakon átmegy a 
Laurilignosába (1. ott), pl. harasztfa- 
erdők. Szavannákon (1. ott) a folyó
menti talajnedvesség hasonló galéria- 
erdőket (különösen pálma-, bambusz-) 
teremt. A trópusi tengerpartok árterén 
az iszapban léggyökerek rögzítik a 
m a n g r o v e - c s e r j é s t ,  dagálykor 
csak a lomb emelkedik a víz felé, jel
legzetes lélekzőgyökerek az iszapban, 
vivipár csirázás. Kevés faj (Rhizo- 
phora, Avicennia, keleten brakvízben 
Nipa) alkotja a mangrovét. S. R.

Pocsolya, igen kis területű állóvíz, 
melyre jellemző, hogy rövid ideig — 
hetekig, hónapokig — van bennük víz. 
Kis medencéjük sárral, iszappal vas
tagon belepett. Tavasszal hóolvadások 
után, nagyobb esőzések után, folyók 
kiöntései következtében stb. keletkez
nek. Rövid ideig tartó életük is elég 
azonban ahhoz, hogy sokszor igen 
gazdag alsóbbrendű, főleg mikroszko
pikus növényi- és állatvilág üssön ta 
ri vát bennük (1. Asztatikus vizek).

V. L.
Természettudományi Lexikon.

Podzol (orosz szó == kilúgozott ha 
mu). A mérsékelt égöv nedvesebb vidé
keinek jellemző talajtípusa, amelynek
húmuszát az erdő vagy a fenyér nö
vényei szolgáltatják. — A P. szelvé 
nyében rendesen három szintet külön
böztethetünk meg. A talaj legfelső 
része rendszerint világosszürke vagy 
világosbarna, néhány centiméter vas
tag (Mi-szint). Az Лг-szint világo
sabb szürke, néha fehér, porózus ré
teg, mely nedvesen tömött, majdnem 
fehérszínű tömeg; szárazon még vilá
gosabb és finom, lisztes porrá dörzsöl
hető szét, helyenként barna kiváláso
kat tartalmaz. Vastagsága néhány 
centimétertől több deciméterig változ
hat. A talajtípus ettől a rétegtől 
kapta a nevét. Az Ma-szint alatt ren
desen egy sötótszínű talajszint követ
kezik (R-szint), amely homokos tala
jokon tömött, helyenként kemény, sö
tétbarna vagy fekete tömeg és többé- 
kevésbbé összefüggő réteget alkot. Vas
tagsága 10—120 cm közt lehet. Agya 
gos talajokon a R-szint tömött, agya
gos réteg, sok sötét kiválással. A ré
teg tarka, fehéres foltok váltakoznak 
vöröses és sárga csíkokkal. Vastagsága 
néhány decimétertől több méterig ter
jedhet. Az anyakőzet (C-szint) rend
szerint sárga homok vagy vöröses- 
barna agyag. — A típusos P.-szel- 
vényt a világosszürke /L-szint jól ki
fejlődött volta jellemzi. Ha ez a szint 
csak fehéres foltokból és erekből áll, 
a talajt p о d z о 1 о s nak hívják, míg 
ha teljesen hiányzik, a talaj g y e n 
g é n  p o d z o l o s .  — A szürkeszínű 
feltalaj alatt előforduló sötét réte
get (R-szint) német neve után o r t -  
s t e i n  nek hívják (franciául alios). Az 
ortstein nem szükségszerűen alakul ki, 
vannak ortsteinnélküli Р.-ok is. — A 
Р.-talajok kémiailag a hidrogéntalajok 
csoportjába tartoznak. R. R.

Poise, 1. Belső súrlódás.
Poiseuille-törvény. Ha a folyadék 

hosszú csőben áramlik és a cső falá
hoz tapad, akkor a cső falának köz
vetlen közelében a folyadék nyugalom
ban van. A sebesség a cső tengelye felé

38



6 9 4

nő. A folyadékba helyezett lebegő pál
cának az a vége, amely a cső tenge
lyébe esik, az áramlás irányában előre 
hajlik. A különböző sebességű folya
dékrétegek, jelenleg a csővel közös ten
gelyű hengerek közt belső súrlódás (1. 
ott) lép . fel. Ez a kiömlő folyadék 
mennyiségét befolyásolja. P. szerint a 
másodpercenként kiáramló folyadék tér
fogata:

V n  P i ~  Pi 
V 81 R* ,

V a belső súrlódás együtthatója, pi 
a nyomás a cső elején, p2 a végén, l 
a cső hossza, R a cső belső sugara (1. 
Bels ő surló dás). M. J.

Poisson - állandó. Ha mindenütt 
egyenlő keresztmetszetű fonálon vagy 
pálcán rugalmas megnyúlást létesí
tünk, akkor egyúttal a keresztmetszet 
kisebbedik. Ha a fonal vagy pálca 
izotrop, akkor a keresztmetszet min
den irányban egyenlő mértékben csök
ken. A vastagság csökkenése csak 
tört része a meghosszabodásnak. A 
vastagság csökkenésének és az ere
deti vastagságnak viszonya a h a 
r á n t  ö s e z e h ú z ó d á s. Ha a ha
rántösszehúzódás 0-001, ez azt jelenti, 
hogy a vastagság az eredetinek 
0-001 részével csökken. A megnyúlás
nak és az eredeti hossznak viszonya 
a r e l a t í v  m e g n y ú l á s .  Ha pl. 
a relatív megnyúlás pl. 0-003, akkor 
a fonál az eredeti hossznak 0-003 ré
szével nyúlik meg. A harántösszehú
zódás és relatív megnyúlás viszonya 
a P., az anyag egyik jellemzője. En
nek reciprok értéke a h a r á n t -  
ö s s z e h ú z ó d á s i  s z á m.  Ez a két 
szám a hőmérséklettől is függ, az 
utóbbi növekedő hőmérsékletnél kissé 
csökken, de 0 és 100° közt a válto
zás kicsi. — A harántösszehúzódási 
szám acélnál 3-0 és 4-l  közt változik, 
a gyakorlati számításoknál 10/з érté
ket szoktak venni. Néhány más 
anyagnál: aluminium 3-0, ezüst 2'6. 
ólom 2-4, réz 2-9, sárgaréz 2-8, kau- 
csuk 2. Beton, az összetétel szerint,
6—12 (középérték kb. 8), márvány

3"2—3‘8, cement 4—5, porcellán 4-8, 
gránit 12-ig. Mindezek az adatok kö
zépértékek. M. J.

Poisson-törvény, az ideális gázok 
adiabatikus állapotváltozására vonat
kozik. Ha a nyomás és térfogat két 
különböző állapotban, pi, vi, illetve 
P2, vi, akkor az adiabatikus átmenetre 
érvényes

pi =  лл* ahol k =
Pi W

£P
CV

a fajhők viszonyát jelenti. E viszony
szám kísérletileg a Clément—Desor- 
mes-módszerrel határozható meg. L. B.

Polárfront. A világháború utáni 
években az volt a tudományos felfo
gás, hogy a sarkvidéki hideg levegő
fajtákat egy, az egész Földet körül
fogó éles front választja el a mérsé
kelt szélességek enyhéb levegőjétől. 
A meteorológiai hírszolgálat javulása 
óta tudjuk, hogy a nyugat felől ér
kező hidegfrontok nem egy ilyen egy
séges P.-nak a darabjai, hanem ön
álló, elszigetelt légtömegek határ
felületei. A. L.

Polariméter. Egyes anyagok, ha 
síkban poláros fényt bocsátunk át 
rajtuk, a polározás síkját elforgatják 
(1. Optikai aktivitás). A P. olyan 
eszköz, mellyel az elfordulást mérni 
lehet. Legegyszerűbb alakja a Biot— 
Mitscherlich-féle. A fény a polározó 
Nicol-hasábra esik, majd átmegy az 
aktív anyagon és az analizátor Nicol- 
hasábba jut. Ezt a fényt távcsövön 
át nézzük. Kezdetben a két hasáb 
polározássíkja egymásra merőleges, 
tehát a látótér sötét. Ha az aktív ré
teget közbehelyezzük, akkor a látó
tér világos lesz. Az analizátor-hasá
bot addig forgatjuk, míg a látótér 
újra elsötétül. Ez a forgásszög egyenlő 
azzal a szöggel, amellyel az aktív ré
teg a polározás síkját elforgatja. Pon
tosabbak a félárnyékkészülékek.

M. J.
Polaritás sejteknek, szerveknek vagy 

egész szervezeteknek azon tulajdon
sága, hogy rajtuk két vagy több, túl
nyomórészt térbelileg jól elkülönített
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pontot lehet megkülönböztetni, amely 
pontok (pólusok) egymástól különböz
nek s amelyek egymással fel nem cse
rélhetők. Így poláris szerkezetet mu
tatnak a hámsejtek különböző fajai, 
idegsejtek, izmok, sőt egész állatok is, 
mint a Hydra, aktiniák stb. Kissé erő
szakolva a legtöbb állati lényről ki
mutatható, hogy poláris szerkezetű. A 
P. lehet: 1. A l a k t a n i ,  ha a pólu
sok egymástól alakban és szerkezet
ben térnek el. Az alaktani P. a tárgy 
makro- vagy mikroszkópos volta sze
rint lehet anatómiai és hisztológiai. —
2. Él e 11 a n i, ha a pólusok bizonyos 
élettani sajátságokban különböznek 
egymástól. Pl. ha a táplálkozás csak 
az illető alaktani egység egyik pólusán 
megy végbe, akkor a P. táplálkozás
beli. Idegsejtek és nyúlványaik az in
gert csak egy irányban vezetik. Az 
ilyen élettani P.-t működésbelinek mond
juk. — A sejtek, szervek és a szervezet 
kialakult P.-а, mint már említettem, 
meg nem fordítható. Bizonyos kivéte
les esetekben regenerálódó testrész P.-a 
a regeneráló csonkkal szemben megfor
dulhat. így pl. két, száj végétől meg
fosztott és összenövesztett Hydra az 
egyik összetevőn belül kettévágva, a 
kettévágott partner P.-ával ellenkezően 
egy tapogatókoszorút, új szájvéget fej
leszthet. D. E. és K. A.

Polarizátor, 1. Polározó-készülék.
Poláros adszorpció, 1. Adszorpció.
Polározás az az eljárás, mikor va

lamely polározható elektród poten
ciáljának a megváltoztatása céljából 
az elektródon áramot vezetünk ke
resztül. Az elektródpotenciál megvál
tozása ebben az esetben kémiai vagy 
koncentrációs polarizáció folytán (1. 
ott) következik be. Ha a kérdéses elek
tródot kátédnak kapcsolják, akkor 
katódos P.-ról, ha anódnak kapcsol
ják, akkor anódos P.-ról van szó.

E. G. T.
Polározás, dielektromos. A szigete

lőben szabad elektronok és ionok 
nincsenek, niinden elektromos töltés 
nyugalmi helyzethez van kötve. Ha a
szigetelő elektromos erőtérbe kerül,

akkor a pozitív és negatív töltések 
kissé eltolódnak nyugalmi állapotuk
ból. Ez a d i e l e k t r o m o s  e l t o 
l ó d á s  arányos az elektromos erő
vel, ezért azt szoktuk mondani, hogy 
a töltések a szigetelőben kvázirugal- 
masan vannak kötve. Egyébként az 
eltolódás nagysága a kötés nagyságá
tól és így a szigetelő anyagától függ. 
A szigetelő anyag jellemző tulajdon
sága az az eltolódás, amely meghatá
rozott erőtérben keletkezik. Az el
tolódás mértéke a dielektromos ál
landó. Az eltolódás nagysága mindig 
10 mikron alatt marad. Az erőteret 
ugyanis nem lehet akármeddig fo
kozni, mert a szigetelőben átütés ke
letkezik. — Az eltolódás következté
ben a szigetelőnek két szemben levő 
felülete ellenkező töltésű lesz. Ez a d i- 
e l e k t r o m o s  p o l á r o z á s .  Ezt 
úgy értelmezzük, hogy a szigetelőben 
az elektromos megosztás a legkisebb 
részeken belül történik. A szigetelő bel
sejében ellentett töltések kerülnek egy
más mellé, szabad töltés csak a két 
határfelületen lép fel. M. J.

Polározás (galvános). Ha elektro
liton elektromos (egyen-) áramot veze
tünk keresztül, akkor általában az 
elektródokon és azok körül változások 
következnek be, melyek azt eredménye
zik, hogy az elektrolízis következtében 
az elektródok között az elektrolizáló 
(primér) kapocsfeszültséggel ellentétes 
irányú potenciálkülönbség (elektromo
toros erő) áll elő. Az elektródok körül 
az elektrolízis következtében beálló 
változásokat P.-nak (p о 1 á г о z ó- 
d á s nak) nevezzük, az ennek követ
keztében előálló potenciálkülönbséget 
P.-i f e s z ü l t s é g n e k  (illetőleg a P. 
elektromotoros erejének) nevezzük. A 
P.-t létrehozó változások egyrészt ab
ban állanak, hogy az elektródok körül 
az elektrolit koncentrációja megválto
zik (1. Koncentrációs P.), másrészt, ha 
nem reverzibilis elektródokat haszná
lunk, akkor az elektródokon kémiai vál
tozás is áll elő (1. Kémiai P.). A ké
miai P. általában sokkal nagyobb, mint 
a koncentrációs P. E kétféle P. a gya-
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korlatban természetesen legtöbbször 
együtt lép fel. — A P.-i feszültség az 
elektrolízis kezdetének pillanatában 
nulla, annak folyamán fokozatosan nő 
s csakhamar egy határértéket ér el, 
mely megfelel az elektródok körül be
álló stacionárius állapotnak, mikor is 
az áram által létrehozott további vál
tozások hatását a diffúzió, kémiai re
akció stb. éppen kiegyenlíti. Állandó 
elektrolizáló kapocsfeszültség esetén te
hát az áram intenzitása kezdetben csök
ken s csak akkor válik állandóvá, ha 
az elektródok körül beállott a stacio
nárius állapot, mikor is az elektroli
záló feszültség és a P.-i feszültség kü
lönbsége szabja meg az áramerősséget. 
Ohm törvénye is csak ettől kezdve ér
vényes. E. G. T.

Polározás síkjának elfordulása mág
neses térben, 1. Magnetorotáció.

Polározás, színes. Állítsunk párhu
zamos fény útjába két Nicol-hasábot 
úgy, hogy polározássíkjuk egymásra 
merőleges legyen. Ekkor a látómező 
sötét. Helyezzünk a két Nicol közé 
kvarclemezt, amely merőleges a kvarc 
optikai tengelyére. Ekkor a látómező, 
ha az analizátoron át nézünk, szí
nes. Egyes kvarcoknál, ha az anali
zátort elforgatjuk az óramutató irá
nyában, sorban a vörös, sárga, zöld, 
kék színek tűnnek fel. Ez a kvarc 
j o b b r a f o r g a t ó .  Más kvarcok
nál ugyanolyan irányú forgatásnál a 
színek fordított sorrendben következ
nek. Ez a kvarc b a l r a  f o r g a t ó .  
—• A kvarc a polározás síkját elfor
gatja (1. Optikai aktivitás), még pe
dig az egyes színekét különböző mér
tékben. Ha tehát fehér párhuzamos 
nyaláb esik be, akkor a kvarcban a 
színek különválnak és így az analizá
tor forgatásakor egymás után tűnnek 
elő. Az előbb említett jobbra-, vagy 
balraforgatás a polározás síkjának 
egyik vagy másik irányban való el
forgatására vonatkozik. Az elforgatás 
oka a következő. A kvarcra eső fény 
az első Nicolon átment, tehát sík
ban polározott. A kvarc ezt a suga
rat két összetevőre bontja fel, me

lyek ellenkező irányban forgó korsze
rűen (cirkulárisán) polározott suga
rak. Ezek különböző sebességgel ha
ladnak a kvarcban, így köztük út- 
különbség lesz. Ezeknek eredője sík
ban polározott fény, de a polározás 
síkja elfordul. Az egyes színek el
térő sebességgel haladnak, így az út- 
különbség a vörös fény két cirkuláris 
összetevője közt más, mint az ibo
lyánál. Tehát a polározás síkjának 
elfordulása is különböző. M. J.

Polározási kapacitás. Ha elektrolit- 
oldaton polározható elektródok között 
váltakozó áramot bocsátunk keresz
tül, akkor a cella úgy viselkedik, 
mintha az elektrolit ellenállásával egy 
kapacitás volna sorba kapcsolva. Ez 
a P. Mivel rövid áramlökések esetén 
teljesen polározható elektródoknál sem 
vsemlegesítés, sem ionosodás nem tör
ténik, hanem az egyes áramlökések csak 
a kettősréteg töltését változtatják meg, 
azért a P. elég rövid áramlökések 
(nagyfrekvenciájú váltakozóáram) ese
tén egyenlő a kettősréteg kapacitásá
val (1. ott). E. G. T.

Polározhatatlan elektród az olyan, 
melynek potenciálja független a rajta 
átvezetett elektromosság mennyiségétől. 
Nem túlér ős áramokkal szemben gya
korlatilag polározhatatlan például egy 
tömény higanysóoldatba merülő higany
elektród. E. G. T.

Polározható elektród az olyan, mely
nek potenciálja áram átvezetése közben 
megváltozik. Tökéletesen polározható 
az az elektród, melynél az átvezetett 
elektromosság kizárólag az elektród po
tenciáljának a megváltoztatására hasz
nálódik fel. Gyakorlatilag tökéletesen 
polározhatók pl. a kénsavoldatba me
rülő higanyelektródok, a bomlásfeszült
ségnél alacsonyabb feszültség alkalma
zása esetén. A tökéletesen P. konden
zátornak tekinthető, melyen az áram 
tulajdonképen nem halad keresztül, ha
nem csak a fegyverzetek töltését és 
potenciálját változtatja meg. E. G. T.

Polározhatóság, 1. Deformálhatóság.
Polározó készülék. Minden P. két 

részből áll. Az egyik a természetes
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fényt polározottá alakítja, ez a p o 
l a r i z á t o r .  A másikkal a poláro- 
zást vizsgáljuk, ez az a n a l i z á t o r .  
Bocsássunk át fényt egymásután két 
Nicol-hasábon (1. ott). Az első a 
természetes fényt polározza, tehát ez 
a polarizátor. Arról, hogy ez a fény 
valóban poláros, úgy győződhetünk 
meg, ha a második Nicolt forgatjuk. 
Ekkor a fény negyed fordulatonként 
erősödik és gyengül. Mikor a két Ni
col polározássíkja egymással párhu
zamos, akkor a második Nicol áten
gedi a poláros fényt, 90°-os elfordu
lás után, mikor a két polározássík 
egymásra merőleges, a második Nicol 
nem enged át fényt, a látómező sötét. 
A második Nicol az analizátor. M. J.

Polározott fény. A fény tranzverzá
lis hullám, vagyis a rezgés iránya me
rőleges a sugárra, a hullám terjedé
sének irányára. Az elektromágneses 
fényelmélet szerint a fényben elektro
mos és mágneses rezgés van, mind
kettő tranzverzális és egymásra me
rőleges. A t e r m é s z e t e s  fényben 
az elmélet szerint a rezgés mindig tranz
verzális marad ugyan, vagyis mindig 
abba a síkba esik, amely a fénysugárra I. II. III. IV.

merőleges, de ebben a síkban iránya 
igen gyorsan változik. Ügy szoktuk 
mondani, hogy a természetes fényben 
minden irányú tranzverzális rezgés meg
van. Ezzel szemben azt a fényt, 
melyben a rezgés az egész sugár men
tén egyetlen síkba esik, s í k b a n  po 
l á r o z o t t  nak nevezzük. Azt a sí_- 
kot, melyben a rezgések végbemennek, 
a p o l á r o z á s  s í k j á n a k  nevez
zük. Az elektromágneses fényelmélet 
szerint a mágneses rezgés a polározás 
síkjába esik, az elektromos rezgés rá 
merőleges. — Többféle módon tudunk 
természetes fényt polárossá alakítani. 
Az első módszer a visszaverődés volt 
(1. Fénypolározás visszaverődéssel), a 
legtökéletesebb mód a Nicol-prizma (1. 
ott). — Az elliptikus és körös poláro- 
zást külön tárgyaljuk. M. J.

Poliallelia vagy multiplex allelo- 
morfizmus (multiplex allelia, alternatív 
allelia) Morgan és Bridges által 1913- 
ban felfedezett örökléstani jelenség, 
amikor a rendes A  >  a génpár helyett 
a gének (A =  domináns, a =  recesszív 
gén) egész során foglal helyet ugyan
abban a lokusban. Például:

I. A >  at >  a2 >  a3 >  a4 . . . .  recesszív poliallelia.
II. At > A3 > A 2 > A  >  űj =  dominanspoliallelia.

III. Sorozat kimondott dominancia nélkül =  heterozigóták intermediérek.
IV. Ai >  A 3 >  A3 > A t >  at >  a3 > a3 >  a4 =  kevert poliallelia.

Poliáz, 1. Enzim.
Polichroizmus, 1. Dichroizmus.
Polidiszperz- V. heterodiszperz-rend-

szerek az olyan diszperzrendszerek, me
lyeknek részecskéi különböző nagyok. 
E rendszerek diszperzitásfokát vagy az 
átlagos szemcsenagysággal vagy pe
dig a diszperzrész átlagos fajlagos fe
lületével (az összes diszperzrész felü
lete osztva a diszperzrész térfoga
tával vagy súlyával) definiálhatjuk.

B. A.
Poliembriónia, 1. Nemek számaránya.
Polifág szervezetek, 1. Monofág.
Polimeria az örökléstan gyűjtő el

nevezése azokra a jelenségekre, amikor 
valamely tulajdonságot nem egyetlen,

hanem több gén idéz elő. Ezek a tulaj
donságok eszerint poligének vagy plu- 
rifaktoriálisak. A poligén tulajdonsá
gokat előidézhetik egyirányú és nem 
egyirányú faktorok. Az egyirányú fak
torok mindegyike ugyanazt a sajátsá
got hozza létre (multiplex faktorok), 
mint pl. a búzaszem piros színét 1, 2, 
3 vagy több faktor okozza, vagyis e 
tulajdonságok plurifaktoriális (Tscher- 
mák), de mindegyik faktor piroshatású 
és a piros szín intenzitása a faktorok 
mennyiségével nő. Az ilyen szuplemen- 
tér hatású faktorok jelenléte és egy
mástól való függetlensége keresztezés
sel mutatható ki (Nilsson, Ehle), ami
kor a második ivadékban fokozatos



öröklés (1. ott) jelentkezik. Plate az 
ily egyirányú faktorok P.-áját h о m o
rn e r i á nak nevezi. Némelykor homo- 
meria esetében nem jön létre fokozatos 
öröklés, mert már egyetlen faktor egy
magában is olyan intenzitással jelent
kezik (pl. fekete szín), amelyet több 
faktor nem fokozhat (komplementér 
hatás). Egészen más irányú az а P-, 
amikor valamely tulajdonság megjele
nésének több, nem egyirányú faktor az 
oka. Pl. az egér szőrméjének vadszínét 
CEABD faktorláne idézi elő, amikor 
C a pigmentképződés előfeltétele, В a 
bamásfekete faktor, E a sötétedés, A 
a színelosztás a szőrön, D az intenzi
tás faktora. Ilymódon gyakran egészen 
új tulajdonságok léphetnek fel a hib
riden, amelyek a keresztezett egyének 
faktorainak összhatásából keletkeztek, 
így pl. fehér és sárga virágú növény 
keresztezéséből piros virágú jöhet lét
re, mert a fehér virágú növényben oly 
anyag van, mely a sárga virág szín
anyagát vörössé teszi (neomorf hibrid,
V. ö.: Uniformitás). Sz.Z.

Polimerizáció az a kémiai átválto
zás, amikor a kiindulási anyag több mo
lekulája egyetlen új molekulává egye
sül, így pl., ha három molekula acetilén
ből egy molekula benzol keletkezik. Ha 
az egyesülő molekulák különböző anya
gok molekulái, akkor addicióról beszé
lünk ; ilyen reakció pl., amidőn egy mo
lekula acetilén és két molekula hidro
gén etánná egyesül. Az elemi testek 
P.-ját allotrop átváltozásnak is neve
zik. Az oxigén és ózon allotropok. L. B.

Poliméter a levegő hőmérsékleté
nek, tényleges és viszonylagos nedves
ségének, továbbá harmatpontjának meg
állapítására szolgáló egyesített műszer. 
Lényeges része a haj szálas nedvesség- 
mérő, amelynek számlapján a viszony
lagos nedvesség értékein kívül a har
matpont kiszámítására alkalmas osz
tályzat is van. A műszerre szerelt hő
mérő számlapjáról viszont a hőmérsék
leten kívül az annak megfelelő maxi
mális páratartalmat is leolvashatjuk 
és ebből, valamint a viszonylagos ned

vességből a tényleges (abszolút) ned
vesség egyszerűen kiszámítható. B. N.

Polimolekuláris reakció, 1. Eeakció- 
rend.

Polionok, 1. Szekundérrészecskék.
Polipeptidek. Savamidszerűen kap

csolódó aminosavak. A selyempepton 
polipeptidekből és dipeptidekből áll. 
Az emésztés folyamán pepszin és tri- 
pszin hatására fehérjékből keletkez
nek. Erepszin aminosavakra bontja 
őket. Vizes oldatuk adja a biuret- 
reakciót (kuprihidroxidot ibolyapiros 
színben oldanak). T. H.

Poliploidia. Plate P.-val kapcsola
tos örökléstani jelenségeket a követ
kezőképen foglalja össze: A kromo- 
zómaszám specifikus jelleg, amely min
den szervezet szövetein és csirasejt
jein uralkodik (1. Kromozóma-szám- 
törvény). 2. A kromozómaszám és a 
tulajdonságok között összefüggés nin
csen. 3. Sok állat- és növényfaj egyik 
ivara (neme) eggyel több vagy más 
alakú kromozómát tartalmaz, mint a 
másik. 4. Keresztezés, mutáció és mes
terséges hatások révén számalatti vagy 
számfeletti kromzómával, esetleg meg
sokszorozódott kromozómaszámmal bí
ró változatok jöhetnek létre. 5. Elte
kintve az alsóbbrendű növényfajok
tól, szabályszerűen haploid szerveze
tek nem gyakoriak. Ha fellépnek ilye
nek, úgy ezek rendszerint aprók és 
nem életképesek vagy pedig átala
kulnak erőteljes diploid alakká. 6. A 
génom sokszorozódása révén a sejtek 
és szervek általában nagyobbak lesz
nek (gigászalakok). 7. Általánosság
ban a törzsfejlődés folyamán a kromo
zómaszám emelkedik, bizonyára azért, 
mert a gének mennyisége növekedik.
8. Termékenység és mendelezés pár
huzamos a kromozómák konjugáló- 
képességével. 9. Két nemharmoni
záló alak keresztezése folytán a re
dukciós osztódásban zavar támad, 
amely részleges vagy teljes sterili
tásra vezet. 10. A konjugációnak két 
alakja van: a homológ, allelomorf 
génekkel bíró kromozómáké (alloszin- 
dézis) és a nem homológ, egészen más
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génekkel bíró kromozómáké (auto- 
szindézis). 11. A kromozómaszám a 
legkülönbözőbb módon változhatik meg, 
mint két mag eggyéolvadása (dip
loid gaméta), ugyanazon génom min
den kromozómájának hosszanti ketté- 
osztódása, egy vagy több kromozóma 
haránthasadása, összeolvadása, elimi
nációja stb. 12. A kromozómaindivi- 
dualitás olyképen értelemezendő, hogy 
az alak, nagyság és génállomány igen 
állandó. 13. A kromozómaszámok azt 
igazolják, hogy új, konstans növény
fajok keletkezhetnek két új faj keresz
tezése révén. Állatoknál a kereszte
zésből eredő vadfajok hiányának az 
oka az öntermékenyítés ritkasága 
vagy lehetetlensége. 14. írj öröklődő 
alakok keletkezése elsősorban azért 
lehetséges, mert új gének lépnek fel 
vagy meglévők változnak meg. Sz. Z.

Poliploidok, 1. Mutáció.
Poliszaprób szervezetek azok az élő

lények, melyek a szennyvizek nagy
fokú szennyeződését is eltűrik (1. Sza- 
probiózis). V. L.

Poliszomikus mutánsok, 1. Mutáció.
Poliszpermia, 1. Megtermékenyítés.
Politópia. Polifiletikus faj- vagy 

fajtakeletkezéssel magyarázható egyes 
fajok diszjunkt elterjedési területe (1. 
Area). Míg ugyanazon faj keletke
zése, illetőleg azonos mutáció (1. ott) 
egymástól függetlenül legfeljebb igen 
ritkán lehetséges, kevés tulajdonság
ban eltérő fajták, biotípusok vagy 
ökotípusok (1. ott) egymástól távol 
is keletkezhettek hasonló életfeltéte
lek kiválasztó hatása alatt. S. R.

Politropikus szervezetek, 1. Mono
tropikus.

Pollenanalízis. A tőzegtelepek réte
geiben tömegesen előforduló, jól kon
zervált pollen kvalitatív és kvantita
tív vizsgálata pontos képét adja a lá
pok környékén a kérdéses rétegek ke
letkezése idején elterjedő erdők össze
tételének, mert a pollenszemcsék szá
zalékos összetétele a legfelső, élő szin
tekben megfelel a ma élő, erdőt al
kotó fafajok mennyiségarányának. (A 
könnyen terjedő fenyőpollen és a lá

pon termő nyír pollenje rendesen va
lódi arányánál nagyobb tömeggel van 
képviselve.) A pollenanalítikai kuta
tások beigazolták a B lytt—Sernander 
elméletét a posztglaciális idők (1. 
ott) kiima- és vegetációváltozásai
ról. Az eredményeket p о 11 e n d i a- 
g r a m mok ábrázolják. S. R.

Polonium (rádium F) a Curie-há- 
zaspártól elsőnek (1896-ban) felfedezett 
radioaktív elem, amelyet Curiené ha
zájáról, Lengyelországról neveztek el. 
(Vegyjele Po.) A rádiumsorozat utolsó 
radioaktív tagja, mert az ólom-izo
tóp rádium G — amely a P.-ból a-su- 
gárzás közben keletkezik — már nem 
radioaktív. A P. rendszerint az ú. n. 
„hosszúéletű“ aktív lerakódás többi 
tagjaival együtt kerül forgalomba, 
amelyektől elektrokémiai úton lehet 
elválasztani (1. Aktív lerakódás). I. L.

Pólussaru. Patkómágnesek vagy elek
tromágnesek végeire erősített puha vas
ból készült alakzatokat, melyekkel a 
mágneses erővonalaknak a kívánalmak
nak megfelelő vezetését érik el, P.-knak 
nevezik (1. Elektromágnes). P. továb
bá a vezetékek, kábelek végeire erősí
tett fémből készült végződés is, me
lyek segítségével könnyen lehet a ve
zetékeket valamely hálózat vagy más 
berendezés pólusaihoz csatlakoztatni.

F. M.
Poly-, 1. Poli-.
Poole törvénye szerint rosszul ve

zető szilárd elektrolitok (dielektriku
mok) fajlagos vezetőképessége (и) és 
az elektromos térerősség (X) között a 
következő összefüggés áll fenn elég 
nagy térerősség esetén:

X =  a . eb̂ ,'

ahol a és b állandók. Ez empirikus 
törvény kielégítő értelmezése mindez- 
ideig nem sikerült. E. G. T.

Populáció több biotípus mestersé
ges vagy természetes keveréke, amely 
egyedkiválogatással tiszta származék
sorokra bontható. Némely szerző nem
csak a magamegporzásos fajok bio
típusainak keverékét nevezi populá
ciónak, hanem minden eltérő geno-
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típusú egyénekből álló népesség ösz- 
szességét illeti ezzel a mesterszóval, 
aminek következtében tulajdonképen 
minden oly állomány, amely nem 
egyetlen biotípusú, populációt képvi
sel (1. még Géncentrum). Sz.Z .

Poreső. A porhullások (1. ott) gyak
ran eső alkalmával történnek, amennyi
ben az esőcseppek vagy a lebegő por
szemek körül keletkeznek, vagy lehul
lásuk folyamán érkeznek a porral szeny- 
nyezett rétegbe és a port kimossák 
onnan. Ha az illető rétegbe a terra 
rossa vörös pora kerül, akkor ú. n. 
v é r e s ő  keletkezhetik. A. L.

Porhullás. A turbulensebb légáram
lás elég nagyméretű szilárd testeket 
tud nagy távolságra elszállítani. Dél- 
Európában gyakran, de olykor Közép- 
Európában is, nagy portömegek hulla
nak ki a lassan szelídülő déli áramlás
ból. Ez a por a Földközi-tenger déli 
és keleti partjain elterülő sivatagi vi
dékekről származik. A porhullást az 
időjárási térképek alapján előre lehet 
jelezni. A. L.

Porlasztás. Szilárd és folyékony tes
tek diszpergálását gázokban vagy fo
lyadékokban P.-nak nevezzük. Módjai:
a) elektromos ívfényben való P. (Bre- 
dig—Svedberg-el járás fémkolloidolda- 
tok előállítására); b) elektrolízises P. 
(pl. nátriumhidroxid-oldatban katód 
gyanánt használt ólomhuzal diszpergá- 
lódik); c) katódos P. (vákuumban 
magas feszültségnél a katód gyanánt 
használt fém „katódos poriadást“ 
szenved); d) termikus P. (magas hő
mérsékleten fémhuzalok megfelelő fo
lyadékban elporlandnak); e) permete
zés (mechanikai eljárás folyadékoknak 
gázokban való Р.-ára, ködök előállítá
sára). B. A.

Porodin-rendszerek vagy magmoidok 
oly diszperzrendszerek, melyek egymás
sal érintkező izodimenziós (gömbalakú 
vagy poliéderes) részecskékből állnak. 
Ilyenek az üledékek, iszapok, krémek, 
koagulumok stb. Lehetnek durvák és 
kolloidok. B. A.

Porszámláló az egészségügyi meteo
rológia fontos mérőeszköze, amely a

légkör vagy zárt helyiségek (lakószo
bák, kórtermek, munkatermek) portar
talmának mérésére szolgál. Újabban 
olyan P.-kat készítenek (nevük coni- 
méter), amelyek csak a századmillimé
ternél kisebb porszemeket számlálják 
meg, mivel az ennél nagyobbak beléleg
zéskor nem jutnak el a tüdőalveoluso- 
kig. A P.-к túlnyomó része azonban 
nem számlálja meg az összes porsze
meket, hanem csak azokat, amelyek 
kondenzációs magvakként szolgálnak 
(ú. n. magszámlálók). A. L.

Posztgeneráció. Hiányzó embrióré
szeknek, esetleg fél embrióknak meg
sértett s emiatt nyugalomban maradt 
fél blasztomerák plazmaanyagából utó
lagos fejlődéssel való kiegészítését P.- 
nak nevezzük. A P. fogalma egy bi
zonyos kísérlethez fűződik, amelynek 
során kétsejt állapotban levő béka
pete egyik sejtjét forró tűvel megszűr
ték és ezáltal a további fejlődésből 
kikapcsolták, míg a másik sejt za
vartalanul fejlődött tovább s egy fél 
vagy pedig nagyon hibás embriót ho
zott létre. Megesett azonban, hogy a 
fél petesejt sérülése nem volt olyan 
mértékű, hogy azt elpusztította volna, 
benne sejtmagvak jelentek meg, ame
lyek ritkábban a sérült sejt magvá- 
ból származtak, gyakrabban azonban 
az épen maradt és fejlődésnek indult 
petefélből vették eredetüket. A sérült 
petefél plazmája ezeknek a sejtmag
vaknak felhasználásával fejlődésnek in
dult és bár az egészséges embriófél
től fejlődésében elmaradt, azt egy tel
jes embrióvá egészítette ki. Ezt az 
utólagos, eredeti sejtanyaggal való 
hiánypótló fejlődést P.-nak nevezzük.

D .E .ésK .A .
Posztglaciális korok és vegetáció

juk. Az utolsó eljegesedés hatásainak 
megszűnte óta eltelt kb. 12.000 év klí
májának és vegetációjának változásait 
(klimatikus szukcesszióját 1. ott) a 
pollenanalitikai kutatások (1. ott) tár
ták fel; ezek Közép-Európában (és ná
lunk) leginkább a mai fenyves régióra 
(1000—1600 m, ahol tőzegmohaláp- 
jaink tenyésznek) vonatkoznak. Blytt
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és Sernander elmélete a posztglaciális 
nedvesebb -hűvösebb és melegebb-szára- 
zabb korszakok változásáról — bár 
módosulva, mert az atlantikus klíma
optimum utáni rosszabbodást csak ki
sebb ingadozások szakítják meg — iga
zolást nyert, a xerofil Pinus- és Quer- 
cws-vegetációt az inkább higrofil Fa
gus, Abies, Picea váltotta fel. Hasonló

A Kárpátokban regionális eltérések
kel a középeurópai alapszukcesszió ér
vényesül, a prae-infraboreális korban a 
Pinus, Betula, a boreálisban a kevert 
tölgyes, az atlantikus lúcos, majd a 
szubboreális bükkös és lúcos után a 
szubatlantikus végén a lúcosok válnak 
uralkodóvá. Az ösmátra keleti felében 
(Bükk) a fenti szukcesszió érvényes, 
míg nyugati felében (Dunántúl) so
káig az erdeifenyő marad uralkodó. Az 
Alföldön a boreális sztyepet az erdős- 
lápos puszták, majd erdősztyep váltják

klíma- és vegetációváltozások játszód
tak le az interglaciális korszakokban 
(1. ott) is. — Mivel a jégkorszak után 
az uralkodó fafajok fokozatosan tér
nek vissza déli refúgiumaikból (1. ott), 
különböző területeken ugyanazon vege
táció más-más időben alakul ki, azaz 
a klimatikus szukcesszió területeként 
változik.

fel (1. Puszta). — A tőzegmohalápok- 
ban a Sphagnum-tőzeg először az at
lantikus korban képződik, a szárazabb 
szubboreálisban helyébe Calluna-, Erio- 
phorum-tőzeg lép, az újra nedvesebb 
szubatlantikusban ismét Sphagnum- 
képződés indul meg, a két utóbbi közt 
a határhorizont alakul ki. S. R.

Posztredukció, 1. Mutáció.
Potamoplankton a folyóvizek plank

tonja (1. ott).
Potencia. Régebbi tágabb értelme

zésben a fejlődő pete és csira egyes

Áttekintés.

К о r Klímajelleg Kultúr- Vegetáció
korszak K árpátok Ő sm átra

Praeboreális
(átmeneti) szubarktikus Solutréen Dryas-tundra
— 12000 Kr. e. (jégkorszaki)

Infraboreális Betula-Pinus Pinus silvest-
— 8000 Kr. e. hideg-száraz Magdalénien (P. montana) ris

Boreális
— 5500 Kr. e. meleg-száraz Palaeölith Corylus-Pinus Corylus-

majd kevert tölgyes
Atlantikus mérsékelt (Quercus, Tilia, Ulmus)
— 3000 Kr. e. meleg-nedves Korai neolith később Fagus később Fagus

és Picea Carpinus
Szubboreális kevésbé ned-

-  800 Kr. e. vés, meleg, 
majd klíma- Késői neolith Fagus-Abies- Fagus-Abies

romlás kezdete Bronz (Alnus)

H a t á r h о r i z o n t
Szubatlantikus nedvesebb, Praehis- Fagus-Abies Quercus-Car-

800 Kr. e. hűvösebb torikus (Picea) pinus-Fagus

Jelenkor klímajavulás Picea » „



területeinek fejlődési lehetőségét je
lentette, amely fejlődési lehetőség a 
ténylegesen teljesített fejlődésnél ren
desen sokkal tágabbkörü és változa
tosabb. A csiraterületek fejlődésbeli 
Р.-ja egy, a rendes fejlődés folyamán 
ki nem használt lehetőség, amelynek 
jelentősége csak fejlődési zavaroknál, 
rendellenességeknél, sérüléseknél je
lentkezik, amidőn a sérült vagy el
veszett részt a szomszédos csiraterü
letek a föltétien szükségesnél tágabb 
fejlődési képességüknél fogva minden 
nehézség nélkül regulativ úton (1. 
Reguláció) pótolni tudják. A regulá
cióképesség és a P. párhuzamosan ha
ladó tulajdonságok, amelyek egymás 
jelenlétét feltételezik, egyik hiánya a 
másik létezését kizárja. Ezzel szemben 
a P. és determináció között fordított 
viszony áll fenn. A determináció elő
re haladásával ugyanis a P. csökken 
és megfordítva. A csira P.-jának ér- 
1 ékmérője a regulációképessége. Ez 
lehet egészen csekély, elenyésző, mint 
a mozaikpetéknél (1. ott), vagy igen 
nagy, mint a regulációs petéknél (1. 
ott). — Az olyan csirát vagy csira- 
területet, amelynek szélsőséges eset
ben minden része bármilyen szerv fej
lesztésére képes, vagyis a csira az ab
szolút regulációs típusba tartozik, har
monikus ekvipotenciális rendszernek 
nevezzük. — A P.-nak még a regulá
ciós peténél is magasabb fokozatát a 
regeneráció folyamatában találjuk meg. 
A regeneráció folyamán ugyanis már 
egyszer kifejlesztett, de aztán elveszett 
szervek képződnek újra, amiből követ
kezik, hogy a regeneráció a rendes fej
lődésen túlmenő többteljesítményt s 
ezzel kapcsolatban magasabb potenciát 
képvisel. A P. legmagasabb fokozatát 
a regeneráció bizonyos speciális esetei
ben találjuk meg. Ezen speciális esetek
ben a szervezet olyan szerveket regene
rál, melyeknek még csonkját sem tar
talmazza, tehát a regenerációnak eb
ben az esetében teljes újraképzésről be
szélhetünk. — A P. nem egységes fo
galom, mert annyi fajtája lehetséges, 
ahány fejlődési részletfolyamatot tu
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dunk megkülönböztetni. így újabban a 
fejlődés négy legfontosabb részletfolya
mata, a kinematika (1. ott), az organi
záció (1. ott), a differenciálódás (1. ön- 
differenciálódás) és a növekedés szerint 
négy fő Р.-fajtát különböztetnek meg:
1. Alakkópző mozgásokra vonatkozó P.
2. Szervképző folyamatokra vonatkozó 
P. 3. Szövettani kikülönülésre vonat
kozó P. 4. Növekedésre vonatkozó P.

D. E. és K. A.
Potenciál és potenciálkülönbség, elek

tromos. Az elektromos tér valamely 
pontjában a p o t e n c i á l  azt a mun
kát jelenti, amellyel egységnyi töltést 
a megjelölt pontból a végtelenbe vi
hetünk. Gyakorlati egysége 1 Volt (1. 
ott). — Két pont között a p o t e n 
c i á l k ü l ö n b s é g  azt a munkát 
fejezi ki, amellyel egységnyi töltést az 
egyik pontból a másikba vihetünk. — 
A nyitott áramforrás (galvánelem, di
namó stb.) két pólusa közt levő poten
ciálkülönbséget e l e k t r o m o t o r o s  
e r ő  nek nevezzük. M. J.

Potenciál-gradiens. Az elektromos 
erőtér pontjai közt általában potenciál- 
különbség van. A potenciálkülönbséget 
két, egymástól az erővonalakra me
rőleges irányban 1 cm-nyire levő 
pont között Р.-nek nevezzük. Pl. 100 
volt/cm. — Ha áram halad át veze
téken, akkor a potenciál a vezeték 
mentén változik. A vezetéknek 1 cm- 
nyire levő két pontja közt levő po
tenciálkülönbséget szintén Р.-nek ne
vezzük. Ugyanez a fogalom lép fel az 
elektromos kisülés terében is (1. Ka- 
tódesés). A levegő elektromos teré
ben 1 m-nyire levő pontok potenciál- 
különbségét nevezzük gradiensnek (1. 
Feszültségesés a levegőben). M. J.

P o te n c iá lis  hőmérséklet az a hő
mérséklet, amellyel adott gáztömeg 
akkor bírna, ha a környezettel való hő
közlés, vagy onnan való hőelvonás 
nélkül, szóval „adiabatikusan“ 1000 
millibár (=  750H mm higany) nyo
más alá hoznók. A légkörtanban 
azért fontos ez a fogalom, mert lehe
tővé teszi különböző magasságokban 
levő légtömegek összehasonlítását. Ha
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a vizsgált gáz P.-e alacsonyabb, mint 
a kritikus hőmérséklete, akkor a csepp- 
folyósodás jelenségére is tekintettel kell 
lennünk; ezért a gyakorlati meteoro
lógus ú. n. e k v i v a l e n s  Р.-tel dol
gozik, amely a levegő vízpáratartalmá
nak rejtett melegét is figyelembe veszi. 
E fogalom bevezetése tette lehetővé a 
csapadék és az éjjeli hőmérséklet (fagy) 
pontosabb előrejelzését. A. L.

Potenciális sűrűség az a sűrűség, 
melyet adott állapotú gáztömeg abban 
az esetben venne fel, ha hőátadás nél
kül (adiabatikusan) 1000 millibár nyo
más alá hoznók. A. L.

Potenciálmeghatározó folyamat az 
az elektródon végbemenő folyamat, mely 
az elektródpotenciál nagyságát meg
szabja. Elsőfajú megfordítható elektró
dokon az ionok semlegesítése, illetőleg 
az elektród atomjainak az ionizációja 
a potenciálmeghatározó folyamat. P. 
szerepét játszhatják azonkívül más fo
lyamatok is, így pl. ionoknak a felüle
ten való adszorpciója. E. G. T.

Potenciálos áramlások, más néven 
örvénymentes áramlások, melyekre néz
ve az a jellemző, hogy az áramlási se
bességek egy cp (x, y, z, t ) potenciál- 
függvénytől (melyben t  az idő) nyer
hetők olymódon, hogy annak differen
ciálhányadosát képezzük a szerint az 
irány szerint, melyben a sebességvek
tornak a komponensét keressük, azaz:
áqp ő(p <5 qp

Tx = vx ; - d y = vy ; J ^ ^ vz vag^

ahol X, y, z  a térkoordináták és s az 
áramlásvonal érintőjéneke iránya, v x 
Vyt vz és vs az illető irányokba eső 
6ebességkomponensek. Ha nem létezik 
ily qp-függvénv, úgy az áramlás nem 
potenciálos, hanem örvényes. — Noha 
a valóságos viszkózus folyadékok áram
lásai ilyen nem P., újabban a külön
féle alakú testek körüli áramlások po
tenciáljának felkeresése révén következ
tetnek az ilyen testek körüli áramlások 
sebességeiből a testre ható nyomások

eloszlására, aminek pl. léghajóalakok 
stb. esetében van technikai fontossága.

F.K.
Potenciométer. A P. arra szolgál, 

hogy segítségével egy elektromos rend
szernek folytonosan változtatható fe
szültséget tudjunk adni. Lényegében 
oly ellenállást nevezünk Р.-nek, mely
nek a két végén lévő áramhozzávezeté- 
sen kívül még egy vagy két, az ellen
állás mentén eltolható, ú. n. csúszó
kontaktusa is van. Alkalmazásakor a 
feszültséget a P. két végéhez kötjük és 
az egyik vége és a csúszókontaktus 
közt, vagy a két csúszókontaktus közt 
levehetünk különböző nagyságú feszült
ségeket. A csúszókontaktus eltolásával 
a potenciométer mentén a feszültség 
folytonosan növelhető nulla értéktől 
egész a P. két végére vezetett feszült
ség értékéig. — Működése azon az elven 
alapul, hogy a feszültségesés egy ellen
állás mentén arányos az ellenállással 
(Ohm törvénye). A P. két vége közt 
megvan a teljes feszültség, az ellen
állásból a csúszókontaktus segítségével 
kisebb-nagyobb darabokat beillesztve, a 
kapott feszültségkülönbségek a beikta
to tt ellenállásdarabok nagysága szerint 
fognak változni. F..M.

Potenciometriás titrimetria a tér- 
fogatos analízis egyik ága, mely a 
vizsgált oldatban levő meghatározan
dó alkotórész és a mérőoldatban levő 
reagens között végbemenő reakció 
ekvivalenspontját fizikai-kémiai mérő
módszerrel, mégpedig a vizsgált ol
dat és egy alkalmas mérőelektród 
között fellépő feszültségkülönbségnek 
a titrálás folyamán történő válto
zása megfigyelésével állapítja meg. 
E meghatározás a koncentrációs lán
cok elméletének analitikai-kémiai al
kalmazásán alapszik, azonban a tit
rálás szempontjából nem az a fon
tos, hogy a mérőoldat részleteinek a 
vizsgált folyadékkal való elegyítésekor 
a keresett ionkoncentráció változása 
következtében fellépő feszültségválto
zás teljesen megfelel-e a Nernst-egyen- 
let követelményeinek, hanem az, hogy 
az alkalmazott indikátor- vagy mérő-
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elektród a bekövetkezett változást rög
tön jelezze, vagyis hogy ne késedelme
sen következzék be a feszültségválto
zás. A vizsgált oldat és az indikátor- 
elektród között levő feszültségkülönb
ség megfigyelésére mindazon módszere
ket használják, amelyek az elektromos 
potenciál mérésére ismeretesek, a gya
korlat számára mégis a csővoltmérőé 
berendezések a legalkalmasabbak, mert 
a vizuális titrálásokhoz hasonlóan, a 
titrálás menetének folyamatos megfigye
lését teszik lehetővé. E mérőberendezé
sek alkalmazásával a vizsgált folya
dékba merülő indikátor-elektród és egy 
másik, közömbös elektród közötti fe
szültségkülönbség mérését végzik.

A titrálás végpontja több módszer 
segítségéve] állapítható meg, melyek 
közül a leghasználatosabbak a követ
kezők: 1. grafikus ábrázolással, az ab
szcisszán jelezve a mérőoldatból fo
gyott mennyiségeket, az ordinátán pe
dig az egyes mérőoldatrészletek és az 
általuk okozott feszültségváltozásnak 
olymódon képezett hányadosait, hogy 
minden észlelési pontban az a feszült
ségváltozás szerepel, amely 1 cm3 mérő
oldatnak a vizsgált folyadékhoz való

adására következett volna be
( J E l \
у A vol)'

A grafikonon leolvasott legnagyobb ér
ték az ekvivalens-pont; 2. közömbös 
elektródul az indikátor-elektróddal min
den tekintetben egyező elektródot al
kalmaznak, amely olyan oldatba merül, 
amelynek az összetétele ugyanaz, mint 
amilyen a vizsgált oldaté az ekviva
lens-pontban, a feszültségkülönbség te
hát a két elektród között az ekviva
lens-pontban szűnik meg; 3. a két elek
tród között fellépő feszültséggel szem
be kapcsolnak kompenzációs áramkör 
segítségével egy éppen akkora feszült
séget (ekvivalenspont-potenciált), mint 
amekkora az indikátor és a közömbös 
elektród között a titrálás végpontján 
fellépő feszültségkülönbség és ekkor a 
közbeiktatott galvanométer az ekviva
lens-pontban nulla feszültséget mutat, 
a mérőoldatfelesleg pedigpólusváltozást 
idéz elő,

A P. a gyakorlatban mindinkább el
terjed, mert sok esetben előnyösen hasz
nálható, így pl. színes oldatok titrálá- 
sára, extrém híg oldatok vizsgálatára 
(egyes esetekben Vio-ooo n mérőoldat is 
alkalmazható), vagy — mert vele né
mely esetben igen nagy — 001%-nyi 
pontosság érhető el; a legfontosabb 
előnye azonban az, hogy potenciomet- 
rikusan ugyanazon mérőoldattal egy
másután titrálható valamely vizsgá
landó oldatban több rokonalkatrész, 
ami igen nagy idő- és munkamegtaka
rítást jelent. Sorozatos mérések pedig 
megfelelő berendezésekkel automatiku
san végezhetők. Sz. L. és V. A.

Pozitív fényoszlop, 1. Geis6ler-cső.
Pozitron. Anderson kozmikus suga

rakat erős mágneses téren vezetett át. 
Így a sugarak pályája meggörbül. A 
pályát a Wilson-ködmódszerrel (Lőtt) 
láthatóvá tette. Ekkor olyan részeket 
talált, melyeknek pályája ugyanolyan

mértékben görbült, mint az elektroné, 
de ellenkező irányban; a pálya külső 
alakja is megegyezett. Anderson ezt 
úgy értelmezte, hogy a részecskék po
zitív elektronok, röviden P.-ок. Töme
gük ugyanakkora, mint az elektroné, 
töltésük is akkora, de pozitív. J. Curie 
és Joliot is megfigyeltek ilyen részeket,
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de azt hitték, hogy közönséges elektro
nok, csak ellenkező irányban haladnak, 
mint a többi elektron. — Chadwick, 
Blackett és Occhialini, mikor neutro
nokat ólomlemezre vetettek, megfigyel
ték, hogy az ólomból Р.-ok lépnek ki. 
Ábránkon elektron és P. pályáját lá t
juk egymás mellett. A felvételt Meit
ner készítette úgy, hogy thorium C"y- 
sugárzását ólmon bocsátotta át. Az 
ólom a felül látható tokban van. A leg
újabb felfogás szerint a y-sugárzás 
energiakvantuma alakul át az energia 
tétlensége értelmében P.-ná és elektron
ná. Ezek tehát egyszerre keletkeznek.

M. J.
Pörgettyű mint iránytű. A földmág- 

nesség hatását a hajó testének vas
részei lényegesen befolyásolják, még
pedig változó mértékben (1. Földinduk
ció). Ezáltal a mágnestű sokszor alig 
használható. Ilyenkor a pörgettyűt le
het mint iránytűt használni. Ha a pör
gettyűt úgy helyezzük el, hogy ten
gelye vízszintes marad, pl. azáltal, 
hogy a pörgettyű higanyon úszik, 
akkor a Föld forgása folytán tengelye 
észak-dél irányban helyezkedik el. En
nek alapján már Foucault alkalmazta 
a pörgettyűt irányjelzésre. A gyakor
latban az Anschütz—Kämpe-rendszer 
terjedt el. Az 5 kg súlyú pörgettyűt 
20.000/min. fordulatszámú motor ta rt
ja forgásban. Az úszó, mely a pör
gettyűt tartja és a szélrózsát is hordja, 
higannyal telt edényben úszik. Az egész 
rendszer rezgéseit csillapító berendezés 
csökkenti. A megindítás után néhány 
óra alatt a pörgettyű tengelye észak
dél irányba áll be. Menet közben, ha 
a hajó nyugati irányban halad, a Föld 
forgássebessége látszólag csökken és 
ezzel a pörgettyűre ható beállítóerő 
kisebb lesz. Északi irányú menetnél a 
Föld tengelye kis szöggel látszólag el
fordul. Ezek a körülmények kisebb, né
hány ívpercnyi hibát okozhatnak, de 
ezt táblázat segítségével tekintetbe le
het venni; — Pontosabb irányjelzésre 
a hárompörgettyűs rendszert használ
ják. Egy főpörgettyű az észak-déli 
irányt mutatja. Azonkívül az úszó

még két mellékpörgettyüt is hord. Mind 
a három megegyező irányban forog. 
A mellékpörgettyűket karok úgy ta r t
ják, hogy tengelyük az észak-dél-irány- 
tól eltér, mégpedig ugyanakkora szög
gel, de ellentett irányban. Ez a szög 
30°. Ha az egész rendszer az észak- 
dél-irány körül leng, akkor a mellék
pörgettyűk elfordulnak és ezzel a rend
szer lengéseit csökkentik. Minden za
var azáltal kisebbedik, hogy az egész 
rendszer Cardani - féle felfüggesztését 
egy negyedik pörgettyű támasztja meg 
és a pörgettyűt védett helyen állítják 
fel. Ennek a főpörgettyűnek mozgását 
elektromos úton átviszik különböző 
helyeken felállított szélrózsákra. M. J.

Praecipitatio, 1. Precipitáció.
PreboTeális kor, 1. Posztglaciális ko

rok.
Precesszió, 1. Égi mechanika.
Precipitáció (praecipitatio, ki- vagy 

lecsapás): a szerológiában az a je
lenség, amidőn tiszta, átlátszó kol- 
loidális oldatokban akár normál-, 
akár immunsavók hozzáadására za- 
varodás, majd pelyhesedés és a pely- 
hek leülepedése következik be. A 
P. fehérjés anyagoknak kicsapódása, 
mely fajlagos és azon alapszik, hogy 
a savókban foglalt normál- vagy im- 
munprecipitin kapcsolódik a fehérje- 
oldat szuszpendált molekulacsoport
jaira (micelláira), minek következmé
nyeként ezek összetapadnak egymás
sal és alásüllyednek. (Ez a folyamat 
hasonló az agglutinációhoz, 1. ott.) — 
A különféle fehérjéknek parententerá- 
lis úton állati szervezetbe való bevite
lére ez utóbbiban precipitinek kelet
keznek, melyek különösen a vérsavó
ban mutathatók ki könnyen. A P.-ós 
kísérlet egyszerűen az ú. n. aláréteg- 
zési eljárással végezhető: körülbelül 
ceruzavastagságú próbacsőbe a vizs
gálati fehérjeoldatból töltenek 2—3 
cm magas réteget, a csövet ferdén 
tartva ennek falán a precipitáló savó
ból néhány csöppet beleeresztenek. A 
savó nagyobb fajsúlyánál fogva a cső 
fenekére süllyed és csakhamar, azaz 
már az első perceken belül, a két fo
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lyadék érintkezési síkjában homályo- 
sodás áll be; a homály fokozódik, a 
fehéres Báv szélesedik, órák múlva 
pedig apró pelyhek alakjában, mint 
finom-szálas csapadék a fenékre süly- 
lyed. — A keverési eljárással élve, 
a két folyadékot csőben összeöntik, 
mire az egész keverék zavaros lesz, 
egy idő múlva pedig a csapadék a 
fenéken összegyűl. Immunsavók P.-ja 
nagy mértékben fajlagos, épp ezért 
kiterjed a közelebbi rokonság körére 
is (ú. m. az agglutináció, 1. ott). Em
beri vérsavóval (pl. nyúlból) termelt 
immunsavó legerősebben precipitál em
beri fehérjét, de precipitál majomfehér
jét is és pedig anthropoid majmokét 
inkább, mint alacsonyabb fokúakét. 
Lószérummal termelt savó legjobban 
precipitál lófehérjét, de — bár ke- 
vésbbé — szamár-, öszvér-, zebrafe
hérjét is stb. A P. a gyakorlatban fe
hérjeféleségek fajiságának (faji szár
mazásának) meghatározására szolgál
hat; így pl. vagdalt húsfélék (kolbász, 
hurka) ellenőrzésére, hamisításuk (ke
verésük) földerítésére, éppúgy tejter
mékek, lisztfélék és tészták fajiságá
nak megállapítására; mert növényi 
fehérjék is jó és fajlagos precipitino- 
gének. Igazságszolgáltatási célból a 
P.-val lehet eldönteni, hogy bűnjele
ken található vérnyomok emberből 
származnak-e vagy sem, ami más mó
don eddig lehetséges nem volt. P. H.

Precipitinogen (vagy precipitogen): 
a szerológiában minden olyan anyag, 
mely állati szervezetben precipitin ter
melését váltja ki; általában fehérje
anyagok állati vagy növényi szerve
zetekből vagy baktériumokból. A P.-t 
a precipitációhoz való viszonylatban 
precipitábilis anyagnak is nevezik, de 
nem egészen találóan, minthogy a 
csapadékot nemcsak, sőt sokszor nem 
is főleg ez az anyag, hanem a preci- 
pitáló savó (precipitin) szolgáltatja.

P. H.
Precipitin : normál- és immunsavók- 

ban foglalt az az anyag, mely preci
pitál (1. Precipitáció) és amely való
színűleg a savó globulinjeihez van köt

ve. Normálsavók precipitáló hatása 
sokkal gyöngébb, mint az immuneavóké 
és nem általános, hanem csak bizonyos, 
egy- vagy többféle fehérjeféleség ellen 
irányul; immunsavók precipitáló hatá
sa aránytalanul erősebb, melyhez ké
pest a benne esetleg foglalt normál-P. 
teljesen háttérbe szorul. Valamely savó 
Р.-tartalmát (erősségét, titerét) bevett 
szokás szerint nem a precipitáló savó
nak még hatásos higításával fejezik ki, 
hanem a precipitinogen ama higítási 
fokával, mely a higítatlan P.-nel még 
precipitál; pl. ha nyulat emberi vér
savóval (mint precipitinogénnel) keze
lünk, ennek vérsavója tartalmazza az 
immun-P.-t; ha utóbbi emberi vérsavó
nak még 50.000-szeres higításával pre
cipitál, akkor annak titerét 50.00-sze- 
resnek mondjuk. Minthogy a precipi- 
tinogén (1. ott) sokszor nem egységes 
anyag (a savóban albumin, globulin, 
a tojásban fehérjéje és sárgája van 
stb)., ennélfogva a velük termelt im
munsavók elemzésével ennek megfele
lő ig  több P. is mutatható ki. — Gya- 
karlatilag Р.-en precipitáló savó ér
tendő. P. H.

Preformáció. A szó közvetlen jelen
tése előreképzés, előrealakítás. Jelen
tése a fejlődéstudományokban is, mint 
látni fogjuk, nagyjából ezzel azonos, 
vonatkozásai és belső tartalma azon
ban az idők folyamán többször lénye
ges változáson estek keresztül. A leg
régibb P.-elmélet azt tanította, hogy a 
csírasejtek egyikében: az ondósejtben 
vagy a petében a jövendő élőlény mi- 
miatür kiadásban teljesen elő van ké
pezve s csak alkalmas körülményekre 
van szüksége, hogy fejlődésnek indulva 
a fajra jellemző alakot és nagyságot 
elérje. Eszerint a fejlődés folyamán 
semmi új nem alakul, csak a meglévő 
bontakozik ki. E nézet vallói azonban 
még abban sem tudtak megegyezni, 
hogy melyik csírasejtben van tulajdon
képen a kis élőlény előreképezve? Az 
о V i s t á к a petében képzelték el a 
preformált élőlényt s az ondószálnak 
semilyen, vagy pedig csak alárendelt, 
fejlődést megindító szerepet tulajdoni-
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tottak. Ezzel szemben az ú. n. a n i- 
m a l c u l i s t á k  a preformált élő
lényt a spermiumba képzelték bele, a 
petét pedig csak alkalmas tápláló
anyagnak tekintették.

A P. tanának e kezdetleges formáján 
val szemben Wolff C. F. az e p i -  
g e n e z i s  tanát (1. ott) állította 
szembe, s a két nézet, bár tartalmá
ban megváltozva, évszázados harcát 
még ma is vívja.

A P. tanának minden tapasztalati 
alapot nélkülöző első naiv formáját 
egy másik, szintén spekulatív alapo
kon nyugvó, de már sok tapasztalati 
körülmény szemmeltartásával készült 
elmélet váltotta fel (Weismann). Esze
rint az élőlény minden egyes tulajdon
ságát és egyéb körülményeit egy-egy 
d e t e r m i n á n s  szabja meg. Ez a 
determináns valóban létező, anyagi ter
mészetű valami. Székhelye a sejtmag, 
amelyben a determinánsok ú. n. i d- 
ekben csoportosulnak. A sejt proto
plazmájának a fejlődésben csak passzív 
szerepe van. A fejlődés folyamán a de
termináns a megfelelő csiraterületekben 
a plazmába vándorol s ott a differen
ciálódás irányát megszabja. Ha a de
terminánsok a fejlődés irányát és az 
egyes tulajdonságokat közvetlenül szab
ják meg, akkor az élőlény különböző 
tulajdonságainak harmonikus eloszlása 
a szervezetben csak úgy lehetséges, ha 
a determinánsok térbeli eloszlása már 
a sejtmagban megfelel a jövendő élő
lény térbeli viszonyainak (a determi
nánsok térbelileg preformálva vannak) 
és ha a sejtoszláskor az így térbelileg 
preformált determinánsok bizonyos, 
előro meghatározott szabály szerint 
válnak el egymástól. Ez biztosítaná 
azt, hogy minden determináns végül is 
az őt megillető sejtbe vagy sejtekbe 
jut. A Weismanv-íéh P.-s elmélet cá
folásával it t  nem foglalkozunk, csak 
azt emltíjük meg, hogyha a fejlődés 
minden mozzanata előre meg volna 
szabva, akkor a legcsekélyebb zavar is, 
minthogy a reguláció lehetősége nincs 
meg, szükségszerűen katasztrófához ve
zetne. '

A P. tanának legújabb alakja a mo
dern örökléstan kromozóma-elmélete. 
Eszerint a sejtmagosztódáskor meg
jelenő, bázisos festékekkel erősen fes
tődé szalagok, az ú. n. kroinozómák 
tartalmazzák az örökítő tényezőket. 
A kromozómák alakja és száma a faj
ra jellemző és állandó. A kromozómán 
belül helyezkednek el az állat egyes 
tulajdonságait létrehozó gének, melyek 
anyagi természetű testecskék. Minden 
normális sejtmagban két géngarnitúra 
található, melyek egyike apai, másika 
anyai eredetű. A sejt osztódásakor min
den egyes kromozóma és azon belül 
minden egyes gén kínos pontossággal 
oszlik ketté. Az egyik lényeges eltérés 
a kromozóma-elméletéhez rendkívül ha
sonló a Weismann-elmélettel szemben, 
ahol a determinánsok, melyek itt a gé
neknek felelnek meg, nem oszlanak, ha
nem elválnak egymástól. Másik lénye
ges eltérés az, hogy a modern kromo- 
zóma-elmélet szerint a gének nem köz
vetlenül, hanem hosszú fizikai-kémiai 
reakcióláncolat keltése révén hozzák 
létre a nekik megfelelő tulajdonságot. 
Akár közvetlenül, akár közvetve kép
zeljük a determinánsok, illetőleg gének 
által képviselt tulajdonságok létrejöt
tét, mindkét esetben az a lényeg, hogy 
minden tulajdonság valamilyen formá
ban preformáiva van és a fejlődés nem 
más, mint a praeformált tulajdonsá
gok kibontakozása. D .E .ésK .A .

Preredukció, 1. Mutáció.
Prerie, 1. Duriherbosa.
Presence-absence elmélet, 1. Van

ni ncs elmélet.
Prevalencia, 1. Uniformitas.
Prevost törvénye, 1. Sugárzási egyen

súly.
Prezumptív szervtelepek. A fejlő

désnek indult petén és embrión, an
nak faji hovatartozandóságától füg
gően előbb vagy később, részben egy
szerű megfigyeléssel, részben kísérleti 
beavatkozásokkal körülírt területeket 
lehet elkülöníteni, amelyekből a za
vartalan fejlődés folyamán szigorúan 
előre meghatározott minőségű szöve
tek és szervek fejlődnek, Ezeket a
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körülírt területeket Р.-nek nevezzük. 
Alkalmas anyagon a P. helyzete egé
szen a barázdálatlan petéig követhe
tő visszafelé, amiből következik, hogy 
a P. a jövendő szerv tulajdonságaiból 
még semmit sem tartalmaz, a szerv
telepben a jövendő szerv praeformálva 
nincsen, a telep a szervre jellemző 
tulajdonságokat csak a fejlődés folya
mán nyeri el. Amit misem bizonyít 
jobban, mint az, hogy a szervtelep 
kellő időben új szomszédsági viszo
nyok közé plántálva egészen más 
szervet hozhat létre, mint amilyen 
eredeti helyén fejlődött volna belőle.
— Vannak peteféleségek, amelyeken 
természetes ismertető jelek könnyítik 
meg a P. korai felismerését. Ahol 
ezek hiányoznak, kísérletekkel hatá
rozható meg az egyes csiraterületek 
jövendő alaktani jelentősége.

D. E. és K. A.
Primér elemek, azok az áramter

melésre használt galvánelemek, melyek 
kisülésük után, ellentétben a szekun
dér elemekkel vagy akkumulátorokkal, 
nem tölthetők újra, hanem az elektród
anyagot meg kell újítani. A P. közül 
a gyakorlatban manapság már csak 
a Meidinger - elem (ZnjMgSOi - oldat/ 
('uS0 n-oldatiСи) és főleg a Leclanché- 
elem (1. ott) használatos. E. G. T.

Primér (elsődleges) részecskék a 
diszperzrendszereknek olyan részecs
kéi, melyeknek amikroszkópos mé
retű építőelemei (atomok, ionok vagy 
molekulák) kémiai vegyértékkel, asz- 
szociációs vagy van der Waals erők
kel kapcsolódnak egymáshoz. Lehetnek 
kristályos-, mezomorf-, vagy amorf- 
szerkezetűek (1. Szekundér-részecskék).

B .A .
Probléme restreinte, 1. Égi me

chanika.
Producensek ( =  termelők), táplál

kozásbiológiai szempontból valamely 
biocönózisnak (1. ott) azok a tagjai
— főleg zöld növények —, melyek 
asszimiláció útján szervetlen anyagok
ból szerves anyagokat készítenek, azo
kat felhalmozzák s így a fogyasztók

(konzumensek, 1. ott) főleg belőlük 
nyerik szerves táplálókanyagaikat.

V. L.
Proenzim, 1. Enzim.
Profundáíis öv ( =  mélységi öv) a 

tavaknak mély területe, melyben ma- 
gasabbrendű, helyhez kötött növény
zet már nem él. A tavak szabad, 
nyiltvizű területe (1. Litorális öv). V. L.

Prognózis, jövőbeli események lo
gikai következtetés útján való előre
jelzése. A természettudományi prognó
zisok legismertebb alakja az i d ő j e l 
zés;  megkülönböztetendő a nem tu
dományos eszközökkel és nem logikai 
elvek alapján készülő „időjóslatoktól“.

A. L.
Prolan A és Prolán B, 1. Hipofizis.
Protaktinium, a tantállal homológ 

rádióaktív elem (ekatantál; vegyjele 
Pa); 1918-ban fedezték fel 0. Hahn és
L. Meitner. Az uránszurokércnek a rá
dium kivonása után visszamaradt rész
letéből állítják elő, bonyolult kémiai 
műveletek útján. Igen lassan bomlik 
alfa-sugárzás közben aktiniummá (1. 
Rádióaktív bomlássorok). 1. L.

Protargol, gyógyszer, 8-3% ezüst- 
tartalmú ezüst-fehér jekészítmény.

Proteáz, 1. Enzim.
Proteidák, 1. Fehérjék.
Proteinek, 1. Fehérjék.
Proteinoidek, 1. Fehérjék.
Proton a hidrogénatom magja, 

töltése a pozitron felfedezéséig a po
zitív elektromos töltés eleme. Elektro
mos töltése akkora, mint az elektroné, 
vagyis 4 '7 7 .10~10 elektrosztatikai 
egység, de pozitív. A hidrogénatom 
P.-ból és körülötte keringő egyetlen 
elektronból áll, tehát a P. tömegét úgy 
kapjuk, ha a hidrogénatom tömegéből 
az elektron tömegét levonjuk. A P. 
tömege 1*66.10~24 gramm, 1847-szer 
nagyobb, mint az elektron tömege. A 
pozitív hidrogénion, amely az atomból 
úgy keletkezik, hogy elektronját el
veszti; azonos a P.-nal. M. J.

Protonhullámok. A protonokhoz tar
tozó de Broglie-hullámokat (1. Elek
tronhullámok) Sugiura mutatta ki elő
ször. A rács valamilyen kristály vagy



vékony fémlemez, amely szintén apró 
kristályokból áll. A protonokat úgy 
keltette, hogy palládiumot, melyben 
elnyelt hidrogén van, melegített. A ki
lépő hidrogén elektronokkal összeütkö
zik és így atomja protonra és elek
tronra bomlik. A keletkező részek mág
neses téren haladnak át, it t töltésük 
és tömegük szerint különválnak, fgy 
a protonokat el lehet választani. A 
protonok sebességét úgy lehet változ
tatni, hogy különböző erősségű elek
tromos téren engedjük á t őket. A de

h
Broglie-hullámok hossza: X — ------, hm V
a Planck-állandó, m a mozgó rész tö
mege, V sebessége. Mivel a proton tö
mege nagy az elektronhoz képest, csak 
kis hullámhosszat lehet várni. A kris
tályrács platina és wolfrám volt igen 
vékony, porlasztással előállított ré
tegben. A protonok majdnem súrolva 
érték a lemezt. A „visszavert“ suga
rakat ionozó-kamrával lehet megke
resni. Így a visszavert sugáron kívül 
elhajlított hullámokat is lehet találni. 
A hullámhossz a sebesség növekedése
kor az előbbi egyenletnek megfelelően 
csökkent. M. J.

Protonsugarak. 1. Hidrogénsugarak.
Protonvezetés. A szilárd fémekben 

az elektromos áramot az elektronok 
vezetik s az áram vezetésével nem jár 
együtt anyagi részecskék elmozdulása. 
Ez alól az egyedüli eddig ismert ki
vétel a hidrogénnel telített palladium, 
melyben Coehn szerint az elektromos 
áram hatására az oldott hidrogén ioni
zációja folytán keletkező protonok 
(hidrogénionok) is résztvesznek az 
áramvezetésben, amennyiben a pozitív 
áram irányában vándorolnak. Ez a P. 
Oldott hidrogént tartalmazó palladium 
tehát részint legalább is elektrolitos 
vezetőnek tekinthető. E. G. T.

Protuberanciók, 1. Napfelület.
Provinciák, 1. Kőzetprovincia.
Psainmon, a homokban élő lények 

összessége. A vizek (folyók, tavak, 
mocsarak stb.) közelében a homok fel
színébe víz ivódik, többnyire állan
dóan nedves s ezért egész sereg mik- 

Természettudományi Lexikon.

roszkópikus vízi növény és állat né
pesíti be. Minél mélyebbre hatolunk, 
annál gazdagabb a P. V. L.

Psammofita, homoktalaj növényei, 
1. Mobilideserta.

Pseudogamia, 1. Apomixis.
Pseudohereditas, 1. Látszólagos örök

lés.
Pseudomacchia, 1. Laurilignosa.
Pseudoredukció, 1. Redukciós osztó

dás.
Pszeudovakuum. Ha gáztöltésű cső

ben tartós kisülést keltünk, akkor 
megtörténhet, hogy az áram még 
nagy feszültségkülönbségnél sem ha
lad át, mintha a cső keményedése 
miatt (1. Clean up) a ritkítás igen 
magasfokú lenne. Valóban a nyomás 
akkora, hogy a kisülésnek kisebb fe
szültségkülönbségnél is be kellene áll
nia. Ez a jelenség a P. Többféleképen 
magyarázzák. Knipping szerint a ta r
tós kisülés folyamán a gázból elnyelés 
folytán eltávozik olyan alkotórész, 
amely a kisüléshez szükséges. Ilyenek 
a protonok lehetnek. Güntherschulze 
úgy magyarázza a P.-ot, hogy a fa
lakra elektromos részek tapadnak és 
az elektródok közt levő elektromos 
térrel szemben ernyőző hatást gya
korolnak, így a kisülést gátolják. Ez 
az okoskodás főleg nagyobb nyomás
nál helyes. Alacsony nyomásnál még 
egy okra gondoltak. Amikor az anó- 
don még gáz- vagy vízréteg van, a 
beleütköző elektronok a rétegben több 
iont keltenek, mintha szabad gázt 
ionoznának. Ezek a pozitív ionok a 
katódból új elektronokat szabadíthat
nak ki, azonkívül a térbeli elektron- 
töltést, amely a kisülést gátolja, rész
ben közömbösítik. Mindkét ok a ki
sülést könnyíti. Ha az anódon ez a 
réteg hiányzik, a kisülés megszűnik, 
P. áll elő.' M. J.

Ptialin, 1. Enzim.
Pubertásmirigy, 1. Nemi szervek 

működése.
Pufferoldatok azok az oldatok, me

lyek a bennük (savak és sók, ill. sók 
és bázisok között) fennálló egyensúly 
következtében jól definiált hidrogén-

39
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ionkoncentrációval (hidrogénexponens- 
eel) bírnak, mely sem kisebbmérvű hí
gítás, sem kisebbmennyiségű idegen 
anyag hozzáadására nem változik meg. 
— A legegyszerűbb P. valamely gyenge 
savat (HAc) s annak sóját (К Ac) 
tartalmazzák. A só az oldatban telje
sen disszociáltnak tekinthető, míg a 
sav disszociációjára a tömeghatás tör
vénye értelmében (1. ott) a következő 
összefüggés érvényes:

[ Н - ] .  ]A e~]  
[HA c]

hol a []-ben lévő betűk az illető anya
gok koncentrációját, К pedig a sav 
disszociáció - állandóját jelenti. Mivel 
disszociációkor úgy a sav, mint a só 
A c ~-anionokat szolgáltat és a sav csak 
kevéssé van disszociálva, azért a sav 
által szolgáltatott savmaradék - ionok 
mennyisége elhanyagolható a körül
belül ugyanolyan összkoncentrációban 
jelenlévő sóból keletkezetthez képest, 
és [Ac~ ] — az oldott só mennyisége. 
A fenti egyenletből a hidrogénionok 
koncentrációját kifejezve

[H *]
[HAc]
[ A c ] К.

Az ily P. hidrogénionkoncentrációja 
tehát csak a sav és só viszonyos meny- 
n.viségétől, továbbá a sav disszociáció
állandójától függ, de független az ol
dat koncentrációjától és idegen anya
gok jelenlététől. Ilymódon bármily kis 
hidrogénionkoncentrációt könnyen és 
jól definiáltán állíthatunk elő, mely még 
kismennyiségű savak vagy lúgok hatá
sára is alig változik, mert e kis 
hidrogénionkoncentrációt az aránylag 
nagy mennyiségben jelenlévő sav és só 
koncentráció-viszonya szabja meg.

A P.-nak nagy szerepe van az élő 
szervezetekben, melyeknek nedvei csak 
meghatározott állandó hidrogénionkon
centráció mellett képesek normálisan 
működni. Ez állandóság biztosítására 
az élőszervezet legtöbb nedve puffer- 
anyagokat tartalmaz. — P. ismeretlen 
hidrogénionkoncentrációk meghatározá

sára is alkalmazhatók (1. Kolorímet- 
riás indikátor-módszer). E. G. T.

Pulzációs elmélet, 1. Változó csil
lagok.

Pulzus. A vérnyomásingadozás kö
vetkeztében beálló érfalelmozdulás. A 
P.-nak különböző tulajdonsága van: 
szaporasága (az érlökések száma egy 
perc alatt), gyorsasága (egyetlen egy 
érlökésre vonatkozik, amennyiben gyor
san éri el maximumát), nagysága, ke
ménysége, szabályos vagy szabályta
lan volta. Ezek az orvosra nézve fon
tosak, mert belőlük nemcsak a szív 
állapotára és a beteg hőmérsékletére, 
hanem a betegség minőségére is követ
keztetéseket vonhat. Az érlökések szá
ma egy perc alatt normálisan 72—78. 
Az újszülött, gyerekek és nők P.-а en
nél szaporább, öregeké ritkább. Álta
lánosan tudott, hogy a hőmérséklet és 
a Р.-szám egymással egyenes arány
ban vannak. T. H.

Pupillareflex. Ha a szembe fény jut, 
a pupilla szűkül. Ha csak az egyik 
szemet világítjuk meg, a másik sze
men is szűkül a pupilla (conseneualis 
reactio). Úgyszintén szűkül a pupilla 
közelbenézéskor (convergáláskor) is. A 
pupilla szűkülése reflex-folyamat, mely 
a retináról indul ki, a látóidegen 
tér be az agyba, ahol a (szemmoz
gató idegre (nervus oculomotorius) 
kapcsolódik át. Közelbenézéskor nem 
a szemideg- (nervus opticus-) rosto
kon halad a reflex az agyba, ez ma
gyarázza, hogy egyes betegségeknél 
(pl. hátgerinosorvadás, agylágyulás) 
fény hatására nem szűkül a pupilla, 
csak konvergáláskor (Argyl—Robert- 
son-tünet). T. H.

Pupin-vezeték, 1. Krarup-kábel.
Purgo, gyógyszer, hatóanyaga fenol- 

ftalein.
Push-pull erősítő. A Р.-ben két tel

jesen egyforma elektroncsövet használ
nak, amelyek rácsaira a rácstranszfor
mátor ellentétes fázisban adja rá az 
erősítendő váltakozó feszültséget. Az 
anódárámok ellentétes irányban foly
nak keresztül az anódkör transzfor
mátorának primér-tekercsén és így en-
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пек a transzformátornak a szekundér- 
jében indukált lökéseik összegeződnek. 
A P. előnye, hogy a karakterisztika 
görbültségéből és az anódtranszformá- 
tor vasmagjának telítéséből létrejövő 
torzítások nagyon kicsinyek. V. M.

Puszta eredetileg elpusztult kultúr- 
területet jelent, növényföldrajzban a 
s z t у e p fogalmával azonos. Alföl
dünk utolsó ősi képe az erdős-sztyep, 
amely a posztglaciális (1. o.) boreális 
korú klimatikus sztyepet felváltotta. 
Mai P.-i részben az ősi lösz-sztyepek 
maradványairól, részben az Ősmátrá- 
ról (1. o.) füvesedtek, de a P.-i termő
helyet történelmi - kulturális tényezők 
teremtették meg, úgy mai homok-, 
mint szikes-P.-ink helyén egykor más, 
természetes vegetáció (erdők, lápok, 
mocsarak) virult. Mai edafikus jellegű 
vegetációjának (homokpuszták, 1. Mo- 
bilideserta; szikespuszták, 1. Siccide- 
serta) kialakulását, különösen a fák 
tenyészésót a talajvíz elérhető volta 
(és a káros sók) szabják meg. Az Al
föld tehát egykor erdős-sztyep (1. ott), 
ma kultúrsztyep, ősi növényszövetkeze- 
tei: mocsarak, lápok, láp- és ligeter
dők, homoki erdők, löszpuszták, míg 
homok- és sóspusztáit fejlődéstörténe- 
tileg másodlagos, edafikus vegetáció bo
rítja. Klimaxnövényszövetkezete a töl
gyes. — ősi P.-i flórája keletről (pon- 
tusi vagy délorosz sztyepek) szárma
zott (a fajok 20%-a), főkép a Duna- 
völgyön vándorolt be, a boreális korban 
(pontusi flórajelleg, 1. Sztyep). S. R.

Pütter-elmélet kimondja, hogy a 
vizek élőlényei nemcsak a formált 
táplálékokból élnek, hanem leginkább 
bőrükön át a vízben oldott szerves 
anyagokból is táplálkozni képesek. 
Erősen vitatott, de meg nem döntött 
elmélet. V. L.

Pyramidon, gyógyszer, dimetil-ami- 
do antipyrin.

Quincke cső, 1. Hanginterferencia.
A Qu- val kezdődő címszavakat 1. 

Kv alatt.

К
Racionális egyenértéksúly. A nem

zetközi atómsúlyok és a belőlük le
vezetett egyenértéksúlyok légüres tér
ben végzett mérésekre vonatkoznak. A 
gyakorlati analízis eredményének ki
számítását nem célszerű ezekre az 
alapszámokra felépíteni, mert ezáltal 
tudatosan nem vennénk figyelembe a 
levegőben rézsúlyokkal való normális 
mérés alkalmával fellépő, a levegő fel
hajtóereje okozta súlycsökkenést és 
így egyes esetekben a számítás révén 
ü’1% nagyságrendű lűbát is elkövet
nénk. Kiküszöbölhető volna ez a hiba 
számítás útján a lemérendő anyag és 
a rézsúlyok fajsúlyának íigyelembevéte - 
lével, azonban ezt minden egyes vegyü- 
letnél kiszámítani körülményes és sok 
esetben a vegyületek fajsúlyának hiá
nyos ismerete miatt nem is lehetséges. 
A gyakorlati analízis eredményének 
kiszámításához ezért más, ú. n. ra
cionális egyenértéksúlyt alkalmazunk, 
amelynek értéke levegőben rézsúlyokkal 
való mérésre van vonatkoztatva. Ki
számították a levegőben rézsúllyal 
mért, ú. n. racionális atómsúlyokat és 
ezek összegezéséből a R.-t, azt feltéte
lezve, hogy a vegyület molekulatérfo
gata az őt alkotó elemek atómtérfoga- 
tából additív módon tevődik össze. Jól
lehet, hogy az elemek atómtérfogatá- 
nak ilyen állandósága vegyületeikben

39*
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nem szigorúan érvényes, az eltérések
mégis oly csekélyek, hogy az így szá
mított egyenértéksúlyok a legponto
sabb analízis kívánalmainak is töké
letesen megfelelnek. Sz. L. és V. A.

Rács. A R. az elektroncső katódja 
és anódja között levő spirális for
májú elektród, amely az anódáram 
befolyásolására való (1. Elektroncső).

V. M.
Rácsállandó (kristályrácsé), 1. Kris

tályrács.
Rácsáram, az emissziós áramnak a 

rácson keresztül lefolyó részei. Jele: 
ig (1. Emissziós áram). Irányát a po
zitív töltések áramiránya szerint kell 
tekintetbe venni. V. M.

Rácsszínképek (Röntgen). Comp
ton és Doan az- elsőt 1925-ben fém
ráccsal állították elő, melyen centi
méterenként 50 karcolás volt. Fon
tos, hogy a Röntgen-sugár (pl. egy 
fém valamelyik jellemző sugárzása)

Q
Ű
rés

R öntgen-sugarak  elhajlása rácson.

majdnem simulva essék a rácsra, a 
teljes visszaverődés határszögénél ki
sebb szöget zárjon be a rács felszíné
vel. Ekkor a sugarak az erőteljes 
visszaverődés után egymással össze
szövődnek és a színképvonalak soro
zata jelenik meg a lemezen. Különösen 
éles színképvonalakat kapott az upsa- 
lai Siegbahn-laboratóriumban Bäcklin, 
aki a ráccsal szembe acéléket állított a 
Seemann-ékmódszer szellemében. Mé
réseihez azt az üvegrácsot használta, 
amellyel a híres Angstrom 1868-ban 
a nap színképét vizsgálta : milliméte
renként 220 vonal van rajta. A rács
csal végzett hullámhosszúság-mérést 
abszolút-mérésnek is nevezik, függet
len a kristályok atómrácsállandóitól. 
Az optikai rács állandóját: a szom
szédos vonalak távolságát nagyon

pontosan meg tudjuk mérni. Nevezetes, 
hogy optikai ráccsal általában na
gyobb értéket kapunk ugyanazon 
Röntgen-színképvonal hullámhosszára, 
mint kristállyal. Tehát az atómsíkok 
távolságára kiszámított érték kicsiny, 
hiszen ez szerepel szorzóképen a 
Bragg-egyenletben. Minthogy pedig az 
atómsíkok távolságainak kiszámítása
kor az Avogadro-szám osztóképen for
dul elő, azt kell mondanunk, hogy e 
szám használt értéke nagy. Újabban 
elméletileg is ki tudják számítani 
egyes kristályok állandóját. A kérdés
ben véglegesen a jövő dönt. Nemcsak 
sík optikai ráccsal, hanem vájt fém
ráccsal is állítottak elő Röntgen
színképet. Cs. E.

Radiális kvantumszám, 1. Kvan
tumelmélet.

Radiális mozgás, a csillagoknak a 
látósugár iránvába eső mozgása.

T.A .
Radiális sebesség, a csillagászat

ban a radiális mozgás sebessége
T.A .

Rádió. A R. a hang drótnélküli át
vitelére szolgáló berendezés, amely az 
indukción alapszik. A leadóállomás 
antennájában a hang szerint modu
lált váltóáram lüktet és ez ugyanilyen 
váltóáramot indukál a felvevőállomás 
antennájában. Esetleges erősítés után 
a váltóáramot egyenirányítják, ami
kor is középértéke a moduláció, tehát 
a hang szerint ingadozik. Ez a kis- 
frekvenciájú váltóáram hangszóróba 
vezetve, megrezegteti a membránt és 
az eredetihez hasonló hangot hoz 
létre. V. M.

Radioaktív ásványok. A rádium-elő
állítás legfontosabb kiindulási anyaga 
sokáig az u r á n s z u r o k é r c  volt, 
amelynek az összetétele nagyjából az 
urániumoxidul (VÖT) és az uránium- 
oxidoxidul (U-iOb) keverékének felel 
meg. Ezenkívül azonban az uránium
ércek mindig tartalmaznak kisebb na
gyobb nyomokat úgyszólván az összes 
gyakoribb elemekből. Az uránszurok- 
éreet a csehországi Joachimsthalban 
bányásszák, ahol 1907 óta rendszeres
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rádiumkitermelés folyik. Észak - Ame
rika Colorado és Utah államaiban a 
carnotit nevű, uránium tartalmú ás
vány szolgált rádium-előállításra, Fran
ciaországban az autunit nevű urá
nium-csillám [Ca [ UO2] 2 [ P O 4 ]  2.8H2O). 
Újabban (1922 óta) Belga - Kongóban 
termelik a legjelentősebb mennyiségű 
rádiumot, a Katanga rézben gazdag 
bányavidékein, ahol igen magas urá
niumtartalmú érctelepekre bukkantak. 
Az „Union Miniere du Haut — Ka
tanga“ gyára havonkint néhány gramm 
tiszta rádiumsót tud előállítani, amely 
mennyiség az egész világ rádiumszük
ségletét fedezi. (Egy gramm rádiumot 
kb. 3 tonna urániumból lehet előállí
tani.) A többi rádiumbányák (így a 
joachimsthali is) 1922 óta elveszítet
ték jelentőségüket. — A thórium és 
származékainak a nagyipari előállítá
sánál a m о n a z i t  ból indulnak ki. 
Ez Braziliában igen nagy mennyiség
ben előforduló, lényegileg cériumfosz- 
fátból álló, durvaszemcsés homok, 
amely néhány százalék thóriumot is 
tartalmaz. I. L.

Radioaktív bomlás. A radioaktív 
elemek nem maradandók, hanem sza
kadatlanul bomlanak, átalakulnak 
más elemekké. Így pl. a rádiumból ál
landóan keletkezik rádiumemanáció 
és hélium, miközben magának a rá
diumnak a mennyisége folytonosan 
csökken. Ez a csökkenés szigorú tör
vényszerűség szerint megy végbe oly- 
formán, hogy minden pillanatban az 
éppen még meglevő rádium-mennyi
séggel arányos mennyiség bomlik el. 
Ha tehát pl. 1000 rádium-atómból bi
zonyos idő alatt 10 atom bomlik el, 
akkor 500 atomból 5 atom, 100 atom
ból 1 atom bomlik el ugyanannyi idő 
alatt. Az arányossági tényező (Я) 
amely azt fejezi ki, hogy valamely 
rádióaktív anyagnak hányadrésze 
bomlik el az idő egysége alatt, az il
lető rádióaktív anyag b o m l á s i  
e g y ü t t h a t ó j a .  Ennek a szám- 
értéke természetesen az időegység 
megválasztásától függ. A rádiumema- 
nációból pl. naponta 16'5% bomlik

el, tehát a rádiumemanáció bomlási 
együtthatójának a számértéke, ha a 
napot vesszük időegységnek: Я =  
0-165. Óránkint azonban csak 0*75% 
bomlik el a rádiumemanációból, tehát 
ha időegységül az órát választjuk, 
akkor Я =  0-0075 stb. Ha a bomlás
sebesség nem a mindenkor jelenlevő, 
hanem a kiindulási mennyiséggel 
lenne arányos, vagyis ha az emaná- 
cióból minden nap a kezdetben meg
levő mennyiségnek a 0-165 törtrésze

bomlanék el, akkor =  5-56 nap

alatt az emanációnak egész mennyi
sége eltűnnék. Ezt az időt, amely 
nem egyéb, mint a bomlási állandó

reciprokja: т =  у- az illető radio

aktív anyag á t l a g o s  é l e t k o r á -  
nak nevezzük.

A bomlás törvényszerűségét mate
matikailag a következő alakban fejez
zük ki: Nt — N0 - ahol N 0 a
kezdetben meglevő, Nt a t-idő múlva 
még meglevő (el nem bomlott) anyag- 
mennyiséget és e a természetes loga
ritmus alapját ( =  2-71818........ ) je
lenti. A mennyiségek helyett az ioni
zációkkal (Jt, illetve J 0) is kifejez
hetjük ezt a törvényt, mert az ionizá
ció — egy és ugyanannál a radioaktív 
anyagnál és ugyanolyan mérőberende
zés mellett (1. Radioaktív mérőmód
szerek) —- a jelenlevő mennyiségekkel 
arányos. A bomlásegyenlet szerint te
hát: Jt — J0 . Az az időtar
tam, amely alatt a kezdeti JV -̂meny- 
nyiség (illetőleg a Jo kezdeti ionizáló
képesség) a felére csökken, az illető 
radioaktív anyag f e l e z é s i  i de j e ,  
vagy b o m l á s i  f é l i d e j e .  l .L .

Radioaktív bonilássorok. Az összes 
ismert radioaktív anyagok -— a ká
lium és a rubidium kivételével —̂ két 
anyaelemnek, az urániumnak és a 
thóriumnak a bomlástermékei. Az urá
nium bomlása ismét két irányban 
megy végbe: egyrészt a rádiuihon,



61 4
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Thórium-sor Atom»
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másrészt az aktiniumon keresztül, 
úgyhogy ezidőszerint három nagy, 
genetikailag összefüggő bomlássort 
vagy radioaktív családot ismerünk: az 
uránium-rádium-, az aktínium- és a 
thórium-sorozatot. Mind a három soro
zatnak a végterméke (amely már to
vább nem bomlik) az ólom, még pe
dig a rádium- és az aktínium-sorozaté 
206 atómsúlyú, a thórium-sorozaté 208 
atómsúlyú ólom. Az alábbi táblázat
ban fel van tüntetve az, hogy a soro
zatok tagjai hogyan függnek össze 
egymással és milyen sugárzás közben 
alakulnak át; a táblázat ezenkívül 
tartalmazza az egyes tagok atómsú- 
lyait és a bomlási félidőket (1. Radio
aktív bomlás), továbbá azt, hogy az 
illető tag a kémiai tulajdonságok 
szempontjából milyen atómfajhoz tar
tozik. (Ez utóbbira nézve 1. Eltoló- 
dási szabály és Plejádok.)

Külön figyelmet érdemelnek a R.- 
nak azok a tagjai, amelyek kétféle át
alakulást is szenvedhetnek. így pl. a 
rádium-C részben alfa-sugárzás mel
lett rádium-C"-vé, részben pedig béta
sugárzás közben rádium-C'-vé alakul
hat át. Ugyanezt találjuk az aktí
nium- és tórium-sorozatnál is. Ezen
kívül az uránium-rádium-sorozatban 
még az uránium-Xi-nél és valószínű
leg az uránium II-nél fordul elő ilyen 
k e t t ő s  b o m l á s .  (Ez utóbbira 
nézve azonban 1. Aktinouranium.) I. L.

Radioaktív egyensúly. Ha valamely 
radioaktív anyag bomlásterméke szin
tén radioaktív, vagyis maga is to
vább bomlik, akkor a kiindulási 
anyagnak (az anyaelemnek) egy bi
zonyos mennyiségéből nem nyerhet
jük ki a bomlásterméknek ugyanazt 
a mennyiségét, hanem csak ennél ke
vesebbet. Igv pl. egy gramm rádium
ból legfeljebb csak 6-5 X 10—e gramm 
emanációt lehet elkülöníteni. Az el
különített emanáció 3-83 nap alatt a 
felére bomlik, de ugyanez alatt az idő 
alatt a rádiumból újra fejlődik az 
eredeti emanációmennyiségnek a fele. 
A következő 3‘83 nap alatt a~ negyed
részére csökken a . rádiumtól elválasz

tott emanáció mennyisége, de ugyan
ekkor a rádium mellett már a három
negyedrésze van meg az eredeti ema
nációmennyiségnek. Körülbelül egy 
hónap alatt a rádiumtól elválasztott 
emanáció csaknem teljesen elbomlik, 
viszont a rádiumból egy hónap alatt 
újra fejlődik ugyanannyi emanáció. 
Ez a mennyiség aztán már nem növe
kedik, ha nem is választjuk el a rá
diumtól, mert amennyi emanáció- 
atóm időegységenkint keletkezik a rá
diumból, ugyanannyi el is bomlik. Ezt 
az állapotot R.-nak nevezzük és mate
matikailag a következőképen fejezzük 
ki: At . iVi■ =  A2 . N, ahol Aj, illetve Я2 
az anyaelem, illetőleg a bomlástermék 
bomlási együtthatója (1. Radioaktív 
bomlás), Ni és N2 pedig az egyen
súlyi mennyiségek. Ha a bomlási 
együttható (A) nagy, akkor az illető 
radioaktív anyag gyorsan bomlik, te
hát erősen aktív, de a mennyisége 
kicsiny, viszont ha A kicsiny, akkor 
az illető radioaktív anyag gyengén 
aktív, de nagyobb mennyiségben for
dulhat elő. Az egyenlet alapján pl. 
azt kapjuk, hogy a gyengén aktív 
urániumnak három tonnájából csak 
egy gramm rádium keletkezhetik. I. L.

Radioaktív elemek. Olyan radio
aktív atomfajták, amelyek egy-egy ön
álló helyet foglalnak el az elemek 
periódusos rendszerében, vagyis ame
lyeket külön-külön egy-egy önálló ké
miai elemnek kell tekintenünk, a kö- 
következők: uránium (U), protakti- 
nium (Pa), thórium (Th), aktinium 
(Ac), rádium (Ra), emanáció (Em) 
és a polonium (Po). Ezek különleges 
kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek, 
amelyek megkülönböztetik őket min
den más elemtől. A többi radioaktív 
atómfajták kémiai szempontból vagy 
ezek valamelyikével, vagy pedig va
lamely nem-radioaktív elemmel azo
nosak. Így pl. a mezotóriumi (MsThi, 
1. Radioaktív bomlássorok) ugyan
azokat a kémiai reakciókat követi, 
mint a rádium; ha a kettőt össze
keverjük, semmiféle kémiai módszer
rel nem lehet őket szétválasztani. A
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mezotórium tehát nem önálló kémiai 
elem, hanem a 88-as rendszámú „rá
diumának nevezett kémiai elemnek 
egyik atómfajtája, egyik radioaktív 
izotópja (1. Izotópia és Plejádok).

Ami a felsorolt R. kémiai viselke
dését illeti, bizonyos fokú hasonlósá
got ezek is mutatnak a periódusos 
rendszernek ugyanabban az oszlopá
ban levő, hozzájuk legközelebb eső, 
régebben ismert elemekhez. így pl. 
a protaktinium a tantálhoz áll közel 
a kémiai sajátságokat illetőleg, a rá
dium sok tekintetben a báriumra 
emlékeztet stb. Ha ezt a hasonlósá
got ki akarjuk fejezni, akkor pl. a 
ráriumról úgy beszélünk, mint „bá
rium-homológéról vagy „ekabárium“- 
ról stb. — Ezek a R. rendszerint 
csak igen kis mennyiségben fordul
nak elő a természetben, mégis a radio
aktív sugárzásuk segítségével arány
lag könnyen el lehet őket különíteni 
egymástól és a többi, nem R.-től. Így 
pl. a Curie-házaspár a poloniumot 
tisztára az erős sugárzóképessége 
alapján fedezte fel anélkül, hogy lát
ható mennyiségben előállították volna.

I. L.
Radioaktív forrásvizek túlnyomó- 

részt a bennük oldott rádiumema- 
nációnak köszönik aktivitásukat; ma
gának a rádiumnak a mennyisége a 
forrásvizekben rendszerint csekély. 
Így pl. a gasteini Grabenbacker-forrás 
vize literenkint 55*8 mikrocurie (1. 
Emanáció) emanációt és ezzel szem
ben csak 00000012 mikrogramm 
színrádiumot, a budapesti Rudas-fürdő 
Rákóczy-forrása 10*8 mikrocurie ema
nációt és csak 0*000073 mikrogramm 
színrádiumot tartalmaz. Hogy a mély
ből fakadó források vize több emaná
ciót tartalmaz, mint amennyi a benne 
oldott rádiumból keletkezhetik, annak 
oka az, hogy a víz a földalatti jára
tokban oly rétégeken szivárog át, 
amelyek a rádiumot megkötik és 
csak a gázalakú emanációt adják át 
a fölfelé törő víznek., I. L.

Radioaktív indikátor - módszer a 
radioaktív anyagok alkalmazásának

egyik módja általános fizikai és ké
miai jelenségek tanulmányozására. A 
módszer elsősorban olyankor alkal
mazható, amikor a vizsgálandó anya
goknak radioaktív izotópjai vannak. 
Ha pl. a közönséges ólomhoz a vele 
izotop (1. Izotopia) tórium В-t keve
rünk, akkor ez minden reakcióban az 
ólom mellett marad (mert kémiailag 
ő maga is ólomfajta) és a radioaktív 
sugárzásával jelzi (indikálja) a kö
zönséges ólom jelenlétét is. Minthogy 
pedig a radioaktív sugárzások mé
rése (1. Radioaktív mérések) igen 
nagy pontosságot enged meg, ezzel a 
módszerrel igen csekély ólommennyi
ségeket is könnyűszerrel ki lehet mu
tatni. 1. L.

Radioaktivitás. Ezalatt értjük bi
zonyos kémiai elemeknek azt a tulaj
donságát, hogy minden külső behatás 
nélkül bizonyos láthatatlan sugarakat 
lövellnek ki magukból. Ez a sugárzás 
az illető radioaktív elem atomjainak 
anyagi megváltozásával jár együtt. 
A R.-t H. Becquerel fedezte fel Í896- 
ban, amikor kimutatta azt, hogy az 
uránium és ennek vegyületei a kö
zelükbe helyezett fényképezőlemezt 
éppúgy megfeketítik, mint a nemrégen 
azelőtt felfedezett Röntgen-sugarak. 
Az urániumnak ez a képessége az 
uránium - e l e m r e  jellemző, de füg
getlen attól, hogy az uránium milyen 
más elemmel alkotott vegyület alak
jában van jelen. A radioaktív folya
matok tehát az atomnak olyan részé
ben — az ú. n. atommagban (1. Atom
mag) — mennek végbe, amelyek a 
közönséges kémiai reakcióknál sem
miféle változást nem szenvednek. A 
radioaktív sugarak az atom m a g b ó l  
eredő (korpuszkuláris vagy hullám
szerű) sugarak, amelyek az atommag 
bomlása vagy szerkezetének megvál
tozása közben keletkeznek. Az urá
niumon kívül a Becquerel idejében is
mert kémiai elemek közül még csak 
a tórium mutatkozott radioaktívnak. 
(A többi radioaktív anyagokra vonat
kozólag 1. Radioaktív elemek és 
Radioaktív bomlássorok). I. L.
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Radioaktivitás, mesterséges. Ha
egyes anyagokat polonium а-sugarai
val bombázunk, akkor pozitronok (1. 
ott) lépnek ki belőlük. Curie Iréné és 
Joliot bőr, magnézium és aluminium 
bombázásánál azt vették észre, hogy 
a pozitronok kibocsátása nemcsak ad
dig tart, míg a bombázás, hanem az 
а -sugárzó anyag eltávolítása után is 
lépnek ki ebből a három anyagból po
zitronok. A kilépő pozitronok száma 
az időben csökken (exponenciális tör
vény szerint). A jelenséget aluminium 
esetében a következő átalakulásokkal 
értelmezik: АР7 +  а — >- P30 +  n és 
P30 —>- Si30 +  e+. Ennek értelme a 
következő. Az alumíniumnak az az 
izotópja, melynek atómsúlya 27, a 
bombázó а-résszel egyesül és átalakul 
foszformaggá (P30), azonkívül neutron 
(n) lép ki. A keletkező foszfor nem ál
landó, hanem önként átalakul, vagyis 
radioaktív, pozitron (e+) kibocsátása 
közben szilícium (Si33) mag lesz be
lőle. A bomlási félidő 334 perc. Ezt 
a foszfort r a d i o f o s z f o r n a k  ne
vezzük. Bór esetében először 13 atóm- 
súlvú nitrogén (N13) keletkezik, ez ra
dioaktív, 14 perces félidővel szénné 
alakul (C13). A magnézium átalakulá
sánál a bomlási félidő 234 perc. — Az 
aluminium, ha а-réezecskék bombáz
zák, máskép is átalakulhat: .4P7 +  
a Si30 +  p (proton), de ez a fo
lyamat nem jár radioaktív átalakulás
sal, az aluminimum közvetlenül megy 
át szilíciumba. Wilson-kamrában va
lóban sikerült a kilépő protont és 
pozitront kimutatni.

Tehát ha az alumíniumot a-suga- 
rakkal bombázzuk, akkor egyes ato
mok az egyik módon bomlanak, má
sok a másik módon. Az első folya
matra jellemző, hogy pozitronok lép
nek ki, a nem-radioaktív folyamatnál 
pedig protonok. I t t  éppen olyan e l
á g a z á s s a l  van dolgunk, mint ami
lyent a radioaktív bomlássorokban is
merünk. Meitner azáltal, hogy meg
figyelte a kilépő pozitronok és proto
nok számát, megállapította, hogy a 
kétféle bomlás arányszáma körülbelül

1: 4. Tehát körülbelül 3—4-szer any-
nyi proton keletkezik, mint pozitron.

Alichanow és munkatársai (Moszk
va) azt találták, hogy radioaktív nit
rogénmag (N13) nemcsak akkor kelet
kezik, ha bőrt а-sugarak bombáznak, 
hanem akkor is, ha szénatomokat deu- 
tonok (1. ott) érnek. Az előbbi folya
mat Bv> +  a — >. jV13 + n, az utóbbi 
pedig C12 +  D2 — N13 +  n. Maga a 
r a d i o n i t r o g é n  mindkét esetben 
egyformán bomlik: N13 — C13 + e +.

A magnézium bomlásának ponto
sabb megfigyelése is érdekes eredmény
re vezetett. Az a bomlás, amelyet Cu
rie I. és Joliot fedeztek fel, a magné
ziumnak 24-es atómsúlyú izotópján 
megy végbe a következő módon: Mg211 
+  а — Si27 +  ti; az így keletkező ra- 
dioszilicium aluminiummá alakul p o- 
zi t r ó n  ok kibocsátása közben: Sí27 
—>■ _4j27 _|_ e +' De megfigyelték, hogy 
a magnézium e l e k t r o n o k  kibo
csátása közben is átalakul és ezek az 
elektronok radioaktív eredetűek. Ez 
az átalakulás is két részből áll. Az 
első: Mg25 +  a — >- Al28 +  p, majd Al28 

Si28 +  é=.
Ilyen r a d i o a l u m i n i u m  (Al28) 

is képződhetik még más módon. Cu
rie I., Joliot és Preiswerk megfigyel
ték, hogy ha szilíciumot vagy fosz
fort neutronokkal bombáznak, akkor 
a mesterségesen előállított radioaktív 
magok pozitronokon és elektronokon 
kívül n e u t r o n o k a t  is kibocsáta
nak. Azt veszik fel, hogy a radioak
tív magok közt vannak Al28 és Si31 
magok és a nitrogének kibocsátása a 
következő folyamatokban megy vég
be: Al28 — Al27 +  n és Si31-* - Si30 
+  n.

Danysz és Zyu (Varsó) a nitrogént 
bombázták а-sugarakkal és hasonló je
lenséget tapasztaltak. Ebben az eset
ben az N1* +  a — F17 +  n folyamat 
szerint először fluor keletkezik, ez 
a tulajdonképeni radioaktív anyag, 
amennyiben pozitron kibocsátása köz
ben oxigénmaggá alakul:

F 17 0 ’7 - f  e + .
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Fermi úgy idézett elő mesterséges 
radioaktivitást, hogy az anyagokat 
neutronokkal bombázta. Az elemek 
egész sora radioaktív lett. Foszfor 
bombázásakor a tulajdonképeni radio
aktív elem szilícium, a bomlási félidő 
körülbelül 3 óra. Fermi kísérleteiben 
a kilépő részecske nem pozitron, ha
nem elektron. Ezeket Wilson-kamrá- 
ban is sikerült megfigyelni. A vas á t
alakulásánál a radioaktív elem való
színűleg mangán, a bomlási félidő pe
dig 2 óra. Erős hatás mutatkozott 
még a szilícium, aluminium, ezüst, 
jód, króm bombázásakor, gyengébb a 
klór, vadanium, réz, arzén, tellúr, bá
rium és fluor esetében, azonkívül a 
radioaktivitásnak némi nyoma az ele
mek egész soránál (Na, Mg, Ti, Zr, 
Zn, Sr, Sb, Se és Br) mutatkozott.

Némely elemnél két vagy több bom- 
lái félidőt lehetett megfigyelni. Ennek 
vagy az az oka, hogy többféle izotop 
lesz radioaktív és mindegyik külön
böző félidővel bomlik, vagy pedig az, 
hogy a bomlásoknak egymás után kö
vetkező sorozata áll elő.

Végül ismerünk olyan mesterséges 
radioaktivitást is, amely /-s u g á r- 
z á s  s á l  jár (Fleischmann). Ez ak
kor áll elő, ha vasat, alumíniumot 
vagy sziliciumdioxidot neutronokkal 
bombázunk. Vas esetében a /-sugárzás
ból meghatározott bomlási félidő 160 
perc, a /^-sugárzásból (elektron-kibo
csátásból) mért félidő pedig 155 p. 
(Fermi szerint 120 perc). Aluminium 
esetében ezek a félidők 10*1 p., ille
tőleg 11*1 p. (Ferminél körülbelül 12 
]).), sziliciumdioxidnál pedig a /-su
gárzás alapján 2*5 p. (Ferminél kö
rülbelül 3 p.).

A könnyebb elemek közül a káliu
mon, rubidiumon és újabban a szamá- 
riumon figyeltek meg önkéntes radio
aktivitást. Zyw azt tapasztalta, hogy 
ha káliumkloridot а-sugarakkal bom
bázott, a radioaktivitás erősebb lett. 
Ez azt jelenti, hogy a kálium termé
szetes radioaktivitásához mesterséges 
lépett. Valószínű, hogy a következő

folyamatok állnak elő: Z 41 +  a — >- 
Se44 +  n, majd ScM Ca44 +  e+.

M. J.
Radioaktív mérések. A radioaktív 

anyagok mennyiségi meghatározása a 
sugárzóképességük alapján történik, 
elektrométrikus módszerekkel (1. Elek- 
troszkóp). A sugárzóképesség az idő- 
egységenkint kibocsátott sugárzás 
mennyiségétől, tehát az időegvségen- 
kint elbomló atomok számától függ; 
hogy tehát az elektroszkópos módszer 
adott esetben mennyire érzékeny, azt 
elsősorban a mérendő radioaktív 
anyag bomlássebessége szabja meg. 
Amíg például a lassan bomló tó
riumból rendszerint legalább néhány 
milligrammra van szükség, hogy az 
alfa-sugárzását kényelmesen lehessen 
mérni, a gyorsan bomló tórium - C 
egy milligrammjának billiomodrészei 
is elegendők ahhoz, hogy az alfa
sugárzása pontosan mérhető legyen. 
A radioaktív mérési módszerek elő
nyeit tehát különösen olyankor lehet 
rendkívül jól kihasználni, ha arány
lag gyorsan bomló anyagokkal dolgo
zunk. — Miután egy és ugyanazon 
radioaktív anyag esetében az időegv- 
ségenkint elbomló atomok száma a 
jelenlevő anyagmennyiséggel arányos 
(1. Radioaktív bomlás), a sugárzó
képesség (vagyis a sugarak létesítette 
ionáram) egyúttal a mérendő meny- 
nviséggel is arányos: J  =  к . N. Az 
(J ) ionizációt rendesen önkényesen 
egységekben adjuk meg úgy, hogy 
megmérjük, hogy milyen gyorsan ve
szíti el az elektroszkóp a töltését az 
illető radioaktív anyag jelenlétében. 
Ha bizonyos meghatározott töltés- 
veszteség t-másodperc alatt következik 
be, akkor a másodpercenkinti töltés- 
veszteség — vagyis az ionáram erős
sége — ennek a t-ejtési időnek a reci- 

k
próbával lesz a ényo<. J =  tehát

az ejtési idő reciprokját a mérendő 
ionáram mértékéül vehetjük. Egy és 
ugyanannak a radioaktív anyagnak a 
mennyiségei ugyanis úgy fognak egy-
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máshoz aránylani, 
idők“ reciprokjai:

mint az „ejtési

Wf-iV:
Jt J,  ( k \ l ( k \

~  К ' К -  \ k  ) ши : \к  )
1 1
1 1 ^2

Ha tehát az egyik anyagmennyiséget 
(pl. iVi-et) grammokban is ismerjük, 
akkor ebből az aránylatból a másik 
anyagmennyiség (JV2) is kiszámítható 
grammokban. A radioaktív meghatáro
zásokat a legtöbbször ilyen összehason
lító mérések alapján végezzük. Az ösz- 
szehasonlítás alapjául pl.kismennyiségű 
rádiumnak az alfa-sugárzás segítségével 
történő meghatározásánál ú. n. n o r 
m á l  o l d a t o k  szolgálnak, amelyek 
ismert mennyiségű (rendszerint 0‘001— 
0*4 mikrogramm) rádiumot tartalmaz
nak, nagyobb mennyiségű rádiumot 
pedig nemzetközileg hitelesített r á- 
d i u m - s t a n d a r  d-készítménnyel ha
sonlítunk össze a gamma-sugárzóképes- 
ség alapján. Ha két különböző radio
aktív anyagnak a sugárzóképességét 
akarjuk ilymódon — a mennyiségek 
meghatározása végett — összehasonlí
tani, akkor a bomlássebességek külön
bözőségét és a sugárzások különböző 
természetét is figyelembe kell venni. Ez 
utóbbit sok esetben csak bizonyos meg
közelítéssel lehet keresztülvinni. 1. L.

Radioaktív sugarak. A radioaktivi
tás felfedezője után B e c q u e r e l -  
s u g a r a k  nak is nevezik őket. Há
romféle sugárfajtához tartozhatnak, 
amelyeket alfa-, béta- vagy gamma
sugár elnevezéssel jelöljük. Az a l f a 
s u g a r a k  hélium-atommagokból, te
hát két pozitív elemi töltéssel bíró 
anyagi részecskékből állnak, amelyek 
1 /15—1 /20 fénysebességgel hagyják el 
a radioaktív atomot. Ezeknek a suga
raknak az áthatolóképessége kicsiny; 
a legáthatolóbbakat is mintegy 8‘6 
centiméter vastag levegőréteg vagy 
005 milliméter vastag aluminiumle- 
mez teljesen elnyeli. Az egy és ugyan
abból a radioaktív anyagból kilövelt 
alfa-sugarak mind egyenlő hatótávol

sággal bírnak, vagyis egyenlő vas
tagságú levegőrétegen képesek át
hatolni. (A hatótávolságot 15 C° hő
mérsékletű és normális nyomású le
vegőre szokás vonatkoztatni.) Az alfa
sugarak ionizálóképessége igen nagy; 
egy-egy alfa-részecske, a hatótávol
ságtól függően, 100.000—300.000 iont 
hoz létre, miközben a sebességét fo
kozatosan elveszíti és mint közönsé
ges hélium-atóm marad vissza. — A 
b é t a - s u g a r a k  negatív töltésű 
elektronokból állanak, amelyeknek a 
kezdeti sebessége közel jár a fényse
bességhez. Természetükre nézve tehát 
a béta-sugarak igen nagy sebességű 
katódsugarak, amelyeknek éppen ezért 
nagyobb az áthatólóképességük, mint 
az alfa-sugaraké, az ionizálóképessé
gük azonban ezekének csak mintegy 
századrésze. Az egy és ugyanabból a 
radioaktív anyagból kilövelt béta
sugarak nem egyneműek, hanem egy
mástól többé-kevésbbé eltérő sebes
séggel bírnak (1. Béta-sugárspek- 
trum). — A g a m m a -  s u g a r a k  
hullámsugarak, mint a Röntgen-suga
rak, de nagyobb áthatolóképességgel; 
vannak gamma-sugarak, amelyeket 
még egy-két deciméter vastag ólom
lemez is csak részben nyel el. A 
gamma-sugarak ionizálóképessége még 
sokkal kisebb, mint a béta-sugaraké.

Mind a három fajta sugárnak közös 
tulajdonsága az, hogy a gázokat veze
tővé teszik (ionizálják); ezen alap
szik a rádióaktív anyagok mennyi
ségi meghatározása (1. Elektroszkóp). 
Ezenkívül a fényképezőlemezt meg
feketítik, bizonyos anyagokat, mint 
pl. báriumplatincianür. zinkszulfid stb. 
világítóvá tesznek (1. Foszforeszcen- 
cia), üveget megfestenek, a vizet ele
meire bontják, bizonyos szerves anya
gokat, élő sejteket szétroncsolnak stb.

I. L.
Radioaktív taszítás. A radioaktív 

bomlásnál fellépő jelenség, amely ab
ban áll, hogy amikor az atomból a 
nagysebességű alfa- vagy béta-részecske 
kirepül, a visszamaradt atómrész az 
alfa-sugárral ellentétes irányú lökést
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kap. Hasonló ez a jelenség ahhoz, 
amely az ágyú elsütésénél fellép: a 
golyó kiröpítésével egyidejűleg a rob
banás az ágyúcsövet hátrataszítja. A 
visszafelé taszított atómmaradékok, 
mint t a s z í t á s i  s u g a r a k ,  né
hány tized milliméter vastag levegő- 
rétegen át tudnak hatolni és ha szi
lárd anyagba ütköznek, ezen megta
padnak. Ilyen módon az alfa- vagy 
béta-sugárzással keletkező bomláster
méket sok esetben el is lehet válasz
tani az anyaelemtől. 1. L.

Radioaluininiuni, 1. Radioaktivitás, 
mesterséges.

Radiofoszfor, 1. Radioaktivitás, mes
terséges.

Rádióhullám, 1. Elektromos rezgés.
Radiokémia. A radioaktív anyagok 

kémiai tulajdonságaival és azoknak az 
általános kémiában való alkalmazásá
val foglalkozó tudományág. 1. L.

Radiokolloidok. Némely radioaktív 
anyag semleges vagy gyengén lúgos ol
datban úgy viselkedik, mint a kolloi- 
dosan oldott anyagok: pergamenen nem 
dializálódnak át, aránylag lassan dif- 
fundálnak, a jelenlevő elektrolitektől 
függően pozitív vagy negatív töltést 
vehetnek fel stb. Így viselkednek első
sorban a bizmút- és ólomizotóp radio
aktív anyagok, mint pl. a thórium-G1 
(ThC), rádium-E (RaE), thórium-E 
(ThB), rádium-D (RaD) stb. (1. Radio
aktív bomlássorok). Ezek az anyagok 
tehát nyilván nem mint ionok vannak 
jelen a (semleges vagy gyengén lúgos) 
oldatban, hanem mint sok ionból, ill
atomból álló aggregátumok. Ha ilyen 
oldatot vékony csillámlemez közbeikta
tásával fényképezőlemezre helyezünk, a 
lemez nem egyenletesen feketedik meg 
— amit akkor kellene várni, ha a su
garakat kibocsátó radioaktív anyag 
egyenletes eloszlásban, ionok alakjában 
lenno oldva —, hanem egymástól jól 
megkülönböztethető, nagyobb fekete- 
dési foltokat nyerünk, amelyek egy-egy, 
sok ionból (vagy molekulából) álló ra
diokolloid - részecskének felelnek meg. 
Valószínű, hogy ezek a nagy, kolloid- 
szerű, sok ionból (vagy molekulából)

álló csoportok úgy jönnek létre, hogy 
az oldott radioaktív ionok a vízben 
mindig jelenlevő oldhatatlan tisztáta- 
lanságokra (kovasav, porszemecskék 
stb.) adszorbeálódnak (1. Adszorpció).

1. L.
Rádiólámpa, 1. Elektroncső.
Radiolumineszcencia, 1. Luminesz

cencia.
Radiometer. Ritkított térben he

lyezzünk el függőleges fémlapot úgy, 
hogy foroghasson. A lap egyik oldalán 
kormozott, másik oldalán tiszta. Ha a 
lapot sugárzás éri, akkor forog, még
pedig úgy, hogy a forgás irányában 
nézve a kormozott lap hátul van. 
Ugyanis a kormozott lap több hőt 
nyel el, mint a sima, ezért jobban fel- 
melegszik és a levegőt is jobban fel
melegíti, mint a csiszolt lap oldalán. 
A levegő molekulái élénkebben rezeg
nek a kormozott oldalon és így ezt az 
oldalt nagyobb erővel bombázzák. Te
hát a R. lemeze úgy forog, mintha a 
kormozott lapot meglöktük volna. Ren
desen nem egy lap van a R.-ben, ha
nem függőleges tengely körül forgó kül
lők több lapot tartanak. M. J.

Radiometriai csillagrend, 1. Csillag
rend.

Kadiometriás analízis a fizikai-ké
miai analízis egyik ága, amely igen kis 
anyagmennyiségek mérését teszi lehe
tővé, tehát radiometrikus mikroanalí- 
zisnek is nevezhető. Ezen módszer azon 
a tényen épül fel, hogy vannak olyan 
radioaktív elemek, amelyek valamely 
stabil elemmel a periódusos rendszer
ben azonos helyet foglalván el, velük 
kémiai szempontból teljesen azonos vi- 
selkedésűek és ha valamely oldatban 
egv stabil elem és a megfelelő radio
aktív izotóp kationjai egyidejűleg van
nak jelen és alkalmas reagens hozzá
adásával a kationt tartalmazó csapa
dékot létesítenek, a reakciótermék 
ugyanolyan arányban fogja tartalmaz
ni a két izotópot, mint amilyen arány
ban az oldat, tartalmazta őket. Ha az 
oldat aktivitását a lecsapás előtt és a 
lecsapás után megmérik, az alkalma
zott reagensek töménységét ismervén,
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ebből a keresett alkotórész mennyisége 
kiszámítható. — Más radiometrikus 
meghatározások viszont azon alapul
nak, hogy az oldatba ju tta to tt radio
aktív anyag a keresett alkotórész le
csapásakor a csapadékkal elegy kris
tályt alkot, vagy ahhoz adszorbeáló- 
dik. Sz. L. és V. A.

Radiomikrometer gyenge sugárzó hő 
mérésére használt eszköz. Erős mágnes
patkó terében vékony fonálon drót
hurok lóg, melynek alsó végeihez hő
elem van forrasztva. Ha ezt hősugarak 
érik, a hőelem forrasztásának helye fel- 
melegszik, a hurokban áram halad és 
így a hurok a mágneses térben elfor
dul. Az elfordulásnál a fonal rugalmas 
ereje a hurokra ható mágneses erővel 
egyensúlyt tart. Rubens olyan érzé
kennyé tette ezt az eszközt, hogy eg}' 
Hefner-egységnvi fényforrás 5 m távol
ságból annyira kitéríti a hurkot, hogy 
tükrös leolvasással (1. ott) az 1 m tá
volságban levő skálán 150 mm kitérést 
kapunk. Ha az eszköz ritkított térben 
van, akkor még érzékenyebb. M. J.

Radionitrogén, 1. Radioaktivitás, 
mesterséges.

Rádió-szonda. Űj típusú meteorográf 
(1. ott), amely rövidhullámú rádióadó
val van ellátva s felszállás közben a 
mérési adatokat azonnal rádión továb
bítja, tehát nem kell a műszer meg
találásáig várni. A különböző típusú 
(Moltchanoff-, Duckert- stb.) haszná
latban levő ilyen műszerek azonban 
még nem érik el a régebbi rendszerű 
meteorográfok pontosságát s így hasz
nálatuk egyelőre csak a lakatlan vidé
kekre (sarkvidék stb.) szorítkozik. T. G.

Radiothórium. A thóriummal izo
tóp radioaktív elem (vegyjele: RaTh)\ 
a thórium-bomlássornak egyik legjelen
tősebb tagja (1. Radioaktív bomlás
sorok). Anyaeleme a mezothóriuma, 
amelytől ammóniás vashidroxidcsapa- 
dékkal lehet elválasztani. Az így ké
szült nagyfelületű csapadék a R.-ból 
a thórium-X-en keresztül keletkező 
thóriumemanációt könnyen kiengedi és 
az utóbbinak a bomlástermékeit a ké

szítmény föle helyezett platinalemezen 
össze lehet gyűjteni (1. Thórium-B). I. L.

Rádióvisszhang. A levegő felső ré
tegében elektromos vezető rétegek van
nak, még pedig 100 km magasan a 
Heaviside- vagy E-réteg, 180 km ma
gasan az Appleton- vagy E-réteg (1. 
bővebben Ionoszféra). Ezeket kísérleti
leg kimutatni a rádióvisszhanggal si
került. A vevőállomáson az adóállo
más egyetlen jelét gyakran kétszeresen 
fogják fel. A két jel közt néhány ez- 
redmásodperc időkülönbség van. Az első 
közvetlenül érkezik az adóból. A má
sik hullám az adóból felfelé halad, az 
E-rétegen visszaverődik és így jut a 
vevőhöz. Ez a visszavert hullám a R. 
Néha a visszaverődés többszörös: a 
hullámok lejutnak a földre,innen vissza
verődnek az E-réteg felé, az E-rétegen 
ismét visszaverődnek a föld felé és így 
tovább. A többszörösen visszavert hul
lám később jut a vevőhöz, mert hosz- 
szabb utat tesz. Az E-rétegen is vissza
verődnek hullámok és ez a visszaverő
dés is lehet többszörös. — Tapasztal
tak olyan visszhangot is, amely a köz
vetlen jel után több másodperc múlva 
érkezett. Az időkülönbség 15 mp-ig ter
jedhet. Ezt a következő módon magya
rázzuk. A földmágneses tér az elektro
nok pályáját meggörbíti. A földmág
neses egyenlítő síkjában van egy cső
alakú gyűrű (tórus), ahova elektronok 
nem juthatnak. A pólusok körül kép
ződő tölcsérbe hajlítja a mágneses erő 
az elektronokat. Ez az elektronnyaláb 
visszaveri a felületére eső hullámokat. 
Így jut a nagy időkülönbséggel érkező 
visszhang a földre. M. J.

Rádium. A legfontosabb radioaktív 
anyag; mint új kémiai elemet 1898-ban 
fedezte fel a Ewrie-házaspár (vegyjele 
Ra). Kémiai szempontból a báriumhoz 
hasonlít, úgyhogy az urániumércek fel
dolgozásánál mindig az ezekben az ér
cekben előforduló bárium mellett ma
rad. A báriumtól végül hosszadalmas 
frakcionált kristályosítással tisztítják 
meg; teljesen báriummentes R.-ot azon
ban csak ritkán állítanak elő, mert a 
gyakorlatban a R.-készítményeket a
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eugárzóhatásuk alapján értékeljük, nem 
a súlyuk szerint. A forgalomba kerülő 
készítmények mérése is a sugárzóképes
ség alapján történik, amikor is azt ál
lapítják meg, hogy az illető készítmény 
mennyi R .-elemet tartalmaz. — A for
galomba kerülő R.-készítmények a R.-ot 
mindig valamilyen só (klorid, bromid, 
karbonát vagy szulfát) alakjában tar
talmazzák. Színrádiumot (fémet) csak 
egyszer állított elő Curiené 1910-ben, 
amikor is megállapította, hogy a szín
it. olyan fém, mint amilyennek a bá
riumhoz való rokonsága alapján előre 
sejteni lehetett. A R.-sók legtöbbje fris
sen előállítva színtelen, idővel azonban
— a sugarak hatására — megszürkül
nek vagy megbámulnák. — Erősebb 
R.-készítmények tekintélyes hőt fejlesz
tenek környezetükben; a környező tár
gyakban elnyelt a-, ß- és y-sugarak 
energiája ugyanis mint hőenergia jele
nik meg. Egy gramm R., amellyel a 
legközelebbi bomlástermékei (emanáció 
és aktív lerakódás) is egyensúlyban 
vannak, óránként 137 kalória meleget 
fejleszt; teljes olbomlása közben — ha 
átlagban minden R.-atomra 2000 évet 
számítunk (1. Átlagos életkor) — esze
rint 3700 millió kalóriát képes fejlesz
teni egy gramm R. sugárzása. — A R. 
(átlagos) életkorát, illetőleg bomlás
sebességét az időegységenkint kilövelt 
«-részecskék számából lehet kiszámí
tani. Az egy g R.-ból mp-ként kilövelt 
а-részecskék száma — amint ezt a 
szcintillációk megfigyelése alapján kísér
letileg meg lehetett határozni (1. Szcin
tillációk)- 37.000 millió (=  3-7X1010). 
Minthogy pedig 1 gramm R. 2*58X1021 
számú atomot tartalmaz, mp-ként a

3*7 VIO10
R.-nak ?.5g x 1021 -  ^ Х Ю - “  tört
része bomlik el, vagyis 1’4X10—11 a 
R. bomlási együtthatója (1. Radioaktív 
bomlás), ha a másodpercet vesszük idő
egységnek. Ebből pedig a R. átlagos 
életkora kb. 2000 évnek, felezési ideje 
pedig 1600 évnek adódik. I. L.

Rádium A, — B, — C, — C',
— C", 1. Aktív lerakódás.

Rádium D., 1. Rádióólom és Aktív 
lerakódás.

Rádium E., 1. Aktív lerakódás.
Rádium F., 1. Polonium és Aktív 

lerakódás.
Rádium G., 1. Uránium-ólom.
Rádium normáloldatok, 1. Radioak

tív mérések.
Rádium-ólom néven jön forgalomba 

az urániumércekből leválasztott ólom, 
amely az urániumrádium-bomlássor leg
hosszabb életű radioaktív ólomizotóp 
tagját, a rádium-ü-t is tartalmazza. 
Ez utóbbi adja meg a R. értékét. I. L.

Rádium-óra. Szélesebb légritkított 
üvegcsőbe szigetelten felfüggesztett ki
sebb, rádiumot tartalmazó zárt üveg
csövecske végére két igen vékony arany- 
füstlemezke van erősítve. A rádium- 
készítmény ^-sugarai az üvegcsövecs
kén áthatolnak, tehát a készítményből 
negatív töltést visznek ki; a jóval ki
sebb áthatolóképességgel bíró a-suga
rak azonban (1. Radioaktív sugarak) 
bent maradnak a csövecskében, úgy
hogy ez utóbbiban pozitív töltés hal
mozódik fel. A csövecskére erősített 
aranyfüstlemezkék a töltés nagyságá
hoz mérten mindjobban és jobban szét
ágaznak, míg a szélesebb üvegcső falá
hoz érnek és o tt a töltésüket elveszí
tik. Ebben a pillanatban a lemezkék 
összeesnek és az egész folyamat élűi
ről kezdődik, mintegy óraszerű szabály- 
szerűséggel. I. L.

Rádiumstandard gyanánt fogadta 
el a nemzetközi rádiumstandard-bizott- 
ság 1912 márciusában Párizsban kelt 
határozata alapján a Curiené által a 
brüsszeli radiológiai kongresszus meg
bízásából (1910) előállított, teljesen 
tiszta 2P99 mg rádiumldoridkészít- 
ményt és pótstandard gyanánt a bécsi 
rádiumintézetben előállított, ugyancsak 
tiszta 31*17 mg rádiumkloridkészít- 
ményt. Ennek a két készítménynek az 
alapulvételével a párizsi és a bécsi rá
diumintézetek jogosultak arra, hogy a 
többi államok részére hivatalos sze-  
k u n d é r - s t a n d a r d o k a t  szol
gáltassanak ki. A magyar állam a bé
csi intézettől nyerte a hivatalos R.-ot,
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amely az ország területén forgalomba 
kerülő rádiumkészítmények ellenőrzé
sére szolgál. 1. L.

Radon, 1. Emanáció.
Rakéta. Olyan szerkezet, melyben a 

R. tüzelőanyagának elégésekor felszaba
dított melegenergiát tartalmazó gázok 
nyomási energiáját sebességi energiává 
alakítva, az előálló gázsugár reakció
erejét a reakciószerkezet és a vele kap
csolt test (lövedék, repülőgép, űr
hajó vagy más jármű) hajtására, te
hát gyorsítására és az ellenállási erők 
legyőzésére fordítjuk. A R. két fő
alkatrésze: 1. a t ű z h e l y  (kazán), 
melyben a tüzelőanyag ég el és a gá
zok képződnek, vagyis a kémiai ener
giák felszabadulnak és melegenergián 
át nyomási energiává alakulnak; 2. a 
f ú V ó c s ő (rakétacső, Laval-cső, 1. 
ott), melynek segélyével a nagyfeszült
ségű gázok feszültségi (nyomási) ener
giáját kinetikai (sebességi) energiává 
alakítjuk (kilőjük, expanziós jelensé
gek kíséretében), midőn is ezek reakció
ereje, mely a R. tűzhelyére (kazánjá
ra) hat, adja a hajtóerőt. A R.-nak 
mint hajtóeszköznek a hatásfoka tech
nikai és gazdasági szempontból csak 
igen nagy járműsebességeknél elfogad
ható értékű, tehát automobilok, ha
jók, sőt még a mai sebességű repülő
gépek hajtására sem alkalmas. F. K.

Raman-hatás. Raman ívfényt (L) 
lencsével összegyűjtött, majd olyan 
fényszűrőn (Fi) bocsátott át, mely 
csak az ultraibolya fényt engedi keresz

tül. A fény benzolt tartalmazó csőre 
esik. A szétszórt fény útjában másik 
fényszűrő (F2) van, amely éppen a rö
vid hullámhosszakat nyeli el. Ekkor a 
szem (A ) gyenge zöldeskék fényt lát. 
Előbbi ismereteink alapján semmiféle

fényt sem lehetett várni. Mikor Raman
a jelenséget egyszerű fénnyel állította 
elő, a szórt fényben a beeső fény szín
képvonala mellett még néhány más vo
nal is látszott. Ezek a R a ma n - v o -  
n a 1 a k. Tehát a szóródás alkalmával 
az anyag új fényt bocsát ki. A vonalak 
összesége, a R a m a n - s z  í n k é p ,  
jellemző a szóró molekulára. A régi 
felfogás szerint a szórt fényben csak 
a beeső hullámhossz lép fel. Szilárd és 
gáznemű anyagok is adnak Raman- 
színképet. A Raman-színkép független 
a halmazállapottól és az oldóanyag
tól. A hőmérséklet csak a vonalak 
erősségét befolyásolja, de helyzetüket 
nem. — Állítsuk elő a beeső egyszerű 
fény és a Raman-vonalak rezgésszámá
nak különbségét. A szóróanyag (pl. 
benzol) színképében találunk olyan vö- 
rösöntúli vonalat, melynek rezgésszáma 
az előbbi különbséggel egyenlő. Min
den Raman-vonalnak ilyen értelemben 
megfelel egy vörösöntúli vonal. — Ra
man az új jelenséget a következő mó
don értelmezte. A beeső fény legna
gyobb része szétszóródik, vagyis a rez
gésszám változása nélkül lép ki. Ez a 
Tyndall-jelenség (1. ott). Az energiá
nak kis részét a szóróanyag molekulái 
elnyelik. Ez az elnyelt energia a R. 
esetében az atommag energiáját növeli. 
Az atom magja is rezeg és ez a rezgés 
az elnyelés folytán ugrásszerűen válto
zik. Mikor a mag megnövekedett rez
gésenergiája újabb ugrás közben csök
ken, fénysugárzás lép fel. fgy keletke
zik az oszcillációs színkép, melynek vo
nalai a vörösön túl esnek. Tehát a 
szóró molekula a beeső sugárzástól annyi 
energiát vesz fel, amennyi egy vörösön
túli vonal kibocsátásához kell. A meg
maradt energiának a kvantumelmélet 
szerint kisebb rezgésszám felel meg. Te
hát az eredeti erős vonal mellett a vö
rös felé új vonalak jelennek meg, a 
Raman-vonalak. De ezeken kívül az 
ibolya felé is esnek új vonalak. Ugyanis 
a mag, miután energiát elnyelt, vissza
térhet eredeti állapotába úgy is, hogy 
ütközés útján energiájának egy részét 
átadja, tehát nem sugároz, hanem a



625

beeső fény energiakvantumát növeli. 
Ennek a nagyobb kvantumnak nagyobb 
rezgésszám, vagyis az ibolya felé eső 
vonal felel meg. M.

Ramsauer-hatás. Ha elektronok ha
ladnak át gázon, akkor összeütköz
nek a gázmolekulákkal, szétszóródnak 
és így az eleketronyaláb gyengül. A 
gázmolekula h a t á s o s  k e r e s z t -  
m e t s z e t e  az a keresztmetszet, 
amely az elektronok sebességét befo
lyásolja. Ha lassú elektronok n e- 
m es  g á z o k o n  haladnak át, akkor 
a hatásos keresztmetszet (q) függé
sét az elektronok voltsebességétől (1. 
ott) rajzunk vázolja. Ha az elektro
nok sebességét csökkentjük, akkor a 
hatásos keresztmetszet maximumig nő,

ha pedig az elektronok sebességét 
még tovább csökkentjük, a hatásos 
keresztmetszet gyorsan csökken. Az 
argon legnagyobb hatásos keresztmet
szeténél az elnyelőképesség is legna
gyobb. A nemes gázok hatásos ke
resztmetszetének ez a változása a R. 
Argonban a maximum 13*2 voltse
bességnél áll elő, héliumban 3 volt
nál, neonban 25, kriptronban 11 *3, 
xenonban 6'4 voltnál. Elektronokkal 
szemben az Ar, Kr és Xe legnagyobb 
keresztmetszete 3-5—4-szer nagyobb, 
mint töltetlen gázmolekulákkal szem
ben, a héliumé kétszer nagyobb, a 
neoné ellenben még kisebb. M. J.

Raoult-törvények. Híg oldatok hete
rogén egyensúlyának tanulmányozása 
közben Raoult a következő tapaszta
lati törvényszerűségekhez ju to tt: 1. Az 
oldat felett uralkodó gőznyomás ala-

Természettudományi Lexikon.

csonyabb, mint a tiszta oldószer ten- 
ziója. A relatív tenziócsökkenés a mol- 

p — p' n
törttel egyenlő: ~ =  г 7 ha pp n -f n *
vei, illetőleg p'-vel az oldószer, illető
leg oldat gőznyomását, n és n'-vel pe
dig a inolszámokat jelöljük. 2. Az ol
dat fagyáspontcsökkenése az oldott 
anyag koncentrációjával arányos:

A T  =  A T fp .c,

ahol A T fagyáspontcsökkenés, c a 
koncentráció és, a. A Tj arányossági 
faktor a molekulafagyáspontcsökkenés. 
— Mindkét törvény csak akkor érvé
nyes, ha az oldat olyan híg, hogy fa
gyáékor csak a tiszta oldószer válik ki 
szilárd alakban. A R.-et a termodina
mika segítségével elméletileg is le lehet 
vezetni (1. Fagyáspontcsökkenés). L. B.

Keakcióhő. A kémiai átváltozásokat 
kísérő hőváltozást — vonatkoztatva a 
reakcióegyenletben kifejezett mennyi
ségekre — R.-nek nevezik. A R. pozi
tív, ha a reakció hőt termel, vagyis 
exoterm; negatív, ha a reakció a kör
nyezetből hőt vesz fel, vagyis endo- 
term. — Meg szokás különböztetni az 
állandó nyomáson és állandó térfoga
ton vett R.-t (Qp, illetőleg Qv), asze
rint, hogy a reakció közben a térfogat 
vagy a nyomás maradt-e változatlan. 
Hogy melyik nagyobb, az attól függ, 
hogy állandó nyomáson a reakció tér
fogatnövekedéssel vagy térfogatcsökke
néssel játszódik-e le, mert míg az előbbi 
esetben a reakciónak a külső nyomás 
ellen munkát kell végezni, addig a má
sodikban munkanyereség áll elő. A 
munka a keletkezett hő rovására vég
ződik, illetve a nyert, munka ahhoz 
hozzáadódik, tehát az első esetben a 
felszabadult melegmennyiség kisebb, 
a másodikban nagyobb, mintha a 
térfogat egyáltalában nem változott 
volna (Qv ).

Qv a rendszer belső energiájának 
változásával, Qp pedig az enthalpia 
változásával egyenlő, vagyis:

Q v =  a U  , Q p  =  —  a  1.

40
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А , Б.4  kaloriméterben legtöbbször 
kísérletileg meghatározhatjuk, ha azon
ban ez nem lehetséges, akkor számí
tás útján is célhoz juthatunk, ha a 
keletkezett anyagok képződéshőinek 
összegéből kivonjuk a kiinduló anya
gok képződéshőit (1. még Termoké- 
mia). L. B.

Keakció-izochora. А Б. olyan kife
jezés, amely az egyensúlyi állandó
nak a hőmérséklettől való függését 
tünteti fel. Az egyenlet, amely elmé
letileg a reakció-izotermából követ
kezik, a következő:

(i in k c _  _Qv_ 
d T ~  H T2

ahol Qv a (állandó térfogaton vett) 
reakcióhőt jelenti. Ha a reakció
hőnek temperaturafüggése ismeretes, 
az egyenlet integrálható, azonban az 
egyensúlyi állandó abszolút értékéhez 
a fellépő integrációs állandó miatt 
nem juthatunk. Az integrációs állan
dót az első két főtétel alapján értel
mezni nem lehetséges, azonban a 
harmadik főtétel (1. ott) figyelembe 
vételével az egyensúlyi állandó ab
szolút értéke számítható. L. B.

Reakció-izoterma. Izoterm homogén 
reakciók esetében a termodinamika 
második főtétele alapján a reakció 
által végezhető maximális hasznos 
munka független az úttól, amelyen a 
reakció lejátszódott. Ezt a munkát 
Van t'Hoff gondolatmenete segítségé
vel ki is lehet számítani; a munkát 
az állapotjelzőkkel összekapcsoló ki
fejezést R.-nak nevezik. Legyen a 
reakció sematikus jelölése:

Ai + n2 Ag + : . .^ ln í>A1% ii2'A.2’+...
A reakció sohasem folyik le teljesen 
egyik vagy másik irányban, hanem 
minden esetben egyensúlyhoz jutunk, 
amely egyensúlyi keverékben vala
mennyi kiindulási, valamint keletke
zett anyag jelen van a reakció ter
mészetétől megszabott koncentráció
ban. Tegyük fel, hogy rendelkezünk 
ilyen „egyensúlyi“ eleggyel. A reak
ciót ez esetben úgy játszathatjuk le,

hogy a kiindulási anyagokat először 
az egyensúlyi edénynek megfelelő kon
centrációba visszük át izoterm rever
zibilis módon. Ezután lejátszatjuk a 
reakciót, amely —• egyensúly lévén — 
munkavégzéssel nem jár és végül a 
termékeket az egyensúlyi edényből 
kivéve a végállapotnak megfelelő kon
centrációba visszük. Ily módon az 
egész reakció reverzibilisen játszódott 
le, a végzett munka tehát a maximá
lis munka, melynek értéke Vart, t'Hoff 
szerint:

A„ =  R T

(In  l é l m A  _  j í v b í i l )
V  С/ П‘Ч , ' Л* . с Л л " 1* /

ahol az első tag a kezdeti és végső, 
a második pedig az egyensúlyi kon
centrációkat tartalmazza. Nevezetes, 
hogy adott kísérleti feltételek ese
tén a második tagnak állandónak 
kell lennie, ami annyit jelent, hogy 
az egyensúlyi koncentrációk viszo
nya azok abszolút értékétől függet
len. Ez nem egyéb, mint a tömegha
tás törvényének kifejezése .(1. ott). 
Meg kell jegyeznünk, hogy az egyen
let levezetésére a gáztörvényt hasz
náltuk fel. A koncentrációkat lehet 
(különösen gázreakciókban) a parciá
lis nyomásokkal is helyettesíteni, mert 
e két mennyiség egymással arányos; 
akkor azonban az egyenletben fellépő 
egyensúlyi állandó számértéke megvál
tozik. L. B.

Reakciónorma elnevezéssel foglalja 
össze Woltereck azokat a reakció
módokat, amelyek valamely variábi
lis jellemvonás genotípusához tartoz
nak és különböző feltételektől függe
nek. Ö s s z - h .  valamely egyén vala
mennyi jellemvonásának minden lehető 
reakciója. Sz. Z.

Reakciórend. A R.-et az határozza 
meg, hogy a változásban hány mole
kula vesz részt. így szokás uni- vagy 
mono-, bi-, tri- és polinmlekuláris re
akcióról beszélni aszerint, hogy a re
akció egy, két, három vagy több mo
lekula ütközése révén jön létre. A

(!
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reagáló molekulák lehetnek azonosak 
vagy különbözőek. Egyszerű esetek
ben a R.-jét a stöchiometriai reakció
egyenlet is elárulja, a legtöbbször 
azonban tényleges R. sokkal kisebb, 
mint az a reakcióegyenletben szereplő 
molekulák összegezéséből adódnék. A 
reakció ugyanis rendszerint több — 
gyakran nagyszámú — egyszerű rész
reakció egymásutánjából áll elő. A 
reakciósebességet a leglassabban le
folyó részreakció sebessége határozza 
meg és így ennek a rendje szerepel, 
mint R. — A legtöbb reakció bimole- 
kuláris lefolyást mutat. A tri- vagy 
polimolekulás reakcióhoz ugyanis leg
alább három molekula kedvező mó
don bekövetkező ütközés szükséges, 
ami olyan ritka, hogy észrevehető re
akciósebesség nem állhat elő. L. B.

Reakciósebesség, A kémiai R. tana 
(kinetika) a kémiai átváltozások idő
beli lefolyásának törvényszerűségeivel 
foglalkozik. A viszonyok csak homo
gén reakciók esetében egyszerűek; ha 
a reakció heterogén, akkor a határ
felületen lejátszódó diffúziós folyama
toknak is fontos szerep jut. Az átvál- 
tozási sebesség mértékének az időegy
ségben valamely komponensre nézve be
következő koncentrációváltozást tekint
hetjük. Mivel a reakció mindig a 
stöchiometriai feltételeknek megfelelően 
folyik le, elegendő csupán az egyik kom
ponens koncentrációváltozását figye
lembe vennünk, ezzel a többi is de
finiálva van. A R. analitikai kifejezése 

d c
tehát V — — A mínusz jel arra

utal, hogy a tekintetbevett komponens 
a reakció folyamán koncentrációcsök
kenést szenved. — A R. általános dif- 

d c
ferenciálegyenlete: ^  =  к . c *1 . c ^ ' ...

ahol c a reakcióban résztvevő kompo
nens koncentrációját, n a molszámát 
jelenti, к pedig a R.-i állandó. A R. 
törvénye mérési célokra csak integrális 
alakjában alkalmas; az integrációt egy
szerű esetekben könnyen el lehet vé
gezni. — А к R.-i állandó számértékét

az a koncentrációcsökkenés adja meg, 
amely 1 mp alatt következik be, ha a 
reakcióban résztvevő anyagok koncen
trációja egységnyi. — A R. törvénye 
csak akkor ilyen egyszerű alakú, ha a 
sebesség csak az átalakuló anyagok 
koncentrációjától függ, ilyenkor egy
oldalú, vagy teljesen ieiolyó reakcióról 
beszélünk. Ellenkező esetben a kelet
kezett anyagok visszaváltozásából szár
mazó, ellentétes irányú reakció sebes
ségét is figyelembe kell venni; a tény
leges sebesség a kettő eredőjéből adó
dik. L. B.

Reakciósebesség elmélete. Gázreak
ciók lefolyásának sebességét a kinéti- 
kai gázelmélet segítségével lehet értel
mezni. Ha ugyanis feltesszük, hogy pl. 
a bimolekuiáris reakció azáltal jön 
létre, hogy a gáz molekulái ütközés 
révén egyesülnek, akkor ki lehet számí
tani a legnagyobb lehetséges reakció- 
sebességet, ami akkor következik be, 
ha a kinétikai elméletből számított 
valamennyi ütközés hatásos. A ta
pasztalat szerint a tényleges sebesség 
e felső határ elenyésző törtrészével 
egyenlő. E jelenségnek több oka lehet. 
Vagy az, hogy az ütközés egymaga a 
reakció létrejöttéhez nem elegendő, ha
nem a molekulákat előbb az egyesü
lésre alkalmassá kell tenni, aktiválni 
kell, ami energia hozzávezetése révén 
történik (aktiválási energia). De lehet
séges az is, hogy a keletkezett vegyü- 
let azonnal újra disszociál, ha nincs 
mód arra, hogy az egyesüléskor fel
szabaduló kinétikai energiát a moleku
lától elvezessük. Végül előfordulhat, 
hogy az aktivált molekulák is csak 
akkor egyesülhetnek, ha az ütközés 
pillanatában térbeli külső vagy belső 
helyzetük folytán az egyesülésre hajla
mosak (1. Szterikus faktor). — E le
hetőségek külön-külön, de együttesen 
is szabhatják meg a reakció tényleges 
lefolyását. Az aktiválási folyamat fel- 
tételezésének helyességét az is bizo
nyítja, hogy ezen az alapon a reakció
sebességi állandó temperatúrakoeffi- 
ciensét elméletileg lehet értelmezni. Ha 
ugyanis az aktiválási energiát a reagáló

40*
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molekulák termikus energiájukból me
rítik, akkor az aktivált molekulák 
koncentrációját minden egyes hőmér
sékleten a Boltzmann-tétel segítésével 
ki lehet számítani, amit a valódi (a 
maximális ütközési számnak megfelelő) 
reakciósebesség egyenletébe helyette
sítve, megkapjuk a reakciósebességi ál
landónak a hőmérséklettől való füg
gését. L. B.

Reakciósebesség- törvénye, 1. Reak
ciósebesség.

Reakciósebességi állandó, a reak
ciósebesség törvényében szereplő ál
landó, melynek definíciója a törvény
ből adódik (1. ott). A R.-t fel lehet 
használni a reakciórend (1. ott) el
döntésére. Ha ugyanis a vélt rendű- 
ségnek megfelelő sebességi formula 
integrál-alakjából a sebességi állan
dót kiszámítjuk, akkor a különböző 
időkhöz tartozó koncentrációkból szá
mított fc-értékeknek egyezniük kell. 
Ha a A; szisztematikus menetet mutat, 
akkor ez bizonyítja, hogy feltevésünk 
nem volt helyes. — A R. a hőmérsék
let növekedésével nagymértékben nö
vekedik, mégpedig a következő empi
rikus egyenlet értelmében log к —

— +  ß. Ez egyenlet teoretikus értel

mezését illetőleg 1. Reakciósebesség 
elmélete. L. B.

Reális gáz. A R. átmenet az anyag 
két ideális halmazállapota, a szilárd 
és az ideális gázállapot között. Azok 
a tényezők, amelyek a R. állapotát 
megszabják, a folyadék állapotára is 
jellemzők, ezért a R. és a folyadék 
között e szempontból lényeges kü
lönbség nincsen. Erre mutat, hogy a 
gázhalmazállapot folyamatosan vihető 
át a folyadékállapotba. — A R. vi
selkedésére legjellemzőbb, hogy rá a 
Boyle—Mariotte-törvény nem érvé
nyes; (pv) — p diagrammja tehát 
nem vízszintes egyenes, hanem olyan 
görbe, amely rendszerint minimumot 
mutat; a minimumtól balra, kis nyo
máson a kompesszibilitás nagyobb, 
attól jobbra kisebb, mint az ideális 
gázé. — Az ideális gáztörvénytől

való eltérést kinetikai szempontból az 
magyarázza, hogy R. molekulái nem 
egymástól függetlenül végzik mozgásu
kat, hanem az egyes részecskék kö
zött bizonyos erőhatások lépnek fel 
(van der Waals-erők), melyek a sza
bad mozgást módosítják; másrészt a 
molekulák saját térfogata az össz- 
térfögathoz képest nem elhanyagol
ható, ami szintén korlátozza a moz
gás szabadságát. — R.-ок állapotát 
a gáztörvény helyett empirikus álla
potegyenletekkel lehet leírni, melyek 
közül a legegyszerűbb a van der 
Waals-féle (1. ott). — A R. további 
jellemző sajátságai: a Joule—Thom- 
son-effektus, valamint a molekula- 
hőknek a hőmérséklettől való füg
gése. L. B.

Realizáció. Valamely szervvé orga
nizált és részleteiben determinált csira
terület organizációja és determinációja 
idején, mint tudjuk, minőségileg meg
változik, azonban determináltsága el
lenére még nem mutat szükségképen 
alaktani változásokat. A szerv rej
tetten rögzített tulajdonságainak ki- 
fejlesztése a R. feladata. A R.-nak 
feladata teljesítésében számos eszköz 
áll rendelkezésére. Hogy csak a legfon
tosabbak közül említsünk néhányat, 
ilyen a sejtszaporodás, növekedés, a 
különféle szövetmozgások (1. Kinema
tika), szövetek differenciálódása, köz
vetlenül és közvetve ható fizikai és 
kémiai hatások, a belsőelválasztású 
mirigyek termékeinek serkentő, vagy 
gátló tevékenysége, funkcionális ala
kító ingerek, idegingerek stb. mind a 
R. szolgálatában állanak. Ezek a rej
tett minőségeket napfényre hozzák, a 
mennyiségeket megszabják. E bonyo
lult folyamatok végső terméke a har
monikus felépítésű, ép szervezet.

D. E. és K. A.
Recens élőlények a m a  élő szerve

zetek. V. L.
Reciprocitás törvénye, fotokémiai. 

Az elnyelt fény egyes anyagokban 
kémiai folyamatot idéz elő (1. Foto
kémia). Ennek a folyamatnak sebes
sége az elnyelt fény erősségével ará-
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nyos. Azonkívül a folyamatba lépő 
tömegek is függnek az elnyelt fény
mennyiségtől a R. szerint: m — kit, 
m a folyamatban résztvevő tömeg, к 
arányossági tényező, I  a fényerős
ség, t  az idő. Ez Bunsen és Roscoe tör
vénye, amely csak az indukció (1. ott) 
ideje alatt érvényes. A tapasztalat 
gyakran eltérést mutat ettől a tör- 
vényől, mégpedig az átalakuló tömeg 
kevesebb, mint a fénymennyiséggel való 
arányosságnak megfelel, ha a kémiai 
reakció közben a fény iránt érzékeny 
anyag csökken. Ennek egyik oka az 
lehet, hogy a kiválasztott anyagok a 
fényt részben elnyelik és így az érzé
keny anyaghoz kevesebb fény jut, mint 
az elnyelt fénymennyiség. — Ugyan
akkora kiválasztott tömeg elérése vé
gett I és t  tág határok közt változ
hatnak anélkül, hogy a R. elvesztené 
érvényét. Egyes folyamatoknál, mint a 
fotográfiában, e tekintetben is eltérés 
van, mégpedig úgy, hogy állandó It 
szorzat esetében kis I  és nagy t érték 
mellett kevesebb a kiválasztott tömeg, 
mint nagy I és kis t értéknél. De a 
fordított irányú eltérésre is van példa. 
Ezek okát még nem sikerült megálla
pítani. Valószínű, hogy a fényokozta 
reakcióhoz sötét reakció járul, ez pe
dig esetenként változik. — A foto
gráfus-lemezen talált eltérés a R.- 
től a S c h w a r z s c h i l d - h a t á s .  
Schwarzschild az eredeti törvényt úgy 
alakította át, hogy benne t helyett tp 
lép, ahol P törtszám. M. J.

Redoxipotenciál, az oldatban jelen
lévő redoxi-rendszerek által megsza
bott elektródpotenciál. Redoxi-rend
szerek azok, melyekben ugyanazon 
anyag oxidációs és redukciós terméke 
egymás mellett van jelen. Elvileg 
minden olyan redoxi-rendszer, mely 
megfordíthatóan oxidálható és redu
kálható, alkalmas arra, hogy indiffe
rens (platina- vagy arany-) elektródon 
jól definiált potenciált hozzon létre, 
mely a rendszer anyagi minőségén kí
vül az oxidációs és redukciós termék 
viszonyos koncentrációjától függ. Az 
ilyen redoxi-rendszerekbe merülő in

differens elektród hidrogénelektród
nak is tekinthető, ugyanis az oxidá
ciós-redukciós folyamatok úgy is fog
hatók fel, hogy abban hidrogén is 
részt vesz. így pl. a ferro- és fém 
ionokat tartalmazó oldatban feltehet
jük, hogy a

Fe++ - f  H+ Fe+++ - f  j H t

egyenlet értelmében egyensúly jön 
létre, s az elektród a hidrogéngáz 
egyensúlyi koncentrációjának meg
felelő potenciált veszi fel. A hidrogén
gáz egyensúlyi koncentrációját vi
szont az oldatban a ferro- és fém 
ionok koncentrációjának a viszonya 
szabja meg. A ferro-ferrielektród po
tenciálja, normális hidrogénelektród
dal szemben, szobahőmérsékleten:

[Fe+++]
E — 0,058.log E0

hol a szögletes zárójelek az illető 
ionok koncentrációját, Eo pedig a 
redoxi-rendszer normálpotenciálját je
lenti, vagyis a redoxipotenciált abban 
az esetben, ha az oxidációs és reduk
ciós termék egyenlő koncentrációban 
van jelen. A R. nagysága sok eset
ben függ az oldat hidrogénionkon
centrációjától is. — A redoxi-normál- 
potenciál nagysága az illető rendszer 
redukáló-, illetőleg oxidálóképessége 
nagyságának mértékéül tekinthető. 
Minél pozitívabb e normálpotenciál, 
annál erősebb a rendszer oxidáló ha
tása, minél negatívabb, annál erő
sebb a redukáló hatás. E. G. T.

Sejtekben az első vizsgálatokat, me
lyekből a R. nagyságára következtet
hetünk, Ehrlich végezte 1883-ban kü
lönböző festékekkel, főleg methylén- 
kékkel, noha akkor a redoxpotenciál- 
fogalom még nem alakult ki. Újabb 
időben a legpontosabb méréseket Co
hen, Chambers és Reznikoff végezték 
1928-ban, akik az Amoeba dubián 
—130 millivoltnál negatívabb értéket 
találtak. Sejtekben és szövetnedvekben 
megnehezíti a mérést a glutathion és 
cukor jelenléte. Mindkettőnek erősen
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negatív, de rendkívül lassan beálló 
potenciálja van. T. H.

Redőzödés. A geológiában R.-mek 
azt a folyamatot nevezik, midőn az 
eredetileg vízszintes rétegek tangen- 
ciálisan ható feszültségek következ
tében meggyűrődnek. Az ilyen módon 
keletkező r e d ő к antiklinálisokból és 
szinklinálisokból állanak. Antikliná- 
lisnak a hullámalakú redő hullám
hegynek megfelelő részét, szinklinális- 
nak pedig a hullámvölgynek megfelelő 
részét nevezik. Az antiklinálisban te
hát a rétegek az antiklinális tenge
lyétől elfelé, egymással ellentett irány
ban dőlnek, a szinklinálisban pedig 
egymással szemben, egymás felé lej
tenek. A lánchegységeket a földkéreg 
hosszú redői alkotják. Ha a redők nem 
ilyen nagy távolságon át követhetők, 
hanem hosszirányban csakhamar be
végződnek, akkor brachiantiklinálisok- 
ról, illetve brachiszinklinálisokról be
szélünk. A brachiszinklinálisban a ré
tegek elhelyezkedésének alakját csó
nakhoz vagy üsthöz, a. brachiantikli- 
nálisokban fordított csónakhoz, kupo
lához lehet hasonlítani. A kupolaala
kú brachiantiklinálisokat e geológiá
ban dómoknak, boltozatoknak is ne
vezik. Az ilyen boltozatoknak külö
nösen a petróleum- és földgázkutatás 
terén van nagy jelentőségük, mert 
elsősorban ezek tárolják a földgázt 
és a kőolajat. H. F.

Reducensek ( =  elbontok), táplál
kozásbiológiai szempontból valamely 
biocönózisnak (1. ott) azok a tagjai, 
melyek a producensek- és konzumen- 
sektől képzett szerves anyagokat azok 
testével együtt életműködéseik közben 
elbontják és szervetlen anyagokká vál
toztatják át. Befejezői a producerek
től megindított körfolyamatnak. A 
reducensek csoportját főleg a biocönó- 
zis baktériumflórája alkotja (1. Kon- 
zumensek és Producensek). V. L.

Redukált állapotegyenlet. Ha a 
van der Waals-egvenletben az álla
potjelzőket az ú. n. redukált állapot- 
jelzőkkel helvettesítjük, akkor olyan 
állapotegyenlethez jutunk, amelyből

az individuális konstansok hiányoz
nak, amely tehát általános érvényű:

( « + £ ) M K e
p V T

ahol 7i =  — V =  — 0 — т=г 
P v  v k  T K

rendre a redukált nyomást, hőmérsék
letet és térfogatot jelentik. Ez a R. 
igen hasznos, mert a kritikus állapot- 
jelzők ismerete révén a figyelembe 
vett anyag sok sajátságát ki tudjuk 
kísérleti meghatározás nélkül számí
tani. L. B.

Redukciós osztódás (meiozis) a 
sejtmag osztódásának az az alakja, 
amelynek következtében a létrejött 
leánysejtekben a kromozómamennyiség 
félannyi lesz, mint az anyasejtben 
volt. Mivel (magasabbrendű állatok
ban és növényekben) az ivarsejtek jön
nek létre R.-sal (érési folyamat), ezek 
haploid stádiumúak, azaz félannyi kro- 
mozómával bírnak, mint az az egyén, 
amelyben keletkeztek. Emiatt minden 
érett ivarsejtben minden génpárból 
csak egy van meg, vagy az apai, vagy 
az anyai. Ezt az osztódási folyamatot 
a sejtmagban az ú. n. synapsis (szi- 
napszisz) vezeti be, amikor a magban 
eloszlott kromatinállomány vékony fo
naltömeg alakjában a sejt egyik ré
szén tömörül (laptoténstádium), majd 
csokorszerűen alakul meg (bukettstá- 
dium). Ebben a stádiumban, amely a 
homológ fonalak közelítésére alkal
mas, már kettős fonalak is megjelen
nek. Ezután a fonalak megvastagod
nak, összehúzódnak (pachvtén stá
dium), kromozómákká darabolódnak 
és konjugálódnak olyképen, hogy előbb 
a kromozómapárok tagjainak egyik 
vége fekszik össze, majd egész hosz- 
szukban összetapadnak (gemini, biva
lens kromozómák parasindezise). Ez a 
helyzet alkalmas a génkicserélődésre. 
A konjugálás miatt a kromozómaszám 
felére csökken (pszeudoredukció). A 
konjugáció után ismét meglazul az 
érintkezés, vagy áthurkolódás követ
kezik be (strepsiténstádhmí), amely



szintén alkalmat ad a génkicserélő
désre (kíazmatípia). Erre következik a 
metasindézis, amikor a konjugáló fe
lek egymástól elválnak, de egyik csú
csukkal összetapadva maradnak. Ek
kor rendszerint már hosszában ketté
hasadtak a kromozómák, miért is né
gyes csoportok, tetrádok alakulnak. 
A bivalens tetrádok mennyisége fél
annyi, mint az eredeti diploid kromo- 
zómaszám. A négy darab már előké
szület a kétszeres osztódással létre
jövő négy ivarsejthez. Ezután a leg
különbözőbb formákban helyeződnek 
el a négyes csoportok a felszínen (dia- 
kinézis), miközben megalakul a mag
orsó, amelynek ekvatóriális síkjába 
kerülnek a tetrádok. I tt történik a 
felezés, amikor a kromozómapárok 
egyik tagja az egyik, másik tagja a 
másik pólusra vonul, majd ezután a 
második, ekvációs osztódás. Ezáltal a 
kétszeres osztódás által a kromozó
mák minden lehető módozattal szét
osztódnak a négy leánysejtmag (ivar
sejt) között. Az említett kicserélődési 
eshetőségek, valamint a redukciós és 
ekvációs osztódás révén az ivarsejtek
ben a gének legkülönfélébb kombiná
ciói lehetségesek.

Ezen folyamatok által a R. folya
mán cserélődnek ki az anyai és apai 
sajátságok alléijei, osztódnak szét az 
apai és anyai kromozómák a különféle 
ivarsejtekre, redukálódik a kromozóma- 
szám a felére. Ezen folyamatok révén 
válik a R. a sajátságok kombináció
jának, a mendelezésnek alapjává.

Sz. Z.
Reduktor. A lakásokba bevezetett 

elektromos áram feszültsége 110—250 
volt. Ezt a feszültséget, ha váltóára
munk van, csökkenthetjük 14—50 
voltra, ha kis redukáló transzformá
tort vagy R.-t kapcsolunk közbe. A 
primer tekercsbe vezetjük a 110 vol
tos váltóáramot, a kevesebb menetű 
szekundér tekercsből pedig a fogyasz
tóhoz megyünk. A kisfeszültségű 
fémszálas izzólámpa szép fehér fényt 
ad és áramfogyasztása is gazdaságos 
volt addig, míg a mostani gáztöltésű

lámpák forgalomba kerültek. Ma már 
a világító körökben nem is használ
ják, mert a R. maga is költséges, ha
nem a házi csengő áramát veszik le 
a szekunder tekercsről. Van olyan R. 
is, melynek nincs külön szekunder te
kercse, hanem a primér tekercs né
hány közbeeső menetét használják 
szekunder gyanánt. M. J.

Reduktometria, 1. Oxidi- és redukto- 
metria.

Reflex. Az ingerfelfogó készülék 
(receptor) által felfogott ingerületet 
az érző ideg (centipetális pálya) a 
középponti idegrendszerben lévő ref
lexcentrumhoz viszi. Ott az ingerület 
áttevődik a centrifugális pályára és 
vagy izmokba, vagy mirigyekbe (re
actor) jut. Az ilymódon létrejött mű
ködést R.-nek nevezzük, az egész ap
parátust pedig, melynek minden része 
szükséges az R. létrejöttéhez, r e f 
l e x í v  nek. A reflexműködést örököl
jük, azt tanulnunk nem kell, elfelej
teni nem lehet. Ezáltal különbözik a 
megszokás révén reflexszerűvé vált 
működéstől (1. Feltételes R.-ek). T. H.

Reflexiós színek ércek mikroszkópi 
vizsgálatánál figyelhetők meg, 1. Érc
mikroszkóp.

Refraktometria az analitikai ké
miában. A fénytörőképesség megálla
pítása a gyakorlati vizsgáló labora
tóriumokban (technológiai, élelmiszer- 
vizsgálati. üzemi stb ) a leggyakrab
ban alkalmazott fizikai-kémiai vizs
gálati módszer. Az analitikai kémiá
ban is, tekintettel arra, hogy meg
felelő átszámítási táblázatok bősége
sen állnak rendelkezésre, egyes anya
gok azonosságának, főleg azonban 
oldatok tisztaságának, koncentráció
jának és oldott elegyekben levő 
anyagok arányának meghatározására 
rendkívül gyors és egyszerű voltánál 
fogva igen gvakran használják.

Sz. L. és V. A.
Refugium. Természeti katasztrófák, 

jégkorszakok stb. idején az elborított 
területen élő fajok megsemmisülnek, 
hacsak R-okban meghúzódva, később 
(pl. a jégtakaró visszavópultával)
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újra nem terjednek el. R.ok voltak pl. 
a negyedkor jégkorszaka alatt a medi
terrán területen, általában az Alpok 
s Kárpátoktól délre fekvő jégmentes 
Európa, ahonnan a posztglaciális be
vándorlás megindul (1. Posztglaciális 
klíma és Vegetációtörténet). S. R.

Regeneráció visszaszerzés, elve
szett szervek és testrészek újraképzé- 
sének folyamata. A R. is fejlődés, 
amelyet az embrionális fejlődéssel 
szemben másodlagosnak mondunk, 
mert az embrióban az elveszett elsőd
leges szervtelepet, kifejlett állatnál 
pedig magát az elveszett szervet kell 
a R. folyamatának újraképezni. Meg
esik, hogy az elveszett szerv szövetei
ből még hírmondó sem marad vissza 
a regeneráló csonkban. Ilyen esetben 
a csonk olyan szerveket és szöveteket 
regenerál, amelyekkel önmaga sem 
rendelkezik. Az ilyen módon újrakép- 
zett szervek eredetüket természetsze
rűleg egészen más szövetféleségből 
veszik, mint vették a rendes fejlődés 
folyamán. Már ebből is láthatjuk, 
hogy a regeneráció folyamata a ren
des fejlődésen túlmenő nagyobb tel
jesítménye a szervezetnek. ■—■ A R.- 
képesség sok esetben csak az egyéni 
fejlődés folyamán, vagy csak annak 
befejezése után jelenik meg A regu
lációs petéknél (1. ott) a regeneráló
képesség megjelenéséig azt a reguláció 
pótolja, míg a mozaikpetéknél (1. ott) 
a reguláció is hiányzik., — A re
generálóképesség a kísérleti állat or
ganizációjának bonyolultságával és 
az életkorával fordítottan arányos. 
Ugyanaz a szerv egymásután többször 
is regenerálódhatik, sőt a regeneratum 
is regenerálódhatik. A R. a sebzáródás 
után az ú. n. R.-s blastema (1. ott) 
keletkezésével indul meg, amely kü
lönböző eredetű, differenciálatlan, em
brionális jellegű sejtekből álló szö
vetcsomó, amelyben a regenerátum 
minőségének és szerkezetének megha
tározása rendesen embrionális fakto
rok, determináció, organizáció, dif
ferenciálódás segítségével történik. - - 
A regenerátum az elveszett szervnek

többó-kevésbbé mása. (Minőségi ki
alakulásával kapcsolatos fogalmakat 
1. Holomorphosa). A R.-nak két faját 
különböztetjük meg: 1. Az élő szerve
zet elhasználódás, kopás révén elpusz
tuló részeit állandó R.-s folyamat pó
tolja, amely R.-t fiziológiásnak mon
dunk. 2. Ténylegesen erőművi úton, 
esetleg öncsonkítás révén elveszett 
szervek R.-ját reperatív R.-nak mond
juk. Ide tartozik a s z u p e r r e 
g e n e r á c i ó  fogalma is. Szuper
regeneráción olyan R.-t értünk, amely
nél a szerv csak megsérült, de el nem 
veszett, a sebzési felületen mégis egy 
új szerv regenerálódott vagy pedig 
az elveszett szerv heljmn egyidejűleg 
annak többszöröse regenerálódott.

D. E. és K. A.
Regeneráció, a légkörtanban a már 

gyengülő eső- és viharzónák hirtelen 
újraerősödése. A R.-t az szokta 
okozni, hogy egy már erőtlenné vált 
frontot (1. ott) gyorsan mozgó fiatal 
front utolér és a magasba emel. A. L.

Regenerációs blastema, 1. Blastema.
Regenerálás (Röntgen-lámpáé), 1. 

Röntgen-cső.
Régi hosszúságegységek. Mielőtt a 

méter törvényes hosszúságegység lett, 
az egyes országokban különböző egy
ségeket használtak. A lábnak sokféle 
változata volt. így

1 párizsi láb . . . 0-32484 m 
1 porosz „ . . . 0-31385 „
1 bécsi „ . . . 0-31611 „
1 bajor „ . . . 0-29186 „
1 svájci „ . . . 0-30000 ,,
1 angol „ . . . 0-30479 „ stb.

1 láb =  12 hüvelyk, de egyes álla
mokban (Svájc, Würtenberg, Baden, 
Hessen) 1 láb 10 hüvelyk volt. 1 öl =  
6 láb. A francia öl 1 toise =  6 fran
cia láb =  U949 m. A bécsi öl, melyet 
nálunk is használtak, 1-897 m.

1 földrajzi mérföld az egyenlítő 
4 ívperce =  7-420 km.

1 tengeri mérföld a délkör 1 ív
perce =  1854-965 m.

1 porosz mérföld =  7532-5 m.
1 angol mérföld =  1609-3 m.
1 oro sz  w e r s t  =  1066 -8  m . M.J.
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Regisztrálóballon, 1. Műszeres lég
gömb.

Regresszió az átöröklésben a plusz
variáns kiválogatása által a követ
kező generációban tapasztalt javulás, 
amennyiben az új középérték nem lesz 
ugyanakkora, mint a kiválogatott 
egyén értéke, hanem az előző gene
ráció középértéke felé visszaesik (Gal- 
ton-szabály, 1. Látszólagos öröklés).

Sz.Z .
Reguláció a fejlődő szervezet azon 

képessége, amelynek segítségével na
gyobb mérvű sérülése, esetleg részekre 
tagolása esetén is, a sérült rész teljes, 
harmonikus, egész lényt fejleszthet. 
Az egyes csiraterületek felhasználása 
ilyen esetben szükségképen megválto
zik és eltér a zavartalanul fejlődő 
csira egyes területeinek rendes fel
használási módjától. A R., mint fo
lyamat, hasonló a regenerációhoz (1. 
ott), amennyiben a reguláció is el
veszett részek pótlásáról gondoskodik. 
Ez a pótlás azonban a R. esetében 
nem újraképzés segítségével megy 
végbe, hanem akként, hogy az elve
szett részek szerepét a szomszédos te
rületei: veszik át, azokat ismét szom
szédjaik helyettesítik. Ez a helyettesí
tés addig halad előre, míg minden 
hiány pótolva nicsen, s míg minden 
rendelkezésre álló anyag, hol elvonás, 
hol pedig hozzáadás révén, egy har
monikus egész szervezet arányaira 
egyenletesen elosztva nincsen. A R - 
képesség kiváló példáját a félbe fű
zött gőte vagy a negyedébe vágott 
tengerisűnpete szolgáltatja, melyek ré
szeinek mindegyike egy teljes, egész 
lény fejlesztésére képes. D. E. és K. A.

Regulációs pete az olyan pete, 
amelynek minden része sokkal válto
zatosabb és szélesebb körű teljesít
ményre képes, mint amilyet a fejlő- 
cüs folyamán ténylegesen teljesít. Ha
talmas hiányokat tud maradék nélkül, 
önműködőleg kiegyensúlyozni. Félbe, 
negyedére, sőt nyolc részre osztva, 
minden egyes részből harmonikus, 
arányos lényt képes a barázdálódó R. 
létrehozni. Ilyen nagymértékű szabá

lyozás csak úgy képzelhető el, ha a 
pete egyes részeinek felhasználása a 
fejlődés folyamán hosszú ideig tág 
határok között változhatik. A R. vagy 
a belőle fejlődő csira az egyes pre- 
zumptív szervtelepek nagymértékű 
mesterséges átcsoportosítása ellenére, 
harmonikus, arányos szervezet fejlesz
tésére képes, részeinek potenciája (1. 
ott) tehát sokkal nagyobb, mint 
amekkora ugyanazon részekből fejlődő 
szervek fejlesztésére föltétlenül szük
séges. Az egyes részek kezdetben har
monikus ekvipotenciális rendszereket 
(1. Potencia) alkotnak, amelyeken be
lül a jövendő szervek fejlődési iránya 
még semmilyen tekintetben sincsen 
meghatározva. Jövendő minőségük ki- 
fejlesztéséhez szükséges feltételeket, 
faktorokat csak a fejlődés későbbi sza
kában környezetüktől nyerik. A har
monikus ekvipotenciális rendszerek bár
milyen fejlődési irány faktorainak fel
vételére alkalmasak, viszont e fakto
rok nélkül a csiraterület semmilyen, 
vagy csak egészen egyszerű fejlődési 
fokozat elérésére képes, vagyis nulli- 
potens (1. Reguláció, Mozaik pete).

D. E. és K. A.
Reiss-mikrofon, 1. Mikrofon.
Rejtett hő. A termodinamika má

sodik főtétele értelmében valamely 
izoterm reverzibilis változáskor nem
csak a munka és hő összege (összes 
energiaváltozás, 1. Első főtétel), ha
nem a munka és hő egyenkint is az 
úttól függetlenek, vagyis teljes diffe
renciálok. Az ilyenkor jelentkező mun
kát maximális munkának (1. Szabad 
energia, Termodinamikai potenciál), 
a hőt pedig R.-nek nevezik. A R. te
hát az összes energiának az a része, 
amely munkává semmi körülmények 
között sem alakítható át. Meghatá
rozása az anizoterm reverzibilis kör
folyamatok segítségével lehetséges, 
amikor az adódik, hogy a R. az ab
szolút hőmérsékletnek és a leadott 
maximális munka temperatúrakoeffi- 
ciensének a szorzatával egyenlő: 

d A'
Qe =  — A R, felvétele (le-
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adása) közben a hőmérséklet nem 
változik. R.-k a halmazállapotválto
zással (olvadáshő, párolgáshő), ol
dással (oldáshő), hígítással (higítás- 
hő) stb. kapcsolatos hőeffektusok; 
meghatározásuk kalometrikus úton 
történhetik. L. B.

Rejtett kép. Fényérzékeny fényké
pező lemezen (ezüsthalogén), normá
lis megvilágítás után, semmi észre
vehető változást nem tapasztalunk, a 
megvilágított lemezen tehát a táTgy 
képe nem látható, rejtett marad. — 
Az egyes ezüsthalogén-szemcsék feke
tedése csak jóval erősebb megvilágí
tás alkalmazása után következik be, 
mint amennyi szükséges, hogy az elő
hívott film feketedést mutasson. A 
fény behatása tehát olyanforma, 
mintha csak abban mutatkoznék, 
hogy az ezüsthalogén-szemcse elő- 
hívhatósága megnövekednék anélkül, 
hogy benne látható változás állt volna 
be. — Újabban úgy magyarázzák a 
fotográfiai folyamatot, hogy a fény 
behatására az ezüsthalogén- (bróm- 
ezüst-) molekula ezüst- és halogén- 
atomra bomlik. Ezáltal a szemcséken 
fémes ezüst válik ki, mely így a le
mezen a tárgy képét láthatatlanul 
visszaadja. A kivált fémes ezüst tit- 
rálással közvetlenül is kimutatható. 
— Nem egyedül az ezüst sók alkal
masak a fényképezési folyamat tanul- 

'mányozására. Az alkálihalogén sók, 
mint azt Pohl kimutatta, ugyanoly 
mértékben fényérzékenyek és csak 
megfelelő előhívó hiányában nem is
merték fel őket sokáig. Az alkáli- 
halogén-kristályokon a végbemenő 
fotokémiai folyamat igen jól észlel
hető. Ez a folyamat itt abban áll, 
hogy a fény hatására a halogénion 
egy elektronja egy más kötésbe megy 
át (miközben a kristályon színeződés 
szemmel látható), melyet jellegzetes 
abszorpciós spektrum jellemez. Itt 
tehát R.-ről nincs szó, a fényképezési 
folyamat közvetlenül előhívás nélkül 
is látható. F. M.

Rekom bináció, 1. Génkapcsolódás.

Rekrisztallizáció. Plasztikus alak
változás (1. ott) után a fémek, melyek 
apró kristályokból állnak, elég ma
gas hőmérsékleten visszamehetnek 
normális állapotukba. A R. általában 
a fémekben levő apró kristályok alak
jában, irányításában és méreteiben 
magas hőmérsékleten beálló változást 
jelent. A R. meghatározott hőmérsék
leten kezdődik és akkor áll elő, ha a 
fém elég sokáig marad ezen a hőmér
sékleten vagy ennél magasabb hőfo
kon. A R. kezdő hőmérséklete függ 
az előző plasztikus alakváltozás nagy
ságától, mégpedig nagyobb alakvál
tozás esetében a R. már alacsonyabb 
hőmérsékleten előáll. — A R.-t leg
inkább a fémek szerkezetének mik
roszkopikus megfigyelésével lehet 
vizsgálni. Ezt kiegészíti a Röntgen- 
vizsgálat, amely a kristályok növeke
dését és irányítását pontosabban mu
tatja. A R. legtöbbnvire abban áll, 
hogy egyes kristályok a mellettük 
levő deformált anyagból növekszenek, 
míg végül apró kristályok halmaza 
keletkezik. Lehet, hogy egyes kristá
lyok nagyobb mértékben megnőnek, 
úgyhogy egykristályos fém (1. ott) 
áll elő. Ezt különösen kis előzetes 
alakváltozás után, hosszú idő múlva 
lehet megfigyelni. Ha különböző mér
tékben deformált anyagok R. - jára 
egyenlő időt hagyunk, akkor a na
gyobb mértékben deformált anyag vé
gül apróbb kristályokból áll. A meg
levő kristályokon kívül a R. folyamán 
új kristályok is keletkezhetnek, de 
ezeket többnyire csak nehezen lehet 
kimutatni. M. J.

Rektaszcenzió, 1. Egyenlítői kordi- 
náták.

Reláció, 1. Korreláció.
Relatív diszperzió. A színszórás 

mértékéül az vF — «(«-különbséget, a 
k ö z e p e s  d i s z p e r z i ó t  lehet te
kinteni. nF ill. vc  az F, ill. C Fraun- 
hofer-vonalak helyén levő fény törés
mutatója. De két különböző üveg kö
zepes diszperziója még egyenlő lehet, 
azért ez még nem jellemzi teljesen a
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színszóró képességet. Ennek helyes mér

téke a R., nF  —  ” c  

”d  1
• Hátrányos, hogy

ez kis tizedes tört, azért a gyakorlat
ban ennek reciprok értékét használják 
és ezt az üveg »’ - é r t é k é n e k  ne
vezik. Ez 10 és 100 között szokott 
lenni. Nagy v- érték kis színszórást je
lent és fordítva. M. J.

Relativitás elmélete Einstein Albert 
alkotása. Két részre oszlik: a speciális 
relativitás és az általános relativitás 
elméletére. A kérdés irodalma ma már 
beláthatatlan. Szinte nélkülözhetetlen 
útmutató e tekintetben Pauli W., 
Die Relativitätstheorie, Teubner, 1921, 
mely a számbajövő irodalmat felöleli.

A s p e c i á l i s  r e l a t i v i t á s  be
vezetését Lorentz H. A. akkori fizikai 
világképének elégtelensége tette szüksé
gessé. Lorentz az egész mindenséget 
betöltő nyugvó étert tekinti az elek
tromágneses hatások hordozójának. 
Szerinte egy az éterben- nyugvó és egy 
másik, az éterhez képest v sebességgel 
egyenletesen mozgó megfigyelő külön
böző természeti törvények szerint látja 
lefolyni az elektromágneses jelensége
ket. A két megfigyelőre nézve a kísér
leteknek egész sora különböző ered
ményre vezetne. Különös nevezetességre 
tett szert ezek közül a rendkívül ér
zékenységű M i c h e l s o n - k í s é r -  
1 e t (1. ott). A fény ugyanis Lorentz 
elmélete alapján c =  3 . 1010 cm sec-1 
sebességgel továbbterjedő éterrezgés. 
Ha a megfigyelő v sebességgel a fény
sugárral egyirányban halad, c—v fény- 
sebességet kellene megállapítania, ha 
pedig vele szemben halad, c +  v fény- 
sebességet észlelne. Számba véve, hogy 
a Föld 30 km sec-1  sebességgel szá
guld napkörüli pályáján, földi meg
figyelőre nézve a c-től való eltérés jól 
észlelhető érték volna. Ennek meghatá
rozását tűzte ki feladatául Michelson. 
Bár kísérleti berendezése annyira pre
cíziós volt, hogy az elmélet szerint vár
ható eredménynek századrészét is kimu
tathatta volna, kísérlete mégis teljesen 
eredménytelenül végződött. Ha eltekin

tünk néhány erőltetett és ma már vég
leg elejtett magyarázattól, amilyen pl. 
a L o r e n t z - ö s s z e h ú z ó d á s ,  (1. 
ott), a kísérlet negatív eredménye csak 
egyféleképen értelmezhető; a mérőesz
köz egyenletes mozgása nem befolyá
solja a fénysebesség számértékét. A 
mechanikában Newton mozgásegyenle
tei alapján már régóta ismeretes volt, 
hogy mechanikai kísérletekkel az 
egyenletes mozgás semmiképen sem kü
lönböztethető meg a nyugalmi álla
pottól. Ha valamely koordinátarend
szer egy másikhoz képest egyenes vo
nalban egyenletesen mozog (transzlá
ciós rendszerek), akkor mind a kettő
ben egyformán fennáll a tehetetlenség 
elve és az erő gyorsító hatásának tör
vényszerűsége. Két transzlációs koor
dinátarendszer mechanikailag egyen
értékű. Ez a G a l i l e i - r e l a t i v  i- 
t  á s i elv.  Michelson kísérlete az elv 
érvényességét az optika területére is 
kiterjeszti. Hogy az általánosabb érte
lemben vett elektrodinamikában is ér
vényes, azt a T r o u t o n  — N o b l e -  
k í s  é r l e t  bizonyítja (1. ott). Ein
stein érdeme, hogy az elvet teljes ál
talánosságban kötelező erejű axióma 
rangjára emelte.

A speciális relativitás elméletének 
első elve, a r e l a t i v i t á s  elve,  
így hangzik: két egymáshoz képest 
egyenes vonalban egyenletesen mozgó 
megfigyelő szükségképen ugyanazokat 
a természeti törvényeket állapítja meg, 
mert egy feltételezett különbség a moz
gásállapotok különbözőségének objek
tív jele volna, amilyent eddig egyetlen 
kísérlet sem szolgáltatott.

Ez a kijelentés azonban csak akkor 
vezet pozitív tudományos eredmények
re, ha egy konkrét természeti törvényt 
az egyik megfigyelő vonatkoztató rend
szeréről áttranszformálunk a hozzá 
képest mozgó megfigyelő koordináta- 
rendszerére és megköveteljük, hogy a 
választott törvény mind a két rend
szerben pontosan egyforma kijelentést 
tartalmazzon. Az a priori általánosan 
igaznak tekintendő természeti törvény 
kiválasztásában szabad kezünk van,
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Einstein tudományos óvatossággal a 
Michelson-kísérlet által közvetlenül iga
zolt tényt választotta: két transzlá
ciós mozgásban levő megfigyelő ugyan
azt a fénysebességet méri. Ez a f é n y- 
s e b e s s é g  á l l a n d ó s á g á n a k  
t é t e l e .  Harmadik megállapodás, 
hogy terünkben érvényesek az euklidesi 
geometria tételei. Ezen a három elven 
nyugszik a speciális relativitás elmé
lete. Az elmélet tagozódása a követ
kező : relativisztikus kinetika, dina
mika és elektrodinamika.

A r e l a t i v i s z t i k u s  k i n e 
t i k a  feladata elsősorban a tér- és 
időmérés megállapítása. A megfigyelő 
rendelkezésére áll három egymásra me
rőleges merev rúd: a három koordi
nátatengely. A tér egy pontjából a 
tengelyekre bocsátott három merőleges 
sík a tengelyekből lemetszi a pont há
rom koordinátáját, melyek a pont hely
zetét meghatározzák. A koordináták 
hossza merev mérőrúddal mérendő. A 
mórőrudak egy központi műhelyben 
egyenlő hosszúra készülnek és onnan 
kerülnek a különböző mozgásállapot
ban levő megfigyelőkhöz.

Valamely esemény időpontjának meg
állapítása csak oly órával lehetséges, 
mely az esemény színhelyén van. Csak 
így kerülhtő el a korrekció, mely tá
volabbi óra leolvasásán eszközlendő 
volna a híradás véges terjedési sebes
sége miatt. Mivel események mindenütt 
történhetnek, a megfigyelő terének 
minden pontjában órákat gondolunk 
el. Az órák központilag készülnek, 
pontosan ugyanazon kivitelben, úgy
hogy a műhelyben egyformán gyorsan 
járnak. Onnan szállíttatnak a külön
böző mozgású megfigyelők koordináta
rendszereibe. Központi összeigazításuk- 
tól el kell tekinteni, mert a szállítás
sal járó mozgás befolyásolhatja járá
sukat. Ennek tagadása külön axióma 
volna. Az összeigazítás minden egyes 
megfigyelőnek külön - külön feladata, 
melyet a fénysebesség állandóságának 
tétele alapján végezhet. Normálóraként 
szolgáljon az О kezdőpontban felállí
to tt óra. Ha ez pl. déli 12 órát mutat,

a megfigyelő fényjelt vetít a tőle d cm 
távolságban levő óra felé, azzal az 
előre megbeszélt megállapodással, hogy 
ha a fényjel az óra helyén levő segéd

eijenek szemébe villan, 12 óra és — má- 
J d c

sodperc a helyes idő. — másodpercre
van ugyanis szüksége a fénynek, hogy 
a d távolságot c sebességgel befussa. 
Ilymódon minden egyes koordinátarend
szerben külön-külön egyidejűleg létesít
hető. Két eképen méretezett koordináta- 
rendszer legyen К és K'. Egyszerűség 
kedvéért a másodiknak S, y, £-tenge- 
lyei legyenek párhuzamosak az első
nek X, y, z-tengelyei vei, sőt a 5-ten- 
gely essék az ж-tengelybe és a K'-rend- 
szer ennek mentén v állandó sebesség
gel mozogjon К-hoz képest. Valamely 
eseménynek, pl. pillanatnyi fény felvil
lanásnak mind a két rendszerben meg
határozott három koordinátája és 
meghatározott t, ill. r ideje van. Mi
vel a 5, y, 5, г értéknégyes meghatá
rozza az eseményt, tehát annak x, y, 
z, t koordinátáit is, utóbbiak függvé
nyei az előbbieknek. A relativisztikus 
kinetika legfontosabb feladata e függ
vények konkrét alakjának, az ú. n. 
L o r e n t z  - t r a n s z f o r m á c i ó 
nak megállapítása. A levezetés alapja 
ismét a fénysebesség állandóságának 
tétele. Leadott fényjelről mindkét meg
figyelő a saját rendszerében azt kon
statálja, hogy t, ili. t idő múlva ct, 
dl er sugarú gömbfelületig jutott el. 
Ebből a következő egyenlőség szár
maztatható le:

x2 +  У1 +  z2 — c2 t 2 =
=  5 2 +  У 2  +  Р  —  с2 t2.

Az egyenlet bal-, ill. jobboldali kifeje
zésének neve Lorentz - invariáns. Az 
egyenletből folynak a híres Lorentz- 
transzformációk

S 4- V  T  r +  c2 '’

y =  y , z — S.
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Arra a meglepő eredményre vezet
nek, hogy az egyidejűségnek nincs ob
jektív jelentése: ha a A' megfigyelő 
ugyanabban а т időben észlel két ese
ményt rendszerének k ü l ö n b ö z ő  
£ helyein, az események a A-megfigye
lőre nézve nem egyidejűek, mert a má
sodik képlet szerint a nekik megfelelő 
t  idők különbözők. A régi felfogás az 
egy abszolút időfolyam keresztmetsze
tével interpretálta az egyidejűséget. A 
relativitás elmélete szerint minden 
megfigyelőnek külön időfolyama van, 
keresztmetszeteik nem fedik egymást.

De nemcsak pillanatnyi eseménynek 
időpontját, hanem hosszabb esemény 
időtartamát is különbözőnek észleli a 
két megfigyelő. A legegyszerűbb kine
tikai esemény valamely tömegpont 
mozgása. Így a A'-rendszer kezdő
pontja a А-megfigyelő számára mozgó 
pontja a A megfigyelő számára mozgó
éi — 0). A A' ennek a mozgásnak 
ű. n. nyugalmi rendszere, mert a pont
tal együtt mozog. Míg a A' kezdő
pontjában elhelyezett óra t -idővel ment 
előre, addig második képletünk szerint

a А-rendszerben t =  — ------<;r jjg

telt el. Tehát a mozgó ponttal együtt
haladó óra, mely a mozgásnak „saját
idejét“ méri, lassabban jár a n y u g v ó  
óránál. Ebből a megállapításból szár
mazik a híres i k e r p a r a d o x o n .  
Két iker közül az egyik helyben ma
rad, a másik utazik. Ha hosszabb 
idő múlva visszatér, fiatalabbnak bi
zonyul testvérénél. Csakhogy a kölcsö
nös mozgás úgy is értelmezhető, hogy 
a második marad helyben és az első 
mozog ellentetten egyenlő sebességgel. 
Tehát a találkozáskor az első lesz a 
fiatalabb. A paradoxon csak az általá
nos relativitás elméletében oldható fel, 
mert a visszatérés lehetősége nyilván 
kizárja az egyenes mentén történő 
egyenletes mozgást, amelyre a speciá
lis relativitás állításai vonatkoznak. 
Az összes paradoxonok, amelyeket ré
gebben azért eszeltek ki, hogy az el

méletben belső ellenmondásokat mutas
sanak ki, ma már teljesen elvesztették 
aktualitásukat.

A Lorentz - transzformációk másik, 
nem kevcsbbé meglepő eredménye, hogy 
valamely test hosszának nincs abszo
lút jelentése. A mozgó A'-rendszer 
S-tengelyén megjelölünk két pontot. A 
köztük levő távolságot mindkét meg
figyelő megmérheti. A A'-beli úgy, 
hogy a mérőrúdján a szokásos módon 
egyszerű leolvasást végez, a A-beli 
megfigyelő azonban, mivel a távolság
hoz képest mozog, csak oly módon, 
hogy a távolság két végpontjáról egy
idejű lenyomatot, karcot készít saját 
rendszerében és az így keletkezett tá 
volságot méri ki rúdjával. Ha az első 
l hosszúságot mért (nyugalmi hosszú
ság), akkor a A-beli megfigyelő mérési

adata i' =  í I/ 1 — ~т, <  l. A kölcsönösV c-
mozgás irányára merőleges távolságot 
azonban mindkét megfigyelő egyformán 
észleli: harmadik és negyedik képletünk 
szerint у =  V, z =  í. így pl. a mozgó 
gömb a mozgás irányában megrövidült 
ellipszoidnak látszik.

A Lorentz - transzformációk igazi 
tartalmát abban kell látnunk, hogy 
kifejezésre hozzák a mérő egyén moz
gásállapotának befolyását a mérés 
eredményére. A klasszikus kinetikában 
ilyen befolyás lehetősége még nem vált 
öntudatossá.

A távolság és idő mérésének külön
bözősége maga után vonja, hogy a 
kettőnek hányadosa, a sebesség, szin
tén különböző mértékszámot mutat a 
két rendszerben. A sebességek össze
tételének elve is változást szenved en
nélfogva. Ha egy és ugyanabban a 
koordinátarendszerben mérjük vala
mely pont sebességének két komponen
sét, az összetevés természetesen a szo
kott parallelogramma-módszer szerint 
eszközlendő, változás csak akkor áll 
elő, ha a А-megfigyelő össze akarja 
tenni a A'-rendszer v sebességét egy 
az utóbbiban mért и sebességgel. Pl. a 
partról mért hajó sebességét a hajón
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mért sétáló utasnak sebességével. Arra 
az esetre szorítkozunk, mikor a két 
sebesség egyenlő irányú. A hajó v se
bessége nem adandó egyszerűen az utas 
и sebességéhez, mint a klasszikus kine
tikában, hol az eredő-sebesség tényleg 
о +  u. A relativisztikus eredö^sebesség

ellenben и v 
1

Hogy valóban a rela

tivisztikus összeadás a helyes, fényes 
igazolást nyer a F i z e a u - k o r r e p -  
c i ó s k o e f f i c i e n s  (1. ott) számí
tásában.

Képletünkből látható, hogy a c-fény- 
sebesség végtelen nagy h a t á r s e 
b e s s é g  szerepét játssza, melynek ér
téke sebességhozzáadással már nem 
változtatható. Tényleg, ha képletünk
ben v =  c, akkor az u-sebesség hozzá
adásából keletkező eredő-sebesség is c. 
Ha valamely test sebesség  ̂ túlszárnyal
hatná a fénysebességet, a Lorentz- 
transzformációk megszűnnének reális 
összefüggések lenni.

Minkowski H.-nak köszönhető a spe
ciális relativitás formalizmusának ki
építése. A három térbeli kiterjedés 
mellé az időt negyedik koordinátának 
választva, megalkotta a n é g y d i 
m e n z i ó s  v i l á g  fogalmát. A klasz- 
szikus kinetika is megengedi ugyan a 
négydimenziós felfogást, de az o tt egé
szen terméketlennek bizonyul, mert az 
egy abszolút idő nem transzformál
ható, nem mutatja tehát a koordi
nátafogalom egyik lényeges tulajdon
ságát. Ellenben a relativitás elméleté
ben, amint a Lorentz-invariáns kifeje
zése mutatja, ict (i az imaginárius 
egység) teljesen egyenértékű a térkő or
dinátákkal.

A négydimenziós Minkowski-világban 
a Lorentz-invariáns zérusértéke kúp 
egyenletét jelenti. Felülete mindazon 
világpontokból áll, melyekbe egy a 
kezdőpontból leadott fényjel az idő 
folyamán elérkezik. Neve f é n y k ú p .  
A kezdőpontból, vagyis a kúp csúcsá
ból kiinduló fizikai hatások csak a 
kúpon kívüli pontokban érvényesíthe

tik befolyásukat, a belső pontokba csak 
a fénynél gyorsabban terjedő hatások 
érhetnének el. Régebben a gravitációs 
hatásokat gondolták ilyeneknek. A re
lativitás elmélete a fényénél nagyobb 
sebességet nem ismer, tehát ilyen ha
tásokat kizár, ami filozófiai szempont
ból is megnyugtató. A kérdés ugyanis 
a következő. Ha valamely megfigyelő- 
rendszerben az A esemény korábbi а В 
eseménynél, van-e olyan mozgó kordi- 
nátarendszer, melyre nézve a két ese
mény időbeli sorrendje megfordul? Sú
lyos aggodalmat keltene, ha az elmélet 
erre igennel válaszolna. Hiszen a két 
esemény ok és okozati összefüggésben 
lehet. Az időbeli sorrend megfordítása 
az ok és okozat felcserélhetőségét je
lentené. Az elmélet felelete, hogy a két 
esemény idősorrendje csak akkor volna 
megfordítható, ha az A eseményből ki
induló hatás a fénynél gyorsabb terje
déssel idézné elő а В eseményt.

A r e l a t i v i s z t i k u s  d i n a 
m i k a  nem ismerheti el Newton moz
gásegyenleteit, mert azok nem invarián
suk Lorentz-transzformációval szemben. 
Két, egymáshoz képest egyenletesen 
mozgó megfigyelőre nézve tehát külön
böző természeti törvényeket jelentené
nek. A helyes mozgásegyenletek viszont 
csak nagyon kevéssé különbözhetnek a 
Newton-féléktől, mert ezek az aránylag 
kicsiny sebességű mozgásokat a tapasz
talattal pontos megegyezésben írják le. 
A relativisztikus dinamika elfogadja 
Newton axiómáját, mely azt állítja, 
hogy az impulzusnak egy másodpercre 
átszámított növekedése egyenlő a test
re ható erővel. Csak az impulzus kifeje
zését javítja meg, amennyiben a klasz- 
szikus mn-szorzat helyett (m a test

m v

kifejezést fogadja el helyesnek. A változ
tatást úgy is fel lehet fogni, hogy a test 

m
m-tömege helyett az]/ v2 relativisz-

' c-
tikus tömeg veendő számításba; m je-
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lenti itt a testnek ú. n. nyugalmi tő- 
megét, melyet egy a testtel együtt 
mozgó megfigyelő mér. Az eltérés nyil
ván rendkívül kicsiny, mert a testek 
közönséges sebességei általában igen ki
csinyek a fény sebességéhez képest. El
térés és ennélfogva döntés csak igen 
gyors mozgások esetén várható. A ter
mészet szolgál ilyen mozgásokkal. A 
radioaktív anyagok ^-sugarai óriási se
bességgel kilövelt elektronok. Sebessé
gük egyes esetekben megközelíti a fény- 
sebességet. Mozgásuk leírására a New
ton-egyenletek tényleg elégteleneknek 
bizonyultak, míg a relativisztikus di
namika leírása a megfigyeléssel teljes 
összhangban van.

m
Ha azl V- relativisztikus tömeg

M  — T2 оt у J

kifejezésében a nevezőt hatványai

szerint sorba fejtjük, azt találjuk, hogy 
a nyugalmi tömegnek és a c2-tel osz
to tt mozgási energiának összege. A c2- 
tel osztott energia ennélfogva tömeg- 
jellegű mennyiség. Ebből általánosítva 
következik, hogy a test közönséges nyu
galmi tömege is a benne foglalt ener
giának (hő-, atom- stb.-energiának) fo
lyománya. A tömeg a mechanikában a 
test tehetetlenségének mértéke. A tehe
tetlenség tehát tulajdonképen az ener
gia tulajdonsága. Ha a testtel hőt köz
lünk és ezzel energiáját megnöveljük, 
egyszersmind tehetetlenségét is meg
növeltük. Ez az e n e r g i a  t e h e 
t e t l e n s é g é n e k  el ve.

A r e l a t i  v i s z t i k u s e l e k t r o -  
d i n a m i k a  csak annyiban nyújt új 
eredményeket, amennyiben egyes k i
jelentéseit a relativisztikus kinetika 
szellemében értelmezzük. Ennek oka 
abban rejlik, hogy az elektromágne
ses jelenségeket leíró Maxwell-egyenle- 
tek Lorentz-transzformációval szem
ben máris invariánsak, megváltozta
tásuk szükségtelen. Doppler elve, az 
aberráció és a fény nyomása egyszerű 
Lorentz-transzformációk eredménye

id
ként adódnak és kifejezéseik — nagy

ságrendű tagokban teljesen megegyez
lek  a régebb óta ismert eredmények

ig
kel. Tartalmaznak ugyan ^ nagy

ságrendű tagokat is, de az említett 
jelenségek mérése ma még távolról 
sem történhetik azzal a pontossággal, 
hogy e tagok befolyása a jelenségek 
leírására szerepet játszhatnék. Michel- 
son kísérletének döntésre alkalmas 
szerepe éppen abban áll, hogy e má
sodrendű tagok mérését is megengedi.

Az á l t a l á n o s  r e l a t i v i t á s  
e l m é l e t e .  A speciális relativitás 
elmélete teljesen megszünteti a kü
lönbséget mindazon koordinátarend
szerek között, melyek egymáshoz vi
szonyítva egyenes vonalú egyenletes 
mozgást végeznek. Ezzel megdől Lo- 
rentz hite a nyugvó, mindent betöltő 
éterről és hogy az abban nyugvó 
koordinátarendszer ki volna tüntetve 
minden másikkal szemben. Bármily 
tökéletesek azonban teljesítményei, 
nem tekinthető lezárt elméletnek, 
mert a gravitáció nem illeszkedik 
be kereteibe és mert a kölcsönösen 
gyorsuló koordinátarendszereket nem 
vonja vizsgálatai körébe. A speciális 
relativitás elmélete, egészen úgy, mint 
a klasszikus elmélet, a természettör
vényeket csakis ú. n. inerciális rend
szerekre fogalmazza meg. Ezek olyan 
koordinátarendszerek, melyekben az 
erőhatásnak alá nem vetett tömeg
pont egyenesvonalú, egyenletes moz
gást végez. Ügy a Newton-mozgás
egyenletek, mint a Maxwell-elektro- 
mágneses téregyenletek ismert alak
jukban csakis ilyen inerciális rendsze
rekben érvényesek. A klasszikus el
mélet nem volt képes megmondani, 
hogy tetszőleges mozgásállapotú meg
figyelőnek a saját koordinátarendsze
rében milyen kísérleteket és mérése
ket kell végeznie, hogy a természet- 
törvényeknek az ő rendszerében érvé
nyes alakját megtalálja. Ellenben azt 
a különös utasítást adta, hogy a 
megfigyelő állapítsa meg egy inerciá
lis rendszerre vonatkozó mozgását és 
ennek ismerete alapján transzformálja



át az utóbbira kodifikált természettör
vényeket. A kölcsönös gyorsulás, mint 
parameter, benne maradt az áttransz
formált egyenletekben és azt eredmé
nyezte, hogy a testre ható fizikai 
erőkhöz még külön ú. n. C o r i o l i s -  
e r ő k  csatlakoztak. Pl. forgó rend
szerben a centrifugális erő. A Corio- 
lis-erők eltüntethetők, „kitranszfor- 
málhatók“ azáltal, hogy gyorsuló 
rendszerről inerciális rendszerre tesz- 
szük át megfigyelésünk székhelyét. 
Azért mondjuk, hogy látszat-erők. 
Fizikai erő, pl. az elektrosztatikai 
vonzás, semmiféle rendszermozgással 
el nem tüntethető.

Feltűnő, hogy a gravitációs erő is 
látszaterő. Ha megfigyelőrendszerünk
nek szabadon eső liftet választunk, a 
nehézségerőnek nyomát sem észleljük 
benne. Még nevezetesebb egyezése a 
Coriolis- és gravitációs erőknek, hogy 
a testek tehetetlen tömegeivel ara
nyosak. Ez egyezés alapján Einstein 
a két erőosztályt azonosította: e kv i -  
V a 1 e n.c i a e l ve .  Így pl. kutatásai 
kezdőstádiumában gravitációs erőtér 
befolyását a fény terjedésének sebes
ségére azáltal állapította meg, hogy 
egyenletesen gyorsuló rendszerben 
vizsgálta változását.

Az azonosítás a Coriolis- és gravi
tációs erők problémáját közössé teszi. 
Az általános relativitás elméletének 
főfeladata valamennyi koordináta- 
rendszer egyenlőségét biztosítani és 
megszüntetni az inerciális rendszerek
nek azt a kiváltságát, hogy általános 
mozgású megfigyelő csak rajtuk ke
resztül nyerheti természettörvényeit. 
A megoldás Einstein azon állításában 
foglaltatik, hogy gyorsuló rendszer
ben és gravitációs erőtérben is a ma
gára hagyott test tiszta tehetetlen
ségi mozgást végez. Amint inerciális 
rendszerben az egyenesvonalú, egyen
letes mozgás, mint tehetetlenségi 
mozgás, nem más, mint az euklidesi 
Minkowski-világnak geodetikus (leg
rövidebb) vonala, úgy gyorsuló és 
gravitációs rendszerekben a tehetet
lenségi mozgás ugyancsak geodetikus

vonala egy általános Riemann-geo- 
metriával bíró világnak. Ennek alap
ján a magára hagyott test mozgásá
nak vizsgálata révén minden meg
figyelő abban a helyzetben van, hogy 
tisztán a saját rendszerében végzett 
kísérletekkel a rá nézve érvényes 
Riemann-geometria jellemző függvé
nyeit megállapítsa. Inerciális segéd- 
rendszerre nincs szüksége. Döntő fon
tosságú, hogy a Eiemann-geometria 
segítségével a természettörvények 
minden rendszerre érvényes tenzor- 
egyenletek alakjában megfogalmazha
tók. Másképen: a természetleírás tör
vényei függetlenek a megfigyelő moz
gásállapotától. Valamennyi koordi 
nátarendszer egyenértékű.

A Riemann-geometria a kétdimen
ziós felületek szemléletes görbültsé- 
gét a négydimenziós térre is átviszi. 
A görbültségek meghatározása a 
g r a v i t á c i ó s  t é r e g y e n l e t e k  
alapján történik. Megoldhatóságuk fel
tételezi, hogy az energiát, impulzust és 
a térbeli feszültségeket mint a koordi
náták függvényeit ismerjük.

Az elmélet egyik nagy nehézsége, 
hogy a koordináták elvesztik szemlé
letességüket. Éppen azért csak na
gyon kevés megoldás ismeretes. Gya
korlati értékét illetőleg legfontosabb 
a Schwarzschild К.-gömbszimmetrikus 
megoldás. Segítségével a Nap gravitá
ciós terében lefolyó jelenségek tanul
mányozhatók. A bolygók, a Naphoz 
viszonyított kicsiny tömegük miatt, a 
Nap gravitációs terében geodetikus 
mozgást végeznek. Első közelítésben 
a jól ismert Kepler-keringést nyer
jük, pontosabb számítás azonban meg
mutatja, hogy az ellipszis nagyten
gelye a Nap középpontja körül forgó 
mozgást is végez. Ezáltal a bolygó 
napközelpontja (periheliuma) is vál
tozik: periheliummozgás. Newton gra
vitációs elmélete ilyent nem ismer. A 
két elmélet közötti eltérés alkalmas 
a döntésre. A tapasztalat a relativi
tás elméletének javára dönt. A Me r 
k u r  p e r i h e l i u m m o z g á s a  (1. 
ott) kétségtelenül meg van állapítva.
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Az Einstein-elméletnek azonban a 
mechanikán túlmenő következményei 
is vannak. Ilyen az E i n s t e i n - h a -  
t á s (1. ott) és a f é n y g ö r b ü l é s  
(1. ott) erős gravitációs terekben. 
Mindkettő sokszoros mérés által bizo
nyított tény, a számszerű megegyezés 
vizsgálata ma is szakadatlanul folyik.

Az általános relativitás elméleté
nek legkiemelkedőbb jellemvonása, hogy 
a gravitáció régi f i z i k a i  problémá
ját g e o m e t r i a i  úton oldja meg. 
A gravitáció a téridő Riemann-geo- 
metriája. Ennek a megismerésnek ál
talánosítása abban a követelményben 
nyer kifejezést, hogy valamennyi fi
zikai mennyiség geometriai értelme
zést kapjon. Elsősorban az elektro
mágneses tórintenzitás, mely a Rie- 
mann-geometriában nem talál helyet. 
Ma már több ilyen „egységes térel- 
mélet“ van, mely a gravitációt és 
elektromágnességet egységes geomet
riai képből származtatja le. Közös 
hiányuk azonban, hogy az elemi ré
szecskék (elektron, proton stb.) léte
zéséről nem tudnak számot adni. N. K.

Relaxáció, rugalmas, 1. Utóhatás, 
rugalmas.

Relaxációs hatás, 1. Erős elektroli
tok elmélete.

Relaxációs erő az erős elektrolitok 
oldatában a vándorló ionok körül el
torzult ionfelhő által a vándorló ion
ra kifejtett erő, mely annak sebessé
gét csökkenti (relaxációs effektus). L. 
Erőé elektrolitok elmélete. E. G. T.

Relaxációs idő az az idő, mely szük
séges az erős elektrolitok oldatában az 
egyes ionok körül kialakuló ionfelhő 
újraalakulásához, ha az valamely ok
nál fogva (pl. az ionok gyors el
mozdulása következtében) eltorzult 

10— 10
vagy megsemmisült. A R.-------  másod-c
perc nagyságrendű, ha c az elektro
litoldat koncentrációja. (L. Erős elek
trolitok elmélete; Viszkozitás, mágne
ses). E. G. T.

Relaxációs idő. a) E l e k t r o m o s  
t ö l t é s n é l .  Szigetelőanyagban kelt
sünk dielektromos polározást (1. ott)

Természettudományi Lexikon.

és hagyjuk magára a szigetelőt. A tér
beli töltés sűrűsége az időben a követ
kező törvény szerint csökken:

и — (J0 e —

u0 a kezdő töltéssűrűeóg (az 1 cm3-ben 
levő töltés), T a relaxációs idő. Ez az 
az idő, amely alatt a töltés sűrűsége az 
eredetinek 1/e értékére csökken (e a ter
mészetes log alapszáma, e =  3'71828). 
Szigetelőknél a R. nagy, a töltés lassan 
csökken. Fémeknél a R. mérhetetlenül 
kicsi. — b) ö n i n d u k c i ó s  t e 
k e r c s b e n .  Bocsássunk át egyen
áramot olyan körben, amelyben ön
indukciós tekercs van. Az önindukció 
miatt az áram csak bizonyos idő múlva 
éri el állandó értékét. Zárjuk most rö
vidre a tekercset, akkor az áram csak 
fokozatosan gyengül. Az áram relaxá
ciós ideje az az idő, amely alatt az 
áram erőssége a kezdeti értéknek */e 
részére csökken. Ha a tekercsnek vas
magja van, akkor ez percekig is eltart
hat. M. J.

Relief (fiziográfiai, földfelszíni) té
nyezők a vegetáció életében, tenger
szint felett a b s z o l ú t  m a g a s s á g  
(aminek változása a klíma: hő-, fény- 
és csapadékviszonyok, valamint a ve
getációs idő változásával jár), e x 
p o z í c i ó  (1. ott) és az esetleges 
l e j t ő  h a j l á s s z ö g e  (különösen 
mozgó törmelékmegkötő növényzeté
nél jelentős). Utóbbitól függ a felhal
mozódható finom föld, a termőréteg 
kialakulása, a csapadékvizek lefutása 
és behatolása, így a magasabbrendű 
növényzet megtelepedése, víz- és táp
lálékfelvétele. Lejtők meredekségével 
(a napsugár beesési szögének emelke
désével!) emelkedik a lokális klíma 
hőmérséklete. S. R.

Reliktum azon növényfaj, amely 
a Föld története valamely korszaká
ban (más klíma és vegetáció idejé
ben) a kérdéses területen nagy elter- 
jedésű s gyakoribb volt, a megválto
zott klímaviszonyok folytán vissza
vonulóban vagy kihalóban van. Az 
area (1. ott) főterületétől távoleső 
előfordulások reliktumok csak akkor

41



642

lehetnek, ha a közbeeső terület klima
tikus viszonyai a vándorlást lehetet
lenné teszik s ha a kérdéses termő
helyen a növény életfeltételei, a felté
telezett származási korszaktól kezdve, 
állandóan megvoltak (1. Pionírok). 
Pl. a nílusi lótusz Püspökfürdő hév
vizében a harmadkor, vagy a törpe 
nyír a Hargita tőzegrüohalápjain a 
jégkorszak óta zavartalanul tenyész
hetett. — Hazai flóránk R.-ai: 1. ter
cier vagy praeglaciális (a harmadkori 
szubtrópusi és havasi (sziklai) flóra 
maradványai, a legtöbb rendszertani- 
lag rokonságától messze elkülönült en
demikus faj (1. ott) (Keleti Kárpátok, 
ősmátra), de Balkán-kaukázusi (Er
dély), balkáni (Északi Kárpátok) és 
mediterrán- (Erdély, ösmátra, Mecsek) 
fajok. — 2. Glaciális (jégkorszakbeli 
R.-ok, borealis elemek, a Kárpátok 
tőzeglápjaiban, kevés az Alföldön 
(Nyírség: Bátorliget vidéke). — 3. 
Xerotherm, a glaciális és posztglaciá
lis sztyepkorszakok (1. ott) egyes, ma 
már ritka faja, különösen Alföld 
(Deliblát!), Mezőség. A s s z o -  
c i á c i ó - R. - ok valamely asszociá
cióban az illető termőhelyen a szuk
cesszió (1. ott) megelőző stádiumának 
visszamaradt, de rendesen csökkent 
életképességü fajai; jelentősek az 
asszociáció fejlődéstörténetének meg
állapítására. Az Alföld és Mezőség 
vegetációtörténetében fontosak a mai 
pusztákon a régi erdei vagy lápi fajok.

S.R .
Reliktum-tó, az a tó, mely a ten

gertől való elzáródás útján keletke
zett. V. L.

Remanencia, mágneses, 1. Hiszteré- 
zis, mágneses.

Rendszám. A Rutherford— Bohr- 
atómmodel szerint egy pozitív töltésű 
mag körül keringenek az elektronok, 
ezen mag pozitív töltését az elektron
töltés egységeiben kifejezve nevezzük 
R.-nak. Ez neutrális atomnál egyenlő 
a mag körül keringő elektronok számá
val. A R. definiálja az illető elem ké
miai viselkedését. Így pl. egy elem kü
lönböző izotópjainak a R.-a egyező és

csak az atommagok súlya különböző. 
A R. nem tévesztendő össze az atom
magban lévő protonok számával, mert 
az atommagban ezenkívül elektronok is 
vannak, melyek bizonyosszámú proton 
töltését is közömbösítik, éppen ezért 
állhat egy elem több izotópból. Űjabb 
felfogás szerint lehetséges, hogy a mag 
nem elektronokból és protonokból, ha
nem protonokból és elemi testeknek 
gondolt neutronokból áll 0- Atómszer- 
kezet, Atommag, Periódusos rendszer).

N. T. és G. P.
Rendzina-talaj (lengyel helyi elne

vezés). A podzol-talajok övében meszes 
kőzeten kialakuló fekete, erősen humu
szos talajtípus. Átmeneti képződmény, 
mely idővel, a mésznek az altalajból 
való kilúgozódása után, megszürkül és 
podzollá alakul át. B.R.

Replantáció, 1. Transzplantáció.
Réseau Mondial meteorológiai vi

lágévkönyv, amelyet az angol állami 
meteorológiai intézet a Nemzetközi 
Meteorológiai Bizottság megbízásából 
adi ki az egész Földön folytatott me
teorológiai megfigyelések főbb eredmé
nyeiről az 1910. év megfigyeléseitől kez
dődően. Tartalmazza havonkénti rész
letezésben a Föld kb. 500 arányosan 
elosztott meteorológiai állomásáról 
nyert légnyomás, hőmérséklet és csapa
dékokat, továbbá az általános légáram
lási megfigyeléseket. Magyarország Deb
recennel szerepel az évkönyvben. B. N.

Restitúció, elveszett, tönkrement szer
vek, illetve testrészek bármilyen úton 
való pótlása, kiegészítődése vagy 
újraképzése. A R. fogalmi körébe tar
tozik tehát a regeneráció (1. ott), a 
morphallaxis (1. ott), sőt bizonyos te
kintetben a posztgeneráció (1. ott) és 
a reguláció (1. ott) folyamata is.

D. E. és K. A.
Restitúciós sejtek, 1. Blastema.
Reszpiratórikus alkat, 1. Konstitúció.
Reszpirációs hányados, bizonyos idő 

alatt termelt CO2 redukált térfogatá
nak viszonya az ugyanazon idő alatt 
fogyasztott O2 redukált térfogatához, 

C0 -,vagyis R .  Q.  =  Értéke attólt/2
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függ, hogy milyen anyagok égnek el 
a szervezetben. Ha egyedül szénhidrát 
ég el, R. Q. — l'O, ha egyedül zsír 
ég el, R. Q. =  0'69, ha egyedül fehérje 
ég el, R. Q. =  0’80. Egy fölé is emel- 
kedhetik E., amikor cukorból zsír ke
letkezik. T. H.

Réteges fényoszlop. Ha a Geissler- 
csőben a gáznyomás és az áramerős
ség bizonyos határok között van, ak
kor a pozitív fényoszlop világos réte
gekből áll, melyeket sötét rétegek vá
lasztanak el. A rétegek vastagsága az 
egész cső mentén állandó. A rétegek 
a katód felé élesen határoltak és ho- 
morúak, a másik oldalon többé-ke- 
vésbbé eimosódottak. A rétegek vagy 
egyszerűek, vagy két, egymástól jól 
megkülönböztethető, különböző színű 
részre oszlanak. A kisülés állhat két, 
egymáshoz közel levő rétegpárból is. 
A rétegek hossza az áramerősségtől 
függ, azonkívül annál kisebb, minél 
keskenyebb a cső. A rétegek távolsá
ga egymástól csak ritkán nagyobb, 
mint a cső belső átmérője. Maguk a 
rétegek ekvipotenciális felületek. — 
Egészen tiszta gázban csak akkor ke
letkezhetnek rétegek, ha a gáz hid
rogén vagy higany. Más esetekben 
csak akkor, ha a gázban hidrogén, 
higany vagy más elektropozitív gáz 
van. Ha a katódot mozgatjuk, akkor 
a rétegek vele együtt mozognak, mint
ha vele összefüggnének. Ellenben az 
anód mozgása a rétegeket nem befo
lyásolja. Mikor az anódot a katód- 
hoz közelítjük, akkor az a réteg, me
lyet az anód elér, megszűnik, a többi 
változatlan marad. Az anód távolítá
sakor viszont új rétegek keletkeznek.

M. J.
Rétegvonalak, 1. Forgókristály mód

szere.
Reticolo-endothelialis rendszer. Kü

lönböző szervekben található sejtek
nek egyforma működésük következté
ben egy rendszerbe való összefogla
lása. Ide tartoznak a nyirokcsomók, 
a lép, a thymus, a csontvelő és a máj 
(a Cupffer-sejtek révén) endothel 
sejtjei. Egyforma működésük abban

áll, hogy a vérbe fecskendezett festék
anyagokat gyorsan felveszik és fel
raktározzák. Működésükről aránylag 
még keveset tudunk. Szerepet játsza
nak a vér lebontásában, a tönkrement 
vörösvérsejtek haemoglobinját felve
szik és átalakítják epefestékké. Hatást 
gyakorolnak a zsír- és cholesterinfor- 
galomra. Különösen sok cholesterint 
és ennek észtereit találhatjuk a rend
szer sejtjeiben. Termelnek immun
anyagokat, haemolizineket, agglutini- 
neket, precipitineket. A tetanus- és 
diftériatoxinokat fixálni tudják. T. H.

Réti vegetáció, 1. Emersi- és Sem- 
pervirentiherbosa.

Retrográd mozgás. 1. A bolygók
nak hátráló, kelet-nyugat irányú moz
gása a csillagok között. 2. Bolygók 
és holdjaik ugyanilyen értelmű ten
gelyforgása. P. A.

Reverzibilis elektród, 1. Megfordít
ható elektród.

Reverzibilis és irreverzibilis folya
mat. Valamely folyamat I., ha nincs 
mód arra, hogy a rendszert az elért 
végállapotból a kezdeti állapotba vi
gyük vissza anélkül, hogy a környezet
ben egyéb, maradandó változások ne 
menjenek végbe; ha viszont a kezdeti 
állapot elérése minden további nélkül 
lehetséges, akkor a változás R. R. (meg
fordítható) folyamat pl. az inga len
gése, általábam minden tisztán mecha
nikai folyamat, ezzel szemben I. min
den súrlódással járó változás, továbbá 
a diffúzió, a hővezetés stb. A termé
szetben önként lejátszódó folyamatok 
mind I.-ek, a reverzibilitás csak ideális 
határeset, amely többé-kevésbbé meg
közelíthető, de soha el nem érhető. — 
A reverzibilitás és irreverzibilitás szi
gorú (termodinamikai) kritériuma az, 
hogy a reverzibilis változáskor a zárt 
rendszer entrópiája állandó, míg ir
reverzibilis folyamat esetén az entró
pia mindig nő. L. B.

Reverzibilis kolloidok olyan kolloi
dok, melyek ha oldataikból koagulá- 
lás vagy az oldószer elpárologtatósa 
által elkülönítjük őket, ismét felold
hatók. E sajátság azonban nem faj-

41*
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lagoe anyagi tulajdonság, mert a 
legtöbb kolloidoldatnál a koagulálás 
módjától függ. hogy a kicsapódott 
diszperzrész feloldható-e újból, vagy
sem. B. A.

Reverzibilis munka. 1. Maximális 
munka.

R e v e r z ió s  inga. A nehézséggyorsu
lás abszolút értékét közvetlenül hatá
rozzák meg vele. Két vége közelében 
elhelyezett két él körül felváltva vég
zett lengések lengési idejét a koinci
dencia-módszerrel, az éltávolságot kom- 
parálással határozzák meg. Nagyon 
hosszadalmas mérési eljárás, azért csak 
néhány főpont meghatározásánál al
kalmazzák. Magyarországon Gruber 
Lajos határozott meg egy állomást 
ilymódon Budán, a Bécsi-kapu közelé
ben. Sz. M.

Reynolds-szám. Ha a folyadék cső
ben áramlik és sebessége nem nagy, 
akkor az áramlás rendezett, vagyis a 
folyadék a cső tengelyével párhuzamos 
fonalakban áramlik. Ha a sebesség egy 
kritikus értéken túlmegy, akkor az 
áramlás megszűnik rendezett lenni és 
turbulens lesz, a cső falánál levő folya
dék pedig állandóan kicserélődik a cső 
tengelye felé levő folyadékkal. A tur
bulens áramlás bekövetkezésének kri
tériumát a R.-mal lehet kifejezni. Ez 

r s  V
a következő: R =  ----- ,s a folvadék

sűrűsége, V az áramlás közepes sebes
sége, r a cső sugara, r, a folyadék belső 
súrlódásának együtthatója. A R. kri
tikus értéke 1100. Ha ezen felül van, 
az áramlás turbulens. Ebből a cső és 
folyadék adatai segítségével a kritikus 
sebességet ki lehet számítani. M. J.

Rezerv-alkáli (alkálitartalék) a vér
plazmának az a része, melyet a vér a 
belekerült savak lekötésére használ 
fel. Mennyiségileg azon szénsavmeny- 
nyiséggel fejezzük ki, mely nátrium- 
hidrokarbonáthoz kötve, 100 cm3 plaz
mában található. T. H.

Rezgésszám (frekvencia) bármilyen 
rezgésnél (mechanikai, hang-, fény- és 
elektromos rezgés) a másodpercenként 
végzett teljes rezgések számát jelenti.

Például a kamara a hang rezgésszáma 
435/sec =  435 Hertz (1. Hertz-egység). 
A R, (f) és a hullámhossz (1) között 
a következő egyszerű összefüggés van:

c

c a hullámmozgás terjedésének se
bessége. — Zenei hangoknál ez a R. az 
abszolút hangmagasság. M. J.

Rezgésszámmérő. R.-nek olyan esz
közt nevezünk, mely váltóáram rezgés
számának (periódus-számának) mérésé
re szolgál. A technikában használatos 
R.-k a rezonanciaelv alapján működ
nek. Alacsony frekvenciák mérésére 
szolgáló R.-k egy elektromágnes előtt 
elhelyezett, különböző rezgésszámú rú
gósorozatból állnak. A mérendő váltó
áramot a mágnestekercsbe vezetve az 
egyes rúgok annál nagyobb amplitúdó
val rezegnek, minél közelebb áll rezgés
számuk a mérendőéhez. — A rádió- 
technikában használatos R.-k több
nyire hullámhosszmérők néven ismere
tesek. Ezeknél eg}- ismert önindukció
ból és ismert kapacitásból álló rezgő
kör önindukcióját vagy kapacitását is
mert mértékben addig változtatjuk, míg 
saját rezgésszáma meg nem egyezik a 
mérendő rezgésszámmal, vagyis rezo
nancia nem áll be. A rezonancia eléré
sét úgy észleljük, hogy ekkor a rezgési 
amplitúdó maximális lesz, amit egy 
hozzákapcsolt detektorkörben mérhe
tünk. F. M.

Rezonancia. Ha egy adott rezgő
körre kapcsolunk váltakozó feszültsé
get, akkor ennek rezgésszámától függ, 
hogy milyen nagy lesz a keletkező 
váltóáram amplitúdója. A rezgőkör te
kercsében akkor kering a legerősebb 
váltóáram, ha a rákapcsolt váltakozó 
feszültség rezgésszáma éppen akkora, 
mint a rezgőkörnek a Thomson-képlet- 
ből következő saját rezgésszáma. Ebben 
az esetben mondják azt, hogy a vál
takozó feszültség és a rezgőkör egy
mással R.-ban vannak. Más rezgés
számú váltakozó feszültséget alkal
mazva, a tekercs áramerőssége kisebb. 
R. - gör bé ne k  nevezik azt a grafikus
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ábrát, amely a váltakozó feszültség 
rezgésszámának és a tekercs áramerős
ségének э z összefüggését tünteti fel. A
R.-görbe maximuma a R. esetében lép 
fel; más rezgésszámnál a tekercs árama 
kisebb. A R.-görbe annál magasabb és 
élesebb, minél kisebb a rezgőkör ener
giavesztesége ohmos ellenállások stb. 
következtében. — A felvevőkészülék 
rezgőkörének forgó kondenzátorát úgy 
állítják be, hogy a rezgőkör a felveendő 
elektromágneses hullámmal R.-ban le

gyen (hangolás). A szelektivitás annál 
nagyobb, minél kisebb elhangolásnál 
válik észrevehetetlenné a leadóállomás. 
Nagy szelektivitást éles R.-görbével, 
tehát kisveszteségű rezgéskörrel lehet 
csak elérni. V. M.

Rezonanciagörbe, 1. Rezonancia.
Rezonancia-sugárzás (Wood) a fluo

reszkálásnak egyik esete. Egyatómú 
gázt vagy gőzt (pl. higanygőzt) vilá
gítsunk meg olyan egyszínű (mono
kromatikus) fénnyel, melynek hullám
hossza megegyezik a gőz színképében 
levő első hullámhosszal, akkor a gőz 
ugyanezt a hullámhosszat sugározza 
ki ugyanakkora energiával. Ez a R. 
Az atómelmélet szerint ekkor egy elek
tron a legkisebb energianívóról a köz
vetlen felette levőre jut. Mikor vissza
tér eredeti helyére, akkor jön létre a R. 
Pl. a hélium rezonanciavonalának hul
lámhossza 10.830 Angstrom. 3/. J.

Rhegmatypia, 1. Kromozómaelmélet.
Rheobasis (alapáram). Minimális 

ingerlő áram, tekintet nélkül az időre.
Rheokrének azok a bővizű források,

melyek többnyire magasabb helyről 
leesve rohannak tova a völgy felé. 
Medrük többnyire sziklás, növényze
tük nincs vagy nagyon csekély (1. 
Limnokrének). V.L.

Rheofil szervezetek azok az élőlé
nyek, melyek a folyó- illetőleg áramló 
vizekben élnek (1. Limnofil). V.L.

Rheotropizmus, növénygyökereknek 
az a mozgási jelensége, hogy áramló 
vízben az áramlás irányával ellentett 
irányban növekednek. Tiszta víz nem 
okoz R.-t, így valószínű, hogy a R. 
azonos a kemotropizmussal (1. ott).

G. E.
Rhodope-tömb, 1. Közbenső hegység.
Riasz-part, hegyvidékkel szegélye

zett tengerparton, ha a folyók merő
legesen futnak ki a partra és a part 
fiatal megsüllyedést szenvedett, a 
tenger behatol a folyóvölgyekbe és 
részben a fjordokhoz hasonló, de in
kább tölcsérszerű beöblösödéseket hoz 
létre. (Bretagne, Galicia, Cornwal
lis, Délkína stb.) Az ilyen keletke
zésű partot nevezik R.-nak. K. A.

Richardson-hatás, 1. Izzókatód.
Riegger-mikrofón, 1. Mikrofon.
Righi-Halhvachs-hatás. Hasonló fény- 

elektromos hatás (1. ott), mint a 
Hallwachs-féle. Abban áll, hogy egy 
izoláltan elhelyezett töltésnélküli fém 
megvilágításakor pozitívan töltődik fel. 
Magyarázata, hogy megvilágításkor 
elektronok lépnek ki a fémből, miáltal 
szabad pozitív töltések maradnak vissza. 
E pozitív feltöltődés addig tart, míg a 
fém egy meghatározott maximális fe
szültséget vett fel, melyen túl már nem 
töltődik fel. E pozitív feszültség akkora, 
hogy a fénysugár által az elektronnak 
átadott energia már nem elég nagy, 
hogy azt a fémből való kilépésen kívül 
még a pozitív töltés vonzó hatása el
lenében is ki tudná szabadítani. Igen 
érdekes, hogy e maximális feszültség 
független a beeső fény erősségétől és 
csak a fény színétől, általában a rez
gésszámától függ. Az összefüggést a 
maximális feszültség és a rezgésszám 
között az Einstein-egyenlet (1. ott) fe
jezi ki. E jelenség erős támasza ama
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felfogásnak, mely szerint a fény foto
nokból áll (1. ott). T. K.

Ringer-oldat a szövettenyésztéshez 
legáltalánosabban használt fiziológiás 
eóoldat. Aránya melegvérű tenyésze
tekhez: NaCl 9-0, KCl 0-42, CaCh 
025, Üí O ÍOOOO cm3. — Hidegvérű 
tenvészetekhez: NaCl 7'0, KCl 0-25, 
CaCl2 0-30, H2O 1000-0 cm3. Cs. M.

Riss, 1. Pleisztocén.
Ritmikus kicsapódás, 1. Liesegang- 

jelenség.
Roche-hatás, 1. Égi mechanika.
Rochon-prizma kettősen törő esz

köz, mely két összeragasztott mészpát- 
vagy kvarc-hasábból áll. Az egyik ha
sáb optikai tengelye (1. Kettős törés, 
optikai) a rajz síkjába esik (ti), a má-

I

sik rá merőleges (t2). Ha természetes 
fény esik az I. hasábra a ti tengely irá
nyában, akkor kettős törés nélkül jut a 
határfelületig. A II. hasábban kettős 
törés jön létre, két, egymásra merőle
ges síkban polározott fénysugarat ka
punk; a a rendes, e a rendellenes sugár. 
Ha a hasáb mészpát, akkor a rendelle
nes sugár a megjelölt irányban halad, 
ha pedig kvarc, akkor az о másik ol
dalára esik (e')- Ha csak a rendes suga
rat akarjuk felhasználni, vagyis egyet
len, síkban polározott sugarat akarunk, 
akkor a másik sugarat felfogjuk. — 
A W o l l a s t o n - p r i z m a  ettől 
abban különbözik, hogy az I. mészpát- 
hasáb optikai tengelye a másik befogó
val párhuzamos. A beeső természetes 
fény felbomlik az I. hasábban két, egy
másra merőlegesen polározott össze
tevőre, de mindkettő irányváltozás nél
kül halad. А II. hasábban a rendes 
sugár az előbbi e irányban halad, a 
rendellenes pedig e irányban. Ezt a

prizmát akkor használják, ha mindkét 
sugárra szükség van. M. J.

Rokontenyésztés (1. Tenyésztési el
járások), a beltenyésztés egyik típusa, 
amikor a tenyésztésben felhasznált 
pár egymással nem oly közeli vérro
kon, mint a testvértenyésztésben. A
R. kifejezést különben általános érte
lemben is használják, amikor a rokon
ság fokát a két párosodó egyén kö
zött számszerűen adják meg. Ha a 
párosodók egymással nem rokonok, 
úgy nemzedékenkint megkétszereződik 
az ősök száma. A váltivarú állatok 
és az ember esetében minden egyénnek 
két szülője, négy nagyszülője, nyolc 
dédszülője s í. t. van, amely szám 24 
nemzedéknél már 16,777.000 ősre emel
kedik. A valóságban azonban az ősök 
száma kisebb. Nyilvánvaló ugyanis, 
hogy minden egyén nemzetségfájában, 
leszármazási táblázatában ugyanannak 
az egyénnek többször is elő kell for
dulnia és ez az egyén természetesen 
más egyén ősei között is megvan, 
vagyis kisebb - nagybbmértékű rokon
ság minden egyén között van. Az is
métlődő egyének mennyiségét le kell 
vonni a számítással nyert ősmennyi
ségből (ősveszteség), ha az ősök va
lódi mennyiségét kívánjuk tudni. Erre 
különféle számításmódok (1. Rokon- 
tenyésztési együttható) ismeretesek. 
Ez különösen fontos az állattenyész
tésben, mert minél többször ismétlő
dik valamely egyén az ősök között, 
annál több génnel szrepelhet a „pro- 
bandus“-egyén (akinek a nemzetség
táblája készült) genotípusának össze
tételében. A gyakorlatban, mind az 
állattenyésztésben, mind a növény
nemesítésben fontos a nemzetségfa 
megszerkesztése (pedigrée), amelyből 
kitűnik a R. foka is. Legszorosabb a
R., ha már a szülők utáni első ősi 
sor azonos, vagyis а II. ősi sor nem 
négy-, hanem kéttagú (testvér-tenyész
tés) és folyton tágul, minél távolabbi 
ősi sorban jelenik meg közös ős, 
amelynek megjelenése természetesen 
ugyanabban, vagy más ősi sorban is 
ismétlődhetik. Sz. Z.
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Rokontenyésztési együttható, a ro
kontenyésztés fokának kiszámítására 
szolgál. Pearlnek Plate tői egyszerűsí
tett képlete segítségével számítható 
ki, amelyben Zn a rokontenyésztés 
együtthatója, n a kimutatható ősi 
sorok mennyisége (mennél nagyobb az 
n, annál pontosabb a számítás), pn az 
n-edik ősi sor lehetséges ősmennyiége, 
qn az w-edik ősi sor valódi ősmeny- 
nyisége, amelyben a már egyszer s i 
mított ős figyelmen kívül marad;

_ 100 [ p n — qn]
Zn — ----------------------

Pn Sz. Z.
Rose-Iém alacsony hőmérsékleten, 

(J4°-on olvad. 1 súlyrész ólom, 1 sr. ón 
és 2 sr. bizmút. M. J.

Rost-diagramm, 1. Forgó kristály 
módszere.

Rotációs rezgés-színkép, 1. Színképek 
osztályozása, molekuláknál.

Rotációs színkép, 1. Színképek osz
tályozása, molekuláknál.

Rotor. Hosszúkás körhengeralakú 
test, amelyen, ha tengelye körül forog 
s e mellett légáram (folyadékáram) éri, 
az áram irányába eső ellenálláson kí
vül, az áramirányra merőlegesen dina
mikus felhajtóerő vagy keresztirányú 
erő lép fel (1. Felhajtóerő). E jelenséget 
legelőször Benjamin Robins 1756-ban, 
majd tőle függetlenül Magnus fedezte 
fel 1852-ben, illetőleg végzett ezirányú 
kísérleteket. A R.-on ébredő felhajtó
erők sokkal nagyobbak, mint pl. az 
aeroplán szárnyán jelentkezők, még ha 
azok ú. n. osztott szelvényű szárnnyal 
bírnak is. A R. felhajtóerői 8—4-szer 
akkorák. Csúpán a forgás miatt szük
séges szerkezeti komplikációk akadályai 
a R.-ок elterjedésének. Vitorlás hajó
zás céljára Flettner német mérnök hasz
nálta fel a R.-t fl. Rotorhajó). F.K.

Rotorhajó olyan hajó, melynek moz
dítóeszközét motor által forgásban tar
to tt függélyes tengelyű és a szél hatá
sának kitett henger, vagy több ilyen 
henger képezi (1. Rotor). A R. eszerint 
középhelyet foglal el a géperejű és a 
vitorlás hajó között. A rotor forgása 
által előidézett nyomáscsökkenés és

nyomásnövekedés folytán keletkező nyo
máskülönbözet az, amely a hajót a 
szélirányra közelítőleg merőleges irány
ban mozgásba hozza. A R. feltalálója 
Flettner Antal német mérnök, aki más 
találmányokkal, pl. különleges kor
mánylapátjával is kitűnt. F. K.

Rowland-rács, 1. Optikai rács és 
Spektroszkóp.

Rögzített dimorfizinus, 1. átcsapó 
modifikáció.

Röntgen-cső. (Röntgen-lámpa.) A 
Röntgen-sugárzás előállítására való ké
szülék. Lehet gáztartalmú vagy gáz
mentes. A gázos lámpa többnyire 15— 
20 cm átmérőjű üveggömb, melynek két 
nyúlványa van, két fémrúd bevezetésé
re. Egyiknek végén kis aluminiumtá- 
nyér van, ez а к a t  ó d, a másikén

pedig platina-, wolfram-, ezüst- vagy 
rézlemez foglal helyet. Ez az anód, 
vagy más néven a n t i k a t ó d .  A 
katódot az elektromos áramforrás ne
gatív sarkával, az antikatódot meg po
zitív sarkával kapcsolják össze. A lám
pából a levegő nagy részét kiszi
vattyúzzák, úgyhogy a belső nyomás 
O'.Ol és 0005 mm-es higanyoszlop nyo
mása között változik. Az ilyen légrit
kított tér neve Röntgen-vákuum. Ügy 
működik, hogy a ritkított gázban elő
forduló pozitív töltésű anyagi részecs
kék, pozitív ionok, a nagy feszültség 
következtében nagy sebességgel bele
ütköznek a katódba, belőle elektrono
kat váltanak ki, amelyek meg még na
gyobb sebességgel haladva az antika- 
tódba ütköznek, s mozgási energiájuk 
révén részint Röntgen-sugárzás kelet
kezik, részint pedig hő fejlődik: az 
antikatód melegszik. Ha teljesen gázj 
mentes, egyáltalában nem működik.

G áztartalm ú R öntgen-lám pa.
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A gázos R.-ben használat közben 
mindig csökken az amúgy is kicsiny 
gáznyomás, mert a gáz belül lekötő
dik s a lámpára mind nagyobb és na
gyobb feszültséget kell kapcsolni, hogy 
áram haladjon át rajta és Röntgen- 
sugár keletkezzék. Egyúttal a sugár
zás is folyton keményebb lesz, a lámpa 
keményedik. Ha valamiképen gáz jut 
belsejébe és eredeti állapotába vissza
kerül : ez a f e l f r i s s í t é s  (regene
rálás). Ennek egyik módja az, hogy ol
dalába kis palladiumcsövet forraszta
nak, amelyet kívülről gázlánggal mele
gítenek: ekkor a láng belsejéből hidro
gén szivárog be. Másféle eljárások is 
vannak. Hogy a gáznyomást tetszés
szerinti módon lehessen szabályozni, 
készítettek szétszedhető lámpákat is, 
melyeknek alkatrészei jól záró csiszo
latokkal csatlakoznak egymáshoz és 
használat közben állandóan a légszi
vattyúval állnak összeköttetésben.

A gázos R.-ben nem lehet nagyon 
erős és kemény sugárzást termelni és 
nem is lehet a sugárzást kellőképen 
szabályozni. Emiatt háttérbe szorította 
a gázmentes lámpa, melynek katódja 
izzó wolframdrót, ezért i z z ó к a t ó- 
d о s nak is nevezik. A wolframdrótot 
többnyire csigavonalban (körfókusz), 
vagy hosszúkás csavarvonalban (vo
nalfókusz) hajlítják meg és akkumu
látorokkal, vagy külön e célra ké
szült fűtő-transzformátorral izzítják. 
A többezer fok hőmérsékletű drót 
elektronokat bocsát ki magából, ame
lyek nagy sebességgel ütköznek az 
antikatódba és keltik a Röntgen- 
sugárzást. Az elektronokat az anti- 
katód kisebb terjedelmű részére cél
szerű összpontosítani, mert ekkor a 
sugárforrás kisméretű és a belőle ki
induló sugarak útjába tett tárgy jól 
határolt árnyékot vet. Az elektronok 
kellő irányítása végett az izzószálat 
lyukas tányéralakú, vagy hosszában 
meghajlított fémdarab mélyében he
lyezik el. E lámpából a levegőt majd
nem teljesen eltávolítják, tehát gya
korlatilag teljesen gázmentesnek tekint
hető. Nagyon megterhelhető: többszáz

ezer volt feszültségű és 8—10 milli- 
ampere erősségű áramot is lehet rajta 
átvezetni; ha a feszültség kisebb, az 
áramerősség 100 milliampere rendű is 
lehet vagy még nagyobb. Ennek kö
vetkeztében a Röntgen-sugárzás na
gyon erős és kemény. Előnye, hogy 
tetszésszerinti minőségű (lágy vagy 
kemény) és tetszésszerinti erősségű 
sugárzást lehet vele előállítani. Cs. E.

Röntgen-egység. Valamely testnek 
1 kcm-nyi térfogatában elnyelt Rönt- 
gen-sugármennviséget hívják dó z i s - 
nak. Egysége a R.-e. Az a Röntgen
sugármennyiség, amely 1 cm3 18 C°-ú 
és 760 higany-mm nyomású levegőnek 
olyan vezetőképességet kölcsönöz (az 
elektronok iontermelő hatásának teljes 
felhasználása és az ionos-kamrafal ha
tásának teljes kiküszöbölése mellett), 
hogy a telített áram esetében mért 
elektromos tömeg egy elektrosztatikai 
egységet tesz ki. Ez a sugármennyiség 
a dózisegység, neve „Röntgen“ és jele 
„fí“ (Behnícen, 1924). Az 1928. év
ben Stockholmban tarto tt nemzetközi 
Röntgen-kongresszus annyiban módo
sította a Behnken-egységet, hogy 
18 C°-ú levegő helyett 0°-út vett és 
az így meghatározott egységet „r“-rel 
jelölte. A kettő között a következő 
összefüggés áll fenn: R =  14)66 r. 
Ha valamilyen dózis mértékszámát 
Я-ben kifejezve ismerjük és r-ben akar
juk kifejezni, a fenti számmal kell 
megszorozni. Cs. E.

Röntgen-készülékek. A régiekben az 
áramforrás Ruhmkorff - szikrainduktor 
volt, melynek szakítási áramát hasz
nálták a Röntgen-lámpa táplálásá
ra, míg a zárási áramot szikraköz
zel vagy szelepcsővel elnyomták. Eset
leg forgó fémtűt kapcsoltak a Rönt
gen-lámpa áramkörébe, amely csak 
abban a pillanatban zárta az áram
kört, mikor a belsőben az áram meg
szakadt. Ekkor a lámpán lüktető 
egyenáram ment át. Az induktoros
R.-et újabban teljesen háttérbe szorí
tották a transzformátorosak, amelyek
kel alig ingadozó feszültséget lehet elő
állítani é s  alig ingadozó áramot lehet
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a lámpán átvezetni. A transzformátor 
külső tekercsében tulajdonképen vál
takozó áram kering. Ezt közvetlenül 
is rá lehet kapcsolni a Röntgen-lám
pára, hiszen (valamint a rádiólámpa 
is) csak az olyan irányú áramot engedi 
át, amely az antikatódtól a katód felé 
irányul, de még egy szeleposövet is 
szoktak bekapcsolni a lámpa kímélése 
végett. Az ilyen készülékben a válta
kozó áramnak csak egyik félszakaszát 
használják föl (félhullámú készülék). 
Forgó szigetel őtár csávái, melyen átló
san szemben négy fémkefe van, vagy 
még inkább négy szelepcsővel elérhet-

t-WWWWMr^
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I. ábra.

jiik, hogy a váltakozó áramnak min
den második félszakaszát a szomszéd
jai irányába fordítjuk és gyorsan lük
tető egyenáramot kapunk (Graetz-kap- 
csolás, 2. ábra). A lefelé folyó áram
nak (pontozott nyél) az 1. és 3. sze
lepcső nyit utat, a fölfelé tartónak 
pedig a 2. és 4. Tehát a Röntgen
lámpa körébe jutó áram mindig a ka- 
tódtól az anód felé irányul. A lámpán 
áthaladó áram erőssége és feszültsége 
természetesen nem állandó, hanem lük
tető. A következő feladat volt e lük
tetéseket is eltüntetni: a csupa hul
lámhegyekből álló görbét egyenesre ki
simítani. E célból des Coudres a fél
hullámú készüléket annyiban módosí
totta, hogy a Röntgen-lámpával pár
huzamosan egy nagyobb sűrítőt kap
csolt, amely úgy szerepelt, mint egy 
nagy elektromosság-tartály: a szelep- 
csövön át minden második félhullám 
idején töltést kapott és ezt lassan ki

adta a lámpán keresztül, de feszült
sége közben alig esett. Ez az eljárás 
szép betetőzést nyert a Liebenow— 
Greinacher-kapcsolásban, melyet a Sie
mens-gyár s t a b i l i v o l t  nevű ké
szülékeiben széles körben alkalmazta. 
E kapcsolásban két sűrítő szerepel, 
melyeket a 3. ábrán látható módon 
kapcsolnak össze a készülék többi ré-
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szével. A transzformátor fölfelé irá
nyuló árama (vastag nyíl) csak a bal
oldali (1) szelepen tud áthaladni és 
a Ci-sűrítőt feltölti a transzformátor 
legnagyobb (csúcs) feszültségére. A 
sűrítő csak a Röntgen-lámpán keresz-

4 . ábra. Stabilivolt-készülék.

tül tud kisülni, egyébként nem, a sze
lepek miatt. A lefelé irányuló áram 
(pontozott nyíl) csak a jobboldali (2) 
szelepen tud áthaladni és a CVsűrítőt 
tölti fel ugyancsak a csúcsfeszültségre. 
A két sűrítő feszültsége azután, mint
hogy sorba vannak kapcsolva, össze
adódik és így a Röntgen-lámpára a 
transzformátor feszültségének kétsze
rese esik. E készülék teljesítménye 10 
milliampere körül van, a feszültség 
200—250 kilovolt. Még állandóbb áram
forrást kapunk, ha Hidl eljárása sze
rint az áramkörbe nagy önindukciójú 
(sokmenetü) tekercseket és újabb sűrí- 
tőket kapcsolunk be. Ugyanis e teker
csek minden áramváltozással szemben 
fojtó hatást fejtenek ki, ellenben az 
egyenáramot átengedik, mint mond
ják, az áramot megszűrik. Ezért ör
vendenek nagy népszerűségnek a háló
zati rádiókészülékekben is. Az ilyen 
készülék feszültsége alig ingadozik va
lamelyest.

Az orvosi gyógykezelésben újabban 
a nagyon kemény sugarak nyomulnak 
előtérbe, amelyek a 200 kilovoltnál 
nagyobb feszültséget kívánnak meg. 
Ilyet lehet előállítani a Witka-kapcso- 
lású készülékkel ( Witka előtt már 
mások is használták). Ez a nagy fe- 
szülség azonban nem állandó, eőt na
gyon is ingadozó, de ez nem baj, mert 
az összetett Röntgen-sugárzásból alkal
mas fémszűrőkkel ki lehet választani 
a szükséges alkatrészt. A Greinacher- 
kapcsolást úgy alakíthatjuk át Witka- 
félére, hogy jobbszárnyában a szelep
csövet megfordítjuk, majd a szelepet 
a jobboldali sűrítővei fölcseréljük. A 
két sűrítő most közvetlenül a transz
formátor külső tekercsének két végé
hez van kapcsolva, míg Greinacher 
mindkettőt ugyanazzal a véggel kö
tötte össze. Így azután a sűrítők sza
bad fegyverzetének feszültségkülönbsé
géhez mindig hozzá kell adni a transz
formátor mindenkori feszültségét, még
pedig a megfelelő előjellel. Tehát a 
csúcsfeszültség kétszereséhez az egyik 
félhullám idején még hozzá kell adni 
a külső tekercs feszültségét, a másik
nak idején meg le kell vonni. Így az
után a lámpára eső feszültség a transz
formátor csúcsfeszültsége és ennek há
romszorosa között ingadozik. Egyéb-
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ként a feszültség görbéjét úgy kapjuk 
meg, hogy a transzformátor feszült
ségét ábrázoló hullámvonalat a kétsze
res csúcsfeszültséggel följebb toljuk. 
Tehát a változó feszültségi görbéhez 
még hozzáteszünk egy állandó fe
szültségi vonalat, ezért ezt k o m b i 
n á c i ó s  k a p c s o l á s  nak is neve
zik. — A háromfázisú áramot is hasz
nálják R.-ben. Először háromfázisú 
transzformátorba vezetik, melynek sar
kait hat szelepcsővel és a Röntgen- 
lámpával a —. kép szerint kapcsol
ják össze. Bármelyik, két vezetékpár 
és bármelyik irányú áramszakaszt sze
meljük is ki, a szelepcsövek mindig 
úgy terelik az áramot, hogy helyes 
irányban halad át a lámpán. Mégpedig 
alig - alig ingadozó egyenáramot ka
punk. Ilyen kézülék látható —. ké
pen (Koch és Sterzel-gyártmányú). — 
A legújabb készüléket úgy készítik, 
hogy a nagyfeszültség ellen is védve 
van az ember: a készülék megérinthető. 
A nagyfeszültségű alkatrészeket na
gyon jó szigetelőanyaggal veszik kö
rül, amelyet kívülről a földdel össze
kötött fémburok takar. E készülékek 
használata közben életveszély nem fo
rog fenn. Vannak kisebb, bőröndben 
hordozható, és nagyobb, megérinthető 
R. is. Cs. E.

Röntgen-sugarak. Szemünkre nem 
gyakorolnak hatást, láthatatlanok, 
azonban bizonyos anyagok: bárium- 
platincianür, cinkszilikát-vegyületek, 
kálciumwolframát stb. feltűnően vilá
gítanak (fluoreszkálnak), ha R. esnek 
rájuk (fénykeltő hatás). Átlátszatlan 
testeken keresztülhatolnak: így vas
tagabb deszkán, ebonitlemezen, papí
ron, húson; a fémek ellenben már na
gyobb akadályt gördítenek útjukba: 
pár milliméter vastag ólom-, platina-, 
aranylemezen már a kemény sugarak 
is alig tudnak keresztüljutni; a cson
tok is eléggé elnyelik őket. Ezért ke
zünk árnyéka a fluor.-ernyőn világo
sabb és sötétebb részekből áll: az iz
mok helye világos, mert ezek jól ke
resztülengedik magukon a sugarakat, 
ellenben a csontok helye sötét, mert

ezek meg elnyelik. A R. a fényképező
lemezre is hatnak (fényképhatás), még
pedig a lemez előhívása után azokon 
a helyeken, ahova sok R. esett, na
gyon megfeketedik, máshol kevésbbé. 
Kezünkről készített Röntgen-képen a 
csontok árnyékának helye világos ma
rad, míg az izmoké eléggé megfekete
dik. Felvétel közben a lemezt nem kell 
a papírból kicsomagolni, a kazettát 
sem kell kinyitni. A R. a levegőt s 
általában a gázokat elektromos áram
vezetővé teszik (ionozó hatás). Ha 
egy elektroszkópnak elektromos töl
tést adunk és messziről R.-at ejtünk 
rá, töltését azonnal elveszíti. Ha kis 
akkumulátortelep áramkörébe egymás
sal szembenálló fémlemezeket iktatunk, 
áram nincs, de azonnal megindul, mi
helyt R. járja át a lemezek közt a 
levegőt. A keletkező áram neve iono- 
zási áram; erőssége annál nagyobb, 
minél erősebb a sugárzás. A R. az élő 
sejtekre is hatnak: mégpedig a kis 
adag esetleg serkentőleg hat a sejtek 
fejlődésére és szaporodására, a nagy 
ellenben pusztítólag (1. Biológiai ha
tás). Cs. E.

Röntgen-sugarak elnyelése. Egy
testre eső Röntgen-sugárzás egyrésze 
szétszóródik másodlagos sugárzás alak
jában, másik része elektronok energiá
jává alakul át, melynek árán csekély 
hő is fejlődik a testben (sőt az elek
tron-energia visszaalakulhat ismét su
gárzássá), végül a harmadik rész ki
lép a testből és tovább folytatja ú t
ját. A kétféle energia-veszteség neve 
s u g á r g y e n g ü l é s .  Törvénye a 
következő: legyen 7o a sugárzás erős
sége: az az energiamennyiség, melyet 
a párhuzamos sugarakból álló nyaláb 
a reá merőlegesen fekvő 1 cms-nyi te
rületen egy másodperc alatt átszállít. 
Haladjon át az /о-erőssége egynemű 
sugárzás d-vastagságú fémlemezen. Az 
áthatoló sugárzás erőssége

ahol /i a sugárgyengítési együttható, 
melynek értéke függ a beeső sugárzás 
hullámhosszától és az elnyelő anyag
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minőségétől és halmazállapotától. A 
képlet tartalma felől tájékoztat a kö
vetkező tapasztalati eredmény: 1 mm 
vastag aluminiumlemez a 710 X-hul- 
lámú sugárzásnak negyedrészét engedi 
át, a 4 mm-es pedig majdnem tel
jesen elnyeli, tehát a sugárelnyelés 
rohamosan no a lemez vastagságával.

F e l e z ő r é t e g  nek nevezik annak 
a lemeznek a vastagságát, amely a su
gárzást éppen felére gyengíti le. Ha 
ismerjük a sugár gyengítési együtthatót 
bizonyos anyagra és bizonyos hullámú 
sugárzásra, akkor a felezőréteg vas
tagsága így számítható ki:

j  _  log 2 0'69

A sugárgyengítési együttható két 
részre bontható: ц — ft -\-o. A (i-t 
nevezik (valódi) elnyelési együttható
nak, a o-1 pedig szóródási együttha
tónak.

А Д értéke egy és ugyanazon anyag 
esetében is függ a halmazállapottól.
Ellenben a tapasztalat szerint a -

о
hányados, ha у a sugárzás által á t
járt test sűrűsége, ettől független. Ezt 
nevezik a t ö m e g g y e n g í t é s i  
e g y ü t t h a t ó  nak: arról tájékoztat 
bennünket, hogy egy olyan lemez, 
amelynek minden cm2-ére 1—1 gramm
tömeg esik, a ráeső sugárzásnak há
nyadrészét nyeli el és szórja szét. A 
sugárzás hullámhosszától és az anyagi 
minőségtől való függését a következő 
közelítő képlet fejezi ki a K-elnyelési 
határ környezetében

Q
ha a szóródástól eltekintünk. A /.a 
hullámhosszúság, Z az elem rendszáma 
a periodikus rendszerben, c pedig az 
anyagi minőségtől független állandó, 
melynek számértéke azonban megvál
tozik (ugrik), miközben a К-határt át
lépjük; mégpedig a hosszú hullámok 
felől a rövidek felé haladva a c-állandó 
értéke hirtelen felugrik, úgyhogy az

elnyelési együttható 5—10-szeresére is 
emelkedik. Tehát előfordulhat az az 
eset, hogy egy fémlemez a keményebb 
sugarakat jobban elnyeli, mint a lá- 
gyabbakat. Fontos dolog, hogy a rend
szám harmadik hatványa szerepel a 
képletben. Ugyanis ebből érthető meg,

hogy a nagy rendszámú fémek (pla
tina, arany, ólom stb.) miért nyelik el 
erősen a Röntgen-sugarakat. Az L el
nyelési határ környezetében érvényes 
egyszerű elnyelési képleteink nincsenek.

Cs. E.
Röntgen-sugarak szóródása, 1. Má

sodlagos sugárzás.
Röntgen-sugarak teljes visszaverő

dése. Ha a fénysugarak pl. vízből le
vegő felé haladnak és a víz felszíné
től számítva kb. 43° vagy ennél 
kisebb szög alatt érik a határfelüle
tet, teljesen visszaverődnek. Hasonló 
jelenség észlelhető a Röntgen-sugarak 
körében is, de éppen ellenkezőleg ak
kor, mikor a sugár levegőből üvegbe 
vagy valamilyen fémbe stb. hatol be. 
De a teljes visszaverődés határszöge 
sokkal kisebb, mint a fény esetében, 
ugyanis többnyire 10—20 szögperc, 
de hosszú hullámú sugarak esetében 
fok-nagyságrendű is lehet. A határ
szög többnyire nem pontosan meg
határozott, hanem a visszaverőképes
ség fokozatosan csökken egy bizonyos 
szögön túl. Cs. E.

Röntgen-sugár törése. Siegbahv és 
munkatársai 1924-ben közönséges 
üveghasábbal észlelték a R.-t a ko
rábbi bizonytalan eredmények után. 
Keskeny résen át kissé széttartó su-
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gárnyalábot (a vas К sugárzását) 
ejtettek az üveghasábra törő éle kö
zelében; a beeső sugarak majdnem 
hozzásimultak a határlaphoz, egész 
kis szöget zártak be vele. A beeső 
sugárzás egy része irányváltoztatás
sal (megtörve) haladt á t az üvegha
sábon, másik része pedig a határlap
ról vissza is verődött, mint azt a 
fényképén megjelenő színképvonalak 
igazolták. A Röntgen-sugarak éppen 
ellenkezően törnek meg, mint azt 
a fénysugarak körében megszoktuk. 
Ugyanis a Röntgen-sugár levegőből 
üvegbe jutva, a beesési merőlegestől 
eltávolodik: a törési szög nagyobb 
lesz, mint a beesési. De nemcsak 
üveg, hanem egész sereg más anyag 
esetében is ezt tapasztalták: ezüst, 
réz, kén, alumínium, szén, celluloid, 
paraffin stb. Tehát a Röntgen-suga
rak törésmutatója általában kisebb 
1-nél, ha a levegőből valamilyen szi
lárd testbe jutnak. Például az üveg 
törésmutatója a vas Ka-vonalára 
0'999.987,62. A sugár irányváltozása 
törés közben 5—10 szögmásodpercet 
tesz ki, vagy annyit sem. Cs. E.

Röntgen-színképelemzés. Azon ága 
az analitikai kémiai célokra alkalma
zott fizikai-kémiának, amely az anti- 
katódon elhelyezett vizsgálandó anyag 
Röntgen-sugarainak színképéből álla
pítja meg annak minőleges és meny
nyileges összetételét. Az emissziós 
Röntgen-spektrum jóval egyszerűbb, 
kevesebb vonalból áll, mint az opti
kai spektrum, tehát könnyen áttekint
hető és a vizsgált anyag minden ele
mének színképe benne fellelhető füg
getlenül attól, hogy az vegyületben 
vagy elemi állapotban van jelen. 
Szoros kémiai rokonságban álló ele
mek (pl. ritka földfémek) egymás 
melletti kimutatására még bonyolul
tabb összetételű keverékeikből is 
egyedül alkalmas. Érzékenysége ugyan 
nem akkora, mint az optikai emisz- 
sziós spektrumnak, de legkedvezőtle
nebb esetben is 10 *%. Kvantitatív 
mérésekre is felhasználható az egyes 
színképvonalak intenzitásának mé

rése, ami azonban csak a legnagyobb 
gonddal és körültekintéssel végezhető 
el, mivel a kísérleti körülmények igen 
komplikált hibaforrást adhatnak. — 
Az adszorpciós Röntgen-spektrum el
nyelési csíkjai is éppen olyan jellem
zők, mint az emissziósé, tehát minő
leges és mennyileges meghatározá
sokra szintén alkalmasak. Bizonyos 
esetekben arra is nyújtanak felvilágo
sítást, hogy a keresett elem a vizs
gált anyagban hány vegyértékű for
májában, esetleg, hogy milyen vegyü- 
letében van jelen. Akkor alkalmazzák, 
ha a vizsgált anyag a katódsugarak 
hatására elbomlik vagy párolog.

A kvantitatív R. a legegyszerűbb 
mód a kevés nehéz fémnek sok könnyű 
fém melletti meghatározására 5%-nyi 
pontossággal.

Az abszorpciós Röntgen-analízis
nél is tökéletesebb vizsgálati mód az, 
amely Röntgen-sugarak hatásának ki
tett anyagából másodlagosan kilépő 
sugarakat teszi spektroszkópiai vizs
gálat és mérés tárgyává. Ezen ú g y 
nevezett fluoreszcens Röntgen-spektrál- 
analízisben a vizsgált anyag bom
lást nem szenvedhet. Platinércek és 
könnyű földfémek gyors és pontos 
(1—2%) analízisére használható. — 
R. segítségével tehát, minimális kí
sérleti anyag felhasználásával, gyor
san és nagy pontossággal végezhetők 
el kémiai úton jóformán el sem érhető 
analízisek. Sz. L. és V. A.

Röntgen-színkép (folytonos). A 
spektrográf fényképezőlemezén nyoma 
folytonos fekete sáv, amely a rövid- 
hullámú oldalon hirtelen megszakad 
(élesen határolt). Ionkamrás spektro
méterrel a R.-ről kapott görbe a rö
vidhullámú oldalon meredeken esik, 
míg a másik oldalon fokozatosan süly- 
lyed le. A rövidhullámú határ a 
Planck—Einstein - egyenlet (1. ott) 
alapján magyarázható meg. Eszerint 
az elektron energiájában beálló fo
gyás mindig hv-ve 1 egyenlő. Tehát a 
legnagyobb rezgésszámú vagy a leg
kisebb hullámhosszúságú sugárzást 
akkor kapjuk, ha a legnagyobb sebes-
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ségü elektron energiája teljesen su
gárzás alakjában jélentkezik. Mint
hogy a kátédról elröpülő elektronok 
energiájának van felső határa, kell 
lenni színképi határnak is a nagy 
rezgésszámú oldalon. Ez a határ a 
lámpára kapcsolt feszültség növekedé
sével mindinkább a növekvő rezgés
számok (rövidebb hullámok) felé to
lódik el. Ezt Duane és Hunt amerikai 
fizikusok észlelték először. A határhul
lámhosszúság Ángström-egységben:

, 12,350
A --- ------------------------ r-— -

1 max kilovoltban.
A folytonos színképre eső teljes su
gárzó energia arányos a lámpán át
haladó áram erősségével, az anti- 
katód anyagának rendszámával a 
periodikus rendszerben és végül a 
lámpára kapcsolt feszültség négyzeté
vel. A hasznossági tényező csekély: 
a katódsugarak energiájának kb. csak 
Viooo részét kapjuk vissza Röntgen- 
sugárzás alakjában, a többi hővé 
alakul át.

A sugárzó energia úgy oszlik el a 
R.-ben, hogy van egy bizonyos hul
lámhossz, melyre a legnagyobb ener
giamennyiség esik, a többiekre vi
szont fokozatosan kisebb. Az energia- 
görbe olyan vonal, amely áttekintést 
nyújt afelől, hogy miképen oszlik el 
az energia a színképben. Ez a görbe 
a rövidhullámú oldalon metszi a hul
lámhosszak tengelyét, míg a másik 
oldalon fokozatosan közeledik feléje. 
Kulenkampff tapasztalati alapon meg
állapított egy képletet a sugárzó ener
giának a színképben való eloszlására 
(az energiagörbére) vonatkozólag. 
Eszerint a v-rezgésszámú sugárzás 
erőssége

I „  =  C  [ ( Vmax —  r )  Z - \ -  d  Z 27,

e képletben C és b a lámpára kap
csolt feszültségtől és az elem rend
számától független állandót jelente
nek. Ha a képlet alapján kiszámítjuk 
a folytonos színképre eső teljes ener
giát, megkapjuk az előbbi törvény- 
szerűséget. E képletből következik,

hogy a feszültség növelésével az enor 
giagörbe közelítőleg úgy tolódik el 
a rövidhullámok felé, hogy a legna
gyobb energiájú hullámhossz és fe
szültség sorozata állandó marad. Cs. E.

Röntgen-színkép (vonalas). Ha a 
Röntgen-lámpából kilépő sugárzás kü
lönböző hullámú alkotórészeit egy 
spektrográffal szétterítjük, keletkezik 
a R., melyet le lehet fényképezni. A 
képen határozott fekete vonalak ötle
nek szemünkbe, amelyek kisebb-nagyobb 
csoportokba tömörülnek: ezek a lámpa 
antikatódjának jellemző színképvona
lai. Helyzetük független a lámpára 
kapcsolt feszültségtől, csak az anti- 
katód anyagi minőségétől függ. E szín
képvonalakat keménységük szerint cso
portokba osztják: ezek a K, L, M, N 
és О-sorozatok, amelyek között leg
keményebbek a A-eorozat tagjai, a 
többiek ellenben fokozatosan lágyab- 
bak. A színképvonalak kevésbbé sötét 
alapból emelkednek ki, amely a rövid- 
hullámú oldalon hirtelen megszűnik, 
a másik oldalon ellenben fokozatosan 
enyészik el. Ez a folytonos R.

Ha egyik (pl. a K -) vonalsorozat 
tagjait a különböző elemekre megmér
jük, azt tapasztaljuk, hogy tagjai fo
kozatosan keményednek, amint a nagy 
rendszámú elemek felé haladunk. Pl. a 
wolfrám színképvonalai keményebbek, 
mint a rézé. A wolfrám színképvona
lai a következő határok közé esnek: 
А-sorozatának tagjai 178 és 213 X, 
L-sorozatának tagjai 1025 és 1675 X, 
M-sorozatáé 5162 és 8975 X közé.

A nehezebb elemek А-sorozata (a 
Zn-től fölfelé) négy vonalra hasad 
szét, ha kisebb felbontású spektro
szkóppal vizsgáljuk. Ezek az ct2, al; 
ßi, ßi vonalak; a hátrább álló betűk 
mindig keményebb vonalat jelentenek. 
A kisebb rendszámú elemek A-soro- 
zata már nem ilyen egyszerű,' ugyanis 
a fővonalakhoz sok mellékvonal csat
lakozik. A vonalak gerjesztése szem
pontjából nagyon fontos, hogy nem 
lehet valamely elemnek egyetlen A- 
vonalát gerjeszteni, ellenben a többit 
nem, hanem vagy valamennyi jelent
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kezik egyszerre, vagy egy sem. Van a 
feszültségnek egy küszöbértéke, melyet 
át kell lépnünk, hogy egy elem A-so
rozata napvilágot lásson! Ezt gerjesz
tési határnak nevezik. Értéke az elem
től függ, a nagy rendszámú elemek 
esetében általában nagyobb.

Az L-sorozat általában sokkal gaz
dagabb, mint a A. Pl. Az urán L-soro- 
zatában nem kevesebb, mint 30 vona
lat sikerült észlelni. A vonalakat ai, 
« 2  . . . ,  ßi, /?2 . . . ,  Yi, У2 . . . ,  csopor
tokba osztják melyekhez még különálló 
vonalak is csatlakoznak. Érdekes, hogy 
a kisebb rendszámú elemek L-sorozata 
egyszerűbb, mint a nehéz elemeké: a 
vonalak száma az egyes csoportokban 
megcsappan Az L-sorozatban három 
gerjesztési határ van: ha a lámpára 
kapcsolt feszültséget szép fokozatosan 
növeljük, akkor egy bizonyos feszült
ségnél (L j) megjelenik egy vonalcso
port, a leglágyabb; majd egy második 
és egy harmadik csoport, az L jj és 
L jjj gerjesztési határoknál. E csopor
tok az előbbi a ß y  jelzésű vonalakat 
vegyesen tartalmazzák.

Az M-sorozat tagjai már hosszú hul- 
lámúak és légüres spektrográffal vizs
gálhatók. Inkább csak a nagy rend
számú elemek körében észlelték és vizs
gálták. E sorozatban öt gerjesztési ha
tár van: Mj, Mu , M j j j • Mjy, My. A leg
utolsó határon az M-sorozat összes 
tagjai megjelennek.

Az N- és О-sorozat tagjai még lá- 
gyabbak az előbbinél és csak a perió
dusos rendszer utolsó elemein észlelhe
tők. További sorozatok eddig nem is
meretesek.

A R.-ek keletkezését a Bohr-atóm- 
minta (1. ott) alapján a következő ké
pet alkotjuk magunknak: Valamely na
gyobb rendszámú elem atommagját kö
rülveszik az elektronburkok. A legbel
ső a А-burok, melynek két elektronja 
van, azután következik az L-burok 8 
elektronjával, majd az Jí-burok 18- 
cal stb. Az egyes burkokba tartozó 
elektronokról fölteszik, hogy különböző 
térbeli elhelyezésű pályákon keringem

nek, azonban energiájuk jó közelítés
ben egyenlőnek tekinthető, bár a pá
lyák alakja, egymástól eléggé eltérő 
lehet. Az atom magától nem sugárzik, 
hiszen mindegyik burok teljesen meg 
van szállva elektronokkal: egyensúlyi 
állapot áll fenn. A katódsugaraknak, 
a bombázó elektronoknak éppen az a 
hivatása, hogy egyik vagy másik bu
rokban szabad helyet teremtsenek; az 
pedig csak úgy lehetséges, hogy innen 
egy elektront eltávolítanak. A szabad 
helyet egyik külső burok elektronja 
foglalhatja el, miközben energiájából 
veszít. Ez az energiacsökkenés Rönt
gen-sugár alakjában lát napvilágot. 
Még pedig ilyenkor nem összetett su
gárzást bocsát ki az atom, hanem egy- 
neműt. A sugárzás rezgésszámát meg
szabja a Bohr-féle rezgésszámföltétel, 
melynek tartalma a következő: Jelent
se Em az elektron kezdeti energiáját 
egy külső pályán és En egy belsőn 
(Em > En) Ekkor a kibocsátott su
gárzás rezgésszáma a

ahol h egy nevezetes fizikai állandó (az 
elemi hatáskvantum). Látható, hogy a 
kibocsátott sugárzás rezgésszáma an
nál nagyobb, a sugárzás annál kemé
nyebb, minél nagyobb a számláló, vagy 
minél külsőbb burokból lép át az elek
tron egy belsőbe.

Tegyük föl, hogy a А-burokban sza
badul föl egy hely, ennek helyére lép
het egy elektron, mindenekelőtt az L- 
burokból, akkor keletkezik a Aa-vonal. 
De elfoglalhatja az üres helyet az M- 
buroknak egyik elektronja is: ekkor a 
A/?-vonalat sugározza ki az atom. 
Nincsenek kizárva még magasabbrendű 
átlépések is, de leggyakoribb a szom
szédos pályákról való átlépés. Az L- 
sorozat keletkezését egészen hasonlóan 
képzeljük el. Az antikatódba ütköző 
elektron véletlenül az L-burokból lök 
ki egy elektront: az üres helyet elfog
lalhatja az M-, N- vagy О-burok va
lamelyik elektronja, miközben az atóm
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kisugározza az L-szorzat tagjait. — 
Ugyanígy képzelhető el a többi soro
zatok keletkezése is.

Azonban a tapasztalat azt mutatja, 
hogy a А-sorozat is általában négy 
vonalból áll: Kai, Ka2, Kßi. Kß2 ; szó
val az előbbi egy szerűnek gondolt vo
nalak tulajdonképen többszörösek. E 
körülményt úgy magyarázzuk, hogy az 
egyesburkokba tartozó különböző alakú 
pályákon keringő elektronok energiája 
nem szigorúan egyenlő. A legbelső A- 
burokban csak egyféle pálya van, itt 
nem igen lehet szó különböző energiájú 
pályákról. De az L-burokban már há
romféle energiájú pálya van, ami úgy 
érthető meg, hogy föltesszük, hogy az 
elektronok tömege a keringési sebesség
gel változik és az elektronok tengelyük 
körül forognak is. Azonban az ú. n. 
k i v á l a s z t á s i  s z a b á l y  szerint 
az elektron az L-buroknak csak két
féle energiájú pályájáról léphet át a 
A-ba, azért a Aa-vonalak kettősek. 
Hasonló módon magyarázható a Kß- 
vonalak széthasadása is. Az M-burok- 
ban öt különböző energiájú pálya van. 
Ha egy elektron e burokból jut át 
az L-be, már sokféle energiakülönbség 
léphet föl, tehát az L-sorozat már na
gyon bonyolult. Sőt az N- vagy 0- 
burokból is átjuthat az elektron az 
L-be.

Az egyes vonalak gerjesztési határa 
is megérthető már most. A A-vonalak 
gerjesztésekor akkora feszültség kell, 
hogy ennek hatása alatt egy elektron 
a А-burokból ki tudjon emelni egy 
elektront. Ugyanis csak ebben az eset
ben léphet helyére másik és sugároz
hat az atom. Minthogy pedig bárme
lyik külső pályáról átléphet az elek
tron a А-burokba, a А-sorozat összes 
vonalai egyszerre jelennek meg. Az 
L vonalcsoport akkor gerjed, ha a 
katódelektron energiája elégséges ah
hoz, hogy e burokból ki tudjon emel
ni egy elektront, mert ekkor lesz ben
ne üres hely, melyet elfoglalhat egy 
külső burokbeli elektron. Hasonlóan 
indokolhatjuk meg a többi gerjesztési 
határok létezését is. Cs. E.

R ö v id h u llá m o k . A 100 méternél rö- 
videbb hullámhosszúságú elektromág
neses hullámokat R.-nak nevezik. Ter
jedésük részben másformájú, mint a 
rendes hullámhosszúságú rádióhullá
moké. A kisugárzott energia nagy 
része nem a Föld felszíne mentén, ha
nem ferdén felfelé távozik és a Hea- 
viside-rétegen visszaverődve érkezik 
újra le. A leadóállomás közvetlen kö
zelében felfogható a felületi hullám, 
azután hamarosan észrevehetetlenné 
válik. Ezután egy olyan zóna követ
kezik, ahol vétel nem lehetséges. A 
csendes zónán túl a térbeli hullám je
lentkezik és itt egészen kis leadó
energia esetében is lehetséges a vétel 
rendkívül nagy távolságban. A csen
des zóna határa rendkívül erősen 
függ a hullámhosszúságtól és a me
teorológiai viszonyoktól. (Közönsé
gesen néhány száz kilométer.) A rö
vidhullámú leadóállomások sugárzá
sát irányítani is lehet, V. M.

R ö v id z á r la t . R.-ról beszélünk álta
lában, amikor egy elektromos áram
kör két feszültségkülönbséggel bíró 
pólusa a megengedettnél kisebb ohmi- 
kus, kapacitív vagy induktív ellen
álláson át érintkezik egymással, úgy
hogy az áramerősség káros mérték
ben megnövekedhet. Többnyire ez az 
érintkezés normális állapotban egy
általában nincs meg és csak a R. 
pillanatában létesül. R. sokféleképen 
keletkezhet: pl. egy szigetelő átüté
sekor, vagy viharokkor, midőn az 
áramvezetékeket a szél lengésbe 
hozza és egymáshoz csapja, vagy mi
dőn dér rakódik a vezetékekre és 
ezek összeérnek stb. — A R.-ot föld
zárlatnak nevezzük, midőn a R. egy 
vezető és a föld közt áll elő. — A
R. káros hatásának elkerülésére az 
áramkörbe biztosítékot (1. ott) ikta
tunk, mely egy bizonyos áramerősség 
túllépésekor az áramkört megsza
kítja. F. M.

R u bid ium  r a d io a k t iv itá s a , 1. Ká
lium radioaktivitása.

R u g a lm a s  m en n y iség ek . A feszítő 
erőnek az egységnyi területre eső ré
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sze a f e s z ü l t s é g .  Ha az egész 
keresztmetszet f cm2, a ráható feszítő
erő P kg és ez az egész keresztmetsze
ten egyenletesen oszlik el, akkor a fe- 

P kg T
szültség: e =  i ~ i .  Iránya merőleges

a keresztmetszetre, azért n o r m á l i s  
f e s z ü l t s é g n e k  is nevezik. Me g 
n y ú l á s ,  vagy helyesebben r e l a t í v  
n y ú l á s  (f)  a meghosszabbodás (k)

к
és az eredeti hossz (/) viszonya S~ T -

Ez a két mennyiség egymással egyene
sen arányos: e =  <t u. Az arányossági 
tényező (a) az anyag állandója, a nyú
lásbeli rugalmasság e g y ü t t h a t  ó- 
ja. Ez a kis szám azt a meghosszab
bodást fejezi ki, amelyet 1 kg erő 1 cm 
hosszú és 1 cm2 keresztmetszetű pál
cán előidéz. Helyette inkább a fordított 
értéket használják és ezt a rugalmas
ság m o d u l u s z  ának (E) nevezik : 

о 1
E — —  =  — =  állandó. A megnyúlás

a feszültséggel csak addig arányos, 
míg a feszítőerő (P) bizonyos értéken, 
a r u g a l m a s s á g  h a t á r á n  túl 
nem megy. Az anyag második állan
dója a P o i s s o n - s z á m  (1. ott). 
Ha a harántösszehúzódás (a kereszt- 
metszet relatív változása) tq, akkor a

f-q
Poisson-szám: m =  — . A harmadik

rugalmas állandó a n y í r á s  mo d u -  
1 u s z a 0- Nyírás). M. J.

R ubner (izodinamia) tö r v é n y e  sze
rint a szervezetben az egyes tápanya
gok nem súlymennyiségük, hanem ka
lóriaértékűk szerint helyettesíthetők.

T. H.
Ruderális növények, chersophyta, 

elhagyott, művelés alatt álló talajok 
s emberi települések környékének an- 
thropophil gyomvegetációja (1. Arvi- 
deserta). S. R.

Runge-szabály, 1. Zeeman-jelenség. 
Rupideserta, sziklai vegetáció. Eda- 

fikus, a sziklahasadékokban vagy a 
sziklán (párkányokon stb.) felhalmo
zódó kevés talajon kialakuló, az al- 

Természettudományi Lexikon.

zat.tól függő nyílt növényszövetkeze
tek, előbbiek a c h a s m o c h o m o -  
p h у t  á к (termőhelyük humuszos, 
nedves), utóbbiak az e x o c h o m o -  
p h у t  á к (termőhely nyerstalaj, szá
raz). A helyi klímát az expozíció ha
tározza meg (1. Relief-tényezők). A 
talaj felhalmozódásával rétszerűen zá
ródó sziklai gyepek, esetleg cserjések, 
erdők lépnek fel. Az Alpesekben pl. 
őskőzetsziklákon az Androsacion mul
tiflorae, meezen a Potentillion cau- 
lescentia asszociációi alakultak ki, mi- 
nálunk eddig leginkább moha- és zuz
móasszociációk (1. Saxideserta) vág? 
a Seslerio-Festucion-, Ш. Seslerion coe- 
rulae-csoport kezdeti stádiumai isme
retesek. Hazai példák: Artemisia pet
rosa assz. (Tátra, mószsziklákon), 
Hierochloe hirta assz. (ösmátra, ba
zalton), Asplenium-Sedum-Sempervi- 
vum assz. (általában őskőzeten, a szik
lai gyepeket 1. Sempervirentiherbosa).

9.R .
Russel-diagramm, 1. Csillagok szín- 

képtípusainak összefüggése stb.
Rügymutáció, 1. Szomatikus mutá

ció, Labilmutáció.
Rydberg-állandó. A sorozati szín

képek tanában nagy szerepet játszó 
állandó (1. Balmer-sorozat- és vonal- 
sorozat-színképeknél.) A R. fizikai 
jelentését és numerikus értékét leg
egyszerűbben a hidrogénatom szín
képe segítségével (1. Balmer-sorozat) 
nyerhetjük. Pl. a Lyman-sorozatban 
1 R R

~  =  ~  — "»,ha n minden határon
к 1 n

túlnő, a vonalak hullámszáma R- 
hez, a R.-hoz közeledik, azaz R-1, 
mint a Lyman-sorozat. határát értel
mezhetjük. A sorozat határa (1. Vo
nalsorozat színképeknél) pedig nem 
más, mint a sorozat összes tagjainak 
kisugárzásánál közös végállapot-ener
giája. Tekintve mármost, hogy a Ly
man-sorozat végállapota a hidrogén
atomban a legalsó, a maghoz legköze
lebbi elektronpálya, a R. definiál
ható, mint a legelső Bohr-kör ener
giája. — A Lyman-sorozat határa 
9 P 2  £í|«-nél fekszik, ennek megfelelő

4 2
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hullámszám: 109.677, ez R numeri
kus értéke. Pontosabb vizsgálatok ki
derítették, R értéke csak ugyanazok 
atom különféle sorozatain belül ál
landó szigorúan. A különböző ato
mokban R értéke a növekvő atóm- 
súly szerint szintén kissé nő. A hé
liumaiéin négyszerié nehezebb a hid
rogénatomnál és így a belőle leszár
maztatható színképekben R értéke is 
nagyobb: 109.710. й я -пак RHe-től 
való ezen eltérése okozza a hélium
vonalak ibolyaeltolódását (1. Színkép- 
vonalak eltolódása). Ha az atom
mag tömegét az elektron tömegéhez 
képest végtelen nagynak vesszük (a 
hidrogénmag tudvalevőleg 1850-szer 
nehezebb az elektronnál), R x  értéke 
109.737-nek adódik. Sch. R.

s
Saisonpolimorfizmus azon jelenség, 

hogy egyes növényfajoknak látszólag 
tavasszal és ősszel más megjelenésű 
fajtákban lépnek fel („aestivalis“ és 
„autumnalis“ alakok), keletkezésüket 
Wett stein a kaszálás és aratás kivá
lasztó hatására vezette vissza. Valójá
ban ezek a fajták az ősi fajpopuláció
ból a termőhelyi tényezők kiválasztó 
hatása alatt, mint állandó öröklődő 
ökotípusok (1. ott) váltak ki. S. R.

Saját vezetőképesség oldószereknél 
a tiszta oldószer vezetőképessége. 
Elektrolitoldatok vezetőképességének 
a meghatározásánál fontos az oldószer 
S-ének az ismerete, mert ennek érté
két le kell vonni a mért vezetőképes
ségből, ha az oldott elektrolit okozta 
vezetőképességet keressük. Az oldó
szerek ceteris paribus annál alkalma
sabbak a vezetőképesség mérésére, minél 
kisebb a vezetőképességük. E. G. T.

Sajodin, gyógyszer, monojód-behen- 
savas kalcium.

Salol, gyógyszer, szalicilsav fenil- 
esztere, НО . СнН*. СООСоНъ— (1, 2).

Salvarsan. gyógyszer, dioxi-diami- 
no-arsenobenzol sósavsó.

Sárgatest, 1. Corpus luteum.
Sárkány. A légkörkutatásban (1. 

ott) használatos eszköz, amelyet mo
torral forgatott dobra csévélt drót 
végére akasztva, a szél ereje által a 
levegőbe emeltetnek, hogy a rákötött 
meteorográf (1. ott) útján a magas
ból adatokat kapjanak. A legáltaláno
sabban használt formája az úgyneve
zett H a r g r a v e - f é l e  szekrény-S., 
amely derékszögű paralellepipedont 
alkotó bambusz-, vagy pedig vékony fa- 
rudakra kifeszített vászonfelületekből 
áll. Régebben több kisebb S.-t akasz
tottak a drótra, ha nagyobb magassá
got akartak elérni. Ma inkább egy ha
talmas (néha 30 m2 felületű), de sza
bályozható ellenállású S.-t használ
nak. Meteorológiai célokra először 
Rőt eh használta a S.-okat Ameriká
ban, a múlt század végén. Ma már 
használatuk korlátozódik, egyrészt, 
mert csak bizonyos erősségű szélben 
szállanak fel (gyenge szélnél nem), 
másrészt magasfeszültségű villamos- 
hálózattal ellátott vidéken a lesza
kadó drót nagy veszélyt jelent. A S. 
által elérhető legnagyobb magasság
7—8 km. T.G.

Sárkányballon, 1. Kötött léggömb.
Saturnus. (Pályaelemeit és egyéb 

jellemzőit 1. Naprendszer.) Jupiternél 
kerekszámban kétszer oly távolságra 
lévén tőlünk, felületén lényegesebb 
részleteket nem látunk. Jupiteréhez 
hasonló, de gyengébb sávokat mutat. 
Foltjai nem oly pregnánsok és rit
kábban is jelentkeznek. Még W. Her- 
schel 1794-ben ily folt megfigyelésé
vel állapította meg, hogy a bolygó 
forgási ideje 10 óra 16 perc. 1876 és 
1903-ban megjelent foltokból meg
állapították, hogy forgási ideje 30°- 
nyi szélességben 10 óra 14 perc 
24 mp., az egyenlítőjében 10 óra 37 
perc 55 mp. Az 1933 augusztus hó
3-a óta észlelhető fehér folt hasonló 
rendű értékre vezetett. Ezen adatok 
valamint nagyértékű albedója arra 
mutat, hogy az észlelt foltok a bolygó 
légkörének felhői. Gyors rotációja 
egyben magyarázza lapultságának
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nagy értékét. A S. a körülötte szaba
don lebegő gyűrűjével válik ki a 
többi bolygó közül. A gyűrű stabili
tási viszonyainak a kérdése Laplace 
óta elméleti vizsgálatoknak a tárgya. 
Ezek arra vezettek, hogy oly kis hol
dak halmazának kell tekintenünk a 
gyűrűt, amelyek mindegyike az anya
bolygótól való távolságnak megfelelő

Saturnus egyenlítői sugara 
A sötét gyűrű belső sugara 
A belső fényes gyűrű belső sugara 
A belső fényes gyűrű külső sugara 
A külső fényes gyűrű belső sugara 
A külső fényes gyűrű külső sugara

A S. h o l d j a  inak jelenleg ismert 
száma tíz. Az anyabolygótól való tá
volságuk szerinti sorrendben kerin-

sebességgel kering. A radiális sebes
ségek színképi vizsgálata is megerő
síti ezt a feltevést. Bár kicsinységük 
miatt a gyűrűt alkotó egyes holdak 
nem láthatók, a gyűrűnek több gyű
rűre való hasadása jól észlelhető. Az 
egyes gyűrűk méretei a következők a 
bolygó egyenlítői sugarában kifeje- 
jezve:

1-00 =  61500 km, 
115 
1-44 
1-91
1- 97
2- 25

gési idejüket, fényességüket és fölfe
dezésük évét adja a következő táblá
zat :

H o l d  n e v e
Távolság az 
anyabolygó 
sugarában

Sziderikus ke
ringési idő na

pokban

Fényes
ség
Mg

Felfedezésé
nek éve

7. Mimas.................. 3.1 0.942 12.1 1789
6. Euceladus .......... 4.0 1.370 11.6 1789
5. Tethys .............. 4.9 1.888 10.5 1684
4. D ione.................. 6.2 2.737 10.7 1684
2. Rhea .................. 8.7 4.517 10.0 1672
1. T i t a n .................. 20.2 15.95 8.4 1655

10. Themis .............. 24.2 20.85 — 1905
8. Hyperion.............. 24.5 21.28 12.8 1848
3. Japetus .............. 58.9 79.33 10.8 1671
9. Phoebe .............. 214.4 550.5 14.5 1898

Közülük csak Titánnak tömege van 
meghatározva. Barnard mérései sze
rint átmérője a Földének harmada, 
tömege pedig az anyabolygó tömegé
nek 1U700-része; a többiek tömege, 
valamint a gyűrűé lényegesen kisebb. 
Phoebe mozgása a többi holdéval 
szemben retrograd. T. A

Sav. S.-nak nevezzük a kémiai ve- 
gyületeknek azt a csoportját, amelyek
ben valamely negatív jellemű gyök van 
hidrogénnel kapcsolódva (HCl, Í /2SO1). 
A S.-ból a hidrogén elvételével szár
mazó gyököt savmaradéknak (—Cl — 
SOí), a hidroxil elvonása után vissza

maradó gyököt savgyöknek (=  SO2) 
nevezzük. A S.-ak hevítve vizet veszí
tenek ; a vízvesztés után a savból 
keletkező vegyületet savanhidridnek 
mondjuk (S O 3 ). Világos, hogy hidroxilt, 
illetve vizet csak olyan S.-akból lehet 
elvenni, amelyek a hidroxilgyököt tar
talmazzák. A haloidsavaknak (pl. HCl) 
tehát sem anhidridjük, sem gyökük 
nincsen. — A S.-akra jellemző, hogy 
vízben oldva Я-ionra és savmaradék- 
ionra disszociálnak, a savanyú kém
hatást a Я-ionok okozzák. L. B.

Sávos színkép a molekulák szín
képe, szemben az atomok ú. n. vona-

42*
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las színképével. A S. elnevezés még 
abból az időből származik, amikor 
— a rendelkezésre álló spektroszkó
pok kis felbontóképessége folytán — 
még a sávok (1. Színképek osztályo
zása) vonalai összefolytak. A sáv 
megjelenését jellemzi a s á v f e j 
(a sávvonalak sűrűsödési helye); ha 
ez a vörös felől esik, a sáv ibolya 
felé „árnyékolt“ és megfordítva. A 
sávfej nem tévesztendő össze a so
rozat (1. Vonalsorozat-színképek) ha
tárával, amely mindig az ibolyaoldal 
felé esik és benne végtelen sok vo
nal jut egymáshoz végtelen közel és 
a vonalak intenzitása is a végtelen 
gyenge felé tart. A sávfejben — a 
sávot kisugárzó molekula méreteitől 
és tömegétől függően — sokszor csak
3—4, másszor 10—20 vonal kerül 
egymás közelébe és intenzitásuk szin
tén nagyon is véges és csupán az al
kalmazott spektroszkóp felbontóké
pességén múlik, hogy valamennyit 
külön-külön észlelhessük. Viszont a 
sávok a maguk egészében már alkot
hatnak oly sorozatokat, melyekben 
valóban végtelen számú sáv látszik a 
színkép bizonyos helye felé konver
gálni. Ezen sávsorozatsűrűsödési he
lyek értelmezése hasonló a vonalsoro
zatokéhoz: míg ott a magtól egyre 
távolabb és távolabb fekvő elektron
pályák energiái csökkentek a zérus
hoz, addig itt az egymástól egyre tá 
volodó magok rezgési energiái tarta
nak bizonyos határérték felé (1. Szín
képek osztályozása és vonalsorozat 
színképeknél). Sch.R.

Sávszűrő. A rendes rezgőkörök re
zonanciagörbéje többé-kevésbbé éles 
maximummal bír, ami a szelektivitás 
szempontjából szükséges követelmény. 
Azonban a nagyfokú szelektivitás az
zal a veszéllyel jár, hogy a készülék 
nem veszi fel és nem erősíti az oldal- 
sávokat, amelyeknek a jelenléte pe
dig a hangközvetítés céljából feltét
lenül szükséges. (Elsősorban a magas 
hangok vesznek el a túlságos szelek
tivitás következtében.) A hiba kikü
szöbölése céljából szerkesztették az

ú. n. S.-ket (Bandfilter). Ezek olyan 
kapcsolású rezgőkörök, amelyeknek a 
rezonanciagörbéje az oldalsávok ha

tárain belül nagyjában megmarad a 
maximumon, de azután hirtelen le
esik. V. M.

Saxideserta, alsóbbrendű virágtalan 
növények képezte bevonatok szikla
vagy fakéregfelületen, részben mosza- 
tok (Algetalia), részben zuzmók (Li- 
chenetalia), melyekhez különösen fa
kérgen mohák csatlakoznak. Életüket 
az alzat nedvessége, a szikla mállási 
foka — amelyet a vegetáció fokoz —, 
az expozíció (fénykülönbségek) stb. 
határozzák meg, erős harc a térért, 
változatos szukcessziók. Ezen epifíti- 
kus növényszövetkezetek epilithikus 
(sziklán) vagy epixyl (kérgen), nitro
génkerülő vagy kedvelő, acidifil vagy 
bazifil (1. ott) mikroasszociációk, de 
vannak endolithikusak (szikla felülete 
alatt) is. Pl. a „tintavonalak“ alpesi 
sziklákon moszatbevonatok, kovamo- 
szatiszap nedves köveken, zöld moszat
bevonatok nedves fakérgen; különböző 
zuzmószövetkezetek vannak a sziklák 
tetején, lejtőjén, homlokfalán, túlhajló 
oldalán, tövében stb. S. R.

Schizothym, 1. Konstitúció.
Schrödinger-elmélet, 1. Kvantum- 

mechanika.
Schumann-lemez. A közönséges fo- 

tografuslemez zselatinrétege a Schu- 
mann-sugarakat (1. ott) elnyeli és így 
a sugarak az ezüstbromidra nem hat
nak. Ezért ezeknek a sugaraknak 
fotografálására az ezüstbromidot zse
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latin nélkül helyezik az üvegre. Ez a 
Schumann-fotográfuslemez. M. J.

Schumann-sugarak. Az ultraibolya 
sugarak vizsgálata különleges beren
dezést kíván. Az 1850 Angströmnél ki
sebb hullámhosszakat már a kvarz is 
elnyeli, ezeket a sugarakat fluoritból 
készült lencsékkel és prizmákkal kell 
előállítani. Mivel egeket a sugarakat 
a levegő elnyeli, Schumann az egész 
spektroszkópot léghíjas térbe helyezte 
(vakuumspektrográf). Azonkívül a fo
tográfuslemez zselatinjának elnyelését 
is ki kell küszöbölni. Erre való a 
Sehumann-lemez (1. ott). Így Schu
mann kb. 1100 Ängströmig terjedő 
hullámhosszakat tudott megfigyelni. 
Az ultraibolya sugárzásnak ezt a ré
szét Sch.-nak szokták nevezni. M. J.

Schwarzschild-hatás, 1. Reciprocitás
törvény, fotokémiai.

Scrub, 1. Durilignosa.
Secchi-féle korong, 1. Víz fényát

eresztő képessége.
Seebeck-hatás. Ha két különnemű 

fémet összeforrasztunk, akkor h ő 
é i e m e t kapunk. Ennek két vége 
közé iktassunk galvanométert. A for
rasztás helyének melegítésekor vagy 
lehűtésekor áram keletkezik, még
pedig a melegítésnél ellentett, mint a 
lehűtésnél. Ez a t e r m o e l e  к t  r o 
mo s  á r a m .  A jelenség a P e 1 - 
t i e r - h a t á s  megfordítása. Az 
utóbbi abban áll, hogyha forrasztás 
helyén áramot bocsátunk át, a for
rasztás helye az áram iránya szerint 
felmelegszik vagy lehűl. — E két je
lenségre vonatkozik a t e r m о e l e k 
t r o m o s  s o r o z a t :  Sb, Fe, Zn, 
Ag, Au, Sn, Pb, Hg, Cu, Pt, Bi. Ha 
az átbocsátott áram a sorban előbb 
álló fémből utóbb álló fém felé ha
lad, a forrasztás helye felmelegszik 
(Peltier-hatás). Ha pedig a forrasz
tás helyét melegítjük, akkor az áram 
a sorban utóbb levő fémből előbb álló 
felé halad (Seebeck-hatás). M. J.

Seemann-Bohlin-eljárás. A Debye- 
Scherer-eljárás nehézségekbe ütközik, 
ha a kristályszemcsék nagyon elnye
lik a beeső sugárzást. Seemann és

Bohlin jutottak arra a gondolatra, 
hogy elég a kristálytörmelékkel egy 
ragasztóanyaggal bevont celluloid-le- 
mezkét behinteni. Ezt a lemezt egészen 
simulva kell a hengeres fémkamra belső 
falához erősíteni. A fal nagyobb részét 
fényérzékeny film takarja. A sugárzás 
egy kis résen esik rá a kristályporra 
és a keletkező Röntgen-színkép a film
re esik. Cs. E.

Seemann-spektrográfok. É к m ó fi
sz  e r. Seemann a kristály közvetlen 
közelébe egy tompa éket tesz, amely 
wolframból, ólomból vagy más nagy 
rendszámú elemből készül. A rést most 
az ék éle és a kristály atómsíkjai ha

tárolják. A Röntgen-lámpa antikatód- 
jához egészen közel lehet tenni, minek 
következtében a visszavert sugárzás is 
erős lesz és rövid idő alatt le lehet 
fényképezni. A beesés szögét úgy vál
toztatják, hogy az egész készüléket a 
Röntgen-lámpa előtt ide-oda mozgat
ják. Különösen alkalmas a Röntgen
színkép rövidhullámú határának meg
mérésére, kevésbbé R öntgen-színkép- 
vonalak hullámhosszának meghatáro
zására. — S ö t é t k a m r a - m ó d -  
s z e r. Éles Röntgen-színképvonalak 
előállítására alkalmas. Seemann a rést 
nem a kristályra eső, hanem róla vissza
vert sugarak útjába tette, ellenben szé
lesebb nyíláson engedte a sugarakat a 
kristályra esni. Ilyen módon még ke
mény sugarak esetében is, amelyek mély



re behatolnak az atómsíkok közé, ha
tározott éles vonalakat kapott a képen. 
Az eljárás hasonlít a sötétkamrás fény
képezéshez : kicsiny lyuk, kicsiny nyílás 
van rajta, amely a tárgyak egyes pont
jaiból jövő fénynyalábból csak keske- 
nyet, majdnem egyetlen fénysugarat en
ged át. — A b l a k m ó d s z e r .  Lé
nyegében megegyezik a sötétkamrással,

de a sugarak nem a kristály határlapjá
val párhuzamos atómsíkokról verődnek 
vissza, hanem belsőkről, úgy, mint a 
Laue-kísérletben. A kristály ablak gya
nánt szolgál számukra. Innen ez el
járás neve. Igen kemény sugarak eseté
ben használják, mert a sugaraknak át 
kell járni a kristályt. — Seemann 
elhelyezte mérőberendezését légüres tér
ben is. Cs. E.

Seiches a tavakon észlelhető az a 
gyakori jelenség, amikor a tó egyik 
végén a víztükör emelkedik, míg ugyan
akkor a másik végén süllyed. Ezek a 
vízszintingadozások periodikusan kö
vetkeznek be s a periódusok hosszú
sága a tó nagyságától függ. Rendesen 
olyan légköri változások okozzák, me
lyek a tó egyensúlyi helyzetét meg
bontják. A légsúlymérő hirtelen, ug
rásszerű ingadozásainak idején, viha
rok, zivatarok és szélrohamok alkal
mával a S. hirtelen és gyakran nagy 
kilengéssel jelentkezik. Nyugtalan idő
járás alkalmával erősebb, de a nyu
godt időjárás bekövetkezése után is 
még sokáig ta rt a S. jelensége. Bioló
giai fontossága abban rejlik, hogy a

tó egyik végén száraz partrészek víz 
alá kerülnek, a másik végén pedig 
szárazakká lesznek, ami a vizi, ille
tőleg szárazföldi élőlényeknek kárára 
van. V. L.

Segetális növények, vetések vagy 
kapás kultúrák (kertek stb.) anthro- 
pophil gyomnövényei (1. Arvideserta).

S.R .
Sejtmagosztódás megelőzi a sejt 

kettéosztódását. Többféle módon tör
ténhetik, amely módok közül leg
egyszerűbb az amitótikus vagy direkt 
osztódás, amikor minden különleges 
előkészület és a sejtmag anyagának 
minden különleges differenciálódása 
nélkül befűződéssel osztódik ketté a 
sejtmag. Bonyolódottabb, de általáno
san elterjedt a mitótikus vagy kario- 
kinetikus S., amelyet a sejtmag anya
gának, főképen kromatinállományá- 
nak pontos szétosztódása előz meg. 
Ez az osztódás több stádiumon keresz
tül, szabályos rendben történik, amint 
az már régebben ismeretes, öröklés
tudományi szempontból a mitótikus 
osztódásban az a lényeges, hogy a 
sejtmagfonalzat kromozómákra (1. ott) 
tagolódik, amely kromozómákat az 
örökléstudomány az örökséghordozó 
gének „vehikulum“-ainak ismert fel. Eb
ből a szempontból fontos tudnunk, hogy 
a mitótikus osztódás kétféle: h о m o- 
t i p i k u s  vagy e к V  á c i ó s, amikor 
a leánysejtekbe ugyanannyi kromo- 
zóma jut, mint amennyi az anyasejt
ben volt, mert a kromozómák hosa- 
szában kettéhasadnak és kromozóma- 
felek jutnak a leánysejtekbe, továbbá 
h e t e r o t i p i k u s  vagy r e d u k 
c i ós ,  amikor a leánysejtekbe félannyi 
kromozóma jut, mint az anyasejtben 
volt. A redukciós osztódáskor (1. ott) 
a diploid kromozómagarnitúra (1. ott) 
(1. Genom, Kromozómaszámtörvény) 
ketté osztódik a két leánysejt között 
olyképen, hogy a kromozómapárok 
egyik tagja az egyik, másik tagja a 
másik leánysejtbe kerül. Ez a reduk
ciós osztódás helyreállítja a haploid 
kromozómaszámot, amely az ivarsej
tekre jellemző. A fogamzáskor is
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mét a diploid szám jön létre a két 
ivarsejt egyesülése révén. Ezáltal a
S. és a sejtmagegyesülés egymást ki
egészítő folyamat. Redukciós osztódás 
történik pl. a növényekben a mohák, 
harasztok spóráinak, a virágos növé
nyek ambriózsákjának és pollenjének 
keletkezésekor, az állatok peteérése
kor vagy spermatogenezisekor.

Sz. Z.
Sejttenyésztés, 1. Szövettenyésztés.
Sekretin. Pawlow és tanítványai 

közölték, hogyha a savanyú gyomor- 
tartalom a duodenumba ér, akkor meg
indul a hasnyálmirigy (pankreasz) 
nedvének elválasztása. Bayliss és Star
ling kimutatták (1903), hogy ez a 
jelenség akkor is észlelhető, ha a 
gyomornak és bélnek valamennyi ide
geit elvágjuk, ami arra mutat, hogy 
nem az idegek szabályozzák a pank
reasz működését. A gyomornedv sa
vának hatására a duodenum nyálka
hártyájának sejtjeibe egy anyag, a 
prosecretin S.-é aktiválódik és ez a 
véren keresztül megindítja a pank
reasz működését. Sikerült az anyagot 
a duodenum nyálkahártyájából is ki
vonni, amely sósavval aktiválva, 
pankreaszfisztulás kutyának befecs
kendezve, annak nedvelválasztását 
megindítja. Újabban kitűnt, hogy a
S. két komponensből áll, amelyek kö
zül az egyik a vérnyomást csökkenti, 
a másik az elválasztást serkenti. A
S. kémiai szerkezete ismeretlen, való
színűleg kismolekulájú test, amely a 
pankreasznedv, valamint nehéz fém
sók hatására tönkremegy. T. H.

Semilimicol állatok azok, amelyek 
az iszapban (tavak, folyók stb.) él
nek, de úszóképességük miatt az 
iszapból a nyílt vizekbe is bejuthat
nak (1. Limicol). V. L.

Sempervirentiherbosa, örökzöld ré
tek. Mezőül jellegű rétek, azaz +  zárt 
gyep-növényszövetkezetek. Az uralkodó 
fajok merevítésére a turgor elégséges, 
kevés szilárdító szövet, a földfeletti 
szervek részben áttelelnek (1. Mezo- 
fita), uralkodnak a hemokriptofiták 
(1. Életformák). Általában változa

tos, nehezen osztályozható asszociá
ciók. óceáni nedves, hűvös vagy ha
vasi, ill. sarki klímában természetes, 
klimatikus jellegűek, ártereken (ahol 
a víz és jég), tengerpartokon (ahol 
a szél akadályozza meg a fák tenyé- 
szését) edaükusak, de legtöbb ré
tünk félkultúrnövényszövetkezet, bio- 
tikus jellegű. Talaj humuszos, táp
anyagban gazdag, bázikustól sava
nyúig. Havasi rétjeinken a hótakaró, 
amely magas hőt ad, kultúrrétjeinken 
a talajvízszint, továbbá kaszálás, le- 
gelés, trágyázás, magvetés határozzák 
meg a növényszövetkezet életét. Foko
zatos átmenetek a Duriherbosa (1. 
ott), amelyekből trágyázás és Emersi- 
herbosa (1. ott), ezekből kiszárítás 
teremt kultúrréteket formációcsopor
tokba.

Magyarország. Arrhenatherion ela
tioris, inkább bazifil örökzöld rétek, sí
kon, dombvidéken, rendkívül változa
tos összetétel, uralkodnak füvek (Ar- 
rhenatherum, Anthoxanthum, Poa pra
tensis, Festuca pratensis, Avemstrum  
pubescens etc.), vagy lágyszárúak (Ra
nunculus acer, Daucus carota, Taraxa
cum off., Chrysanthemum leucanthe- 
mum etc.), hegyvidéken a Trisetum 
flavescens és Poa alpina assz.

Festucion rubrae, inkább acidiűl örök
zöld rétek, +  hegyvidéki típusok, kü
lönösen Festuca rubra és Agrostis te
nuis assz.-k, jellemzők a Deschampsia 
flexuosa- és йгга-gyepek.

Nardion strictae, szubalpin acidifil 
gyepek, legelők. Nardetum strictae szá
mos típusban, nyers humuszon klimax 
is lehet.

Poion annuae, inkább basi-neutroűl 
legelők, síkon és dombvidéken, uralkod
nak: Lolium pereme, Cynodon dacty
lon, Andropogon ischaemum, Poa an
nua, kötött talajon (pl. löszön), míg 
homokon Festuca pseudorina vagy 
Cynodon (1. Mobilideserta).

Caricion curvulae, havasi tetők gyep
jei, őskőzeten klimax, a fahatár, ill. 
a törpefenyő és havasi félcserjék öve 
felett. A Caricetum curvulae az Alpok
ra jellemző, nálunk kevés helyen (Er-
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clély), helyette Juncus trifidus, Sesle
ria disticha (Trifidi-Distichetum a Tát
rán), Festuca supina, Agrostis rupes- 
tris, ritkábban Festuca picta, átmeneti 
(kevésbbé acidifil) gyepekben Festuca 
versicolor és Carex sempervirens is. 
Legalább 3—4 hónap hómentes, talaj 
vastag humuszos, pH 5'5-ig.

Seslerion coeruleae, havasi és al- 
havasi mészsziklagyepek, rendkívül vál
tozatos assz.-kal, így a Seslerio-Semper- 
viretum kárpáti típusaival, uralkodnak 
Festuca versicolor, Sesleria Bielzii, Ca
rex sempervirens, részben Festuca Tat
rae a havasi, Sesleria varia, Festuca 
Tatrae, Carex sempervirens, Carduus 
glaucus az alhavasi táj szikláin, a te
tők gyepje a Caricetum firmae sok 
Dryasszal, törmelékes lejtőn Festuca 
carpatica, Calamagrostis varia assz. 
Talaj kevés humusszal, pH 6‘5 felett.

Seslerio-F estucion glaucae, alacso
nyabb hegyvidék mész- és őskőzetszik- 
láinak gyepjei, így a Magyar Közép- 
hegységben Seslerietumok (S. variae,
S. budensis, S. Heuflerianae) és Festu- 
cetum glaucae — mind inkább bazifil 
—, Poetum scabrae (acidifil), az Észa
ki Kárpátokban is Sesleria varia és 
Festuca glauca assz. Carex humilis- 
szel. A Borostyánkő szerpentinjén F. 
glauca-ovina assz.

Luzuiion spadiceae: átmenet a hótala
jok vegetációjához, meredek őskőzet- 
lejtőkön, törmeléken Luzuletum spa
diceae.

Salicion herbaceae, igazi hótalajvege- 
táció (1. hó) őskőzeten, 1 Уз—3 hónap 
hómentes, zuzmó (Anthelia), moha 
(Polytrichum sexangulare) és törpe
fűz (Salix herbacea) assz. S. R.

Seréthatás. Az izzó felületről kilépő 
elektronáram (1. Richardson-hatás) nem 
állandó, hanem a kilépő elektronok 
száma szabálytalanul ingadozik és így 
az áramerőség is ingadozó. Ezt a je
lenséget Schottky S.-nak nevezte, mert 
nagyszámú egyenlő, egymással össze 
nem függő részekről van szó. Az egyes 
elektronok kilépése és az anód felé ha
ladása egymástól független. Ezért a 
jelenséget statisztikai módszerekkel le

het tárgyalni. A S.-t kísérletileg sike- 
került kimutatni. M. J.

Serologia, 1. Szerológia.
Serotherapia, 1. Szeroterapia.
Sessilis ( =  helyhezkötött, ülő) élet

módot folytatnak azok az állatok, me
lyek élő vagy élettelen tárgyhoz ta
padva élnek. V. L.

Seston, mindazoknak az élő (bio- 
seston) vagy élettelen (abioseston) 
testeknek az összessége, melyek a vi
zekből akár hálóval, akár más eszkö
zökkel kifogható. A S. é lő  lényeinek 
összességéhez tartoznak a neuston, 
nekton, plankton, pleuston (1. ott), 
az é l e t t e l e n  tárgyak összessége a 
tripton (1. ott) és egyéb detritus (1. 
ott). A S. nagy szerepet játszik a hó, 
jég és vizek színének létrehozásában 
is („hó-“, „jégvirágzás“). V.L.

Sexdeterminants, ivarmeghatározók, 
1. Nem átöröklése.

Sexualis gének, 1. Nem öröklése.
Shock, 1. Sokk.
Shunt. Amennyiben egy árammérő 

műszerrel nagyobb áramerősséget aka
runk mérni, mint amennyi a műszer 
megengedett maximális áramerőssége 
(mérési határa), úgy a műszert shun- 
töljük. Ez alatt azt értjük, hogy a mű
szer ellenállásával párhuzamosan egy 
másik ellenállást kapcsolunk (1. Pár
huzamos kapcsolás), melyen az áram 
felesleges része a műszer megkerülésé
vel mellékutat talál. Most az áram a 
két ellenállás viszonyának megfelelően 
fog eloszlani: a kis ellenálláson több 
áram megy át, a nagyobbon kevesebb. 
— Pl. ha a S. ellenállása a műszer el
lenállásának 99-ed része, úgy az áram
kör áramának 100-ad része fog a mű
szeren és " / í o o - a d  része a S.-ön foly
ni, miáltal a műszer mérési határát 
százszorosára megnöveltük. Így igen 
érzékeny, finom műszerekkel tudunk 
nagy áramerősségeket is mérni. F. M.

Sial, 1. Föld sűrűsége.
Sibljak, 1. Aestilignosa.
Siccideserta, puszták, sivatagok. Ex

trém xerofil jellegű, A nyűt növény- 
szövetkezetek, meleg, száraz (ritkáb
ban hideg, száraz) klímában, csapadék
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kevéa (— 250 mm) igen rendszertelen 
eloszlással, hosszú száraz időszakok. 
Talaj ásványi sókban gazdag, humusz 
nincs. Uralkodnak xerofita- és halofita- 
típusok (1. ott), vagy a talajvízből 
(dúsgyökerű cserjék, esetleg kevés fa, 
párnás növények, szukkulensek, vesszős 
növények, tüskebokrok), vagy a csapa
dékból (egyévesek és geofiták, 1. ott) 
nyerik a vizet. Fokozatos átmenet a 
Duriherbosa (1. ott) felé, ú. n. félsiva
tagok, ha a talajnak legalább felét nö
vényzet borítja (pl. déloroszországi, 
északafrikai, északamerikai üröm- (Ar
temisia-) puszták, nyugatmediterrán al
fa [félcserjés Stipa tenacissima] assz.), 
míg a sivatagokon a talaj nagy része 
növényzet nélküli, ezek lehetnek szik
lás, köves, homok- és sós sivatagok 
(Szahara, Arábia, Karroo Dél-Afriká- 
ban), főkép tüskés törpecserjék assz.-i, 
pl. Anabasis, Retama stb. Dél-Orosz
ország és Közép-Ázsia sós sivatagjain 
nedvesség és sótartalom szabályozza 
az assz.-k kialakulását, mint a mi szi
keseinken, pl. Petrosimonia, Halocue- 
mon, Alhagi, Salicorrúa assz. Sós si
vatagok elterjedtek Észak-Afrikában, 
és Észak-Amerikában, szukkulensekkel 
borítottak Észak-Amerika (kaktuszok, 
Agave, Yucca) és Dél-Afrika (Euphor- 
biaceák, Mesembryanthemum) köves si
vatagjai.

Magyarország: Sós-szikes talajaink 
vegetációjában a hinártól és mocsártól 
a sivatagig számos formációcsoport 
van képviselve. Pusztai jellegük: Fes- 
tucion pseudovinae, az állandóan szá
raz, magas szikpadkán; megjelenésé
ben még a sztyeprétekhez tartozik a 
Festucetum pseudovinae achilleosum, 
nyílt gyep a Fest. pseud, artemisiosum. 
Puccinellion distantis időnként túlzot
tan nedves, majd teljesen száraz szik- 
fokon, a Puccinellietum limosae, szá
mos subassz.-ban. Salicoruion herba
ceae a legtöbb sót tartalmazó vak- 
sziken, főként a Camphorosmetum ova
tae. továbbá Salicornia. Suaeda, Petro
simonia assz.-k. Az alföldi szikes (fő
kép Nа2СОя és nátrium zeolith-tartalmú) 
talajok vegetációjához hasonló az er

délyi medence sós talajainak (főkép 
NaCl, Na^SOi) növényzete. (Homok
puszták, 1. Mobilideserta.) S. R.

Sidot-érc, 1. Világító anyagtömegek.
Siegbahn-spektrográf. Elvi szempont

ból megegyezik a Bragg-félével, de 
ionos kamra helyett fényképező lemez 
van benne, melyet először Moseley, 
majd De Broglie M. használt a Rönt
gen-sugarak körében. Ezenfelül Sieg-

bahn az egész mérőberendezést ki
szivattyúzható fémedényben helyezte 
el, hogy 2  A.-nél hosszabb hullámú 
sugarak hullámhosszát is mérhesse. 
Ugyanis ezeket a levegő nagy mér
tékben elnyeli. Üj mérési módszert 
is használt: ez az á t h e l y e z é s i  
m ó d s z e r .  Először a közvetlenül 
beeső sugár egyik oldalán készít fény
képfölvételt egy bizonyos visszavert 
sugárról, majd a kristályt is, meg a 
fényképező lemezt is átfordítja, áthe
lyezi a közvetlen sugár másik olda
lára és ismét fényképfölvételt készít.
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A fényképező lemez átfordítási szö
géből és magukból a fölvételekből ki
tudja számítani a visszaverődési szög 
négyszeresét. A közvetlenül beeső su
gár helyére nincs szüksége. Cs. E.

Siemens-egység. Mielőtt az elektro
mos nemzetközi egységeket (1. ott) meg
határozták volna, Werner Siemens aján
latára az elektromos ellenállás egysége 
gyanánt az 1  méter hosszú, 1  mm2 

keresztmetszetű higanyoszlop ellenál
lását 0 C°-on választották egységül 
és elnevezték Siemens-egységnek. Je
le: S. E. — Egv nemzetközi ohm 
=  1-063 S. E. ' F. M.

Siklatás (transzláció), 1. Kristályok 
plasztikus magatartása.

Silumin, 1. Alumíniumötvények.
Sima, 1. Föld sűrűsége.
Sinusfeltétel (optikai). Tekintsünk 

olyan optikai szerkezetet, mely len
csékből áll és szférikus hibája (1. ott) 
nincs. Ekkor a tengely A  pontjából ki
induló sugarak a tengelynek A i pont
jában egyesülnek, vagyis az optikai 
rendszer az A  pontot A\ pontban ké
pezi le. Ha még azt akarjuk, hogy a 
tengelyre A pontban merőlegesen álló 
dl vonalelem képe az Mi pontban a ten
gelyre ugyancsak merőlegesen álló, éles 
dh vonalelem legyen, ehhez Abbe sze
rint a következő feltételnek kell telje
sednie:

n
sin (f'i : sin qp = ----  m.n 1

Ф és <Pi azok a szögek, amelyeket az 
A  és A i pontból induló sugarak a ten
gellyel bezárnak; n és ni a törésmutató 
a rendszer két oldalán, m a nagyítás. 
Ez a S. Ennek a feltételnek а о és к, 
szögektől függetlenül teljesednie kell, 
vagyis minden qp szögre, amelyet a su
gár a tengellyel bezárhat. — Mivel a 
nagyítás: m = dhldl, a S.-t így is ír
hatjuk:

n . dl sin qp =  Uj . d?! sin <ft .
M. J.

Sirokkó (scirocco) a Földközi ten
ger felől érkező meleg, páradús lég
áramlás. Hazánkat a talajmenti ré
tegben aránylag ritkán éri el, de a

magasban annál gyakrabban és pe
dig úgy, hogy a talajt fedő hidegebb 
légpárnára felsiklik. A S. kényszerű 
felemelkedéseinek köszönjük csendes 
esőinknek, kivált az őszi esőzésnek 
túlnyomó részét; ezek legerősebben 
a Dunántúl déli és nyugati vidékein 
jelentkeznek. Amikor a S. a talajmenti 
rétegben is elér bennünket, úgy té
len erős enyhülés és erőteljes köd
képződés lép fel, nyáron pedig (a 
nagy páratartalom miatt) nemcsak a 
meleg, hanem még erős fülledtség is 
gyötör bennünket. A. L.

Situs inversus viscerum a belső 
szervek, gyomor, szív, máj, nyelő
cső stb. a rendessel szemben for
dított szimmetriájú elhelveződését je
lenti. Az állatok páratlan számú 
belső szervei ugyanis, mint köztu
domású, a test szimmetriasíkjához 
viszonyítva, aszimmetrikusan helyez
kednek el. Ez az aszimmetrikus el- 
helyeződés azonban nem alkalom
szerű, a véletlenen, a szervek kölcsö
nös nyomásán alapuló jelenség, ha
nem az egyes állatfajokon belül a 
szervek bizonyos oldalú aszimmetrikus 
fekvése állandó és jellemző tulajdon
ság. Így pl. az ember mája a jobb ol
dalon, a gyomor, lép stb. pedig a bal 
oldalon fekszik. A szív is baloldali 
helyzetű. Hasonló elhelyeződésűek a 
gőték belső szervei is. — A szervek 
ezen jellemző aszimmetrikus elhelye- 
ződése kísérletileg megfordítható. Ezen 
kísérletekből kitűnik:, hogy a bal ol
dal fejlődésbeli előretörése a kísérle
tekhez használt kétéltű állatoknál már 
a fejlődés nagyon korai szakában de
terminálva van. így ha a gasztruláció 
folyamán kerek ősszáj- és kicsiny 
szikcsomó-stádiumban a csira hátle
mezét az alábélelő ősbélháttal egye
temben 180°-kal megfordítjuk, az ilyen 
módon operált csirából fejlődő állat 
jellemző aszimmetrikus helyzetű szervei 
az ellentétes oldalon vannak. Ketté- 
ftízött petéből, merogóniával (1. ott) 
fejlődő ikrek közül a jobboldali pete
félből fejlődött állat (tengeri sün, 
goto) belső szervei gyakran inverz
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helyzetűek, mert a felezés következté
ben a baloldal fejlődési túlsúlya a 
jobb petefélben megcsökkent. — Egy
szerű fejlődést gátló hatásokkal is 
előállítható a S. Pl. háromórás hideg
hatás a P a t i r i a nevű tengeri sün 
fiatal csiráján a S.-ок százalékszámát 
10-ről 30%-ra emeli. A hideg ugyanis 
a fiziológiailag aktívabb baloldalt na
gyobb mértékben bénítja, mint a ke- 
vésbbé aktív jobboldalt. — Mindebből 
az következtethető, hogy a szervezet 
belső aszimmetriája örökléstanilag rög
zített faji tulajdonság, amivel szem
ben az aszimmetria végleges oldala 
csak labilisán van determinálva. Ezért, 
bár az egyik oldal kezdettől fogva 
előnyben részesül, az oldal eldöntése 
mégis a fejlődő szervezet környezeté
nek hatásaitól függ, olyan értelem
ben, hogy gátlás hiányában a szervek 
rendes oldali fekvésben, gátlás ese
tén pedig invers fekvésben fejlőd
nek ki. D. E. és K. A.

Sivatagok vegetációja, 1. Siccide- 
serta.

Skin-hatás, 1. Bőrhatás.
Skizofrénia, 1. Alkat.
Skleron, 1. Alumíniumötvények.
Skorbut, 1 . C-avitaminózis.
Só. Sav és bázis egyesüléséből kelet

kező vegyület, amelynek pozitív gyöke 
a bázis fémje, negatív gyöke pedig a 
savmaradék. A sók fajai: normális (sza
bályos) só, amelyben a fém valamennyi 
vegyértéke ugyanazzal a savmaradék
kal van lekötve (Саз(Р0*)2) savanyú 
só, melyben a savmaradék részben fém
hez, részben hidrogénhez kapcsolódik 
(NaHSOn), bázisos só, amely fordítva 
a fémhez kapcsolva savmaradékot és 
hidroxilt tartalmaz (Bí(0 H)(N0 í)2), 
vegyes só, amelyben egyféle savmara
dékhoz többféle fém, illetőleg egy 
fémhez több savmaradék kapcsolódik 
(KNaSOn CaCINOi), kettős só, amely 
két. egyszerű só összekristályosodásából 
áll elő (KiAhiSOn)?, 24 H20 ) és végül 
komplex só, melyre jellemző, hogy va
lamelyik gyöke komplex gyök, tehát 
disszociációkor komplex ionra bomlik 
(K[A0(CN)i]). L.B.

Sokk (angolul: shock — roham, ráz
kódás) : a szerológiában az anafila- 
xiás szervezetben a kiváltó befecs
kendezés után rohamszerűen bekövet
kező és sokszor percek múlva halá
los kóros jelenségek összege. A kó
ros tünetek az állatok faja szerint 
lehetnek eltérőek, de nem az előké
szítésre és kiváltásra szolgáló anyag 
minősége szerint, ami arra mutat, 
hogy a tünetek előidéző oka nem az 
antigén anyag maga, hanem ennek 
kapcsolódása az előzőleg keletkezett 
ellenanyaggal. A S. legfontosabb mű
ködési zavarai: a sima izomsejtek 
görcse, innen vizelet- és bélsárürítés, 
a kilégzés nehézsége és a tüdők puf
fadása (apró hörgők szűkülése miatt), 
vérkeringési zavarok, artériás vérnyo
más csökkenése, vénákban pangás vér
kiömlésekkel ; ha a halál hamarosan 
be nem következik, a hőmérséklet erő
sen süllyedhet (1. Anafilaxia). P. II.

Sozojodol, gyógyszer, 2, 6 -dijódfe- 
nol-4-szulfosav.

Sötétkamra-módszer, 1. Seemann- 
spektrográf.

Sötét ködök, 1. Intersztelláris tö
megek.

Species, 1. Fajkeresztezés.
Specifikus-dinamikus hatás. Az ener

giaforgalom nagysága a táplálék mi
nőségétől is függ. Tudniillik a fehér
jék a szervezet energiafogyasztását 
nagyobb mértékben emelik, mint a 
szénhidrátok és zsírok. Ezt nevezte 
el Rubner S.-nak. Ez nem azon alap
szik, hogy a fehérjék emésztéséhez 
különleges emésztési munka szüksé
ges, hanem a szervezetet más úton 
serkenti fokozott energiaforgalomra. 
Egyes aminosavaknak (glikokoll, ala- 
nin, tiramin) is van S.-suk, még ak
kor is, ha a bélcsatorna megkerülésé
vel, parenterálisan (pl. bőr alá fecs
kendezve) visszük be az anyagot. T. H.

Specifikus gázállandó. S.-nak az egye
sített gáztörvényben (pv =  rT) fellépő 
állandót (r) szokás nevezni. Ez az 
állandó a gáz állapotától független 
anyagi minőségétől azonban függ. E 
függés onnan származik, hogy r de-
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finíciójában =  —Д2

vagyis 1 g gáz normális térfogata, kü
lönböző gázokra nézve más és más. 
A definíciós egyenletben fellépő po a 
normális nyomást ( 1  atm.), To pedig 
a 0 C° (273 abs.) hőmérsékletet je
lenti. L. B.

Specifikus nedvesség. A levegő pá
ratartalmát újabban célszerűnek bi
zonyult a levegő tömegegységére vo
natkoztatni. A S. megadja, hogy a le
vegőben levő pára tömege hány ezre
lékét teszi ki a levegő száraz töme
gének. Egysége a gramm/kilogramm. 
A legtöbb meteorológiai folyamatban 
(kivéve a felhők keletkezését, szét- 
oszlását és a csapadékjelenségeket) 
a S. értéke változatlan marad, ezért 
a S.-et ugyanazon légtömeg későbbi 
felismerésére lehet használni (1. Kon
zervatív tulajdonság). A. L.

Specifikus töltés. Így nevezzük a 
töltés és tömeg viszonyát (e/m). Meg
határozása végett a részecskét bocsás
suk á t Ы erősségű mágneses téren. A 
pálya köralakú lesz, sugara r. Ekkor
—  =  V a résznek még ismeretlen m rH
sebessége. Ennek meghatározása végett 
a részecskét egyidejűleg elektromos té
ren is átvezetjük, vagyis kondenzátor 
lemezei közt. Az elektromos erőteret 
úgy választjuk meg, hogy a részt visz- 
szavigye egyenes pályájára. Ha E en
nek az elektromos térnek erőssége, ak

kor V =  — . Az elektron S.-ét 1. Elek- 
H

trón. M. J.
Specifitás (fajlagosság): az immu

nitástanban jelenti azt az általánosan 
érvényesülő szabályszerű tényt, hogy 
az élő szervezetek a beléjük (paren- 
ierálisan) vitt antigének behatására 
mindig olyan ellenanyagokat termel
nek, amelyek csak a bevitt homológ 
anyaggal reagálnak (legföllebb még 
a természetrajzi rendszerben rokon 
antigénnel is). Szólhatni eszerint az 
antigének S.-áról, amennyiben ezek 
mindig csak az ő fajuknak megfelelő

ellenanyagok termelésére serkentik a 
szervezetet és szólhatni viszont az 
antianyagok S.-áról, amennyiben ezek 
csak azzal az antigénnel reagálnak, 
amely az élő szervezetben az ő ter
melődésüket kiváltotta. Pl. a tetánusz- 
toxinnal termelődött immunsavóban 
foglalt antitoxin csak tetánusz-toxint 
közömbösít, de más mérget nem; a 
kolera baktériumaival immunizált ál
lat savója csak ezt a baktériumfajt 
oldja, mást nem, stb. P. H.

Speciolae, 1. Fajkeresztezés.
Spektrálanalízis, Röntgen-, 1. Rönt

gen-színképelemzés.
Spektrálanalízis, kémiai abszorpciós, 

1. Kémiai abszorpciós színképelemzés.
Spektrálanalízis, kémiai emissziós, 

1. Kémiai emissziós színképelemzés.
Spektrálfotoraetria. Eszközei a spek- 

trálfotométerek melyek spektroszkóp 
és fotométer kombinációi. Az emissziós
S. feladata megállapítani valamely 
fényforrás színképében uralkodó ener
giaeloszlást, mint a hullámhossz függ- 
fényét, az abszorpciós S.-áé pedig, hogy 
a különböző hullámhosszúságú sugarak 
mily mértékben nyeleitek el valamely 
anyagban. E cél kivitelére két út áll 
rendelkezésre: a) a kimérendő fényfor
rás színképén egy vonalszerűleg kikép
zett és sugárzó energia mérésére alkal
mas eszközt — bolométer, thermoosz- 
lop (1. ott) — viszünk végig, feljegyez
vén az egyes hullámhosszaknál észlelt 
sugárzó energiaértékeket (abszolút S .);
b) két fényforrást (ill. abszorpciós vizs
gálatnál két abszorbeáló anyaggal töl
tö tt cellát), melyek egyike ismert ener
giaeloszlású, hasonlítunk össze, pl. az
által, hogy a spektroszkóp látóterét 
két részre osztván, az egyikben az is
meretes, a másikban a kimérendő anyag, 
ill. fényforrás színképét állítjuk elő és 
megmérjük, valamilyen alkalmas foto
méterrel, a két színkép azonos vonalai
nak viszonylagos erősségét (relatív S., 
1. Csillagsugárzás). Sch. R.

Spektrálkolorimetria, 1. Csillagsu
gárzás.

Spektroszkóp. A színkép előállítá
sára szolgál. Aszerint, amint ezt a célt

J  szereplő i'o,
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fény töréssel vagy fényinterferenciával 
éri el, beszélünk prizmáé, illetve inter
ferenciás S.-okról. A p r i z m á s S. 
lényeges része egy vágj" több, átlátszó 
anyagból (üveg, kvarc, fluorit stb.) 
való prizma, mely a beeső fényben ke
vert színeket, hullámhosszúságokat, a 
prizmaként alkalmazott anyag törés
mutatójának (1. ott) a hullámhossztól 
való függése (1. Diszperzió) által meg
szabott módon egymástól különböző 
irányokban téríti el: kevésbbé a hosszú 
és jobban a rövid hullámhosszúságo
kat. Az eltérítés arányos még a priz
mában megtett fényúttal is. Interferen
ciás S.-ок: az optikai rács, a lépcsős 
rács, a Lummer-lemez, a (Perot-Fabry- 
féle) etalon, az interferométer stb. 
Az o p t i k a i  r á c s  lényegében á t
látszó (diffrakciós), vagy tükröző fe
lületű (refleksziós) lap, melyen egy
mással párhuzamos karcolatok húzód
nak végig: milliméterenként több száz, 
az összes karcolások száma több ezer, 
sőt több tízezer szokott lenni. A rács
ra ejtett kevert fény minden egyes 
karcolásról szétszóródik. Az egyes 
karcolások tulajdonkép másodlagos 
fényforrásoknak tekintendők e folya
matnál. Ezen koherens fényforrások
ból kilépő fények interferenciába lép
hetnek egymással, aminek eredmé- 
nyeképen a hullámhosszúságok egész
számú többszöröseinek megfelelő útkü- 
lönbséggel találkozók egymást erősí
tik, a félhullámok többszörösével ta 
lálkozók pedig lerontják stb. Ha a be
eső (kevert) fényből bizonyos hullám- 
hosszúságot kísérünk figyelemmel, be
láthatjuk, hogy meghatározott beesési 
szög esetében csak meghatározott irá
nyokban lehetséges a kiszemelt hullám- 
hosszúság számára az erősítés. Egy má
sik hullámhossz más irányokban, egy 
harmadik ismét másokban, azaz a kü
lönböző hullámhosszúságú sugarak kü
lönböző irányokban erősítik egymást 
és pedig a rövidebb hullámhosszúságok 
a beesés irányához közelebb fekvő, a 
hosszabbak távolabbi irányokban je
lentkeznek. Eredményül tehát színké
peket nyerünk. A l é p c s ő s  r á c s

több (25—50) egymásra helyezett plan
parallel (pár mm vastag) üveglapból 
álló lépcső. A kevert fényt az üveg
lapok irányában ejtjük be és az egyes 
lépcsők szerepelnek másodlagos fény
forrásokként. A L u m m e r - l e m e z  
5—15 milliméter vastag üveg- vagy 
kvarclemez, amelynek a belsejében, az 
alsó és felső határsíkok között új
ból és újból visszaverődve zeg-zugos 
mozgással halad tova a beejtett ke
vert fény. A határsíkokkal való min
den egyes érintkezésnél a fény egy- 
része kilép. Az egymás után kilépő su
garaknak természetesen útkülönbségük 
van és így a lemezhez képest külön
böző hajlásszögek alatt különböző hul
lámhosszak erősítik egymást. Az e t a- 
1 о n két planparallel és félig áteresztő 
tükörlap közé zárt néhány milliméter 
vastag levegőrétegből áll lényegében. 
A tükrök között cik-cak irányban ha
lad a fény, ki-kilópve és interferenciába 
jutva (1. Interferométer).

A S. optikája lényegében oly be
rendezés, mely a kevert fénnyel meg
világított — pár század milliméter 
széles és pár milliméter hosszú, állít
ható szélességű — r é s  különböző 
hullámhosszúságú képeit, azaz a szín
képvonalakat egymás mellett állítja 
elő. A leképezésre lencsék vagy ho
morú tükrök szolgálnak (1. ott). Mi
vel a tulajdonképeni színszóró eszkö
zök, a prizmák, rácsok stb. megvilá
gításához különböző okokból párhu
zamos fénysugarakra van szükség, a 
résből kilépő kevert fényt párhuza
mossá kell tennünk. Ezt szolgálja a 
k o l l i m á t o r - o b j e k t í v ,  mely 
rendszerint nagy fényerejű, akroma- 
tikus (1. ott) lencse. A prizmán, ille
tőleg rácson áthaladt és párhuzamos 
fényt képpé egyesíti a t á v c s ő - Ob
j e k t  í v, melynek gyujtósíkjában (1 . 
ott) keletkezik a színkép. A színké
pet vagy homályos ernyőn fogjuk fel, 
vagy a rendes távcső okulárjához ha
sonló szemlencsével szemléljük. Ha 
a homályos ernyő helyére fényképező 
lemezt helyezünk, a színkép lefoto- 
grafálható. Ez esetben a S. a s p e k-
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t г о g r á f nevet viseli. Ha a prizma 
hátlapja, illetőleg a rács síkja tük
röző (reflekciós prizmák, rácsok), a 
színkép a rés felőli oldalon keletke
zik. Ez esetben egy lencsével is meg
elégedhetünk, mely együtt végzi a 
kollimátor és a távcső munkáját: ez 
az a u t o k o l l i m á c i ó s  o b j e k 
t í v .  Ha a fényforrás a végtelenben 
van (pl. csillagok), a rést és a kolli- 
mátort is megtakaríthatjuk. Ilyenkor 
a prizmát magára a távcsőobjektívre 
helyezzük: ez az o b j e k t í v p r i z -  
m a. A színkép ilyenkor a csillag kü
lönböző hullámhosszúságú képeiből 
adódik. A S.-ок között elsőrendű he
lyet foglal el a R o w l a n d - r á c s ,  
mely egyesíti magában a kollimátort, 
távcsövet és rácsot. Lényegében pár 
méter görbületi sugarú homorú fém
tükör belső felületére karcolt rács. 
A rés, a rács és a színkép ugyanegy 
kör (Rowland-kör) különböző pont
jain foglal helyet. A Rowland-kör 
sugara fele a rácsként kiképzett tü
kör görbületi sugarának és közép
pontja a rács középpontjában emelt 
merőlegesen fekszik.

A S.-ок megítélése szempontjából 
fontos fogalmak: az alkatrészeknek a 
különböző hullámhosszúságú fénnyel 
szemben való áteresztőképessége, a 
diszperzió, a felbontóképesség és a 
fényerő.

A látható fényt átbocsátják az 
üveglencsék és prizmák, az infra
vörös sugarakat a kősó és Szilvin, az 
ultraibolya fényt a kvarc- és fluorit- 
eszközök. A Rowland-rács — mivel 
itt a fény útjában semmiféle közeg 
nincs, minden hullámhosszra egy
aránt alkalmas. Mivel azonban az 
igen rövid hullámhosszúságú fényt 
(kb. 160 .«/z-nél is „ultrább“ ibolyát) 
már maga a levegő is elnyeli, ezen a 
spektrálvidéken való dolgozásnál úgy 
a fényforrást, mint az egész Row- 
land-rácsos S.-ot v á k u u m b a  kell 
helyeznünk. D i s z p e r z i ó  szem
pontjából megjegyzendő, hogy míg a 
rácsok egyenletesen szórják a fényt 
— azaz a színtől függetlenül, egy

mástól ugyanannyi цц-\е\ különböző 
hullámhosszú sugarak ugyanoly mesz- 
sze kerülnek a látótérben —, addig 
a prizmák a rövid hullámhossza
kat sokkal jobban szórják, mint a 
hosszúakat. Továbbá: minél nagyobb 
a távcsőlencse, esetleg a Rowland- 
rács, gyujtótávolsága, annál messzebb 
kerül egymástól két meghatározott 
hullámhosszhoz tartozó szinképvonal. 
F e l b o n t ó k é p e s s é g e n  értjük 
azt a legkisebb hullámhosszkülönbsó- 
get, melyet a spektroszkóp még meg 
tud különböztetni. Ez általában annál 
nagyobb, minél hosszabb a prizma bá
zisa (a törőéllel szembenfekvő oldal 
szélessége), illetőleg mennél több kar
colás van a rácson stb. Másik ténye
zője még a diszperzió, illetőleg az a 
szám, mely azt mutatja, hogy a hul
lámhossz hányszorosának megfelelő út- 
különbség szerepelt az interferencia fo
lyamán. F ó n у e r ő tekintetében a 
spektroszkóp belsejében a fény hala
dási irányára merőleges legkisebb hasz
nos keresztmetszetnek a leghosszabb 
gyújtó távol sághoz való viszonya az 
irányadó. Mint látjuk, a diszperzió a 
gyujtótávolsággal nő, a fényerő fogy. 
A rácsok, mivel a rájuk eső fényt 
több különböző , rendű“ színképbe 
szórják szét, általában sokkal fény- 
szegényebbek, mint a prizmák.

Alkalmazhatóság szempontjából meg
jegyzendő, hogy a prizmás és rácsos 
spektroszkópok nagykiterjedésű spek- 
trálvidékek egyszerre való tanulmá
nyozására valók, addig a lépcsős 
rács, Lummer-lemez stb. szűkebb hul
lámhossztartományokban való beha
tóbb vizsgálatokra (hiperfinom-szerke- 
zet Zeeman-effektus stb.) alkalmasak.

Sch. R.
Spektrum. 1. Színkép.
Spektrumvonalak multiplicitása, 1.

Kvantumelmélet.
Spelaeológia (barlangtan) a bar

langok geográfiai, geológiai, hidroló
giai, fizikai, kémiai és biológiai saját
ságaival foglalkozó tudomány. D. E.

Spender, 1. Transzplantáció.
Sphagniherbosa, tőzegmoha - lápok



671

(„fellápok, dagadólápok“} a Sphaynum- 
íajok vízfel halmozódása, növekedése és 
elhalása folytán létrejövő zárt növény
szövetek, légköri vízre utalva, talaju
kat (tőzeg, 1. ott) s annak magas talaj
vizét maguk a mohák hozzák létre. 
Hűvös, nedves klímában: a januári 
—1 0 ° és a júliusi 2 0 ° izotermák ha
tárolják elterjedésüket. A Sphagnumok 
centrifugálisan növekednek, a felhalmo
zott víz felett szőnyeget képeznek, te
hát a Sphagnetumos supraaquatikus 
lápok (1. láptípusok) rendesen dom
ború felületűek. Oligotróf (1. ott), aci- 
difil (1. ott) vegetáció, mohák, sások 
(különösen Eriophorum), вок erikoid- 
félcserje, fák közül Pinus silvestris, 
montana, Betula pubescens etc., mind
ezek sok hasonló ökológiájú és gene
tikai jelentőségű szociációban, amelyek 
assz.-komplexekbe (1. Lápkomplexek) 
egyesülnek. Jellemzők a lokális szuk
cessziók, erózió és regeneráció (1. Láp). 
Keletkezhetnek síklápok (Emersiherbo- 
sa, 1. ott) átalakulása (ilyenkor vagy 
nem domborodó átmeneti Sphagnum- 
láp keletkezik, vagy Sphagnumos láp
erdő — különösen nyíres, ha csapadé
kos, mészszegény talajon van —; to
vábbá disztróf tavak feltöltése, er
dők elláposodása (nyershumuszkelet- 
kezés folytán, különösen nyugaton) 
6 tb. révén.

Magyarország: Sphagnion. Kárpátok 
és Ösmátra (kisebb tavak lápjai) 
Sphagnetumai behatóan kevéssé ismer
tek, főtípusok: Phragmiteto-Sphagne- 
tum recurvi (phragmitosum, juncosum, 
caricosum), Eriophoreto-Sphagnetum 
medio-recurvi (betulosum), magasabb 
hegyvidéken, különösen mint Pineto- 
(montanae) Sphagnetum stb. S. R.

Sphygniographia. A pulzust általá
ban ujjal tapintja az orvos. A pul
zus pontos vizsgálatakor az érfalel- 
mozdulást erre szolgáló készülékkel 
( s p h y g m o g r a p h )  rajzoltatjuk 
fel. Lényege az, hogy emelőt helye
zünk az als6  karra oda, ahol uj
jal szokták a pulzust tapintani. Az 
emelő elmozdulásának segítségével az
után lassan forgó kormozott hengerre

felrajzoltaljuk az éríal elmozdulását. 
Ilyen készülék a Marey-sphygmograph.

T.H.
Spin. Uhlenbeck és Goudsmit 1926- 

ban a színképvonalak multiplicitásá
nak a magyarázatára azt a feltevést 
vezették be, hogy az elektron nemcsak 
kering a mag körül, hanem azonkívül 
saját tengelye körül is forog és ezért 
mechanikai és mágneses momentuma 
is van. Ezt a jelenséget nevezik angol 
szóval spin-nek. A forgó elektron fel
tevésében természetesen már benne van 
a véges elektronsugár feltevése, tehát 
az, hogy az elektron nem lenne pont
szerű. Az alkáliák megkettőzött term- 
jeit eszerint pl. úgy magyarázzuk, hogy 
az elektron forgástengelye parallel éa 
antiparallel állhat be a keringési pálya 
síkjának a normálisához. Míg a föld- 
alkáliák tripplettjeit úgy, hogy a két 
párhuzamos spinnel bíró elektronnak 
a mechanikai momentuma (forgásten
gelye) parallel, antiparallel és merőle
gesen állhat be. A földalkáliák singu- 
lett termjei úgy keletkeznek, hogy a 
két elektron antiparallel áll be egymás
hoz és így hatásukat lerontják, tehát 
nincs felbontás. Hasonlóképen értelme- 
zendők a még komplikáltabb spektru
mok. Teljesen anomális viselkedése a 
S.-nek az, hogy a mechanikai momen- 

, 1 htumához,mely tehát feles kvan
tumszámú (ahol h a Planck-állandó 
h =  6'55 . 10~ 27 erg sec. és я a Lu- 
dolf-szám), nem a klasszikus elektro
mosságtan szerint számított mágneses 

h e
momentum, 5 - _  , hanem ennek két- o rt m e

h e
szerese, v------- tartozik (1. Magneton)’ 4 n m e v
(ahol m az elektron tömege, e a töl
tése, c a fénysebesség). Ezt az ellen
mondást a régi kvantumelmélet meg
magyarázni nem tudta. Mikor De 
Broglie és Schrödinger a hullámmecha
nikát felfedezték, megkísérelték a forgó 
elektron képét is beleilleszteni az elmé
letükbe, de ez egyáltalában nem sike
rült, mert sem a feles kvantumszámot,
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sem a mechanikai és mágneses momen
tum anomális viszonyát nem kapták 
meg. Sikerült azonban a hullámmecha
nika egy bizonyos kibővítésével a S.-ről 
számot adni Diracnak. Az ő elméleté
ben a forgó elektron mechanikai képe 
azonban teljesen elveszett és a felbon
tások csak egy differenciálegyenlet tu 
lajdonságaivá váltak (1. Dirac-elmélet).

N. T. és G. P.
Spinkvantumszám. 1. Kvantumelmé

let.
Spinvalencia-elmélet, 1. Kémiai kö

tés.
Spirális köd, 1. Extragalaktikák.
Spontánvariáció, 1. Mutáció.
Stabilivolt, 1. Röntgen-készülékek.
Stacionárius vonalak, 1. Interstel- 

láris tömegek.
Stark-jelenség a színképvonalak elek

tromos térben való felbomlása. Stark 
1913-ban észlelte, hogy a Balmer-so- 
rozat (1. ott) vonalai, ha a sugárzó 
hidrogénatómok elektromos térben van
nak, felhasadnak. Erős elektromos tér 
előállításánál nehézséget okoz, hogy a 
nagyfeszültségű kondenzátor-fegyverze
tek közé helyezett és színképet kibo
csátó gáz vezeti az áramot, ami vi
szont az elektromos térerősséget csök
kenti. Ezt a nehézséget Stark az ú. n. 
csősugármódszerrel, Lo Surdo pedig az 
ú. n. katódikus rétegmódszerrel ke
rülte ki.

A S. értelmezése annak tekintetbe
vételével történhet, hogy a pozitív töl
tésű atommag és a negatív töltésű 
elektron ú. n. kettős pólust (dipólust, 
1. ott) alkot, mely az elektromos tér 
hatására irányítást szenved (1. Szín
képek osztályozása). Az irányítás kü
lönféle lehetőségeit ismét a kvantum- 
elmélet határozza meg. Eredményül a 
S t a r k - m u l t i p l i c i t á s t  nyerjük 
(1. Multiplett szerkezet színképeken). 
Már a legegyszerűbb Bohr-modell alap
ján végzett számítások eredményei, a 
komponensek helyzetére és intenzitá
sára vonatkozólag, a kísérletileg ta 
pasztaltakkal jól egyeznek. Egy-egv 
Stark-multipletten belül a komponen
sek kölcsönös távolságai úgy arányla

nak, mint egyszerű egész számok. Az 
elsőrendű S.-nól a felbomlások az elek
tromos tér első hatványával, a másod
rendűnél a második hatványával ará
nyosak. Egv-egy színképvonalsorozaton 
belül a felbomlás a főkvantumszám
mal nő, ellentétben a Zeemann-effek- 
tussal, ahol a főkvantumszám a for
mulákban nem is szerepel. A magasabb 
rendszámú atomok vonalai az elektro
mos térrel szemben érzéketlenebbek, 
mint az alacsony rendszámúakéi, ami
nek az oka az, hogy a mag töltése 
mellett az elektromos tér erőssége job
ban érvényesül, ha a magtöltés kicsi. 
Ezért a S. nem emelkedhetett akkora 
fontosságra a színképvonalak rendsze
rezése szempontjából, mint a Zeemann- 
jelenség. Sch. R.

Statikus felhajtóerő. Nyugvó folya
dékokba merített testek felszínére a 
folyadék nyomása hat, mely a mély
séggel változik és pedig nő. Ebből ki
folyólag a test mélyebben merülő ré
szein nagyobb a nyomás, mint a test 
felsőbb részein, úgyhogy S. áll elő, 
mely a testet emeli. Ez az erő arányos 
a test vízbemerülő köbtartalmával 
(déplacement) és a folyadék fajsúlyá
val. A S. felismerését Archimedesnek 
tulajdonítják, aki szerint: minden fo
lyadékba mártott test súlyából any- 
nyit emel a S., amennyi a test merülő 
része által kiszorított folyadéknak a 
súlya. Ha tehát a test súlya egyenlő 
a S.-vel, a test a folyadékban elmerülve 
vagy a folyadék felszínén „úszik“, azaz 
nem merül alá a fenékig. — A S . tör
vénye alapján úsznak a hajók és a 
léghajók is, midőn azokat a súlyukkal 
egyező S. hordja. F. K.

Statikus graviméterek. Az elsőt 
Mohn szerkesztette, később Hecker tö
kéletesítette. Ugyanabban a pillanat
ban és helyen rögzítik fotografikus re
gisztrálással a víz forrpontjának hő
mérsékletét és egy higanybarométer ál
lását. A higanybarométer higanyoszlo
pát a külső légoszlop tartja egyensúly
ban. Mivel mindkettőre egyforma mér
tékben hat a nehézséggyorsulás, annak 
változása a higanyoszlop állására nincs
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befolyással. Ezzel szemben a víz forr- 
pontja a légnyomás és az abban rejlő 
nehézeéggyorsulási értéknek függvénye. 
A két adatból tehát kiszámítható a 
nehézséggyorsulás értéke. Mozgó hajón, 
tengeren alkalmazták (1. Eötvös-eff'ek- 
tus). Kis pontossága miatt, újabb mód
szerek előnyösebbek. — Legújabban 
Haalck szerkesztett egyet, a régi Sie
mens- és Iseel-félék elveinek alapján., 
A nehézsóggyorsulás értékének válto
zását higanyoszlop magasságának vál
tozásával méri, melyet zárt térben 
levő gáz tart egyensúlyban. Nagy ne
hézséget okoz, hogy a hőmérsékletnek 
3 / 1000 C° körüli értékig állandónak kell 
maradni. Az eszköz mai alakjában ol
vadó jég közé van ágyazva, ilymódon 
sikerült vele az eddigi módszerek pon
tosságát megközelíteni. Sz. M.

Statisztikai egyensúly akkor van, ha 
nagy vonásokban nincs változás, de 
az egyes részek helye megváltozik. 
Így a gáz térfogata állandó marad
hat, de a térfogaton belül a részek ál
landóan mozognak. Vagy a gázkeve
rékben a keverés aránya 1 cms-ben 
állandó, t. i. ugyanannyi rész lép be 
az 1 cm3-be, mint amennyi kilép.

M. J.
Statolith-keményítő azok a kemé

nyítő szemecskck, amelyek Némec és 
Haberlandt szerint a gyökérsüveg belső 
sejtjeiben a geotropikus ingert kivált
ják. (}. E.

Stefan-Boltzmann-állandó, 1. Stefan- 
Boltzmann-törvénv.

Stefan-Boltzmann-törvény. Kirchoff 
iörvényéből következik (1. ott), hogy 
egy test azokat a sugárzásokat nyeli 
el a legerősebben, melyeket ugyan
azon a hőmérsékleten maga is ki- 
bocsátana. Mivel pedig egy teljesen 
fekete test minden sugárzást elnyel, 
azért egy meghatározott hőmérsékle
ten a fekete test fénykibocsátása a 
legerősebb. Ezért az elméleti fiziká
ban is a legegyszerűbb volt a fekete 
test sugárzásának a vizsgálata, mert 
itt a viszonyok a legáttekinthetőbbek. 
A fekete test fénykibocsátására vo
natkozik a Stefan—Boltzmann, a Wien- 

Természettudományi Lexikon.

és a Planck-törvény. — A S. szerint 
a fekete test teljes emissziója (ez 
alatt a teljes energiát értjük, melyet 
a test a spektrum ultravörös, látható 
és ultraviola színekben kibocsát) ará
nyos az abszolút hőmérséklet (az 
abszolút hőmérsékletet — 273 C°-tól 
számítjuk) negyedik hatványával. Te
hát képletben

E — a T4
ahol E a teljes energia, T4 az abszolút 
hőmérséklet és о egy arányossági té
nyező, melynek az értéke a legújabb 
mérések szerint, a sugárzó felület egy 
cm2-re vonatkoztatva

5,735 . MT'*-Д г аД -4 cm- fok*
Ez az összefüggés használható pl. izzó
testek hőmérsékletének a mérésére a 
sugárzásukból, ha feltehetjük, hogy 
ezek közelítőleg úgy sugároznak, mint 
egy fekete test. Ezt a törvényszerűsé
get Stefan I. kísérleti úton fedezte fel 
és Boltzmann L. elméletileg levezette.

N. T. és G. P.
Stelláris asztronómia, a jelen szá

zad elején Seeligernek a Mindenség 
szerkezetének és dimenziójának kide
rítésére irányuló, új utakon haladó 
vizsgálatai nyomán az elméleti csil
lagászatból levált, különleges tudo
mányág. T. A.

Stelláris statisztika, 1. Tejútrend
szer.

Steno-, mint szőelőtti képző, a hoz
zátett szóval olyan szervezeteket je
lent, amelyek csak meghatározott ter
mészeti viszonyok között tudnak meg
élni. A természeti viszonyok csekély
fokú megváltozásai is károsan és pusz- 
títóan hatnak reájuk (1. Eury-). V. L.

Stenoecikus fajok kis alkalmazko
dási képességűek, csak meghatározott 
életfeltételek között (termőhelyen, asz- 
szociációban) tenyésznek (1. Hűség- és 
ökológiai valencia). S. R.

Stenotopikus szervezetek azok az 
élőlények, melyek csak egyféle élet
térben (1. ott) fordulnak elő. Igv pl. 
a pisztráng csak a sebesfolyású, tisz- 
taviztí, oxigénben dús, hideg hegyi

43
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patakokban é l; másutt azonban meg 
nem található (1. Eurytopikus szer
vezetek). V. L.

Stenoxibiotikus szervezetek, 1. Oxi
gén szükséglet.

Steppe, 1. Sztyep.
Stern-elmélet, 1. Elektromos kettős

réteg.
Stilb-egység, 1. Felületi fényesség.
Stokes-szabály a fluoreszkálásnál,

1. Fluoreszkálás.
Stokes-törvény. Valamely közegben 

állandó erő (pl. gravitáció) hatására 
mozgó test bizonyos út megtétele után 
állandó sebességgel halad; az állandó 
sebesség értékét a Stokes-egyenlet fe
jezi ki:

2 r2 (» ~  *f) 9 
9 . V

r =  a gömbalakú mozgó test sugara, 
s =  a mozgó test sűrűsége, Sy =  a 
közeg sűrűsége, v =  a közeg belső 
súrlódása, g =  gyorsulás (szabadon 
eső testnél a nehézségi gyorsulás).

B .A .
Stresz, a kőzetek átalakulásánál 

fontos szerepet játszó egyoldalú nyo
más a Föld mélyében, 1. Metamorfó
zis.

Stygobionták azok az élőlények, 
amelyek a talajvízben élnek. V. L.

Submersiherbosa, hínár. Edafikus, 
vízben élő, lebegő (Pleúston, 1. ott), 
vagy rögzített (Benthos, 1. ott), alá
merült vagy a felszínen kiterülő nö
vényszövetkezetek, laza társulású állo
mányok, változatos assz.-kba és kom
plexekbe egyesülnek. Jellemző, hogy pá
rolgás nincs, lélekzés redukált. Fény ke
vés, a víz felhajtóerejű. Felépítésük hig- 
rofil. Termőhelyeik: a) édesvizek: ta 
vak (eutróf, oligotróf és disztróf, 1. ott), 
folyóvizek (nagy О-tartalmukkal, a víz 
sodra erősebb mechanikai hatásával, 
friss tápanyagukkal térnek el a tavak
tól), források (és forrástavak, továbbá 
lápforrások); b) brakvizek: belvízi sós
tavaink jórésze, folyótorkolatok; c) 
sósvizek: tengerek. Elterjedtek az egész 
Földön. A tengerekben főleg Zostera, 
Posidonia, tengeri algák, alkotják. —

Magyarország: Potamion, alámerült 
(„nagy hínár ‘) és úkzó („tündérrózsa- 
hinár“) gyökerező növényszövetkeze
tek, különösen tavakban: Castalia—Nu- 
phar— Trapa, Potamogeton perfolia- 
tus—Myriophyllum spicatum (Balaton 
hínárja, a P. balatonicusszal), P. pec
tinatus (atollok a Fertőben), P. lucens, 
P. pusillus, Ranunculus flaccidus— 
Callitriche (tavacskák), R. aquatilis- 
polyphyllus (szikesek) etb. állományok. 
Sósvizekben még Zanichellia, Ruppia, 
Potamogeton-l&iok. Folyóvizekben Po
tamogeton fluitans, Ranunculus flui
tans stb. szövetkezete. — Hydrochari- 
tion (lebegő hínár) különösen tavak
ban: Lemna, Ceratophyllum, Utricu
laria állományok. — Characion (chára- 
mezők) tavak, csatornák alján. S. R.

Sugárnyomás. Ha sugárzás esik egy 
lapra, erre nyomást gyakorol. Ezt a 
nyomást S.-nak (ha fénytől ered, akkor 
fénynyomásnak is) nevezzük (Max
well). Nagysága egyenlő a sugár
nyaláb 1 cm3-ében levő energiával, 
röviden az energia sűrűségével. Pl. 
a napsugárzás a légkör külső határán 
1 cm2 területre 2 g-kalória hőener
giát szállít. Ha ezt erg-re átszámítjuk, 
akkor 1 cm2 terület másodpercenként 
1*4 millió erg energiát kap. A nap
sugárzás fénysebességgel (3 . 1010 
cm/sec) terjed, tehát 1 mp alatt az 
az energia jut az 1 cm2 területre, 
amely 3.1010 cm hosszú oszlopban van.

1 4 .1 0 6
Tehát 1 cm*-ben ß ^qw =  4‘7 .10- 6

erg energia van. A S. 4‘7 . 1 0 '5 
din/cm2. — A S.-t először Lebedew 
mutatta ki. Kb. 0T mm vastag, 
0'5 cm sugarú, köralakú fémlapot 
függőleges helyzetben, léghíjas tér
ben felfüggesztett és ívlámpa össze
gyűjtött fényével megvilágított. A 
légáramot és az egyenlőtlen felmele
gedést kikerülte. Nichols és Hull ezüs- 
tözött üveglemezeken mutatták ki a 
S.-t. M. J.

Sugárpályák, 1. Wilson-kamra.
Sugárzási egyensúly. Ha egy test a 

ráeső sugárzást elnyeli, akkor hőmér
séklete nő. Ezzel együtt kisugárzása
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erősödik. Végül előáll az az állapot, 
amelyben az elnyelt energia éppen 
akkora, mint a kisugárzott energia. 
Ez a S. A fekete sugárzásnál (1. Ab
szolút fekete test) ennek meg kell 
lennie. Ha akármilyen testek közt 
egy hőmérsékleten a sugárzási egyen
súly megvan, akkor minden hőmér
sékleten is megmarad az egyensúly. 
Ez P r e v o s t  t ö r v é n y e .  M. J.

Sugárzási egyensúly (légkörben). A 
sztratoszféra (1. ott) hőmérsékleti vi
szonyainak létrejöttét Humphreys, 
Gold és Emden azzal magyarázták, 
hogy ezek a rétegek S.-ban vannak, 
tehát annyi hőt kapnak a naptól, 
földtől s a légkör többi részétől, mint 
amennyit kisugárzás útján elveszte
nek. A számítások a tapasztalttól 
kissé eltérő sztratoszférahőmérséklet
hez vezettek ugyan, mégis első meg
közelítésben elég jól állítják elő a 
tényleges viszonyokat, teljes fizikai 
megokolásukat és magyarázatukat 
azonban nem adják. T. G.

Sugárzási ellenállás. Az antenna 
energiát sugároz ki. S.-nek nevezik 
azt az ellenállást, amelyre kapcsolva 
a nagyfrekvenciás feszültséget, ennek 
energiafogyasztása ugyanannyi volna, 
mint amennyi a valóságban a kisu
gárzott energia. Az antenna sugár
zási ellenállása lehetőleg minél na
gyobb legyen, hogy sok energia hagy
ja el az antennát elektromágneses 
hullámok formájában. V. M.

Sugárzási hőmérséklet. A sugár
zási törvények, mint a Planck-törvény, 
a kisugárzott energiát mint a hőmér
séklet függvényét fejezik ki. Ha va
lamely test sugárzásának törvényét 
ismerjük, akkor a sugárzás erősségé
ből a hőmérsékletet meghatározhat
juk. Ilyenkor a mérőeszközt, pl. a 
termoelemet, ennek a sugárzó testnek 
megfelelően kell osztályozni. E he
lyett szokásos a mérőeszközt a fekete 
test sugárzása szerint osztályozni. 
De így nem a valóságos hőmérsékle
tet kapjuk, hanem a f e k e t e  S. - et. 
Ez a fekete test hőmérséklete, ha 
ugyanakkora erősséggel sugároz, mint

a megfigyelt test. Mivel pedig a tes
tek gyengébben sugároznak, mint a 
fekete test, azért az így meghatáro
zott hőmérséklet alacsonyabb a való
ságosnál. Ha csiszolt fémfelületekről 
van szó, akkor közelebb jutunk a va
lóságos hőmérséklethez, ha a mérő
eszközt a csiszolt platina sugárzásá
nak megfelelően osztályozzuk. Az így 
meghatározott hőmérséklet a p 1 a - 
t i n a - S. M.J.

Sugárzás-ipgadozások. A Planck- 
törvény (1. ott) megadja annak a 
fekete sugárzásnak energiáját, mely
nek hullámhossza I és 'll közé esik. 
A hullámhossz helyett a v rezgésszá

mot is bevezethetjük, mert *' =  
c

és így /11 =  — —£■ /ív. A Planck-

törvény ekkor a v és v -j- dv rezgés
számok közé eső sugárzás energiáját 
fejezi ki a következő alakban:

E =
8 л  h v3 1

hv
W  - 1

dv.

h a Planck-állandó, к a Boltzmann- 
állandó, T a sugárzó test abszolút hő
mérséklete. E az az energia, amelyet 
1 cm2 felület 1 sec alatt kisugároz.

A sugárzás nagyszámú elemi résztől 
(oszcillátor) ered, ezért ez az energia 
csak statisztikai középérték. Az ener
gia ettől a középértéktől egyik vagy 
másik irányban eltérhet. A középérték
től való eltérést ingadozásnak (0  ne
vezzük. Einstein statisztikai úton azt 
találta, hogy az ingadozás négyzeté
nek középértéke:

r2
c3

8 tv v2 . dv Ег +  hv . E.

Az első tagot a klasszikus elmélet is 
megadja annak a feltevésnek alapján, 
hogy az ingadozás interferenciából ered. 
A második tag kvantumelméleti ere
detű, amint a Planck-állandó is mutat
ja. Ez a tag abból a felfogásból adó
dik, hogy a sugárzás hv nagyságú 
energiakvantumokból áll. M. J.

43*



6?6

S u g á rzá sm érő  e szk ö zö k . A  S. elne
vezésében ée csoportosításában nem 
alakult ki teljesen egységes eljárás. 
Egyes szerzők (Gorczynski) aktino- 
méter alatt értenek általában bár
mely S.-t. Mások viszont a kalori
metrikus elven alapuló műszerek kö
zül is csak azokat, amelyek nem ab
szolút, hanem relatív mérőeszközök. 
Ez utóbbi eljárást követve, nagyjából 
a következő felosztást kapjuk. Két 
nagy csoportja van a S.-nek: a h ő 
hatással mérő (kalorimetrikus) és a 
fényhatással mérő (fotometrikus) mű
szerek. A hőhatással mérők vagy 
közvetlenül hőmérsékletet, vagy köz
vetve hőelektromos hatást mérnek. 
A fotometrikus műszerek csak rövid 
hullámhosszú sugarakra alkalmazha
tók s azoknak optikai, fotoelektromos 
vagy kémiai hatását használják fel. 
A  hőhatással mérő műszerek közül a 
direkt napsugárzást abszolút egysé
gekben (g-cal-ban) mérők p y r h e -  
1 i о m é t e r, a relatív eszközök (ame
lyeket előzetesen egy abszolút esz
közzel kell összehasonlítani) a k -  
t i n o m é t e r  nevet kaptak. A leg
ismertebb pyrheliométerek: az A n g -  
s t r ö m - f ó l e  k o m p e n z á c i ó s  
Pyrheliometer, az A b b o t - f é l e v í z -  
á r a m l á s o s  (Waterflow) és v í z - 
k e v e r  ős  (Waterstir), továbbá az 
e z ü s t k o r o n g  - (Silverdisc) pyr- 
heliométer. A  közvetlen napsugárzást 
mérő relatív eszközök közül legneve
zetesebbek : a M i c h e l s o n  — Mar -  
t e n e - f é l e  aktinométer, a L i n k e -  
f é 1 e univerzális aktinométer és a 
Mo l l  — G o r c z y n s k i  regisztráló- 
aktinométer. Mindezeknek (az összes 
kalorimetrikus) műszereknek az a 
hátrányuk, hogy nehéz velük a spek
trum kiválasztott részeinek intenzitá
sát mérni. Erre közülük csak a bolo- 
méter alkalmas, amelynek használata 
azonban nagyon kényes. A  napsugár
zásnak és egyúttal a rövidhullámú 
diffúz sugárzásnak mérésére valók a 
pyranométerek; ha ezek hosszúhul
lámú kisugárzás mérésére is alkalma
sak, effektívpyranométer a nevük. F e 

kete test sötét kisugárzásának méré
sére való eszköz a pyrgeométer. (El
terjedt pyranométerek: a Gorczynski- 
féle szolariméter, illetőleg szolarigráf, 
a Robitzsch-féle kétlemezes pyrano- 
méter.) — A f o t o m e t r i k u s  S. 
főleg a látható spektrumban és az 
ultraviolában dolgoznak és fizioló
giai, orvosi, meteorológiai vizsgála
tokban nagy szerepet játszanak. Az 
egyes hullámhosszak elkülönítése itt 
könnyű szerrel történik szűrők al
kalmazása által. Szemmel való ész
lelésre (optikai módszer) valók a 
különböző fotométerek, az égkékség 
mérésére a cyanométerek; ide tar
toznak továbbá a polarizáció meg
határozására szolgáló polariméterek. 
A fényelektromos módszerrel dolgo
zó S. a különböző fotocellák, ká
lium- és kadmiumcellák. A fotokémiai 
módszerek közül az egyik csoportba 
azok tartoznak, amelyeknél bizonyos 
folyadékpreparátumon a sugárzás ha
tása alatt mutatkozó elváltozás (több
nyire színváltozás) szolgál a sugár
zás intenzitásának mértékéül (u. v.- 
Dosi-méter). Ide tartoznak az ég fé
nyességének fotografikus úton való 
mérésére használatos műszerek (Eder- 
Hecht-Graukeil-fotometer), továbbá a 
fotografikus spektrográfok. T. G.

S u p erreg en erá c ió , 1. Regeneráció.
S u p raren in . Az adrenalin (1. ott) 

egyik készítménye.
S ü r ítő , e lek tro m o s , 1. Kondenzátor.
Sűrűség (frekvencia). A faj elosz

lásának törvényszerűségét, állandósá
gát határozza meg egy állomány te
rületén belül, egyben az asszociáció
individuum egyöntetűségének, homo
genitásának jellemzésére szolgál. Ha 
valamely asszociáció egyetlen állomá
nyában minimiareal (1. ott) nagy
ságú négyzeteket alkalmazva, min
den egyes négyzetben feljegyezzük a 
fajokat, kapjuk a négyzetek 80— 
100%-ában előforduló elemekként a 
lokálisan állandó, illetőleg a négyze
tek 20—80%-ában fellépő lokálisan 
járulékos és az ennél is kisebb száza
lékban szereplő lokálisan véletlen fa
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jókat. Ezen ú. n. kvadrát-módszer 
egyetlen állományban határozza meg 
a fajok állandóságát, helyesebben azok 
diszperzióját, sűrűségét, míg több ál
lománynak fajlistáját összevetve, az 
asszociáció fajainak általános állan
dóságát (1. ott) kapjuk. Minél több 
a lokálisan konstans fajok száma az 
állományban, annál homogénebb az, 
ilyen növény szövetkezetekben a kon
stans fajok száma jóval nagyobb a já
rulékosoknál, viszont a véletlen ele
mek gyakran ismét nagyobb szám
ban vannak. liajzban ábrázolva ket- 
tőscsúcsú görbét kapunk, maximum
mal a legnagyobb és legkisebb százalé
kos csoportban, ezt tartották Du Rietz 
és iskolája a természetes növényszö
vetkezetek felépítése alaptörvényének, 
aminek helytelenségét Nordhagen mu
tatta ki. A csak egyes állományok 
szerkezetét jellemző sűrűségnél fon
tosabb az állományok összessége, az 
asszociáció összetételét és homogeni
tását kifejező állandóság (1. ott). S .R .

Synaeresis a liogélek intermicellá- 
ris folyadékának a diszperzrésztől ön
ként való elkülönülése. Ha pl. zse
latin-kocsonyát, kaucsuk-, szappan-, 
agai--, kovasavgélt stb. zárt edényben 
állni („öregedni“) hagyunk, idővel a 
benne levő folyadéknak egy része el
különül a géltől s a gél összezsugoro
dik. E jelenség a gél szerkezetének á t
alakulásával (pl. átkristályosodással), 
diszperzitásfokának csökkenésével áll 
összefüggésben. A diszperzitásfok csök
kenésével csökken a fajlagos felület, 
tehát csökken a diszperzációs közeg 
abszorbeált mennyisége is, vagyis más 
szóval a gélrészecskék deszolvatálód- 
nak. B. A.

Synapsis (szinapszis), 1. Redukciós 
osztódás.

Synchorologia tárgya: a növény- 
szövetkezetek eloszlása és elterjedése 
a Földön, azaz vegetáció-földrajz.

Synchronologia tárgya a növényszö
vetkezetek fejlődéstörténete a Föld 
története folyamán, azaz vegetáció- 
történet (1. Klimatikus szukcesszió).

Syngenetika tárgya a növényszövet

kezetek kialakulása, egymásra követ
kezése (1. Biotikus szukcesszió).

Syngeniplasztika, 1. Transzplantáció.
Synökologia a növényszövetkezetek 

ökológiája, a vegetáció életfeltételei
nek klimatikus (1. ott), edafikus (1. 
ott), fiziografikus (relief) (1. ott) és 
biotikus (1. ott) tényezőknek hatása 
az egyes asszociációk életére. S. R.

Synusium (Gams) legkisebb önálló 
szociológiai egység, azonos megjelenésű, 
egy szintet alkotó, hasonló igényű fa
jok összessége, melyek különböző asszo
ciációk alkotóelemeiként, szintjeiként, 
vagy önállóan is egyaránt felléphetnek. 
Pl. a Phragmitetum (nádas) legalsó 
szintjében (vízszint) herpon, benthos 
és pleuston (1. ott) S.-ок vannak, t. i. 
az iszapban kúszó, benne gyökerező és 
szabadon lebegő vizi növények, ezekhez 
járulnak még az alsó gyepszint két
szikű helofitáinak (1. Életformák) és a 
felső gyepszint domináló Phragmites- 
ének S.-ai. Egyetlen asszociáció tehát 
számos S.-ból állhat s ugyanezen S.-ok 
más assz.-ban, más kombinációban is 
fellépnek. Pl. a Vaccinium myrtillus 
(áfonya) S. a legkülönbözőbb erdőkben 
savanyú talajú gyepszintet képez, sőt 
önmagában is asszociáció lehet. Minden 
szint egy vagy több S.-ból áll, minden 
többszintű asszociáció tehát számos 
S.-ból фй1 fel. Du Rietz a S.-ot fenti 
értelemben c o n s o c i o n  nak nevezi 
(1. Szociáció). S. R.

Szabad energia. A Sz. termodina
mikai állapotfüggvény, melynek defi
níciója a következő: F — U — TS. E 
meghatározásból következik, hogy a 
Sz. abszolút értéke éppúgy nem adható 
meg, mint a belső energiáé, vagy az 
entrópiáé, hanem csupán az állapot- 
változással járó Sz.-változás fejezhető 
számszerűen ki. A Sz. kísérleti meg
határozása egyszerű feladat, ha a 
változás állandó hőmérsékleten (rever
zibilisen) megy végbe, mert ilyenkor a 
Sz. változása a rendszer által végzett 
munkával egyenlő: A FT =  — Am> 
Ha az állapotegyenlet ismeretes, ez az 
összefüggés számolásra alkalmas. Az 
ideális gáz szabad energiájának váltó-
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zása izoterm expanziókor: RTln f i
V2

pro Mol.
Ha a rendszer összetett, tehát a 

molszám mint új variábilis lép fel, 
akkor a rendszer által (állandó hőmér
sékleten) végzett munka csak úgy füg
getlen az úttól, ha a hőmérsékleten 
kívül egy további variábilist, a térfo
gatot (F), vagy a nyomást (P) állan
dóan tartjuk. Az első esetben a Sz. vál
tozása közvetlenül a rendszer (reak
ció) által végzett, külső célokra hasz
nosítható munkát adja.

A FT — — N A m
Ha azonban a reakció izoterm-izobár 
módon folyik le (T, P == const), ak
kor mindig lép fel egy térfogati mun
ka, melyet a rendszer az állandó 
külső nyomás ellen végez. Ezt a mun
kát a végzett összes munkából le szo
kás vonni, mert csak a különbség te
kinthető külső célokra igénybevehető 
munkának. Az a függvény, amelynek 
változását az így definiált munka- 
mennyiség méri, a termodinamikai po
tenciál, melynek analitikai definíciója 
a szabad energiájával analóg: G — 
I  — TS (7 — enthalpia).

A Sz. ismerete a kémiai termodina
mikában alapvető fontosságú, mert 
közvetlen feleletet ad az affinitás pro
blémáira. Szabatos meghatározása, il
letve termikus adatokkal való kifeje
zése csak a harmadik főtétel segítsé
gével lehetséges. L. B.

Szabad léggömb, 1. Légkörkutatás.
Szabad örvények, örvények, me

lyek a folyadékban szabadon, illető
leg a Helmholtz-örvényelmélet törvé
nyei szerint mozognak. Ilyen Sz. ke
letkezhetnek a folyadék viszkozitása 
folytán ellenállással bíró testek ha
tárrétegéből. örvényességük mérésére 
a cirkuláció (1. ott) szolgál, mely az 
örvényvektor abszolút értékét is meg
adja. F. K.

Szabadság, 1. Fázisszabály. 
Szabadsági fok, 1. Ekviparticiós tör

vény.

Szabad áthossz. A kinetikus gáz
elmélet szerint a molekulák a gáz bel
sejében állandó mozgásban vannak és 
mind egymással, mind az edény falá
val is ütköznek. Az ütközések tárgya
lásánál azonban már természetesen nem 
tekinthetjük a molekulákat ponteze- 
rűeknek, hanem véges sugarat kell ne
kik tulajdonítani. Ez a véges molekula
sugár azonban egy fizikailag igen rosz- 
szul definiált dolog, amint azt az 
atomnak a naprendszer-modelljéből is 
láthatjuk. Ehhez még hozzá kell ven
nünk, hogy a kvantummechanika sze
rint még az egyes Bohr-pályák is sta
tisztikai törvények szerint el vannak 
kenve. Mégis egy bizonyos közelítéssel 
a molekulákat meghatározott sugarú 
gömbökkel helyettesítve gondolhatjuk. 
Legyen ezen gömbök átmérője d, akkor 
az időegységben bekövetkező ütközé
sek számának, 2 -nek a középértéke a 
kinetikai gázelmélet szerint

2  =  V F n  A d 2 c ,

ahol N jelenti az 1 cm3-ben levő mole
kulák számát és c a molekulák sebes
ségeinek középértéke. Közepes Sz.-nak 
nevezzük azt az útdarabot, amelyet 
a molekula két ütközés közt átlagban 
megtesz. Nevezzük ezt 1-nek, akkor

2  V  2 n N d?
Általában Sz.-nak nevezzük a két 

ütközés közt átlagban megtett útdara
bot. N. T. és G.P.

Szabálytalan átöröklés. Plate szerint 
(v. ö. Átöröklés szabályai) az általá
nos, szabálytalan vagy ionkonstans á t
örökléséhez számíthatók mindazok az 
esetek, melyekben nem mutatható ki 
a mendelezés, illetőleg „az átöröklött 
sajátság az egymásután következő nem
zedékekben csak általánosságban, vál
tozó alakban és látszólagosan szabály
nélküli gyakorisággal mutatható ki“. 
A változó p e n e t r a n c i a  (1. ott) és 
e x p r e s s z i v i t á s  (1. ott), valamint 
a köztes fajta (1. Átcsapó modifikáció) 
esetében szintén szabálytalan, vagy bi
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zonytalan átöröklésről beszélünk. Ilyen 
átöröklés gyakori a kóros sajátságok 
esetében, vagy rendellenességek tekin
tetében (pl. az egérfark megtörése, ar 
Drosophila végtagjainak hasadása, az 
ember nyálkahártyáinak, tüdejének stb. 
megbetegedései, pszichózisai). Az á t
öröklés szabálytalanságának, vagyis a 
mendelezéstől eltérő viselkedésének oka 
ezekben az esetekben ismeretlen. Plate 
szerint valószínűleg szomatikus hatás, 
a többi génektől (konstitúciótól) való 
függés, a recesszív pathogén faktor 
visszamutálása lehet az ok. Sz. Z.

Szabálytalan sorok. Magas értékű 
(3-, 4-értékü) elektrolitokkal szemben 
a kolloidoldatok másként viselkednek, 
mint alacsony értékű elektrolitokkal 
szemben. Alacsony értékű elektrolitok 
bizonyos koncentráció fölött (koagu- 
láló érték) a koncentrációtól függetle
nül koagulálják a kolloidoldatokat. 
Ellenben a magas értékű elektrolitok
nál van egy közbülső koncentrációköz, 
melyben az elektrolit nem idéz elő koa- 
gulálást, hanem ellenkező előjelű elek
tromos töltést kölcsönözve a részecs

kéknek (áttöltés), állandósítja a kol
loidoldatot. E jelenség az elektrokine- 
tikai potenciál változásával áll össze
függésben. A részecskék elektrokineti- 
kai potenciálját magas értékű s ellen
kező töltésű ionok a koncentráció nö
velésével először csökkentik, majd meg

változtatva a töltés előjelét, növelik 
s azután ismét csökkentik (1. az áb 
rát). Minthogy a szol stabilitása a 
töltés előjelétől függetlenül bizonyos 
kritikus potenciálhoz van kötve, ezért 
a szol mindazon elektrolit-koncentrá
ciónál állandó marad, melynél a részecs
kék elektrokinetikai potenciálja na
gyobb a kritikus potenciálnál. A Sz.-at 
képező elektrolitoknál tehát két koa- 
guláló értéket (a  és сз) lehet megál
lapítani. Egyik a + ,  a másik a — 
töltésű részecskékre vonatkozik. B. A.

Szaccharáz, 1. Enzim.
Szacchariinetria, 1. Optikai aktivi

tás.
Szaccharin, gyógyszer, benzoesavas- 

ortho-szulfimid, CeHiC0(SO2)Nff.
Számlálócső, 1. Geiger—Müller-féle 

számlálócső.
Szandr, 1. Pleisztocén.
Szappanok, növényi és állati zsírok 

(olajok), lúgok hatására végbemenő 
hidrolízise (szappanosítás) után ka
pott zsírsavas sók. A nátronszappa
nok szilárdak, kemények, a káliszap
panok puhák, kenőcsszérűek. — N át
ronszappanok előállítására főleg fagy- 
gyút (háziszappan), oliva-, kókusz-, 
pálmaolajat használnak. A szappan- 
főzés után kapott enyvszerű oldatból 
a szappant konyhasóval sózzák ki. 
A vizes anyalúgban marad a glice
rin. Káliszappanokat főleg lenolajból 
készítenek. Nem sózzák ki, így a gli
cerin is benne marad. A szappanok
hoz tartoznak a flastromok is. Cs. Z.

Szaprobionta szervezetek azok az 
élőlények, melyek a szennyvizekben él
nek (1. Szaprobiózis). V. L.

Szaprobiózis, a szennyvizekben meg
figyelhető élet. A szennyvizekben is 
sok jellemző, főleg mikroszkópikus nö
vény és állat él, melyek között sok a 
szennyezésnek csak meghatározott fo
kait tűrik el. Megkülönböztetünk: 
oligoszaprób, mezoszaprób (a és ß ) 
és poliszaprób élőlényeket (1. ott). V. L,

Szapropel a korhadó, rothadó iszap, 
tavak, mocsarak, tócsák stb. fenekén, 
erősen baktériumos megszállás alatt, 
kémiai redukció jelenlétében. Sok kén-
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hidrogén (HtS) képződik benne s ezért 
erősen záptojásszagú. Jellegzetes fau
nája és flórája lehet. V. L.

Száraz elem olyan Leclanché-elem 
(1. ott), melynek elektrolitja csiriz 
hozzáadása következtében zselatin- 
szerű. Az elem tehát nem tartalmaz 
folyadékot. A Sz.-ek rendszerint több 
cellát tartalmazó kisebb-nagyobb te
lepek alakjában kerülnek forgalomba 
(zseblámpaelemek, anódtelepek).

E. G. T.
Szárnyelmélet. Szárnyszerű testek 

(pl. repülőgépek szárnyai) környezeté
ben kialakuló áramlásformákból eredő 
erők, ú. m. dinamikus felhajtóerő (1. 
ott) és a vele kapcsolatos, ú. n. i n 
d u k á l t  e l l e n á l l á s  mechanizmu
sának magyarázata áramláselméleti ala
pon. Az ideális (viszkozitásmentes és 
összenyomhatatlan) folyadékok hidro
dinamikájának Lanchester és Prandtl 
tanárok feltételei és vizsgálatai alap
ján sikerült a lassú (hangsebesség 
alatti), valamint kevéssé terhelt repülő
gépek szárnyainak a felhajtóerejére és 
a kapcsolatos indukált ellenállásra 
nézve olyan számszerűen is helyes el
járásokra jutnia, melyekkel a mai re
pülőgépek és hasonló más szerkezete
ken (kevéslapátú turbinák, propellerek) 
keletkező erők elegendő pontossággal 
előre kiszámíthatók, aminek az újkori 
technikában igen nagy a jelentősége.

F.K.
Szavanna, 1. Duriherbosa.
Szcintillációk. Ha az alfa- vagy 

hidrogén-sugarak hatása alatt világító 
cinkszulfid-ernyőt (1. Világító ernyők) 
nagyítóüvegen vagy mikroszkópon ke
resztül nézzük, csupa apró felvillanás
szerű fényfoltokat észlelünk, amelyek 
csak egy-egv pillanatra tűnnek fel az 
ernyőnek a legkülönbözőbb pontjain. 
Ezeket a pillanatezeríí felvillanásokat, 
amelyek mindegyike egy-egy alfa- (il
letőleg hidrogén-) részecskének felel 
meg, Sz.-nak nevezzük. A Sz. jelensé
gén alapul a rádióaktív anyagokból 
kilövellt alfa-részecskék megszámlálá
sának egyik módja (1. Rádium). I. L.

Szedimentáláe, 1. Ülepedés.

Szedi mentpetrográfia az üledékes 
(tehát a magmatikus és metamorf kő
zetek mállása útján keletkezett, vala
mint a tó- és tengervízből kiválott) 
kőzetek (1. ott) vizsgálatával foglal
kozik. A szedimentumok tanulmányo
zása ma a földkéreg kőzeteinek kuta
tásai közt nagyon az előtérbe nyo
mult. Célja elsősorban ezen másodlagos 
(szekunder) képződmények származá
sának, idejének tisztázása (petrogene- 
zis), hogy ezzel szervesen belekapcso
lódjék a földtörténet kisebb-nagyobb 
részleteinek felderítésébe. A vizsgálati 
módszereket természetesen az illető kő
zet természete szabja meg és ezért 
metodikai szempontból lényeges kü
lönbségek vannak a magmatikus és 
metamorf kőzetek vizsgálatával szem
ben. Első fontos feladata e kőzetek 
feldolgozásának az, hogy szükség sze
rinti előzetes előkészítés után a kőzet 
mechanikai (szemnagysági) összetételét 
határozzák meg. A szemnagysági cso
portok (1. Mechanikai analízis I.) szá
zalékos mennyiségének nemcsak szisz
tematikái jelentősége van a kőzetre 
nézve, hanem genetikai is: pl. ezen ér
tékek alapján a parttávolságra, illetve 
a tengermélységre (melyben a kőzet le
ülepedett) lehet következtetni. A sze
replő ásványfajtáknak nehéz-folyadé
kokkal való frakcionálása (1- Mecha
nikai analízis II.) másik fontos karak
terét szabja meg a kőzetnek és szin
tén genetikai fontossága van, pl. folyó
üledéknél a vízgyűjtő területről nyújt 
adatokat stb. A szemek alakjából, kop- 
tatott-görgetettségéből a szállítás ter
mészetére (víz, jég, szél) és távolsá
gára lehet következtetni. Az ásványos 
összetétel tagjainak jelen állapotából, 
vagy egyes fajták különleges jelenlété
ből az üledéknek kőzetté alakulási fo
lyamatáról (1. Diagenezis), valamint a 
kőzetet ért későbbi hatásokról kapunk 
képet. A fent említett — valamint 
más, az apróbb részletekbe nyúló — 
kutatási eredményeknek összegezéséből 
fontos fácies (1. ott) kérdésekre is fény 
derülhet és a kérdéees terület paleo- 
geográfiai, paleomorfológiai problémái
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is megoldást találhatnak stb. A most 
még erősen fejlődésben lévő Sz. a föld
kéreg-kutatásnak eleddig hiányzó hé
zagait pótolja. Sztr. K.

Szegymirígy (csecsemőmirigy, thy
mus) a mellcsont felső harmada alatt 
található szerv. A pubertás koráig 
nő, azután lassankint visszafejlődik. 
Relatíve legnehezebb újszülöttekben, 
kb. 13 g, míg pubertás idején kb. 37 g 
s 30—40 év között 4—5 g súlyú. Ha a 
mirigy nem fejlődik vissza, thymus per- 
sistensről beszélünk, amely a lympha- 
tikus szervek megnövekedésével s rend
szerint cseppszívvel és szűk aortával 
társul. Ezen állapot ismerete fontos, 
mert ilyen egyéneken operáció következ
tében sok haláleset észlelhető. A Cs. 
működése még nem egészen tisztázott. 
Hatással van a csontnövekedésre. Ha 
fiatal állatból eltávolítjuk, törpe ma
rad, csontja puha és törékeny lesz. Ez 
árra mutat, hogy a szervezet kalcium
forgalmára van befolyással. Egyes dol
gozatok még kiemelik, hogy a fehér- 
és vörösvérsejtek termelésére is hatás
sal van. Valószínű, hogy a nemi mi
rigyek a thymus működését befolyá
solják, mert pubertás után visszafej
lődésnek indul. T. H.

Szeizmikus geográfia, 1. Földren
gésföldrajz.

Szeizmikus talajkutatás, 1. Geofizi- 
kai kutatómódszerek.

Szeizmográf, 1. Földrengésjelző ké
szülék.

Szeizmogramm, a földrengésjelző 
készülék feljegyzése a földrengés által 
keltett földmozgásról. A földrengés 
fészkéből a Föld belsején á t jö tt longi
tudinális hullámok keltik a Sz. első 
fázisát, az ugyanezen úton jött transz
verzális hullám megérkezésekor kezdő
dik a második fázis, a Föld felületén 
tovaterjedő harmadik (fő) fázis hullá
mai érkeznek meg legkésőbb, a föld
mozgás szabályos, kis tágasságú (ooda) 
hullámmozgásban hal el. Az egyes 
hullámfajták terjedési sebessége a kö
zeg rugalmas állandóitól (kőzetminő
ség, mélység) függ. A longitudinális 
hullám sebessége 5'6—13‘25, a transz

verzálisé 3‘5—-7*25, a felületi hullámé 
3'5—4 km másodpercenként. A föld- 
rengési hullámok tovaterjedésének ta 
nulmányozása vezetett arra a megálla
pításra, hogy a Föld belsejét egy 3’4 
sűrűségű, 1200 km vastag külső, 
egy 6'4 sűrűségű, 1700 km vastag 
belső héj és a 3500 km sugarú mag 
alkotja. E mag nemesfémek mellett 
88% vasból és 8% nikkelből áll, kö
zepes sűrűsége 9’6. S. B.

Szeizmológia, 1. Földrengéstan.
Szeizmonasztia, 1. Nasztiák.
Szekuláris parallaxis, 1. Tejútrend

szer.
Szekundér elemek azok a galván

elemek, melyek kisülés után ellentétes 
irányú elektromos áram átvezetése út
ján újra a kezdeti állapotba vihetők 
vissza (töltés). Sz. az akkumulátorok 
(1. ott). E. G. T.

Szekundér Röntgen-sugarak, 1. Má
sodlagos sugárzás.

Szekundér vagy másodlagos részecs
kék diszperzrendszereknek olyan mik
roszkópos vagy szubmikroszkópos (kol
loid) részecskéi, melyek több primér 
(elsődleges) részecskéből állnak. Sz. 
primér részecskékből koagulálás követ
keztében jönnek létre (1. Primér-ré- 
szecskék). B. A.

Szelektív abszorpció, 1. Napsugár
zás.

Szelektivitás, 1. Rezonancia.
Szelektív megtermékenyítés akkor 

fordul elő, amikor a pete és a hím
ivarsejt fogamzóképessége eltérő. E 
körbe tartozik: 1. Az e x k l u z í v  
m e g t e r m é k e n y í t é s ,  amikor egy 
faj hím- vagy nőivarsejtjei többféle 
fajtájúak és az egyik fajta nőivarsejt 
csak egy bizonyos hímivarsejttel ter- 
mékenyül meg. 2. C e r t á c i ó, ami
kor a különféle növényfajták virág
porszemeinek a bibén fejlődő pollen
tömlői különböző gyorsasággal fejlőd
nek, tehát különböző gyorsasággal ha
tolnak a bibébe és a magkezdemé
nyekhez. E körbe tartoznék az is, ha 
az állatok kétféle hímivarsejtjének (1. 
Gonozóma) mozgó- és behatolóképes
ségét lehetne befolyásolni és ezzel az
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utód nemét irányítani (pl. a női pá
rosodószerv nedve aciditásának meg
változtatásával, amire már van adat).
3. Az i v a r s e j t e k  é r z é k e n y 
s é g e  különféle külső hatások iránt, 
mint: alkohol, röntgenbesugárzás, hő
mérséklet, évszak. 4. Bizonyos g a mé -  
t á k  e l ő n y b e n  r é s z e s í t é s e  
vagy mellőzése, ami bizonyára vala
milyen letális faktoron (1. ott) vagy 
egy gonozóma hiányán, esetleg plaz
mahatáson alapul és még nem tisztá
zott. 5. A h o mo -  és  h e t  e г о z i- 
g ó t á k  a r á n y a .  Ha valamely nö
vényt pollentömeggel porzunk meg, 
amely a saját és más egyén pollen
jének keveréke, úgy rendszerint a sa
ját pollen jobban termékenyít, tehát 
több lesz a homozigóta, mint a he- 
terozigóta. Sz. Z.

Szeléncella. Mind a szürke, mind 
a fémes szelénnek az a tulajdonsága, 
hogy elektromos ellenállása (vezető- 
képessége) megvilágításkor megválto
zik (1. Belső fényelektromos hatás). 
Ezen tulajdonsága alapján a Sz. fény
intenzitás-változásokat tud követni. A 
cellát többnyire úgy készítik, hogy vé
kony rétegben csillámra csavart két 
vékony platinadrótra kenik fel a sze
lént, úgyhogy a két drót közt vezető- 
réteget alkosson. Megvilágításkor el
lenállása, mely sötétben 1 Megohm- 
rendű, értékének századrészére is le
csökkenhet. — Újabban a fotocellák 
mondhatni teliesen kiszorították a Sz.- 
kat. ‘ F. M.

Szelén fotocella, 1. Záróréteges foto
cella.

Szélfordulás, az időváltozások egyik 
legfontosabb tünete. Közeledését és ál
talában az időváltozás természetét 
abból lehet előre jelezni, ha a légkört 
függőleges irányban (ú. n. pilotballo- 
nokkal) kutatjuk és egyúttal nagyobb 
vízszintes területről (legalább egész 
Európáról) egyidejű talajmenti meg
figyelések állnak rendelkezésre. A. L.

Szélmérő műszer, 1. Anemométer.
Szemátültetés. A gerincesek legbo

nyolultabb szerkezetű érzékszerve a 
szem, amelynek átültetése összetett

természeténél fogva nehézségekbe üt
közik. A Sz. sikeres kivitele számos 
tényező és körülmény szerencsés ösz- 
szetalálkozásától függ. Az eredmény 
a tényezők együttes jelenléte esetén 
is különböző lehet. A Sz. sikere te
kintetében három fokozatot különböz
tetünk meg. A legkevésbbé előnyös 
esetben az átültetett szemgolyó bel
sejének szövetei elpusztulnak még mi
előtt az életfenntartó vérkeringés újra 
helyreállt volna. A szem elhal s hosz- 
szabb-rövidebb idő múltán a szerve
zet mint idegen testet kidobja magá
ból. Szerencsésebb esetben a transz- 
plantátum befoganhat új helyén. A 
gazda vérerei még kellő időben bele
kapcsolódnak a transzplantátum ér
hálózatába és ellátják a szemgolyó bel
sejét vérrel. Az anyagcsere még a 
szövetek elhalása előtt megindul, a 
szem magához tér, hozzánő a környe
ző szövetekhez, esetleg mozgathatósá
gát is visszanyeri. Minthogy azonban 
a látóideg az aggyal a kapcsolatot 
nem állítja helyre, a transzplantátum 
fényérzékenysége nem tér vissza. Ilyen 
esetben a transzplantátum beforradá- 
sát anatómiainak mondjuk, ellentét
ben a legkedvezőbb esettel, amikor az 
anatómiai beforradáson kívül a látó
ideg az agy megfelelő centrumával 
a kapcsolatot ismét megteremti és ez
által a transzplantált szem ismét mű
ködésképes lesz. Ha az anatómiai be- 
forradás mellett a szem fényérzékeny
sége is visszatér, anatómiai és fizio
lógiai összeforradásról beszélünk.

A Sz. sikere függ a kísérleti állat 
rendszertani helyzetétől. A gerincesek 
egyes osztályai és rendjei különböző
képen viselkednek az átültetéssel szem
ben. Legelőnyösebb a helyzet a két
éltűek osztályában és ezek között is 
a farkait kétéltűek rendjében, ame
lyek csodálatosan erős visszaszerző 
ereje az átültetés sikerét is nagy mér
tékben elősegíti. A kísérlet sikerét be
folyásolja még a kísérleti állat kora. 
Az embrión vagy fiatal állaton vég
zett átültetés mindig több sikerrel ke
csegtet, mintha azt kifejlett vagy idős
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állaton végeztük volna. A kísérleti ál
lat kora és a transzplantátum fejlett
sége tekintetében három vagy négy fo
kozatot különböztethetünk meg: 1. A 
szemet az embrión még prezumptív 
szervtelep korában ültetjük át. 2. Az 
átültetést még mindig az embrión, de 
már többé-kevésbbé kialakult szem
hólyag- vagy szemkehelystádiumban 
végezzük. 3. Ott, ahol lárvaállapot van 
a fejlődés folyamatába iktatva, lárva
szemet ültethetünk át. 4. Kifejlett ál
lat szemét transzplantáljuk.

A transzplantáció sorsa még nagyon 
sok tényezőtől függ. így az átültetés 
helyétől (orto- vagy heterotóp) a sze
met szolgáltató állat és a gazda vér
ségi, rendszertani és korbeli viszonyá
tól stb.

A gerincesek Sz.-ével kapcsolatban az 
irodalomban számos egymásnak ellent
mondó adatot találunk. Minthogy ezek 
teljes ismertetése lehetetlen, arra szo
rítkozunk, hogy az igen szigorú tár
gyilagos kritikát kiálló adatokat rövi
den ismertessük. A halszem autó- és 
homoplasztikus ortotróp transzplantá
ciója (1. ott) úgy fiatal, mint idősebb 
korban sikerülhet. A szem mozgékony
ságát visszanyerheti, azonban a befor
radás legjobb esetben is csak anatómiai 
lesz, azaz a szem fényérzékenysége nem 
tér többé vissza. Kétéltű embriók pre
zumptív szemtelepeinek, később pedig 
szemgolyójának és szemkelyhének autó-, 
homo- és hetroplasztikus ortotóp, va
lamint heterotóp transzplantációja min
den pehézség nélkül sikerül és az ana
tómiai beforradás legtöbb esetben be is 
következik. A szemből kinövő látóideg 
végződhetik szabadon, de leggyakrabban 
a központi idegrendszer különböző ré
szeivel kerül kapcsolatba, ami termé
szetesen nem jelenti a funkcióképesség 
visszanyerését. Ritka esetben, ha a 
transzplantátum helyzete ezt megen
gedi, a látóideg a normális szem látó
idegével egyesül. Ortotóp transzplan
táció esetében a szem funkcióképessé
ge legtöbbször helyreáll.

Hasonló a helyzet a kétéltűek lárvái
nak átültetett szemeinél, azzal a kü

lönbséggel, hogy a lárvaszem az át
ültetést már megsínyli. A szem belső 
szövetei degenerációnak indulnak, a ren
des állapot csak a vérkeringés meg
indulása után áll helyre. A különböző 
kombinációban átültetett szemek ana
tómiailag könnyen beforradnak, látó
idegük kapcsolódhatik a központi ideg- 
rendszerhez. Alkalmas feltételek mel
lett a rendes szem látóidegével együtt, 
ortotóp ültetve pedig önállóan össze
köttetésbe kerülhet az agy látási cen
trumával. A transzplantált lárvaszem 
a gazdaállat szemével egvidőben esik 
át a metamorfózison. Kifejlett két
éltűek szemének átültetése és anató
miai beforradása is aránylag könnyen 
sikerül, a lárvaszemhez hasonlóan azon
ban ez is erősen megsínyli a beavat
kozást. Több szerző állítása szerint az 
ortotóp átültetett szemekben élettani 
összeforradás is létrejöhet, amit arány
lag könnyen elhihetünk, ismerve ezen 
állatok óriási visszaszerző erejét. A ta 
rajos gőte szemeinek egy töredékéből 
új szemet és szemlencsét képes regene
rálni. Sikeres hetero- és diszplasztikus 
transzplantációkkal és még inkább a 
transzplantátumok funkcióképességével 
szemben azonban egyelőre még az ala
pos kételkedés álláspontjára kell he
lyezkednünk. Hüllők köréből ilyen irá
nyú kísérletekről keveset tudunk. A 
madaraknál felnőtt korban még ana
tómiai beforradást sem sikerült elérni. 
Az emlősök körében számos autó-, 
homo-, hetero- és diszplasztikus orto
tóp transzplantációt végeztek. Bár szá
mos anatómiailag és élettanilag sikeres 
átülttésről számoltak be, az eredménye
ket mindezek ellenére is a legnagyobb 
kétkedéssel kell fogadnunk.

D. E. és K. A.
Szem érzékenysége, a) K ü l ö n 

b ö z ő  s z í n ű  f é n y  i r á n t .  Sze
münk különböző színek iránt nem 
egyformán érzékeny. Ez azt jelenti, 
hogy pl. a kék színű fényforrás na
gyobb fényerősségnél kelti ugyanazt 
az érzeterősséget, mint a sárga fény. 
A viszonyokat a s z e m é r z é k e  n-y
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s é g i  g ö r b e  tünteti fel (ábra). Ez 
megmutatja, hogyan függ szemünk 
érzékenysége a fény hullámhosszától. 
A legnagyobb érzékenység 555 ing
nál van. Ezt vesszük 1-nek, ami azt 
jelenti, hogy a többi érzékenységet

ehhez viszonyítjuk. A legnagyobb ér
zékenység helyétől jobbra és balra 
gyors esést látunk. A látható színek 
400 és 760 mi* közé esnek. Néhány 
hullámhossznál az érzékenység a kö
vetkező :

Hullám
hossz

mfi
Érzékenység

Hullám
hossz

TTlfl
Érzékenység

Hullám
hossz
mji

Érzékenység

400 0,0004 520 0,710 650 0,107
420 0.0040 550 0,995 680 0,017
450 0,038 580 0,870 700 0,0041
480 0,139 600 0,631 720 0,00105
500 0,323 620 0,381 760 0,00006

b) A f é n y e r ő s s é g  és m e g 
v i l á g í t á s  i r á n t .  Két fényforrás 
erősségét szemünk közvetlenül nem 
tudja összehasonlítani. Ellenben két 
egymás mellett levő felület megvilá

gításának egyenlőségét 1% pontos
sággal meg tudja állapítani. De ezt 
a pontosságot csak úgy tudjuk el
érni, ha a két felület színe megegye
zik és köztük éles határ van. Így 
megegyező megvilágításnál a két lap 
egyetlen felületnek látszik, mely 
egyenletesen van megvilágítva. Erős 
és gyenge megvilágításnál nem tud
juk ezt a pontosságot elérni. Túlsá

gosan erős és gyenge megvilágítás
nál a pontosság aránylag csekély. Ez 
az érzékenység a fotometria szem
pontjából lényeges. M. J.

Szemikolloidok vagy hemikolloidok 
olyan anyagok, melyek amikroszkópos 
méretű molekulákból állnak ugyan, 
azonban megfelelő oldószerrel bizo
nyos koncentráció felett kolloidolda
tot képeznek. Ilyenek pl. a szappa
nok. Alacsony koncentrációban a szap
panoldatok molekuláris diszperzrend
szerek, magas koncentrációban pedig 
a molekulák asszociációja következté
ben kolloidoldatokat képeznek. A kol
loidállapot ilyen anyagoknál az oldó
szeren és a koncentráción kívül a hő
mérséklettől is függ. Hőmérséklet nö
velésével diszperzitás fokuk általában 
csökken. B. A.

Szemipermeabilis hártyák, 1. Félig
áteresztő hártyák.

Szénaláz: az idioszinkrázián (1. ott) 
alapuló kórtünetek az a fajtája, amely 
különösen gabonafélék (főleg a szagos 
borjúpázsit), de más növények hímpo
rának a légutak nyálkahártyájára való 
egy- vagy többszöri jutása után ezeket 
túlérzékennyé teszi ily hímpornak 
újabb behatása iránt (1. Idioszinkra- 
zia és Anafilaxia), főleg az orr, lég
cső, hörgők hurutjában nyilvánul meg, 
sokszor nehéz légzéssel (asztmával) és
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a szemkötőhártya hurutjával és láz
zal párosulva is. A Sz. különböző or
szágokban és tájakon nagyon eltérő 
gyakorisággal fordul elő, aminek oka 
kellőleg még nem ismeretes. P. H.

.Szénhidrátanyagcsere. A táplálék
ban felvett szénhidrátokat a nyálban 
levő ptialin- és a pankreasz-nedvben 
levő amiláz diszaccharidákká, a vé
konybélnedvben levő invertáz pedig 
monoszaccharidákká alakítja. Utób
biak felszívódnak és a bélfalon átha
ladva szőlőcukorrá alakulnak. A szőlő
cukor a májba jut és o tt glikogén 
alakjában felraktározódik. A glikogént 
a máj, a szervezet cukorszükségleté
nek megfelelően bontja újból szőlő
cukorrá. Ezt a szőlőcukrot az izmok 
újból glikogénné alakítják. A cukrok 
elégését a szervezetben hasadás előzi 
meg. Ennek fázisai (főleg Neuberg és 
munkatársainak vizsgálatai szerint) 
glicerinaldehid, metilglioxal, piroszőlő- 
sav, acetaldehid. Az acetaldehid kal- 
ciumszulhttel vagy dimedonnal (di- 
nwthylhydroresorcin) leköthető. Ilyen
kor a folyamat megáll az aldehid-stá
diumban. Az acetaldehid további sor
sára két lehetőség merült fel: 1. két 
acetaldehid aldollá kondenzál, mely 
acetonná lesz. 2. Cannisaro-reakció 
alapján két aldehid közül az egyik al
kohollá redukálódik, a másik pedig 
ecetsavvá oxidálódik. Utóbbinak to
vábbi sorsát lásd ecetsavnál. A szén
hidrátanyagcsere zavartalan végbeme- 
néséhez a szervezetnek inzulinra van 
szüksége, mely valószínűleg könnyen 
megtámadható (reakcióképes) formába 
alakítja á t a szőlőcukrot. Szerepel a 
szabályozásban a középponti és auto
nóm idegrendszer, és glikogénfölraktá- 
rozó szerepével a máj is. Ezeknek sze
repét mutatja a cukorszúrás (Claude 
Bemard). A nyúltagv bizonyos részé
nek sértésére ugyanis cukorbajhoz ha
sonló állapot, cukorvizelés jön létre, 
mert a szúrás következtében izgalomba 
jutott szimpatikus idegrendszer adre
nalin-szekréciót indított meg, az adre
nalin pedig ellenlábasa az inzulinnak. 
Növényekben nincs inzulin, de van egy

inzulinszerű hatást mutató anyag, a 
glykochinin. Ez valószínűvé teszi, hogy 
növényekben hasonlóan megy végbe a 
cukorbontás, mint állatokban. Fontos 
szerepe van a cukoranyagcserében leg
alább egy, de valószínűleg több kofer- 
mentumnak, magnéziumsóknak, s an
nak a körülménynek, hogy a cukor 
bontását Embden vizsgálatai szerint 
a szőlőcukornak foszforsavval képe
zett esztere, a hoxóze-foszforsav létre
jötte előzi meg. T. H.

Szénhidrátok. Ezekben а С, II és 
O-ból álló vegyületekben a hidrogén 
és oxigén aránya olyan, mint a víz
ben, 2:1, innen az elnevezésük. Be
oszthatok: 1. egyszerű, 2. összetett 
c u k r o k r a  és 3. poliszaccharidokra. 
A c u k r o k  többértékű alkoholok 
első oxidációs termékei, aldehid- vagy 
keton-csoport van bennük. Eszerint 
nevezhetők aldehid-cukroknak (áldo
zok) vagy keton-cukroknak (ketózok). 
— Vizes oldatban „mutarotáció“ lép 
fel, a kezdeti forgatóképesség lassan 
változik, míg egy végső értéket ér el. 
A forgatóképesség oka a cukrokban 
levő asszimmetriás szénatom, a muta- 
rotálásé pedig az, hogy az aldehid- 
(keton-) csoport gyűrűs szerkezetbe 
(félacetál-forma) megy át. Ezáltal egy 
bizonvos cukornak két, különböző for
gatóképességű alakja keletkezik, pl. a 
(/-glükózból a—d-glükóz és ß—(/-glü
kóz.

/ “
C = 0
I

H—C— OH

I
HO—C—II

H—C—OH
I I

HO—C— II HO—C—H

H—C— OH
I

H—C— OH

H -C — OH
I

II—C -------

CH2— 0H CH2-O H
d-glükóz ß—d-glükóz,

(aldehid-alak).
Az а-formánál a legfelső szénato

mon levő hidroxil-csoport nem a bal-,
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hanem a jobboldalon van. A megegye
ző szénatómszámú cukrok szerkezete 
egymástól az asszimmetriás szénato
mok térbeli elrendeződésében, (a H- és 
ОЯ-csoportok helyében) az a- és ß- 
formák pedig a félacetál hidroxil hely
zetében különböznek egymástól.

Az egyszerű cukrokat aszerint cso
portosítjuk, hogy hány szénatómosak. 
A 4 O-atómos tetrózok közt az eri- 
thróz fontosabb. Az 5 O-atómos pen- 
tózok között nagyjelentőségű az l- 
a r a b i n ó z, mely a cseresznyegumi 
savas hidrolízisével állítható elő és a 
X i 1 ó z vagy facukor, a xilánnak (fa
gumi) hidrolizises terméke. Legfonto
sabbak a 6 O-atómos cukrok, a hexó- 
zok. Közülük is kiemelkedő jelentő
ségű a d- g l ü k ó z  vagy szőlőcukor 
(dextróz), a legelterjedtebb cukor. A 
szőlőn kívül sok más növényben ta 
lálható, sokszor fruktózzal együtt, 
mint invertcukor. A keményítő hidro
lízise útján állítható elő (krumplicu
kor). A d-mannóz ugyancsak a növé
nyekben található, a mannánokban, 
ezek olyan poliszaccharidok, melyek 
hidrolízise mannózhoz vezet. Egy má- 
sik aldehidhexóz a g a l a k t ó z ,  a tej
cukorban és a galaktánokban talál
ható. Hat szénatómos ketoncukor a 
f г u к t  ó z vagy gyümölcscukor (le- 
vulóz). Sok gyümölcsben és az inulin 
nevű poliszaccharidban van.

Az ö s s z e t e t t  c u k r o k  at asze
rint csoportosítjuk, hogy hány egy
szerű cukorból állnak. Két egyszerű 
cukorból épülnek fel a diszaccharidok 
és hidrolíziskor megkapható belőlük ez 
a két cukor. Az összekapcsolódás mód
ja szerint lehetnek redukálok, ha az 
egyik cukor aldehid- (vagy keton-) 
csoportja szabad és nem redukálók, 
ha a kapcsolódásban mind a két cu
kor ilyen csoportja le van kötve. Nem 
redukáló kettős cukor a n á d c u k o r  
(szaccharóz). 1 molekula fruktózból 
és 1 molekula glükózból áll. Cukor
nád- és cukorrépából állítják elő (koc
ka- vagy kristálycukor). Hidrolízissel 
(inverzió) i n v e r t c u k o r  keletke

zik belőle, ez glükóz és fruktóz mole
kuláris arányú keveréke.

A redukáló diszaccharidok közül 
fontos a m a l á t a c u k o r  (m a 1- 
t  ó z). Két glükózból áll. A keményí
tő cukrosításának terméke. A ce l l o-  
b i ó z ugyancsak 2 glükózból áll, a 
cellulóz lebontásának, hidrolízisének 
közbeeső terméke. A t e j c u k o r  
(1 а к t ó z) galaktóz- és glükózból 
épül fel, az emlősök tejében van. — 
Hármas cukor (triszaccharid) a r a f 
f i n  ó z, hidrolíziskor fruktóz-, glü
kóz- és galaktózra esik szét. A cu
korrépában van s a cukorfeldolgo
zás végén, a melaszból állítható elő. 
— Négyes cukor (tetraszaccharid) a 
s z t a k h i ó z ,  fruktóz, glükóz és 2 
molekula galaktózból áll.

A p o l i s z a c c h a r i d o k  sok egy
szerű cukorból épülnek fel. Molekulá
juk nagysága és túlnyomórészt szer
kezete is ismeretlen. A k e m é n y í t ő  
(amylum) különböző növények ta rta 
lék tápanyaga. Lépcsőzetes hidrolízi
sének termékei az oldható keményítő, 
a dextrinek, majd a maltóz és végül 
glükóz. Maltóz molekulákból épül fel. 
A g l i k o g é n  vagy állati keményítő 
izomban és májban található. Szerke
zetileg a keményítő közeli rokona, 
hidrolízise glükózhoz vezet. A c e l 
l u l ó z  a növényi sejtfal vázanyaga. 
A világon a legnagyobb mennyiségben 
található szerves anyag. Hidrolízisé
nek termékei sorban: dextrin (cello- 
tetraóz, cello-trióz), cellobióz és végül 
glükóz. Az ismeretlen nagyságú cellu
lóz molekula cellobiózmagokból áll. 
A zuzmókban levő 1 i c h e n i n szin
tén glükózból áll. Az i n u l i n  hidro
líziskor fruktózt ad.

P e n t o z á n o k  nak nevezzük azo
kat a poliszaccharidokat, amelyek hid
rolízise pentózokhoz vezet. Ilyen a 
xilán (fagumi) és a cseresznyegumi.

Nitrogéntartalmú poliszaccharid a 
k i t i n ,  a rovarvilág fontos vázanya
ga. A rák páncéljából állítható elő 
jól. Hidrolízisének végterméke glükóz- 
amin és ecetsav. Cs. Z.
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Szénhidrogének. Szénből és hidro
génből álló vegyületek. Igen nagy szá
muk alapja a szén atomjainak az az 
egyedülálló tulajdonsága, hogy egy
máshoz kapcsolódva egész láncokat 
létesíthetnek. Az egymáshoz nem kap
csolt vegyértékek mind hidrogénhez 
vannak kötve. Az egymásba kapcsoló
dó szénatomokból álló láncok alapján 
különböztetjük meg a szénhidrogéne
ket. Ha a lánc nyitott, akkor n y í l t -  
l á n c ú  ( a l i f á s )  vegyületekkel van 
dolgunk. Az alifás szénhidrogének közt 
vannak telítettek, vagyis olyanok, me
lyekben két szénatomot mindig csak 
egy vegyérték köt össze. Az idetar
tozó szénhidrogének sorát p a r a f 
f i n - s o r  nak nevezzük. Nevezetesebb 
előfordulásuk a földgáz, mocsárgáz, 
petróleum és az ozokerit. Telítetlenek 
azok a szénhidrogének, melyekben két 
szenet két vagy három vegyérték köt 
össze. Kettős kötés van az o l e f i n 
s o r  tagjaiban, hármas kötés az a c e 
t i l é n - s o r  képviselőiben. — Ha a 
nyílt szénlánc folytonos, akkor nor
mális nyiltláncról beszélünk, ha ellen
ben elágazás van benne, akkor a meg
felelő vegyület nevéhez hozzátesszük 
az izo szócskát.

A szénatomokból álló lánc lehet 
önmagába kapcsolódó. Az ilyen cik
lusos, gyűrűs vegyületek lehetnek te
lítettek, akkor c i k l o p a r a f f i n ,  
n a f t  i n, illetőleg polimetilén a ne
vük. Fő előfordulásuk a kaukázusi 
(bakui) petróleum.

A gyűrűs vegyületek közül legállan
dóbbak az öt- és hattagúak. Ezek kö
zül is kiemelkedő fontosságúak a hat 
tagúak, ezek között is főleg a telítet
lenek. Jellegzetes és fő képviselőjük a 
b e n z o l .  Igen sok vegyület szerkeze
tének alapja. Ezeket benzol-származé
koknak vagy aromás vegyület eknek 
nevezzük. Az aromás elnevezés ma 
már elavult, hiszen egyrészt jobban 
jellemzi őket a szerkezetükben meg
levő benzolgyűrű, másrészt nem is 
mindegyikük szagos. Vannak több ben
zolgyűrűt tartalmazó szénhidrogének 
is, ilyen a naftalin és antracén. A ben

zollal együtt a kőszénkátrányból ál
líthatók elő.

A 6 C-atómból álló, telített szén- 
hidrogéneket h i d r o a r ó m á s  oknak 
nevezzük. Alapvegyületük a hexahidro- 
benzol vagy ciklohexán, a benzoléval 
rokon hattagú gyűrűvel, de kettős kö
tések nélkül. Benzolból állítható elő, 
ha hidráljuk, vagyis kettős kötéseit 
hidrogénnel telítjük. Cs. Z.

Szénpálcák vetítőlámpába. A ve
títőlámpák többnyire szénpálcás ív
lámpák, melyekben a szénelektródák 
közti ív világít. Ügy a katódszén, mint 
az anódszén igen magas hőmérsékleten 
van: a katód kb. 3900 C°-on, az anód 
kb. 4500 C°-on; ezáltal mindkét elek
tróda meglehetősen gyorsan leég és pe
dig az anódon amperóránként 2 g szén, 
a katódon 0'8 g szén ég el. Az anódon 
eközben kráter képződik. Az anódsze
net szokás vastagabbra készíteni, mint 
a katódszenet, hogy ezáltal a két elek
tróda lehetőleg egyforma leégését ér
jék el. Gyakran alkalmaznak a vetítő
lámpákhoz önműködő szabályozóberen
dezést, mely — amidőn a szenek le
égése folytán az ív annyira megnyúlik, 
hogy a kialvás veszélye fenyeget — az 
elektródákat ismét egymás közelébe 
tolja. — Használnak elektróda gyanánt 
középen kifúrt szénpálcákat, melyeket 
sókkal (magnézium, kalcium stb.) meg
töltenek; az ívben az illető só gőzei 
világítanak. Bégen te utca világítására 
használták az ilyen ívlámpákat, ma in
kább csak spektroszkópiai célokra hasz
nálják. F. M.

Szenzibilizálás. A közönséges foto- 
grafuslemez ezüstbronúd-rétege csak 
olyan fény iránt érzékeny, melynek hul
lámhossza kb. 460 m V-tól lefelé esik. 
De ha az ezüstbromid-rétegbe alkalmas 
festőanyagokat kevernek, akkor a le
mezt minden szín iránt érzékennyé le
het tenni. Ez a Sz., a festőanyag a 
s z e n z i b i l i z á t o r .  Az o r t o -  
k r o m a t i k u s  lemez a zöld és sárga 
iránt érzékeny; a p a n k r o m a t i -  
k u e lemez minden szín iránt érzékeny.
L. még Fotografálás ultravörös fény
ben. — A f o t o k é m i a i  Sz. általá-
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ban az, ha egy anyagot más anyagok 
hozzáadásával érzékennyé teszünk olyan 
sugarak iránt, melyek iránt előbb nem 
volt érzékeny. Ilyen eset pl. az, hogy a 
kék fény az ózont felbontja, ha bróm- 
gőz van jelen. Lehet, hogy a szenzibi- 
lizátor az átalakuló anyaggal vegyü- 
letet alkot, de sokszor a szenzibilizátor 
maga nem változik meg. A kvantum- 
elmélet szerint ez a folyamat abban 
áll, hogy a szenzibilizátor elnyeli a be
eső sugárzás energiakvantumát és ezt 
azután átadja annak a molekulának, 
amely felbomlik. A szenzibilizátor visz- 
szatér eredeti állapotába és újabb kvan
tum elnyelésére kész. M. J.

Szenzibilizálás, 1. Anafilaxia és Am
boceptor.

Szenzibilizált fluoreszkálás. Általá
ban egyatomos gázok fluoreszkálása 
(1. o tt) az ú. n. rezonanciasugárzáe ré
vén jön létre, amikor is oly fénnyel vi
lágítjuk meg, melyeket elnyelni képe
sek (1. Fraunhofer-vonalak). Ekkor a 
kibocsátott sugárzás hullámhossza meg
egyezik a besugárzó fény hullámhosszá
val és ezen rezonanciasugárzás színe 
jellemző a megvilágított gáz atomjai
nak anyagi minőségére. Ha az így 
gerjesztett atomok összeütköznek ide
gen atomokkal, úgy általában a fluo
reszkálás fényének erőssége csökken
ni fog. Előfordulhat azonban az az 
eset, hogy a gerjesztett atom ütközés
kor energiáját átadja az ütköző idegen 
atomnak és most a fluoreszcenciafény
ben ezeknek az atomoknak jellegzetes 
színképvonalai fognak megjelenni, an
nak ellenére, hogy a gerjesztéshez ki
zárólag az első atómfaj abszorpciós 
vonalait használtuk fel. Ilyen idegen 
hullámhosszakkal bevezetett fluoresz
kálást Sz.-nak szokás nevezni. F. M.

Szenzitometria. A fényképlemezt az 
é r z é k e n y s é g  és a g r a d á c i ó  
jellemzik. A Sz. ezt a két tulajdonsá
got határozza meg. Az érzékenységet 
avval a legkisebb fénymennyiséggel 
mérjük, amely szabad szemmel éppen 
meglátható feketedést okoz. Ez tehát 
a fénymennyiségnek az a küszöbérté
ke, amely iránt a lemez érzékeny. A

g r a d á c i ó  a feketedés növekedése 
a megvilágítás fokozásakor (1. Feke
tedés). Megegyező küszöbértéknél az 
a lemez érzékenyebb, melynél a gra
dáció meredekebb. Mindkét adatot a 
feketedés görbéjéből kaphatjuk. Tehát 
a Sz. tulajdonképen ennek a görbé
nek meghatározása. Ha csak össze
hasonlítást akarunk, akkor két le- 
mezsávot változó fénnyel megvilágí
tunk. Ha abszolút értékeket kívá
nunk, akkor a fényforrás energiáját 
meg kell határozni. A fényforrás fo
tográfiái méréseknél leginkább a hi
ganygőz-lámpa. A fényenergiát pedig 
termooszloppal mérik. A lemezeken 
fátyol is keletkezhet (1. Rejtett kép), 
vagyis feketedés megvilágítás nélkül. 
A fátyol okozta feketedést olyan he
lyen mérjük, ahol fény nem érte a 
lemezt. Ezt nem szabad a teljes feke
tedésből egyszerűen levonni. Ha F a 
teljes feketedés és f a fátyol okozta 
feketedés, akkor a javított feketedés, 
vagvis az, amelyet a fénv maga idéz 

F — f
elő fátyol nélkül, —----- r ,  Fmax ar max — /
a lemezen keletkezett legnagyobb fe
ketedés. A Sz.-ban a reciprocitás tör
vényétől (1. ott) való eltérést is te
kintetbe kell venni. E végett a fény
forrást nem változtatjuk, hanem csak 
a megvilágítás idejét. De ez az eljá
rás a gyakorlatban nagyon hossza
dalmas lenne. Az időt úgy lehet vál
toztatni, hogy a fény útjába sötét ko
rongot állítanak, melyen körcikk ala
kú kivágás van. A fény csak ezen 
át juthat a lemezre. A megvilágí
tás idejét vagy a cikk nagyságának, 
vagy a forgás sebességének beállí
tásával lehet változtatni. A gyakor
latban a szenzitométerek különböző 
alakja használatos. M. J.

Szériacső. Közönségesen egy ké
szülék elektroncsövei a fűtőáram szem
pontjából párhuzamosan vannak kap
csolva. Egyenáramú hálózati rádióké
szülék elektroncsöveit az izzószálak 
sorbakapcsolásával is lehet fűteni. A 
készülék egyes elektroncsöveinek áram- 
fogyasztását pontosan egyformán kell
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beállítani, különben a legerősebben 
igénybevett igen hamar kiég. V. M.

Széries szukcessziósorozat az egy- 
másrakövetkező növényszövetkezetek 
egy termőhelyén (1. Szukcesszió). Min
den Sz. az idők folyamán számos stá
diumon megy át, ezek száma, ökoló
giai és florisztikai jellege (különösen 
a kiinduló és záró növényszövetkeze
tek) határozzák meg. Ugyanazon Sz.- 
nek a benne szereplő asszociációk, a 
magasság és talajnemek szerint vál
tozatai (variánsai) vannak, különböző 
flóraterületeken hasonló szukcesszió
sorozatban azonos szerepet betöltő 
növényszövetkezetek a syngenetikailag 
egyenértékű asszociációk (1. Feltöltés).

S. R.
Szerológia (serum =  savó): az im

munológiának legfontosabb és legter
jedelmesebb, jobban mondva nagy 
része, amit érthetővé tesz az a tény, 
hogy a vérsavó pontos jelzője a szer
vezetben betegségek, természetes vagy 
mesterséges immunizálások, de még 
sokkal kevésbbé feltűnő vagy észrevét
len maradt behatásokra bekövetkező 
változásoknak, melyek ez idő szerint 
csakis a vérsavó vizsgálata alapján 
mutathatók ki. A Sz. úgy az ép és 
egészséges, mint a beteg vagy egyéb
ként rendellenes emberi és állati vér
savók tanulmányozásával foglalkozik 
tisztán tudományos, valamint gyakor
lati szempontból. A Sz.-nak megvan
nak a saját vizsgálati és kutatási 
módszerei, melyek az immunitástan ki
fejlődése folyamán alakultak ki és na- 
gyobbára biológiai jellegűek, egyéb tu
dományágak módszereivel legtöbbször 
nem pótolhatók és érzékenységükre 
nézve a legfinomabb kémiai reakció
kat is messze fölülmúlóak. A Sz.-nak 
gyakorlati jelentősége van az orvos- 
tudományban, amidőn a vérsavó vizs
gálata felvilágosítást adhat valamely 
folyamatban levő vagy már lezajlott 
betegség mineműsége felől, továbbá az 
igazságszolgáltatás terén, amidőn vér
nyomok fajiságát kell megállapítani, 
vagy azt, hogy valamely egyén a vér
típusok melyikébe tartozik, nemkülön- 

Természettuüományi Lexikon.

ben tápszerek ellenőrzése terén hami
sítások felderítése céljából (vagdalt
hús, hurkafélék, tej és tejtermékek, 
tészta- és lisztfélék stb. vizsgálatá
ban). ' P. H.

Szeroterápia: gyógyítás akár im
mun-, akár normálsavó segítségével. Az 
immunsavóval való kezelés fajlagos és 
célja a beteg szervezetben levő mér
ges anyagoknak (pl. diftéria, tetanusz 
eseteiben) közömbösítése, vagy a be
tegséget okozó élő csiráknak elölése 
a szervezeten belül. — A normálsavó
val való kezelés nem fajlagos és fer
tőző betegségek elleni küzdelemben az
zal a célzattal szokott alkalmaztatni, 
hogy a sejtműködés serkentése a fer
tőző csirák elölését előmozdítja. P. H.

Szérum (serum =  savó): az im
munitástanban általában a vérsavót 
jelenti, azt a folyadékot, amely a 
testből kibocsátott vér megalvadása 
után az alvadék fölött és belőle ki
válik. Minthogy a vér az élet folya
mán szüntelenül átjárja az összes 
szerveket és szöveteket, érthető, hogy 
mindenüvé visz és mindenünnen hoz is 
magával anyagokat és sejttermékeket. 
Ez adja meg a vérsavónak immunoló
giai jelentőségét; az ellenanyagok, me
lyek a legtöbb fertőzéses betegség fo
lyamán, vagy mesterséges immunizálási 
beavatkozás nyomán az egész szerve
zetben, vagy egyes szervekben az élő 
protoplazma által termeltetnek, a vér
ben halmozódnak fel, minthogy a vér 
azokat a szervekből mintegy kimossa; 
a vér megalvadása után a savó tar
talmazza legsűrűbben azokat és mint 
tiszta, átlátszó folyadék, minden 
egyéb szervi anyagnál alkalmasabb kí
sérleti és vizsgálati anyag. P. H.

Szérumbetegség. A vérsavó parente- 
rális bevitele a szervezetbe kiváltké
pen alkalmas anafilaxiás túlérzékeny
ség előidézésére; ezért a szeroterápia 
megindulása után csakhamar ismere
tessé vált, hogy oly egyének, akiket 
előzőleg valaminő savóval már kezel
tek, ismételt savóbevitelre különféle 
módon, de abnormálisán reagálnak, 
többé-kevésbbé súlyos kórjelenségekkel
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(1. Allergia és Anafilaxia). Megelőzés 
és gyógyítás céljából különböző im
munsavók használatosak; a Sz. szem
pontjából azonban a savónak nem im
munanyaga, hanem csakis faji szár
mazása fontos; ha valakit az első al
kalommal lóból származó gyógysavó- 
val kezeltek, akkor Sz. csak úgy tá 
madhat, ha a később bevitt savó is 
lóból való, még akkor is, ha az első 
savó pl. diftériaellenes, a második pe
dig tetánuszellenes volt. — Ismételt 
eavóbevitel esetében a Sz. megjelenési 
ideje attól függ, hogy mennyi idő telt 
el az első bevitel óta; ha még nem 
telt el több mint 2—6 hét, akkor a 
kórtünetek azonnal mutatkozhatnak 
sokk-szerűen, úgy, mint szenzibilizált 
kísérleti állatokon, bár emberen a tü
netek általában kevésbbé súlyosak, 
mint sok állaton. Ha az első bevitel 
óta már hosszabb idő (néhány hónap) 
telt el, akkor a tünetek csak több 
(4—6) nap múlva fejlődnek ki. — Sz. 
azonban egyszeri savóbevitel után is 
mutatkozhatok, és pedig akkor, ha 
nagy volt az adag, amit úgy értelmez
nek, hogy amidőn 8—10 nap múlva 
a szervezetnek túlérzékenysége már 
bekövetkezett, még mindig van jelen 
változatlan savó, mely kiváltja az ana- 
filaxiás jelenségeket. — A Sz.-et úgy

lehet megelőzni, ha a szervezetet, mi
előtt a gyógycélra szükséges nagyobb 
savóadagot bevinnék a szervezetbe, ezt 
előbb deszenzibilizálják (1. Anafilaxia), 
vagy pedig másfajú savót visznek be, 
mint aminő az előző alkalommal hasz
nálódott. P. II.

Szérumdiagnosztika, a precipitációs 
(1. ott) vagy agglutinációs (1. ott) el
járások alkalmazása az állat- és nö
vényrendszertanban. Alapja az a fel
tevés, hogy a növény- és állatfajok 
közötti rokonság párhuzamos a fe
hérjerokonsággal. A Sz. a rokonság 
kimutatására valóban alkalmas mód
szer az állatrendszertanban, hol ál
landó összetételű fehérje (vér) áll a 
vizsgálatok rendelkezésére, de nem tel
jesen megbízható eredményeket hozott 
a növényrendszertanban, hol a fel
használt fehérjekivonatok összetétele 
változó. A Sz. növényrendszertani 
eredményeit a tudomány még nem hi
telesítette teljes egészében. G. E

Szerves arzénvegyületek. A spiril- 
lumok és tripanoszomák gyógyászatá
ban igen nagy jelentőségűek. Fonto
sabbak az a t  о X i 1: a para-amido fe
nd arzénsav HiN . CüIP.. AsO(OH) - 
mono nátrium sója; a s z a 1 v a r- 
z á n :  a p-dioxi-meta-diamino-arzeno- 
benzol:

H O -  < > As
У

NH2
sósavas sója és a

$ 2  2 С 6Н а- А з = А 8- (

vagyis a szalvarzán formaldehid-nát
rium szulfoxilát vegyülete. Cs. Z.

Szerves savak. Jellemző reájuk a 
karboxil-csoport: —COOH. Lehetnek 
egy- vagy többértékűek aszerint, hogy 
hány ilyen karboxil-csoport van a mo
lekulájukban; telítettek vagy telítet
lenek aszerint, hogy van-e bennük ket
tős (vagy hármas) kötés vagy nincs. 
Egyértékíí telített sav pl. az e c e t 
s av :  СНя. COOH; míg a ma l e i n -

=As— < > -O H
X
KH2

ieo- s z a l v a r z á n :
-O H

elIi— NH .CH2. 0 .  SONa,

s a v  pl. kétértékű telítetlen: HOOC . 
CH — CH . COOH. A karboxil kap
csolódhat aromás gyökhöz (üyen aro
más sav a b e n z o é s a v :  СаНъСООН), 
hidroarómás csoporthoz (hidroarómás 
savak), vagy heterociklushoz (hetero
ciklusos savak).

Igen fontosak az olyan savak, me
lyekben a karboxil-csoporton kívül 
még valamilyen más csoport is van. 
Ilyenek az a m i n o e a v a k  (1. ott)
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és a növényvilágban igen elterjedt oxi- 
savak. Kétértékű oxisav pl. az a l ma -
s a v :  H o o c . c h (o h ) .  cm . c o o h .

Cs. Z.
Szerzett tulajdonságok öröklése ak

kor történik, ha a testen valamely in
ger folytán új tulajdonság képződik 
és ez a tulajdonság a következő gene
rációban az illető inger nélkül ismét 
megjelenik. Mivel az átöröklés csak 
az ivarsejtek révén történhetik, a tes
ten létrejött változásnak á t kell te
vődnie az ivarsejtekre is (indukció), 
amelyekben megfelelő genotípus-válto
zásnak kell bekövetkeznie. Az induk
ció Ziegler szerint négyfóleképen tör
ténhetik : 1. p a r a l l e l  i n d u k c i ó  
(szimultán inger), amikor egyszerre 
változtat meg a külső inger egy bizo
nyos gént, a test sejtjeiben és az ivar
sejtben, 2. s z o m a t i k u s  i n d u k -  
c i ó, amikor a külső hatás csak a 
test sejtjeiben okoz változást, azon
ban ez továbbvezettetik a testben az 
ivarsejtekhez, és azok is megváltoz
nak, 3. c s a k  a z  i v a r s e j t e k  
változnak meg, mert csak azok van
nak szenzibilis állapotban (fogékony
sági időszakban), 4. c s a k  a t e s t i  
s e j t e k  változnak meg, de ez nem 
terjed át az ivarsejtekre, vagyis ebben 
az esetben átöröklés nincs. — A szer
zett tulajdonságok öröklése kísérleti 
módon kétségtelenül igazolva nincs. 
Az esetek a látszólagos öröklés (1. 
ott) körébe tartoznak, vagy tartós 
modifikációk (1. Transzformációk, Mo
difikációk öröklése, Mutáció). Sz. Z.

Szférikus hiba. Ha a domború len
cse főtengelyének valamely pontjából 
kiinduló sugarak esnek a lencsére, ezek 
törés után nem mennek át egy ponton. 
A tengelyhez kis szög alatt hajló su
garak távolabbi pontban egyesülnek, 
mint azok a sugarak, melyek a tengely
ivel nagyobb szöget zárnak be. Ezért 
a tárgy valamely pontjának a képben 
fényfolt felel meg, melynek bonyolult 
alakja lehet. Ezáltal a kép elmosódott 
lösz. A lencsének ez a hibája a Sz. 
(gömbi eltérés, szférikus aberráció). Ha 
a tengellyel nagyobb szöget bezáró su

garakat diafragmával felfogjuk, akkor 
a kép élesebb, de viszont megvilágítása 
gyengül. — Nagyobb gyujtótávolságú 
lencsénél a gömbi eltérés a két oldalon 
igen eltérő lehet. Pl. plankonvex-len- 
csénél, ha kisebb Sz.-t akarunk, a dom
ború oldalt kell a tárgy felé fordítani. 
— A Sz.-t lencserendszerrel lehet el
kerülni (1. Aplanatikus lencserendszer).

M. J.
Sziderofil-elemek a Föld nikkel- 

vas-magvához tartozó elemek, 1. Geo
kémia.

Szikes puszták, 1. Siccideserta.
Szikes tavak, 1. Nátrontavak.
Sziklai vegetáció, 1. Saxi- és Rupi- 

deserta, Sempervirentiherbosa.
Szikraszínkép alatt az ionizált (1. 

ott) atom színképét értjük. Az ionból 
esetleg egy újabb elektront is eltávo
líthatunk (kétszer ionizáljuk az ato
mot) és a most már kétszeresen pozi
tív töltésű atómtörzs színképét is elő
állíthatjuk, stb. A neutrális atom szín
képét, mivel az elektromos ívben ren
desen ennek a vonalai jelentkeznek a 
legerősebben, ívszínképnek; az ionét, 
mivel az elektromos szikrában inkább 
az ion színképvonalai az erősek, Sz.- 
nek nevezzük. A szokásos jelölések, pl. 
a kálcium esetében: ívszínkép. Ca vagy 
Cal, első Sz.: Ca+ vagy Call, máso
dik Sz.: Ca++ vagy CallI stb. — Mi
vel az elektronok száma a színkép pá
ros vagy páratlan multiplicitását (1. 
Multiplett szerkezet színképeknél) ha
tározza meg, páratlanszámú elektront 
tartalmazó atom és annak 2., 4. stb. 
Sz.-e páros multiplicitást: 1., 3. stb. 
Sz.-e páratlan multiplicitást mutat 
Továbbá valamely elem 1., 2. 3. stb 
Sz.-e nagy hasonlatosságot mutat az 
elemek természetes rendszerében előtte 
egy, két, három stb. hellyel álló elem 
színképéhez: ez a s z í n k é p e k  ú. n 
e l t o l ó d á s i  t ö r v é n y e .  Pl. az 
ionizált hélium színképe igen hasonla
tos a hidrogénatom színképéhez, any- 
nyira, hogy egy időben azzal össze is 
tévesztették. Hasonlóak pl. a Lil, Bell, 
B ill, CIV stb. színképek, melyeket egy 
elektront tartalmazó atómtörzs sugá-
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rozott ki. Egyenlő számú elektrontól 
származó színképeket „izoelektronos“ 
színképeknek nevezünk. Izoelektronos 
színképek hasonlósága csak a multi
plicitásra és a sorozatok viszonylagos 
helyzetére vonatkozik. Maga az egész 
színkép annál rövidebb hullámhosszú
ságú, azaz magasabb rezgésszámú spek- 
trálvidékre kerül, mennél magasabb az 
ionizáció foka. — A fenti példán a 
Li 670 [iß vonalának megfelel a Bell 
313 [iß, a B il i  207 Щ1 és a háromszor 
ionizált szén: CIV 155 ц[1 hullámhosz- 
szúságú vonala. Sch. R.

Szilárd elektrolitok. A sószerű szi
lárd testek között vannak olyanok, me
lyekben az elektromosságot elektronok 
vezetik anyagi részek elmozdulása nél
kül: ezek az elektron vezetők (például 
CuS, PbS, CdS stb.), más részükben az 
elektromosság vezetése anyagi részek 
elmozdulásával van egybekötve, ezek 
az ionvezetők vagy szilárd elektrolitok 
(pl. NaCl, KCl, AgCl, AgJ, a-Ag-zS, 
AgNOí, PbCU stb.). A szilárd testek 
egy része vegyesén vezető, ezekben az 
elektromos áram egy részét elektronok, 
más részét ionok vezetik; ilyen pl. a 
ß-Ag^S, CuCl stb. Annak az eldönté
sére, hogy valamely szilárd test elektro- 
litosan vezet-e vagy nem, legalkalma
sabb a Faraday-törvény érvényességé
nek a vizsgálata. Ha az elektródokon 
semlegesített ionok mennyisége egyen
értékű az áthaladt elektromosság meny- 
nyiségóvel, akkor tiszta ionvezetéssel 
van dolgunk; ha a semlegesített ionok 
mennyisége kevesebb ennél, akkor ve
gyes vezetéssel állunk szemben; ha pe
dig ionok semlegesítése nem mutatható 
ki, akkor elektronvezető a test.

A Sz. legnagyobb része unipoláris 
vezető, vagyis csak az egyik fajta ion 
vezeti az elektromosságot, ennek az 
ionnak az átviteli száma tehát =  1. 
És pedig a két egyvegyértékű ionból, 
valamint a két egyvegyértékű kation
ból és egy kétvegyértékű anionból álló 
sók általában kationvezetők (pl. AgCl, 
AgBr,NaCl [alacsony hőmérsékleten], 
a -A p 2S ) ; a kétvegyértékű kationból és 
egyvegyértékű anionból állók pedig

anionvezetők (pl. PbCl>, BaCU). Van
nak azonban bipoláris vezetők is, 
vagyis olyanok, melyekben mindkét ion 
vándorol az áram hatására (pl. PbJz). 
Egyes unipoláris vezetők (pl. NaCl. 
KCl) magasabb hőmérsékleten bipolá
rissá válnak.

A Sz. vezetőképessége igen külön
böző. Az а-AgJ fajlagos vezetőképes
sége 150°-on 1*3 o*hm cm-1 , tehát 
ugyanolyan nagyságrendű, mint a só
olvadékoké, a kősóé pedig szobahőmér
sékleten 10 ~19—1 0 ohm-1 cm-1 . A 
jól vezető Sz.-ben, úgy látszik, érvényes 
Ohm törvénye, a rosszul vezető Sz.- 
ban, vagyis a dielektrikumokban, ellen
ben lényegesen bonyolódottabbak a vi
szonyok. Ezeknél az áram intenzitása 
a bekapcsolás pillanatában a legna
gyobb, azután fokozatosan csökken. 
Ennek az az oka, hogy a kristályban 
tértöltések halmozódnak fel, melyek az 
elektrolizáló feszültséggel ellentétes irá
nyú potenciálesést hoznak létre, minek 
folytán az áramerősség a tértöltés ki
alakulása közben csökken. E tértölté
sek nem tekinthetők polározódásnak a 
szónak az elektrolitoldatoknál használt 
értelmében, mert nagyságuk több ezer 
voltot is elérhet. A Sz. vezetőképessége 
nagy mértékben függ a kristály tiszta
ságától és fizikai állapotától. Szennye
zések (sokszor már nyomok is), továbbá 
a szemcsenagyság csökkenése, növelik a 
vezetőképességet. E. G. T.

Szilárd galvánelemek olyan galván
elemek, melyekben az elektrolitosan ve
zető rész szilárd. A Sz.-et két cso
portba szokás osztani: a sóképző ele
mek és a Daniell-típusú elemek. A só
képző elemekben valamely sónak elemi 
alkatrészeiből való képződése az áram
termelő folyamat. Ilyen pl. a követ
kező elem: AgjAgClICh, melyben az 
Ag +  /4 Cl2 =  ApCi-folyamat szabad 
energiája termeli az áramot. A Da- 
niell - típusú elemek két különböző 
fémből és két elektrolitból állnak, 
ezekben cserebomlás termeli az ára
mot, ilyen pl. a következő elem: 
AgIAgCIIPbChIPb. E. G. T.

Szilárd test. A szilárd halmazálla-
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pótra a molekulák közelsége (nagy sű
rűség) a formaállóság, továbbá igen 
gyakran az anizotrópia, vagyis fizikai 
sajátságoknak az iránytól való függése 
jellemző. Az amorf testek (üvegek) 
szerkezet szempontjából inkább a fo
lyadékokhoz számíthatók, termodina
mikai tulajdonságaikban azonban kö
zöttük és a kristályos testek között 
lényeges különbség nincs. — Alacsony, 
az abszolút zérusfokot megközelítő hő
mérsékleten a Sz.-ek a magas hőmér
sékletű, kisnyomású gázokhoz hason
lóan, ideális határállapotba mennek át, 
amely állapotban valamennyi mecha
nikai és termikus sajátságuk a hőmér
séklettől függetlenné válik (ideális Sz.) 
— Kinetikailag szilárd halmazállapo
tot úgy kell elképzelni, hogy az egyes 
részecskék (atomok) meghatározott 
helyzetekhez vannak kötve. A termikus 
energia kimozdíthatja őket ugyan nyu
galmi helyzetükből, de ekkor azonnal 
fellép egy erő, mely a nyugalmi hely
zet felé mutat és a részecske oszcillá
ciós mozgását eredményezi. — Sz.-ek 
atom, illetőleg molekulahőjét közelítő
leg a Dulong—Petit- és Kopp—Neu- 
тапп-Шв törvények adják meg, a faj
hő exakt kifejezése kvantumelméleti 
alapon' Debye tői származik (1. még 
Fajhő). L. B.

Szilikátnövények, 1. Acidifil-növé- 
nyek, Hidrogén-ionkoncentráció.

Szilit, a rádióban a sokohmos, 
pálcaalakú ellenállások, melyeket pl. 
mint levezetőellenállásokat, feszültség
elosztókat használnak. V. M.

Szimmetriái elem, 1. Födési műve
letek.

Színegyenlet, 1. Csillagsugárzás.
Színes fotográfia. Célja az, hogy a 

fotográfia ugyanolyan színű legyen, 
mint a tárgy. Ezt még egészen meg
valósítani nem sikerült. Egyik módja 
az, hogy vörös, zöld és kék fényszűrő 
mögött egy-egy negatívot készítenek. 
A három felvételt egymás mellé állít
ják és átvilágítják. Arról kell gondos
kodni, hogy a vörös fényben készült 
felvételről csak vörös fény jöjjön a 
szembe, tehát vörös színszűrőt tesznek

eléje. Így a másik két felvételnél is. 
A három képet végül optikai úton 
egyesítik.

Az a u t o k r ó m  e l j á r á s  a kö
vetkező: Az érzékeny rétegben igen kis 
részek vannak, kb. mm2-enként 10.000. 
A részek sárgásvörös, zöld és kék szí
nűek. Ezek alkotják a színrácsokat. A 
fény csak ezek áthatolása után jut a 
tulajdonképeni érzékeny rétegre. A le
mez pankromatikus. A vörös fény csak 
a vörös részeken halad át, a többi a 
vöröset nyeli. A lemez tehát azokon a 
helyeken, ahol vörös fény esik rá, sö
tét, mert itt az ezüstsó felbomlik. A 
zöld fény a zöld fényrács részei alatt 
hat a lemezre, így a kék is. Ha ezt a 
lemezt átvilágítják, akkor az eredeti 
színek kiegészítő színeiben látszanak. 
Ezért a lemezt „megfordítják“. Kémiai 
fürdőben a kiválasztott ezüstöt oldják, 
így a sötét világossá alakul. Átvilágí
tásnál a lemez az eredeti színekben lá t
szik.

Egészen új úton jár Lippmann (fran
cia). Ha az érzékeny rétegre merőlege
sen egyszerű fény esik és a réteg á t
hatolása után az üveglemezen vissza
verődik, akkor a beeső és visszavert 
hullámok interferenciája folytán álló 
hullámok keletkeznek. Fél hullámhossz- 
nyi közökben az üveglappal párhuza
mos csomósíkok keletkeznek, ezekben a 
fénynek nincs hatása, köztük a fény 
hatása legerősebb, az ezüstsó megfeke
tedik. Ha most az ilyen lemezre merő
legesen fény esik, ez az egyes rétegeken 
visszaverődik. A visszavert sugarak 
közt útkülönbségek lépnek fel. Ezért a 
visszavert fényben csak az a hullám
hossz marad meg, amely az álló hul
lámokat létesítette, ennek sugarai, ame
lyek a különböző rétegekről verődtek 
vissza, erősítik egymást. Minden más 
hullámhossznál a sugarak kioltják egy
mást. Más szóval: a lemez visszavert 
fényben ugyanabban a színben látszik, 
mint amely ráesett. M. J.

Szingaineon, 1. Fajkeresztezés.
Szingulett színképvonalak. A szín

képben levő sorozatok (1. Színképek 
osztályozása és Kvantumelmélet) vo
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nalai lehetnek egyszerűek, ekkor szin- 
gulett-vonalaknak nevezzük őket, de 
lehetnek két vagy három (esetleg még 
több) vonalból összetettek. Az utób
biak a dublett- és triplett-vonalak 
(1. Multiplett szerkezet színképeknél). 
Ilyen szingulett vonalsorozat van pl. 
a hélium és a földalkáliák színképé
ben. A Balmer-sorozat (1. ott) szin
tén szingulett-vonalakból áll. M. J.

Színhőmérséklet, 1. Csillagsugárzás.
Színindex. A hemoglobin mennyi

sége és a vörösvérsejtek számának szá
zalékban kifejezett aránya. A vérnek 
a hemoglobintartalma normális körül
mények között 14%, amelyet ezért 
100%-nak veszünk, a vörösvérsejt- 
szám 5 millió, amit szintén ezért 
100%-nak tekintünk és így:

14% Hb =  100% =
5,000.000 ~  100% -  '

Vészes vérszegénységben 1-nél nagyobb, 
sápkórban 1-nél kisebb a Sz. T. H.

Színindex, 1. Csillagok színe.
Színkép keletkezik, ha valamely 

fényforrás által kisugárzott fényben el
kevert színeket alkalmas eszközzel (1. 
Spektroszkóp) szétválasztjuk. Izzó szi
lárd vagy cseppfolyós testek általában 
a szivárvány színeit mutatják a spek
troszkópban. A szivárvány maga a Nap 
Sz.-e., keletkezésénél a spektroszkóp 
szerepét a légben lebegő milliárdnyi víz
csepp játssza. Az egyes színek benyo
mását bennünk a különböző hullám- 
hosszúságú fény érzete kelti, szemünk 
azonban csak a kb. 400 дд-től kb. 
800 дд-ig (1 дд [millimikron] a milli
méternek milliomod része) terjedő hul
lámhossztartományt érzi meg. A t  e 1- 
j e s Sz. úgy a kisebb, mint a nagyobb 
hullámhosszúságok felé messze túllépi 
a l á t h a t ó  Sz. határait. A teljes 
Sz. legnagyobb hullámhosszúságú (leg
alacsonyabb rezgésszámú) tartománya 
a rádió hullámaihoz csatlakozik, rend
re következnek a hősugarak, az infra
vörös, vörös, narancs, sárga, zöld, kék, 
ibolya, ultraibolya, vákuumultraibolya, 
lágy Röntgen, keményebb Röntgen, у 
és végül a legrövidebb hullámhosszú

ságú (legmagasabb rezgésszámú, leg
keményebb) kozmikus sugarak.

A különböző fényforrások a külön
böző hullámhosszúságú sugarakat kü
lönböző viszonylagos mennyiségben su
gározzák ki és így Sz.-eik is különbö
zők. Szemben az izzó szilárd és csepp
folyós anyagokkal, melyek a látható 
Sz. egyes színeit egymásba folytonosan 
átmenve bocsátják ki, az izzó gőzök 
és gázok csak egyes színeket sugároz
nak ki nagyobb mértékben. A spektro
szkópban ez utóbbiak tehát nem a szi
várvány színeiben pompázó fényes csí
kot, hanem csupán annak egyes helyein 
álló egy-egy fényes vonalat mutatnak. 
Ezek a s z í n k é p v o n a l  а к jellem
zők az izzó gőz- és gáztérben jelenlévő 
atomokra és molekulákra (1. Színkép - 
elemzés). A jellemző színképvonalak 
egy részét, az a b s z o r p c i ó s  Sz.- 
ben is megtaláljuk. Ez úgy jön létre, 
hogy a teljes (folytonos) Sz.-et sugár
zó fényforrás és a spektroszkóp közé 
átlátszó falú edénybe a vizsgálandó 
anyag gőzét, gázát, esetleg vizes vagy 
más oldószerben való oldatát helyez
zük. A spektroszkópba nézve, a szi
várvány színeit egyes helyeken sötét 
vonalak, az a b s z o r p c i ó s  . s z í n 
k é p v o n a l a k  metszik á t amely vo
nalaknak megfelelő hullámhosszúságú 
fényt az edénybe helyezett anyag mo
lekulái elnyelték (1. Színképvonalak 
megfordulása). A kibocsátott (emit- 
tált) vagy elnyelt (abszorbeált) szín
képvonalaknak a Sz.-ben való viszony
lagos elhelyezkedése, esetleg csoporto
sulása szerint beszélünk vonalas, soro
zati, multiplett, sávos stb. színképek
ről (1. Színképek osztályozása). Sch. R.

Színképek osztályozása. Mivel a 
színképvonalakban kisugárzott, illető
leg elnyelt fényenergia az atomok és 
molekulák ú. n. stacionárius állapotai
hoz tártozó energiák különbségeként 
adódik (1. Bohr-atómmodell), a stacio
nárius állapotok maguk pedig az ató- 
mok és molekulák világában uralkodó 
kvantumfeltételek (1. ott) révén külön
féle kvantumszámokkal jellemezhetők, 
nyilvánvaló, hogy a színképek rendsze
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rezésében is a kvantumszámok játsszák 
a legfontosabb szerepet.

Az a t o m s z í n k é p e k  osztályo
zásában megkülönböztetünk: 1. F ő 
k v a n t u m s z á m o k a t  (jelük n), 
melyek azt mutatják, hogy a magtól 
számított hányadik pályán, illetőleg 
héjon foglal helyet az elektron. 2. P á- 
l y a k v a n t u m s z á m o k a t  (jelük 
í), melyek a pálya térbeli helyzetét jel
lemzik. 3. E l e k t r o n s p i n k v a n -  
t u m s z á m o k a t  (jelük s), melyek 
az elektron saját tengelye körüli for
gását és 4. M a g s p i n k v a n t u m -  
s z á m o k a t  (jelük i), melyek a mag 
6aját tengelye körüli forgást adják 
meg. Igen fontosak még a fenti kvan
tumszámok kapcsolatait feltüntető 
kvantumszámok. Ezt megértendő, meg 
kell gondolnunk, hogy a keringő vagy 
forgó elektronoknak, illetőleg magnak 
mágneses hatásuk is van. Nevezetesen 
minden elektromosan tö ltö tt keringő 
vagy forgó test egy zárt áramkörhöz 
hasonlóan mágneses teret létesít. Ha 
pl. a keringő elektron okozta mágneses 
teret mint egy parányi mágnestűt kép
zeljük el, természetesnek kell tarta
nunk, hogy egy atomban keringő két 
elektron pályái — mint két, egymás 
közelébe hozott mágnestű — egymásra 
is hatással lesznek. De nemcsak két kü
lönböző elektron pályái léphetnek egy
mással (mágneses) kapcsolatba: meg
teheti ezt ugyanegy elektron pályája 
és spinje is. A pálya és az elektron
spin különböző lehetséges kapcsolatait 
ismét kvantumszámok, az ú. n. 5. 
b e l s ő  k v a n t u m s z á m o k  (jelük 
j) jellemzik. Ezek alapján az atomszín
képek a következőkép osztályozhatók: 
azok az emissziós színképvonalak, me
lyek kezdőállapotait közös pálya és 
spinkvantumszámok, de különböző fő
kvantumszámok jellemzik és amelyek 
végállapotai az összes kvantumszámok 
szempontjából azonosak: s o r o z a 
t o t  alkotnak, ezen belül a kezdőálla
pot különféle főkvantumszámaihoz tar
tozó vonalak a sorozat egyes tagjai. 
Egy-egy tag csak a legegyszerűbb ese
tekben áll ténylegesen egyszerű (ú. n.

szingulett) vonalakból. Az általános
esetekben — nagyobb felbontóképességű 
spektroszkóppal nézve — több, egy
máshoz többé-kevésbbé közeleső vonal
ból állanak, azaz f i n o m  s z e r k e 
z e t e t ,  m u l t i p l i c i t á s t  mutat
nak. Ezen multipletteken belül az egyes 
vonalakat — az ú. n. multiplettkom- 
ponenseket — a belső kvantumszámok
kal jellemezzük. Még sokszorosan na
gyobb felbontóképességű eszközök eze
ket a multiplettkomponenseket is több 
vonalból összetetteknek mutatják: ez 
a h i p e r f i n o m  s z e r k e z e t ,  mely 
a magspin kapcsolatait a belső kvan
tumszámokkal tünteti elő. Ezt a kap
csolatot a 6. h i p e r f i n o m  s z e r 
k e z e t i  k v a n t u m s z á m  (jele f) 
jellemzi.

A m o l e k u l a s z í n k ó p e k  (más 
néven sávos színképek) osztályozásá
nál az atomokban tekintetbe jövő kvan
tumszámokon kívül különösen két mo
lekuláris kvantumszám bír nagy jelen
tőséggel. Ezek: a r e z g é s i  (vibrá
ciós, oszcillációs) k v a n t u m s z á 
mo k  (jelük v), melyek a molekulában 
helyetfoglaló atommagok kölcsönös rez
géseit jellemzik és a r o t á c i ó s  
k v a n t u m s z á m o k ,  melyek a 
molekulának, mint egésznek, vala
mely forgástengely körüli forgását 
határozzák meg (jelük К). Ha a 
molekulában elektronugrás nem jön 
létre és a magok rezgési állapota 
is változatlan marad, a molekula 
energiállapotát a rotácáiós kvantum
számok teljesen meghatározzák. Két 
különböző rotációs kvantumszámhoz 
tartozó energia különbsége itt is szín
képvonal kisugárzásában vagy elnye
lésében nyilvánul: az így létrejövő 
színkép az ú. n. r o t á c i ó s  s z í n -  
k é p. Ha még a rezgési állapot is 
változik, az ú. n. r o t á c i ó s  r e z 
g é s i  s z í n k é p  hez jutunk, melyet 
az jellemez, hogy egy bizonyos rez
gési kvantumszámpárhoz tartozó vo
nalak a színképben egymáshoz közel, 
az ú. n. s á v  ba csoportosítottan je
lennek meg. Ha csak az elektronug
rást jellemző kvantumszámok közö-
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sek, a s á v r e n d s z e r t  nyerjük, 
mely annyi sávból áll, ahányféle rez
gési állapotváltozás lehet. Viszont 
ahányféle elektronugrás jöhet létre a 
molekulában, annyi sávrendszerből 
áll a molekula teljes s á v o s  s z í n 
ké pe .  A sávrendszerek természete
sen éppúgy mutathatnak multiplici
tást, mint az atomok színképvonalai. 
Ennek okai itt is az elektronpályák
nak és spineknek egymással, sőt még 
a molekula forgásától származó mág
neses térrel, való kapcsolatai.

Sch. R.
Színképelemzés. Mivel az egyes ele

mek színképe (1. ott) egymástól kü
lönböző vonalakból áll, a vegyületek 
alkatelemeit megállapíthatjuk azok 
színképének vizsgálata alapján. E cél
ból a vizsgálandó vegyületet izzó gőz
vagy gázállapotba visszük pl. azáltal, 
hogy belőle néhány szemernyit pla
tinadrótra téve, forró, de színtelen 
gázlángba vagy elektromos induktó- 
rium - kondenzátorokkal megerősített 
szikrájába tartjuk. A vegyület a láng 
vagy szikra magas hőmérsékletén el
párolog, gőzzé válik, sőt el is bom
lik. Az alkotórészek (elemek) gyak
ran már azáltal elárulják magukat, 
hogy szabaddá váló gőzeik a lángot 
színezik: pl. a lithium élénkebb, a 
stroncium sötétebb piros színre, a 
bárium fűzöldre, a réz kékeszöldre 
stb. festik a lángot. A szikrát, lángot 
spektroszkóppal vizsgálva, a kelet
kező színképben felismerhetők lesz
nek az elemezni kívánt vegyületnek 
a gőzben szabaddá vált és izzó atom
jait jellemző színképvonalai. Pl. a 
nátriumot az 589 R R  hullámhosszú
ságú sárga, a higanyt az 546 R R  
zöld, a kádmiumot a 644 R R  piros 
stb. vonala alapján könnyen felismer
hetjük még akkor is, ha a vizsgálat 
számára rendelkezésre álló anyag 
mennyisége oly kevés, illetve az ab
ban kimutatandó idegen alkotórész 
százalékos aránya oly parányi, hogy 
semmiféle kémiai módszer már cél
ra nem vezet. Ha a vizsgálandó 
anyag gáznemű, úgy pár milliméter

nyomáson (fémes bevezetőkkel ellá
tott) üvegcsőbe (1. Geissler-cső) zár
juk és így bocsátjuk át rajta az in- 
duktórium áramát. Oldatok össze
tételét sokszor abszorpciós színképük 
alapján ismerhetjük fel, sőt az al
kotórészek viszonyát számszerűleg is 
meghatározhatjuk (1. Spektrálfoto- 
metria). Sch. R.

Színképelemzés, kémiai abszorpciós,
1. Kémiai abszorpciós színképelemzés.

Színképelemzés, kémiai emissziós, 
1. Kémiai emissziós színképelemzés.

Színképelemzés, Röntgen-, 1. Rönt
gen-színképelemzés.

Színképvonalak eltolódása. Ha a
színképet kibocsátó fényforrás nagy 
sebességgel mozog — a Doppler-je
lenség (1. ott) következtében —, an
nak színképvonalai, a nyugvó fény
forrás által kisugárzott színképvona
lakhoz képest, eltolódást mutatnak. 
Közeledő fényforrás színképvonalai 
nagyobb rezgésszámot, azaz ibolya 
felé való eltolódást, távolodóéi vörös
eltolódást szenvednek. Az eltolódás 
megközelítőleg arányos a fényforrás 
és a fényterjedés sebességeinek vi
szonyával. Fontossága abban áll, 
hogy a megmért eltolódásból az eset
leg egyébként megközelíthetetlen 
fényforrás — mint pl. csősugárré- 
szecske, csillagok, kozmikus ködök 
stb. — sebessége meghatározható. 
Megkülönböztetendő ettől az (álta
lában véve sokkalta kisebb mérvű) 
relativitáselmélet-kívánta vöröseltoló
dás, melynek oka a fénykibocsátó kö
zeg gravitációjában (1. ott) kere
sendő. A héliumvonalak ibolyaeltoló
dása alatt tulajdonkép az ionizált hé
lium vonalainak a hidrogénatom meg
felelő vonalaihoz képest mutatkozó 
eltolódást értjük, aminek az oka az, 
hogy a héliummag négyszerié nehe
zebb lévén a hidrogénmagnál, a hé- 
liumatóm színképében szereplő Ryd- 
berg-állandó (1. ott) is nagyobb, azaz 
a megfelelő vonalak a közös Balmer- 
képlet ellenére is a nagyobb hullám - 
számok — tehát az ibolyaoldal — 
felé kissé eltolódnak. Sch. R.
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Színképvonalak gerjesztése több mó
don történhetik: 1. A vizsgálandó 
anyag gőzét vagy gázát magas hő
mérsékletre hevítjük (termikus ger
jesztés) ; 2. a gőzön vagy gázon
nagyfeszültségű elektromos kisülést 
bocsátunk át (gázionok ütközése ré
vén való gerjesztés); 3. izzó katód 
felületéről kilépő elektronok bombá
zásának tesszük ki a gőzt vagy gázt;
4. a gőzt vagy gázt nagyrezgésszámú 
— ibolyántúli Röntgen- — fény ha
tásának tesszük ki (fluoreszcenciás 
gerjesztés); 5. a fenti módok egyike 
révén sugárzásra képessé tett, de va
lamely atómszerkezeti ok miatt még 
nem sugárzó gőzt vagy gázt lassú 
elektronokba, vagy idegen anyag gőz
vagy gázmolekuláiba engedünk üt
közni (ú. n. „másodfokú ütközéssel“ 
való gerjesztés). — A színképvonal
kibocsátás belső mechanizmusát meg
értendő, ismernünk kell a legegysze
rűbb fényforrás — a Bohr-hidrogén- 
atóm (1. ott) — belső szerkezetét. 
Eszerint, ha az elektron valamely 
külső, nagyobb energiájú megenge
dett (stacionárius) sugárzásnélküli 
pályáról belsőbb, kisebb energiájú 
pályára kerül, fénykibocsátás, ha 
belsőről külső pályára, fényabszorpció 
következik be. A kisugázott, illetve 
elnyelt monokromatikus fénynek meg
felelő színképvonal rezgésszámát meg
kapjuk, ha az emisszió, illetve az 
abszorpció előtti és utáni pályák
hoz tartozó energiák különbségét a 
Planck-állandóval osztjuk (1. Bohr- 
féle frekvenciafeltétel). A kisugár
zott, illetve elnyelt fény mennyisége, 
azaz a színképvonal intenzitása pedig 
arányos lesz egyrészt az emisszió 
vagy abszorpció előtti, ú. n. „kezdő 
állapotban“ lévő atomok, molekulák 
számával, másrészt az ú. n. sugárzási 
amplitúdóval, mely lényegében azt 
mutatja, hogy egy bizonyos kezdő- 
állapotból a különféle „végállapo
tokéba való átmenetek valószínűsé
gei hogyan aránylanak egymáshoz. 
Mivel az atomok és molekulák meg
engedett állapotait különféle kvan

tumszámok jellemzik, nyilvánvalóan 
az általuk kibocsátott vagy elnyelt 
fény rezgésszámát és intenzitását a 
kezdeti és végállapotokat jellemző 
kvantumszámok adják meg. Sch. R.

Színképvonalak* megfordulása. Ma
gyarázata, hogy a fényforrás ma
gas hőmérsékletén sugárzó gőzré
szecskék erős hőmozgása (1. ott) kö
vetkeztében a kibocsátott fény a 
mozgó elemi fényforrások saját se
bességének megfelelően bár kicsiny, 
de mégis észlelhető módon megvál
tozott hullámhosszal mutatkozik a 
spektroszkópban. Az izzó gőzrészecs
kék némelyike, az észlelő felől nézve 
közeledik, másika távolodik, miáltal 
a kibocsátott fény rezgésszáma na
gyobbnak, illetve kisebbnek, a hul
lámhossz tehát kisebbnek, illetve na
gyobbnak mutatkozik, aminek ered- 
ményekép a kibocsátott színképvona
lak megvastagszanak. Az izzó gőz 
külső rétegei fokozatosan hidegebbek 
lévén, ott a Doppler-jelenség okozta 
kiszélesbülés egyre kisebb. Tekintve 
már most, hogy a külső hideg gőztér 
nemhogy nem sugárzik, de bizonyos 
vonalakat, amelyek a kisugárzottak 
között is megvannak, el is nyel — 1. 
Kirchoff törvényét) —, ezen abszorp
ciós színképvonalak szélességének 
megfelelően, a belső izzó részek által 
kibocsátott szélesebb vonalaknak csak 
a vékonyabb abszorpciós vonal által 
el nem takart két széle jelentkezik, 
azaz a különben egyszerű színképvo
nal kettősnek mutatkozik, (önmegfor
dulás.) Sch. R.

Színszűrő olyan réteg, mely bizo
nyos színeket teljesen elnyel vagy 
nagyon gyengít. Többnyire színezett 
üveg, vagy pedig üveglemezek közt 
festett zselatin van, vagy küvettába 
festett folyadékot töltenek. Az előbbi 
kettő tartós, az utóbbi könnyebben 
előállítható. Ilyen a sárga szűrő, me
lyet a fotográfiában használnak orto- 
krómlemezzel. M. J.

Színtelen vérsejtek. A vér alakos 
elemei feloszlanak vörösvérsejtekre 
(ervthrocyták), színtelen, vagy fehér
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vérsejtekre és vérlemezkékre (throm- 
bocyták). A Sz.-et az alakjuk, a mag 
és a plazma viszonya, a plazmában 
lévő granuláció (szemcsék) festődése 
és végül a keletkezésük szerint lehet 
osztályozni. Az összes színtelen vér- 
sejtek száma 8000 körül egy mm3-ben.
— Ehrlich a Sz.-et keletkezésük sze
rint következőkép csoportosítja: lym
phaticus, myeloid és hystiocytás rend
szerbe tartozókra. —- A lymphaticus 
rendszerbe tartoznak a l y m p h o c y -  
t  á k, amelyeket a nyirok- (lympha-) 
szövetek termelnek, tehát nyirokcso
mók, mirigyszervek, lép, stb. Jellemző 
rájuk, hogy nincsen granulálójuk, 
hogy kerek, nagy, erősen festődő mag
juk van, keskeny, bazofil protoplazma
szegéllyel. Nagyságuk 7—9 щ. A szín
telen vérsejtek 22—25%-át teszik.
— A myeloid rendszerbe soroljuk azo
kat a színtelen vérsejteket, amelyek 
a myeloid apparátusból származnak 
(tehát a csontvelőből). Ezek: a n e u 
t r o p h i l ,  e o s i n o p h i l ,  b a s o 
p h i l  g r a n u l o c y t á k ,  mely utób
biakat hízósejteknek is hívják. A 
neutrophil granulocytákra jellemző a 
lebenyzett mag, mely élénken festő- 
dik, a plazma sokasága s végül lila
színű granulációja, mert egyaránt köti 
a savanyú és lúgos festékeket. Nagy
ságuk 9—12 ц. Az összes színte
len vérsejtek 70—72% -át teszik. 
Az eosinophil granulocytákra jellem
ző, hogy nagyjában hasonlítanak a 
neutrophilokra, de a szemcsézettségük 
durva, nagy és savanyú festékekkel 
élénken pirosra festődnek. Nagyságuk 
12—15 ц. 2—4%-ban vannak jelen 
a vérben. A hízósejtek, minthogy a 
granuláció bázikus vegyhatású festé
kekhez bír affinitással, ezért bazofil 
granulocitáknak is nevezik őket. A 
szemcsék kékszínűek. Számuk, nagy
ságuk és elosztottságuk igen változó. 
Kb. 0'5%-ban lelhetők fel a vérben. 
Űjabban a nagy, egymagvú Sz.-et és 
átmeneti alakú sejteket az ú. n. h y s 
t i o c y t á s  r e n d s z e r b e  foglal
ják össze. Ezeket a sejteket a reticulo- 
endothelialie rendszerből származtat

ják (1926). Az egymagvú Sz.-re jel
lemző a központosán elhelyezett, gyen
gén festődő mag, a granuláció hiánya 
s a protoplazmaszegély. Az újabb vizs
gálatok szerint a vérben az összes 
Sz.-ek 6—8%-át teszik. T. H.

Szintezés: a növényszövetkezetben 
(függőleges) teszi lehetővé a tér, fény, 
víz stb. kihasználását s csökkenti a 
létért való küzdelmet. Főkép a  fény- 
faktorhoz való alkalmazkodás és ki
választás hozta létre, de befolyásol
ják az egyes szintek növényeinek élet
működései is (gyökerek versenye, avar 
mállása stb.). Minél magasabb struk
túrájú valamely asszociáció, annál 
több szintre oszlik (trópusi erdőkben 
7, hazánk erdeiben 4, ha a talajszint
nek is nevezett edafonszintet nem szá
mítjuk). A szintek vagy csak egymás
hoz kapcsoltan, vagy egymástól füg
getlenül is felléphetnek, pl. a Callum 
vvlgaris-&z'óxetkezet lehet önálló assz., 
vagy acidifil (1. ott) erdők aljnövény
zete, ez esetben az asszociációt a szin
tek, mint önálló szociológiai egységek 
(eynusiumok, 1. ott) szoros korrelativ 
egyesülésének kell tekintenünk. Gams, 
Lippmaa csak egyszintű asszociáció
kat ismernek el. — S z i n t h a t á 
r o k :  1. mohaszint (talajszint) —5 
centiméter, 2. gyepszint —80 cm (két 
további szintre osztható), 3. cserje
szint —2 m, 4. lombkoronaszint 2 m 
felett (két további szintre osztható) 
(1. Aszpektus). S. R.

Színvakság. A normális színlátás
kor az összes színek három színből te
vődnek össze: zöld, piros és ibolya 
(trichromatismus). Ha ezek közül az 
egyik felfogásában valami zavar áll 
be, részleges Sz.-ról beszélünk. Így le
het, hogy a vörös színeket nem veszi 
észre az egyén (protanopen), lehet, 
hogy a zöldet (deuteranopen) és végül, 
hogy az ibolya- (violett-) sugarat nem 
képes felfogni (tritanopen). Ilyenkor 
tulajdonképen nem Sz., hanem csak 
színtévesztés áll fenn, minthogy csak 
téveszti a színeket, de színlátása van, 
szemben a teljes Sz.-gal, mikor egy
általán nincs színérzet, csak világos
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és sötét és ezek átmeneti árnyalatát 
tudja észlelni a beteg. A teljes szín
vak és a tritanopen ritka, míg a „pi
ros“ és „zöld“ színvak gyakoribb. A 
férfiaknak kb. 10%-a színtévesztő, 
a nőknél ez a betegség a legritkább 
esetben fordul elő. A Sz., színtévesz
tés felismerésének elsőrendű gyakor
lati jelentősége van, hisz egyes foglal
kozási ágakban (pl. vasúti közleke
dés) nélkülözhetetlen az ép színfelfogó 
képesség. T. H.

Szivacsos vagy spongoid rendsze
rek. Két önmagában összefüggő rész
ből állnak: egy nagymértékben de
formált (gyűrött) hártyából, lemez
ből, filmből, mely valamely gáz- vagy 
folyékony halmazállapotú közegbe 
van ágyazva. Átmenetek a laminári
sán difformált és a lamináris disz
perzrendszerek között. Mint a disz
perzrendszerekre, úgy ezekre is jel
lemző a nagy fajlagos felület. B. A.

Szívhormon. Haberlanda.dk. sikerült 
(1927, 1928, 1930) a békaszívnek el
sődleges ingerképző helyéről (1. Inger- 
képzés és Ingervezetés a szívben) és 
környékéről egy hormont előállítani, 
mely a bókánál szívösszehúzódást vál
to tt ki. A hormon hatására a pulzus 
gyorsult és teltebb lett. A békaszív 
rendkívül érzékeny ezzel a hormonnal 
szemben: a disznószívből előállított 
készítmény a kísérleti szívre még egy
milliárdos hígításban is hatásosnak 
mutatkozott. Kémiai szerkezetét nem 
ismerik, de tudjuk róla azt, hogy al
koholban jól, kloroformban nehezen 
oldódik, dializálható és az adrenalin
nal nem azonos. T. H.

Szkiofita (sciophyta), árnyékkedvelő 
növények, a teljes napfénymennyiség 
V2 —-1/iso része elegendő, fényigényük 
termőhely és évszak szerint változik, 
a kompenzációs pont 1/ioo alatt van 
(1. Heliofita). S. R

Szmektikus testek, 1. Mezofázis.
Szociabilitás, társulásképesség, a faj 

előfordulásának módja, hogy egyénen
ként, vagy csoportosan lép fel az asz- 
szociációban. Jele: 8. Inkább a fa
jokra, mint az asszociációra jellemző,

mert a fajok (főkép vegetatív) szapo
rodásának függvénye, viszont termő
helyi a szociális viszonyok (verseny) 
megváltoztathatják. Skála: 1. (szá
lanként), 2. (csoportokban), 3. (folto
kat, párnákat képez), 4. (nagyobb te
lepeket képez), 5. (hatalmas tömeg
ben). A rendes eloszlás (diszperzió)-nál 
sűrűbben történő fellépésnél szuper
diszperzióról, ritkább előfordulásnál 
szubdiezperzióról beszélünk. Ha ren
desen csoportosan termő fajok szub- 
diszperzióban lépnek fel, a növényszö
vetkezet homogén lesz. S. R.

Szociáció az asszociáció alatti egy- 
eég (Du Rietz). Míg mindazon nö
vényszövetkezetek, amelyek legfelső 
szintje azonos összetételű (ha benne 
helyenként más fajok is dominálnak), 
egy assz.-ba tartoznak, viszont a többi 
szintek (Synusium, 1. ott) változók 
lehetnek, addig a Sz. minden szintje 
homogén (ugyanazon állandó faj vagy 
fájok dominálnak), viszont a konszo- 
ciációban csak a legfelső szint homo
gén, a többi összetétele változó lehet. 
Egy Sz.-ba tartoznak tehát mindazon 
állományok, amelyek minden szintjé
ben mindig ugyanazok a fajok domi
nálnak, pl. Pinus silvestris (lomb)-, 
Vaccinium myrtillus (gyep)-, Hyloco- 
mium proliferum (mohaszint) - Sz., 
vagy Fagus silvatica-Carex pilosa-Sz,., 
egy konszociációba, amelyek legfelső 
szintjében ugyanazon fajok dominál
nak, tehát pl. az összes Pinus silvest
ris, vagy Fagus silvatica, vagy Carpi
nus betulus lombkoronájú erdők, vé
gül egy assz.-ba mindazok, amelyek 
legfelső szintjének összetétele megegye
zik, pl. Fageto-Carpinetum. A Sz.-k 
gyakorlatban egybeesnek a fáciesekkel 
és erdőtípusokkal (1. ott), miként a 
konszociációk a ezubasszociációkkal (1. 
Asszociáció). S. R.

Szolarigráf, 1. Sugárzásmérő esz
közök.

Szoláris konstans. A Napból a 
Földre jövő sugárzó energia meny- 
nyisége: pontosabban a légkör hatá
rán 1 cm2-nyi s a napsugarakra merő
leges felületdarabra egy perc alatt
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jutó energiamennyiség (napsugárzási 
állandó) értéke grammkalóriákban. A 
név megtévesztő, mert a szóban forgó 
mennyiség egyáltalában nem állandó, 
hanem különböző változásoknak van 
alávetve. Pontos meghatározása kö
rül főleg az amerikai Smithsonian 
Institution asztrofizikai obszervató
riumának kutatói: Langley, Abbot, 
Fowle és Aldrich szereztek érdemeket. 
Az ő méréseik eredményeként a Sz. 
átlagértéke 1*932 g-cal-nak adódott. 
Az eddig észlelt legnagyobb változá
sok: 1*969 és 1*912 között mozogtak, 
de a spektrum egyes részsugárzásai 
ebben az ingadozásban igen külön
böző módon vesznek részt. A n a p 
f o l t o k  (1. Napfelület) számának 
szaporodása általában a Sz. növeke
désével jár együtt. A Sz. nem hatá
rozható meg direkt méréssel, mert a 
légkörből nem mehetünk ki: igyekez
nek azonban megközelíteni ezt az ideá
lis esetet azáltal, hogy magas hegye
ken (Mont Whitney, Montezuma, Mont 
Brukkarros, Jungfrau) vagy léghajón, 
vagy repülőgépen végzik a méré
seket. A légkör alján végzett méré
sekből, számítás útján következtetnek 
a Sz. értékére a Bouguer-extinkció- 
képlet segítségével. A mérés valami
lyen a k t i n o m é t e r  (1. Sugárzás
mérő eszközök) s minthogy a képlet 
csak homogén (egy hullámhosszú) su
gárzásra érvényes szigorúan, b о lo 
rn é t e r (1. ott) segítségével történik.

T. G.
Szolod-talaj (az orosz szol =  só 

szóból). Erősen kilúgozott feltalajú 
sós talajtípus, amely a szoloncsak- 
talaj elpodzolosodása révén kelet
kezett. Szelvényében jól kialakult, 
hamuszürke Лг-szint különböztethető 
meg. В. B.

Szolok, olyan kolloid diszperzrend
szerek, melyeknek részecskéi dinami- 
kailag és térbelileg függetlenek egymás
tól. A diszperziósközeg halmazállapota 
szerint három csoportot különbözte
tünk meg: 1. A diszperziósközeg gáz: 
a e r o s z o l  ok (füstök és ködök). —

2. A diszperziósközeg folyadék: l i o -  
s z о 1 ok (hidroszolok, organoszolok) 
vagy kolloidoldatok (szuszpenzoidok és 
emulzoidok). — 3. A diszperziósközeg 
szilárd: s z i l á r d  s z o l o k  (pl. az 
arany rubinüveg) (1. Diszperzrendsze
rek, Kolloidrendszerek). B. A.

Szoloncsak-talaj (az orosz szol =
só szóból). Szerkezetnélküli sós talaj
típus, amelyben a humuszos szint 
egyenletes kialakulású; oldható sók
ban és rendszerint mészben is gazdag. 
Aszerint, hogy melyik só van túlsúly
ban, kloridos, szulfátos vagy szódás 
Sz.-nak nevezik. B. R.

Szolonec-talaj (az orosz szol =  só
szóból). Szerkezettel bíró sós talaj
típus, szelvényében a világosszínű, la
zább szerkezetű feltalaj (А-szint) alatt 
egy sötétebb színű, nagyon tömött ré
teg (В-szint) következik, mely alatt a 
sárga, meszes altalaj (C-szint) látható.

B. R.
Szolvatáció abban áll, hogy az 

elektrolitoldatok ionjai oldószermole
kulákat kötnek meg maguk körül. A 
Sz. az ionok töltésének a dipól-termé
szetű oldószermolekulákra gyakorolt 
vonzó hatása folytán következik be. 
Nem-dipol természetű oldószerben is 
előállhat Sz., ha az ionok töltésének 
elektrosztatikus hatása következtében 
az oldószermolekulák deformálódnak s 
ezáltal dipóllá válnak. Vizes oldatok
ban bekövetkező Sz. a hidratáció.

E. G. T.
Szolvatokratikus kolloidoldatok az

olyan kolloidoldatok, melyeknek ré
szecskéi nagymértékben vannak szolva- 
tálva, azaz liofilek. Állandóságukat 
megtartják, ha részecskéik el is vesz
tik (pl. elektrolitok hatására) elektro
mos töltésüket; tehát izostabilok (1. 
Liofil kolloidok). B.A.

Szomáció: a test sejtjeinek tisztán 
citoplazmatikus, nem genetikus meg
változása külső vagy belső hatásokra. 
E Sz.-k, mivel a csírasejteket nem 
érintik, nem öröklődők. A Sz.-val egy
értelmű a Nägeli és mások m о d i - 
f i к á c i ó ja, Prell p l a s t o v a r i á -
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о i ó ja, Siemens p a r a v a r i á c i ó  ja, 
Johannsen p h a n o v a r i á c i ó j a .

Sz. Z.
Szomatikus mutációk a szervezet 

testén keletkező genotípus - megválto
zásai rész, amely tehát ezt a megvál
tozást át is örökíti. Leggyakoribb 
alakja a rügymutáció, amikor a nö
vény valamely rügyéből a tőtől el
térő sajátságú hajtás fejlődik, pl. 
tarkalevelű hajtás a zöldlevelűn, le
csüngő ág a normális fán stb. A nö
vényi Sz. alak-, vagy élettani átala
kulások. Ismeretesek a virágszín, va- 
rágnagyság és szerkezet, termésalak 
és szín, termet és növekedésmód, le
vélalak és nagyság stb. megváltozásai. 
A rügymutációk okáról keveset tu 
dunk (1. Labilmutáció), rendesen a ge
nom belső, esetleges megváltozása 
idézi elő, de vannak esetek, amikor 
megjelenését külső hatások is elősegí
tik (pl. fagy). Állati Sz. kevésbbé is
mertek (Drosophila - tenyészetekben, 
kutyán, tyúkon, szőr-, karom-, toll- 
színekben). Sz. Z.

Szövetrend, 1. Metamorfózis.
Szövettenyésztés az a tudomány, 

amely az élő szöveteket és sejteket a 
szervezeten kívül „in  v i t r  o“ élet
ben tartja s azoknak életjelenségeit 
(táplálkozás, növekedés, szaporodás) 
megfigyeli és kísérletileg befolyásolja. 
Tenyésztésre alkalmasak mind a nö
vényi, mind a hideg- és melegvérű ál
lati sejtek és szövetek, sőt nagyjelen
tőségű az emberi sejtek és szövetek 
életben tartása is. Az első szövet
tenyésztő, Harrison R. (?., ma is élő 
amerikai tudós, aki régebbi kutatók, 
Roux (1884), Driesch és Born (1894) 
fejlődéstani vizsgálati eljárásaiból ve
tette meg a 'szövettenyésztés alapját. 
Fiatal békaporontyok központi ideg- 
rendszeréből apró darabokat vágott в 
azokat fedőlemez alá, békanyirokba 
helyezve, hetekig életben tarto tta és 
vizsgálta őket. Így közvetlenül meg
figyelhette, hogy a neuroblastból ho
gyan fejlődnek ki az idegrostok. Ezzel 
a megfigyelésével egyben eldöntötte a 
vitát az idegrost fejlődését illetőleg

és megerősítette a neurontan helyessé
gét (1907), Harrison azonban nem 
tudta új kísérleti eljárásának általá
nos és nagy jelentőségét felfogni s 
évek teltek el, míg Carrel A., az Ame
rikában működő, francia származású 
sebész átértve az eljárás jelentőségét 
és a lehetőségeket, amelyeket nyújt
hat, Bourrows-sál együtt kidolgozta 
a ma általánosan használatos szövet
tenyésztési technikát, amely négy fő
mozzanatból áll: plazmavétel, kivo
natkészítés, beültetés és átültetés. 
Eredményes vizsgálóeljárásnak bizo
nyult a szövettenyésztés ott, ahol 
egyes sejtek, szövetek, vagy sejtter
mékek fejlődés-, ill. keletkezésmódja 
nem eléggé tisztázott. Többek között 
kitűnt, hogy néhány morfológiailag 
teljesen nem azonos sejtfajta közös 
eredetű (lymphocyták és kötőszöveti 
sejtek); továbbá sikerült kezdetleges 
csírokból in vitro differenciált struk
túrájú sejteket, sőt kisebb szerveket 
is tenyészteni (Huzella, 1929, kötő
szöveti rostok; Olivo, 1931, izomros
tok; Feli, 1933, ízületek alakulása).

Az utóbbi években alkalom nyílt 
szövettenyésztéssel a daganatsejtek né
hány tulajdonságát közelebbről meg
ismerni (Laser, 1927; Lauche, 1930).

Cs. M.
Szpintariszkóp. Csőbe foglalt cink- 

szulfid-ernyő (1. Világító ernyők), amely 
előtt alfa - sugárzó rádióaktív anyag 
van elhelyezve. Az alfa-sugarak által 
az ernyőn létesített felvillanások (1. 
Szcintilláció) megfigyelése céljából a 
csőbe nagyítóüveg van szerelve. I. L.

Sztalagmométer, 1. Felületi feszült
ség.

Sztereoizoméria vagy térbeli izo
méria leginkább a szerves kémiában 
szereplő izoméria-fajta, melynek lé
nyege, hogy a négy különböző gyök
kel helyettesített (aszimmetrikus) szén
atom két olyan térbeli konfigurációval 
bírhat, melyek egymással fedésbe nem 
hozhatók, hanem egymás tükörképei. 
Az aszimmetrikus szénatom jelenléte a 
molekulát optikailag aktívvá teszi, ami 
abban áll, hogy az anyag oldata a
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poláros fény síkját elforgatja. A két
féle izomér közötti különbség abban 
jelentkezik, hogy a forgat óképess^g el
lentétes. L. B.

Szférikus faktor, 1. Reakciósebesség 
elmélete.

Sztigmatikus leképezés. Ha egy op
tikai rendszer olyan képet létesít, amely
ben a tárgy minden pontjának a kép 
egyetlen pontja felel meg, akkor az 
ilyen leképezést sztigmatikusnak ne
vezzük (sztigma =  pont). Ezt a töké
letes képet csak megközelíteni tudjuk 
különböző lencserendszerekkel, mert a 
lencséknek többféle hibájuk van (1- 
Kromatikus hiba, Asztigmatizmus és 
Szférikus hiba), ezeknek kiküszöbölése 
pedig nehéz feladat. M. J.

Sztratoszféra. Teisserenc de Bort és 
Assmann vizsgálatai óta — amelyeket 
a múlt század végén kezdtek meg 
s eredményeiket csaknem egyidejűleg 
1902-ben tették közzé — tudjuk, hogy 
légkörünk két lényegesen különböző 
részre őszük. Az alsó réteg számára 
Teisserenc de Bort a troposzféra, a 
felsőre a sztratoszféra elnevezést ve
zette be. A troposzférában a hőmér
séklet — eltekintve kisebb átmeneti 
megszakításoktól, inverzióktól (1. ott)
— a magassággal állandóan csökken, 
kb. 5—6 C°-kal kilométerenkint. A 
Sz. határán ez a csökkenés megszűnik, 
sőt többnyire néhányfokos inverzió je
lentkezik, majd nagyjából állandó a 
hőmérséklet az eddig átkutatott 30— 
36 km-es magasságig. A Sz. határának
— amelyet angol szerzők nyomán tro- 
popanzának is neveznek — magassága 
változik az évszakkal és az időjárási 
helyzettel, továbbá a Föld különböző 
helyein is lényegesen más. Elegendő 
számú mérési adat ugyan csak az 
északi félgömb mérsékeltégövi tájairól, 
főleg Európából és az Északamerikai 
Egyesült Államokból áll rendelkezésre, 
mégis megállapítható, hogy a Sz. a 
legmagasabban az Egyenlítő felett kez
dődik: határa o tt kb. 15—17 km-en 
van, míg Európában 10—12 km-re jön 
le s a sarkok felé még egy keveset 
süllyed. Ennek megfelelően a Sz. hő

mérséklete is az Egyenlítő felett ala
csony: —70—80 C°, sőt mértek már 
Batávia felett —90 C°-ot is; hazánk
ban a mérések —55 C°-os átlagot ad
nak: a sarkoknál —45 C°-ra tehető 
az átlagérték, bár újabb mérések azt 
mutatják, hogy legalább is a téli fél
évben a sarkok felett hidegebb á Sz., 
mint pl. Közép-Európában. A Sz. ha
tárának és hőmérsékletének évszakos 
változása is jelentékeny, még nagyob
bak azonban az időjárási helyzettel 
összefüggő hirtelen változások: nem 
ritka eset a magasságnak 3—4 km-es 
s a hőmérsékletnek 30 C°-os változása 
egyik napról a másikra. Jellemző kü
lönbség van a troposzféra és Sz. kö
zött légáramlás tekintetében is : az 
alsó rétegben jelentékeny szerepet já t
szik a függőleges irányú, turbulens lég
mozgás és bár újabb észlelések alapján 
tudjuk, hogy ez a Sz.-ban sem hiány
zik teljesen, mégis o tt inkább a rende
zett, vízszintes rétegeződésű áramlás 
az uralkodó. Ez a különbség adta az 
alapot az elnevezésekhez; troposzféra 
összekevert, Sz. pedig vízszintes réteg
ződésű részt jelent. Az a hiedelem, 
hogy a Sz.-ban csönd volna, nem igaz: 
ott éppúgy váltakoznak nagysebességű 
időszakok csendesebbekkel, mint az al
sóbb rétegekben, bár igaz, hogy átlag
ban a legnagyobb sebességek a tropo
szféra tetején, az ú. n. szubsztratoszfé- 
rában jelentkeznek. A légáramlás ter
mészetében levő különbség folyománya 
a vízgőztartalomban és szennyezett
ségben megnyilvánuló eltérés: ezek a 
Föld felszínéről csak olyan magassá
gig jutnak el, ameddig a turbulens lég
mozgás okozta konvekció (1. o.) ha
tása felér: a Sz.-ban levő inverzió en
nek határt szab. Így a Sz. levegőjében 
fölötte kevés a vízgőz s nincsenek kon
denzációs magvak, tehát nem keletkez
hetnek felhők sem, legfeljebb igen 
finom anyagú cirrus- (1. ott) felhők az 
alsó régiókban. Tudunk ugyan a Sz.- 
ban nagy magasságban előforduló fel
hőkről (1. Gyöngyházfelhők és Vilá
gító felhők), ezeknek azonban anyagát 
és szerkezetét nem ismerjük: hatalmas
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vulkánkitörések által a magasba lö
kött vízgőzzel és finom hamuval szok
ták őket összefüggésbe hozni. — Hogy 
a Sz. felfelé milyen magasságig terjed, 
arra vonatkozólag még egységes felfo
gás nem alakult ki. Közvetlen műsze
res mérések 30—36 km-ig vannak: a 
még magasabb rétegekre vonatkozólag 
csak közvetve tudunk bizonyos követ
keztetéseket levonni. Ugyancsak nem 
tudunk teljesen elfogadható magyará
zatot adni arra, hogy a tropo- és sztra
toszférában tapasztalt hőmérsékletel
oszlás miért áll elő, bár a Gold és 
Emden által kifejtett sugárzási egyen
súly (1. ott) feltevése alapján eszkö
zölt számítások elég jól előállítják az 
észlelt állapotot (1. Légkör szerkezete, 
Légkörkutatás). T. G.

Sztratosztát, a sztratoszféra kutatá
sára épített különleges ballontípus 
neve. Az első sztratosztátot Piccard 
A. 1931-ben építette. A sztratosztá- 
tok légmentesen zárt gondoláját köny- 
nyű fémötvözetekből (elektronötvö
zetből, Dow-fémből) készítik. A. L.

Sztrikciós sugarak. Ritkított gázt 
tartalmazó csőben, mely egy helyen 
összeszűkül, keltsünk kisülést. A szű
külés helyén nagy feszültségesés ke
letkezik, annál nagyobb, minél kes
kenyebb itt a cső. Ebben a feszültség
esésben az ionok és elektronok gyor
sulást nyernek és lökésszerűen távoz
nak. Ezeket a sugarakat nevezzük 
sztrikciós sugaraknak. Az egyik irány
ban sztrikciós katódsugarak keletkez
nek, a másik irányban sztrikciós anód- 
sugarak. M. J.

Sztyep, Dél-Oroszország (pontusi 
flóraterület) füves pusztái (Duriher- 
bosa, 1. ott). Zónái: 1. Erdős-Sz.-ek, 
tölgy- és erdeifenyőerdők váltakoznak 
Sz.-rétekkel, a talaj degradált cser- 
noszjoin, csapadék 450 mm felett; 2. 
rét-Sz.-ek (Festuca sulcata-Stipa joan- 
rüs), liget-, folyóterrasz és mélyedés- 
erdők (talajvíz!), szürke csernoszjom, 
csapadék 500 mm-ig; 3. füves Sz.-ek, 
főkép Stipa (stenophylla, capillata), 
kevés hemikriptofita, sok geofita és 
egyéves (1. Életformák), cserjések (Pru

nus, Caragana), ligetek, barna vagy 
sötétgesztenyebarna talaj, csapadék 
400 mm-ig; 4. kevert füves és üröm 
(Artemisia) Sz.-ek, Stipa Lessingiana 
és Artemisia maritima, sok halofita 
(1. ott), erdő nincs, világosgesztenye- 
talaj, csapadék — 300 mm-ig =  félsi
vatagok öve. — Magyarországon az 
erdélyi Mezőség vegetációja hasonló 
az orosz Sz.-ekéhez, de a mi pusztáink 
(1. ott) edafikus vagy másodlagos for
mációk. S. R.

Sztyep-korszakok. Közép-Európában 
klimatikus sztyep uralkodott a dilu
vium alatt, különösen a glaciális pe
riódusok idején (a jégtömegek felől 
jövő hideg, száraz szelek [anticiklo
nok], a végmorénák és a hóvíz hor
dalékának mállási tömegéből rakták 
le a löszt) és az interglaciálisok ele
jén, továbbá utoljára a posztglaciális 
kor (1. ott) boreális periódusa alatt 
(epipalaeolithikum). S. R.

Szubasszociáció az asszociáció alatti 
egység. Valamely assz.-nak Sz.-? egy
mástól kvalitatív jellemvonásokban: 
állandó vagy jellemző fajok jelenléte, 
ill. hiánya, vagy! a Sz.-t megkülönböz
tető jellemző fajok (differenciális fa
jok, 1. Hűség) fellépése különböznek. 
Pl. a ezikespuszta uralkodó Festucetum 
pseudovinaeja két Sz.-ra oszlik, az 
Achilleás és Artemisiás típusra, össze
tétele és a talaj minősége alapján, az 
előbbbiben 7, utóbbiban 6 oly faj él, 
amely a másikban hiányzik, de a fajok 
nagy többsége közös. Elnevezés: Fes
tucetum pseudovinae achilleosum, ill. 
artemisiosum. A Sz.val egyenlő értékű 
a k o n s z o c i á c i ó ,  amely abban kü
lönbözik az assz. típusától, hogy más 
faj az abszolút domináns, tehát más a 
növényszövetkezet megjelenése, de lénye
gében azonos az összetétele és ökoló
giája (1. Abundanda). Pl. Phragmite- 
tum schoenoplectosum, Ph. typhosum 
(tavi káka, ill. gyékény képezte náda
sok (1. Szociáció). S. R.

Szubatlantikus periódus, 1. Posztgla
ciális korok.

Szubboreális periódus, 1. Posztgla- 
ciális korok.
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Szubelektrón. Az elektronelmélet 
abból indul ki, hogy elektromos töl
tésnek legkisebb elemi része van. Ez 
az elektron. Töltése 4-77 . 10 "l0 elek
trosztatikai egység. Ehrenhaft és ta
nítványai az elektron töltésének mé
résénél azt találták, hogy ennél ki
sebb töltések is fordulnak elő. Ezek 
a Sz.-ok. Ezt a megállapítást senki 
nem fogadja el. Az elektron létét 
nemcsak azok a mérések igazolják, 
amelyekkel az elektron töltését hatá
rozták meg, legpontosabban Millikan, 
hanem egész atomfizikánk az elek
trontöltésnek előbbi értékén alapszik 
és a tapasztalattal megegyezik. M. J.

Szubglaciális, 1. Pleisztocén.
Szublimáció. Némely anyag mele

gítésre a szilárd halmazállapotból köz
vetlenül a gőzhalmazállapotba megy 
á t; ezt a folyamatot Sz.-nak mond
juk. A szilárd test felett uralkodó te
lített gőzök nyomása (Sz.-nyomás) és 
a hőmérséklet közötti összefüggést a 
Clausius—Clapeyron-egyenlet írja le ; 
a Sz.-s nyomást a hőmérséklet függ
vényeként ábrázoló görbe a Sz.-görbe 
(1. Hármaspont). A Sz.-kor felvett 
hőmennyiség a Sz.-s hő. Ez nem 
egyéb, mint az olvadási hő és a pá
rolgáshő összege, mert a Hess-tétel 
értelmében a reakcióhő (jelen eset
ben a halmazállapotváltozással járó 
hőeffektus) ugyanaz, akár közvetle
nül, akár pedig a folyadékon keresz
tül jutunk a szilárdból a gőzálla
potba. L. B.

Szubmikron. Mikroszkóppal nem 
látható, ultramikroszkóppal még ér
zékelhető részecskék a Sz.-ok. Mére
tük a fény hullámhossza és az átla
gos molekulák méretei (500 ßß  és 
1 ßß) között van. В. A .

Szubsztratoszféra, 1. Sztratoszféra.
Szukcesszió a növényszövetkezetek 

időbeli váltakozása, egymásra következé
se a termőhelyen. A természetes biotikus 
Sz. lényege, hogy egy növényszövetke
zet életműködése az életfeltételeket ön
maga számára mindig kedvezőtlenebbé, 
egy másik számára mindig kedvezőbbé 
teszi, amelynek végre á t kell adnia he

lyét. A Sz. az ideiglenes kezdeti és á t
meneti stádiumokon át az állandó záró
növényszövetkezet, a k l i m a x  (1. o.) 
felé törekszik. Lefolyása a kezdeti ál
lapotban lassú, az átmeneti (nagyobb- 
számú) stádiumokban gyorsabb. A nö
vényszövetkezet alkotóelemeinek verse
nye (1. ott) végül stabil egyensúlyi ál
lapothoz vezet, a harmónia a Sz. vég
célja. Az ökológiai tényezők megvál
tozása, új elemek bevándorlása meg
változtatja az összetevők versenyképes
ségét, az egyensúlyi helyzet megválto
zik és növényfajoknak hatása a talaj- 
viszonyok megváltozására (pl. tőzege- 
sedés, nyershumuszképződés stb.) új 
növényszövetkezet felépítését idézik elő 
(1. Dinamikai tényezők). Az egymásra 
következő asszociációk összessége a so
rozat (széries, 1. ott) ezen belül inga
dozások (regressziók) s újbóli regene
ráció állhatnak be, maga a klimax is 
megsemmisülhet, akár természetes erők 
pusztításai, akár az emberi kultúra ré
vén. A primér (természetes) Sz. vagy 
ökogenetikus (az ökológiai, különösen 
edafikus [1. ott] tényezők válto
zása okozta), vagy autogenetikus (a 
létért való küzdelem, a verseny terem
tette), a szekundér Sz.-t kultúrhatások 
(lecsapolás, erdőirtás, legeltetés) idézik 
elő. ökogenetikus Sz.-k: feltöltés (1. 
ott), ligetképződés (1. Feltöltés), szikla 
és sziklatörmelék, homok vagy más 
mozgó talaj megkötése, befüvesedése, 
sziklai vagy pusztai erdők kialakulása 
stb. (1. Klimatikus Sz.). Szoros kap
csolat van a talajképződés és vegetáció
kialakulás között. Arid klímában (1 
Klímajelleg) a talaj sói felhalmozód
nak, bazifil vegetáció alakul ki, humid 
vagy havasi klímában a sók kilúgozód- 
nak, a talaj elsavanyodik (1. Humusz), 
a meszes nyerstalaj (szikla) bazifil (1. 
ott) vegetációját mindinkább acidifil 
(1. ott) asszociációk váltják fel, a kli
max mindig savanyú humusztalaj-nö
vényzet, pl. Curvuletum (havasi tetők). 
Fás vegetációnál klímaviszonyok (hő, 
csapadék, levegő nedvessége, fény) ha
tározzák meg a klimaxerdő összetéte
lét. S. R.
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Szupergalaktikák, 1. Extragalakti 
kák, Tejútrendszer.

Szuperheterodin. A Sz. típusú vevő- 
készülékekben (ultradin, tropadin 
stb.) az érkező rezgést összegezik egy 
másik rezgéssel, amelyet egy oszcillá- 
torlámpa kelt a vevőkészülékben. A 
lebegés következtében, egyenirányí- 
tás után, kisebb rezgésszámú váltó
áram, az ú. n. középfrekvencia lesz 
a moduláció hordozója. A továbbiak
ban ezt erősítik és egyenirányítják. 
Ekkor nyerik a kisfrekvenciás hang
áramokat, Ezek a készülékek igen ér
zékenyek és', rendkívül szelektívek.

V.M.
Szuperpozíció elve, 1. Hanginterfe

rencia.
Szupravezető. A fémek ellenállása 

a hőmérséklet csökkenésekor egyre 
kisebbedik. Egyes fémek tiszta álla
potban az abszolút zéruspont közelé
ben ellenállásukat hirtelen elvesz
tik, szupravezetők lesznek. A higany 
az első olyan anyag volt, melyen 
Kamerlingh-Onnes (Leyden) a szupra
vezetést megállapította. Ugráspontja
4-2° ábsz., ezen alul a higanynak 
nincs ellenállása. Eddig a következő 
fémeket sikerült szupravezető álla
potba átvinni (a fémek neve után 
ugráspontjukat találjuk) : higany 4-2°, 
ón 3‘7°, indium 3-37°, tantál 4‘4°, 
ólom 7'2°, thallium 2*37°, thorium 
1'5°, niobium 8‘2°, titán 1’75°, gal
lium Г05°. Ezekhez járul még a va
nadium és valószínűleg a molibden. 
A Sz.-kben indukált -árain napokig, 
sőt hetekig is megmarad, ha a Sz.- 
állapotot fenntartjuk. Hő nem fejlő
dik bennük. Kibocsátottak már 1200 
amperét 1 mm2 keresztmetszeten és 
hő nem fejlődött. De ha az áram 
erőssége bizonyos határt meghalad, 
hő fejlődik, vagyis a Sz.-állapot meg
szűnt. Ezekkel az óriási erősségű 
áramokkal igen erős mágneses teret 
lehet előállítani. Ha Sz.-t mágneses 
térbe állítunk és ennek erősségét fo
kozzuk, akkor hirtelen ellenállás lép 
fel, a szupravezetés megszűnik. Álta
lában mágneses térben az ugras-

Terniészettudományi Lexikon.

pont csökken. Üjabban ötvényeknél 
és vegyületeknél is találtak szupra
vezetést. Így ólom és bizmut, vagy 
niobium és szón keverékénél. Olyan 
ötvény is lehet Sz., melynek egyik 
alkotórésze sem az. Ilyen a bizmut és 
arany ötvénye. A vegyületek közül 
sok fém nitridje, boridja és szilicidja 
szupravezető. Ilyen fémek a tantál, 
wolfrám, molibdén, cirkónium és nio
bium. M. J.

Szuszpenziók. Folyékony diszperziós- 
közegű durva diszperz-rendszerek; ré
szecskéik nagyobbak, mint 500 щг. 
A részecskék szilárd halmazállapo- 
túak. — Sz. képződhetnek és előállít
hatok: a) heterogén rendszerekből fo
lyadékokban való diszpergálással (szi
lárd anyagoknak folyadékokban való 
aprítása, őrlése, darálása stb. által; 
1. Kolloidmalom); — b) már felaprított 
részecskehalmazok (őrlemények, üledé
kek, iszapok) folyadékokban való szusz- 
pendálása által; — c) kolloidoldatokból 
(szuszpenzoidokból) a részecskék koa- 
gulálása következtében; — d) moleku
láris diszperzrendszerekből (valódi ol
datokból) az oldott anyag kondenzá- 
lása, kicsapódása által. A Sz. — ki
véve azt az esetet, amikor a diszperz
rész fajsúlya azonos a diszperziósközeg 
fajsúlyával — nem állandó rendsze
rek. A részecskék leülepednek vagy 
lefölöződnek. A részecskék ülepedése 
vagy lefölöződése annál nagyobb se
bességgel megy végbe, minél nagyobbak 
a részecskék s minél nagyobb a faj- 
súlykülönbség a részecskék és a disz
perziósközeg között (1. Ülepedés). A 
Sz. megszűnését elősegítheti a részecs
kék koagulálása is. A durva részecs
kék — akár a kolloidrészecskék — 
összetapadhatnak, koagulálhatnak, ha 
egymással érintkezésbe jutnak e ha 
nincsenek elektromos töltéssel, vagy 
megfelelő vastag lioszférával ellátva. 
Ha a Sz. elég tömény, a részecskék 
mindenirányú mozgása nyújthat alkal
mat a kölcsönös találkozásra és a koa- 
gulálásra. Ezt a koagulálást p e r i -  
k i n e t i k a i  k o a g u l á l á e n a k  ne
vezzük. Ha a részecskék ülepedésük
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közben találkoznak egymással (a na
gyobbak utolérik a kisebbeket) s en
nek következtében koagulálnak, úgy 
e koagulálást o r t o k i n e t i k a i  
k o a g u l á l á s n a k  nevezzük. A koa- 
gulálást megakadályozhatjuk, vagyis 
a Sz.-t állandósíthatjuk olyan anya
gokkal (főleg elektrolitekkel és liofil 
kolloidokkal), melyek a részecskék elek
tromos töltését és liofilitását növelik. 
Az elektromos töltést és liofilitást csök
kentő anyagok pedig a Sz. koagulálá- 
sát idézik elő. A Sz. koagulálására lé
nyegileg ugyanazok a szabályok érvé
sek, mint a kolloidoldatok koagulálá
sára (1. Koagulálás). B. A.

Szuszpenzoidok azok a Koszolok 
(kolloidoldatok), amelyeknek részecs
kéi szilárd halmazállapotúnk. B. A.

Szürke test az a sugárzó test, 
melynek emisszió- és abszorpcióképes
sége minden hullámhossznál és min
den hőmérsékleten ugyanaz. Az izzó 
szén minden hőmérsékleten jó közelí
téssel szürke. A fémek a hullámhosz- 
nak bizonyos közében szürkék, de 
van szelektív kibocsátásuk és elnye
lésük. Ez azt jelenti, hogy egyes hul
lámhosszakat különösen erősen bo
csátanak ki és nyelnek el. M. J.

Szűrök. A laboratóriumban hasz
nált Sz. a következő csoportba oszt
hatók: 1. papiros-Sz., 2. gyapot-Sz.,
3. agyaglemez-Sz., 4. üveg-Sz., 5. hár
tya- vagy ultra-Sz. A szűrőtest szűrő
képességének mértéke a szűrési se
besség, melyet megállapodás szerint az
zal az idővel jellemezünk, mialatt 100 
cm3 víz 3 cm magas rétegből a szűrőn 
külső nyomás nélkül áthatol. A szűrő- 
képesség a szűrőtest likacsosságától 
függ. Kolloidoldatok szűrésénél a szűrő
test anyagának minősége, illetőleg elek
tromos töltése is mérvadó tényező. 
Pozitív töltésű szűrő a pozitív töl
tésű részecskéket átengedi, a nega
tív töltésű részecskéket azonban ak
kor is visszatarthatja, ha azok ki
sebbek, mint a likacsok mérete. Ne
gatív töltésű szűrőknél a pozitív ré
szecskék szűrődnek le. A papiros nor
mális körülmények között negatív

töltésű, de pozitív töltésűvé válik, 
ha pl. alumíniumsóoldatban, avagy 
általában magasabb értékű kationt 
tartalmazó elektrolitoldatba áztatjuk 
(1. Ultraszűrés). Használatosabb szű
rők likacsossága:

Schleicher—Schüll-papiros-Sz.:
S zűrőpapiros száma Likacsok á tm érője  m m .

1450 0-0048
598 00033
597 0-0029
602 („hart“ ) 0-0022
602 („extra hart“) 04)015
566 00016
589 („Schwarzband“) О'ООЗб
589 („Weissband“) 0Ю028
589 („Blauband“) 0 0023

Agyagszűrők (Pukall-, Pasteur-, 
Chamberland-, Berkefeld-, Reichel-, 
Schüller-, Masson-Sz.):

L ikacsok átm érője  m m.

durva Sz. 0"052
középfinom Sz. О'ОЗЗ—0"027
finom szűrők (sa- 

mott vagy kvarc) 0"011—0"004 
ultrafinom Sz. 0"002—0"00018
Reichel-gyertya 0-00018-0’00016

Uvegszűrők (Schott-Sz.):

A szűrő  száma

2— 3
3 -  5 
5—7

7

Likacsok átm érője mm. 

0100— 0-110 
0-050—0-060 
0-035—0-040 
0-004—0-005

Szűrőkor. A Sz.-ök kondenzátorok
ból és önindukciós tekercsekből álló 
berendezések, amelyek csak bizonyos 
rezgésszámú váltóáramokat engednek 
át, más rezgésszámú váltóáramokat 
pedig igen nagy mértékben meggyen- 
gítenek. A legegyszerűbbek kapcsolá
sai a következők:

■WílP

О о
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Ez a Sz. csak bizonyos határ alatti 
rezgésszámú váltóáramokat és egyen
áramot enged át, mert a fojtótekercs 
nagy ellenállást, a kondenzátorok pe
dig a nagy rezgésszámú váltóáramok 
részére rövidzárlatot jelentenek.

Ez az előbbinek a fordítottja és csak 
bizonyos rezgésszám felett engedi át 
a váltóáramokat.

Az itt látható Sz. elemei soros és pár
huzamos kapcsolású rezgőkörök. Mi
vel ezek a rezonanciában levő váltó
áramra nézve nulla, illetőleg végte
len ellenállást jelentenek, a Sz. az 
összes váltóáramok közül csak egy 
szűk rezgésszámhatáron belül levőket 
engedi át.

ГШПП

Ez az előbbinek a fordítottja, minden 
váltóáramot átenged, csak egy szűk 
rezgésszámhatáron belül levőket tart ja 
vissza.

A Sz.-ök hatása nagyon fokozódik, 
ha belőlük többet kapcsolunk egymás 
után. Nagy gyakorlati jelentőségük 
van az anódpótlóknál és számos elek
trotechnikai berendezésnél. V.  M.

Szűznemzés, 1. Partenogenezis.

T
Taches d’huile, azokat a teljesen 

simán maradó helyeket jelenti a tavak 
felszínén, melyek gyenge hullámzás 
idején észlelhetők. Magyarul szósze- 
rint „olajsávok“-nak fordíthatjuk. Elő
idézhetik az illető helyen nagy tömeg
ben összeverődő alsóbbrendű növényi 
szervezetek (Myxophyceák) vagy állat
kák (Cladocera), ezeknek levetett ki
tinruhája; továbbá a felszín hőmér
sékletének különleges megoszlása, egye
netlen levegőmozgás a víz fölött, gé
pekből származó olaj. A Fertőn szé
pen észlelhető ez a jelenség a hinár- 
gyűrűkkel bezárt vízrészeken. Erősebb 
hullámzás azonban szétrombolja a T. 
jelenségét. V. L.

Takaróredő-elinélet. A nagy lánc
hegységekben sok helyen tapasztal
ható, hogy tekintélyes vastagságú ré
tegcsoportok sokszor nagy távolságo
kon a rendes rétegtani sorrendtől el
térő módon takarják az alattuk levő 
rétegsorozatot, pl. idősebb képződmé
nyek feküsznek nagy területen fiata
labb üledékek felett. Gyakran hetero- 
pikus fáciesben (1. ott) kifejlődött kép
ződmények kerültek így egymás fölé. 
Az ilyen hegyszerkezet magyarázatá
ra szolgál az utóbbi évtizedekben rész
letesen kidolgozott T. Szerinte a hegy
ség felgyűrődése folyamán az orogén- 
ben (1. ott) fellépő, vízszintes irány
ban ható nyomóerő hatására a geo- 
szinklinálisból (1. ott) kisajtolt redők 
hatalmas fekvőredők alakjában ráfe
küdhetnek az előtér (1. ott) peremére. 
Ha a folyamat tovább tart, a redő 
fekvő szárnya elszakadhat, kihenger- 
lődhet. miközben a fekvő redő tovább 
nyomódik előre és csak a fedőszár 
rótegcsoportja folytatja mozgását az 
előtér belseje felé. Az ilyen, eredési 
helyüktől messze tolódott rétegcsopor- 
tokat nevezik t a k a r ó r e d ő k  nek. 
A takaróredő mellső vagy h о m 1 о к i 
része a redő eredési helyétől, az ú. n. 
g y ö k é r r é g i ó  tói messze eltávolod
hatok. Helyenkint egyes kutatók 150 
km-re tolódott takaróredőkkel is szá-

45*
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mólnak. A már kialakult takaróredő- 
ket a geoszinklinális összenyomódása 
folyamán új és új takaróredők takar
hatják le, melyek gyökérjégiójük helye 
szerint különböző fáciesű (1. Fácies) 
üledéksorokat vihetnek egymás fölé. 
Az Alpokban a takaróredők egész 
rendszerét mutatták ki. H. F.

Taktoszolok olyan hidroszolok, me
lyeknek részecskéi lemez- vagy pálci- 
kaalakúak, hosszú öregedés után ren
dezett szerkezetet, ú. n. taktoid szer
kezetet mutatnak. A részecskék ten
gelyeikkel párhuzamosan rendeződnek 
és kötegekbe — taktoidokba — tö
mörülnek. Pl. vanadiumpentoxid-, goe- 
thit-, wolframtrioxid-szol stb. B. A.

Talaj, mint növényökológiai ténye
ző, 1. Edafikus tényezők.

Talajjelző növények azon speciális 
talajigényű fajok, amelyek kizáróla
gosan vagy előszeretettel bizonyos 
talaj vagy sziklanemen élnek, vagy 
annak kémiai sajátságai, vagy fizi
kai struktúrája miatt. Ilyenek: 1. 
Mész- és dolomitnövények vagy Ca- 
növények (majdnem mind bazifil, 1. 
ott). 2. őskőzet-szilikátnövények (az
az acidifil, 1. ott). 3. Sóstalajnövények 
vagy Na-növénvek (1. Halofita). 4. 
Nitrogénkedvelő növények (1. Nitrofi- 
ta). 5. Szerpentinnövények (illetőleg 
magnéziumszilikát-növények), szerpen- 
tinomorfózisok‘, ennek a speciális kő
zetnek, mint alzatnak számos jellem
ző növényfaja s fajtája alakult ki.
6. Egyéb, így nikkelt, cinket stb. tar
talmazó talajok (alzatok) jellegzetes
ségei. S. R.

Talajlélekzés. A talajból a benne 
levő kapilláris csöveken át állan
dóan szivárog levegő a környezetbe. 
Ezt nevezzük Т.-nek. A talajlevegő
ben mindenütt-van emanáció (1. Ta
lajlevegő radioaktivitása), ezért a T. 
útján állandóan jut emanáció a leve
gőbe (1. Levegő emanáció-tartalma). 
1 nr felületről átlag 7.10~13 curie 
rádium-emanáció lép ki. Ez elég is 
arra, hogy a levegő emanáció-tartaL 
mát megmagyarázzuk. Mennél erősebb 
a T., annál kevesebb a talajlóg ema

náció ja. A T. elsősorban a napsugár
zástól függ, annál erősebb, mennél na 
gyobb a napsugárzás. Kis légnyomás
nál a T. szintén erősebb, mert ilyen
kor a talajlég a hajszálcsövekben fel
emelkedik. Viszont a csapadék vagy 
a talaj fagyása csökkentik a T.-t, 
mert a talaj pórusai eltömődnek. A
T. a talaj minőségétől is függ, leg
nagyobb a homokos talajban. Ezért a 
homokos talajban kevés az emanáció.

M.J.
Talajlevegő radioaktivitása. Ha a

talajba felül befödött hengert süly- 
lyesztünk és szívással a talajból le
vegőt gyűjtünk benne, azt tapasztal
juk, hogy ez a levegő sokkal nagyobb 
mértékben, átlag ezerszer erősebben 
ionozott, mint a szabad levegő. Ha 
magas negatív feszültségre töltött 
fémdrótot feszítünk ki a talajból gyűj
tött levegőben, akkor a dróton radio
aktiv lerakódás keletkezik. Tehát a 
talajban a levegő emanációt tartal
maz, mégpedig leginkább rádium- és 
thorium-emanációt. Átlag 1 cm* ta
lajlevegőben 2.10- 13 curie rádium- 
emanáció van, vagyis annyi, ameny- 
nyi 2.10“ 13 g rádiummal van egyen
súlyban ; a thorium-emanációból pe
dig annyi, amennyi 10 '8 g thorium
mal van radioaktív egyensúlyban. A 
talajlóg emanáció-tartalma a talaj 
minőségétől függ, száraz agyagban 
találták a legtöbbet, homokban a leg
kevesebbet. Ez a kérdés szorosan ösz- 
szefügg a talajlélekzéssel (1. ott). Ha 
a talajlég mélyebbről kerül ki, ak
kor több benne az emanáció, de 2 in
tői lefelé az emanáció-tartalom állan
dó. Itt a talajlég ugyanannyi emaná
ciót kap, mint amennyi bomlás és ki
szivárgás útján elhagyja. A radioak
tív sugárzások a talajléget ionozzák. 
Megfigyelték, hogy rendesen néhány 
százalékkal több pozitív ion van ben
ne, mint negatív. A kétféle ion egyen
lő számban keletkezik, az eltérés on
nan ered, hogy nem egyformán dif- 
fundálnak. M. J.

Talajosztályozási rendszerek. A tu
dományos talajosztályozás mindössze
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50 évea múltra tekint vissza. Fejlődé
sében 3 időszakot különböztetünk meg. 
— Az első időszakot, amely 1879-től 
1914-ig tart, az orosz talajosztályozá
sok felállítása jellemzi. Az első tudo
mányos talajosztályozást Dokucsajev 
V. V. állította fel 1879-ben. Dokucsa
jev osztályozásának alapját a t a l a j 
t í p u s o k  (1. ott) képezik, amelyek 
Oroszországban nagy területeket borí
tanak be és amelyeknek jól körülírható 
sajátságai az éghajlat hatására jöttek 
létre. Ezeket Dokucsajev a n o r m á 
l i s  t a l a j o k  főcsoportjába osztja 
be, megkülönböztetésül a nem  n o r 
m á l i s  t a l a j o k  tói, amelyek ilyen 
jól körülírható sajátságokkal nem bír
nak.

Dokucsajev osztályozásának váza:
A) Normális talajok:
I. osztály. Szárazföldi növényzet ha

tására kialakult talajok:
a) Az északi vidékek szürke talajai.
b) A fekete földek (csernoszjom).
c) A gesztenyebarna talajok.
d) A barna sós talajok.
II. oszt. A szárazföldi lápos talajok.
B) Nem normális talajok.
TII. osztály, átiszapolt talajok.
IV. osztály. Lerakott talajok.

Dokucsajev osztályozását, amely csak 
kevés talajtípust ölelt fel, Szibircev N. 
M. kibővítette és átdolgozta. Szibircev 
1897-ben megjelent Т.-ét szintén a ta 
lajtípusokra alapítja, amelyeket föld
rajzi előfordulásuk alapján három nagy 
csoportba oszt be, úgymint: 1. z o n á -  
l i s  t a l a j o k r a ,  ezek a Föld fel
színén nagy összefüggő öveket alkot
nak; 2. i n t  T a z о n á 1 i s t  a 1 a j о к-", 
ra, ezek az előbbi talajok övein belül 
szigeteket alkotva fordulnak elő; 3. 
a z о n á 1 i s t  a 1 a j о к ra, ahova olyan 
talajokat sorol, melyek nem tartoznak 
meghatározott talajzónába; ezek még 
ki nem alakult talajok, átmenetet ké
peznek a kőzetek és a tulajdonképeni 
talajok között. -------- -

Szibircev zonális és intrazonális ta 
lajai Dokucsajev normális talajainak

felelnek meg, azonális talajai pedig a 
nem-normális talajoknak.

Szibircev talajosztályozásának váza:

A) osztály. Zonális talajok:
1. típus: Laterit-talajok.
2. „ Légköri portalajok.
3. „ A száraz mezőség talajai.
4. „ Csernoszjom-talajok.
5. „ Szürke erdei talajok.
6. , Gyep- és podzol-talajok.
7. ,, Tundra-talajok.
B) osztály. Intrazonális talajok:

8. típus- Sóstalajok (szolonec és szo-
loncsák).

9. ,. Láptalajok.
10. „ Humuszos mészkőtalajok

(rendzina).
C) osztály. Azonális talajok:

1. alosztály: A folyók völgyein kívül 
fekvő talajok.

11. típus: Finom váztalajok.
12. „ Durva váztalajok..

II. alosztály. A folyók völgyeiben:
13. típus: Ártéri talajok.

Szibircev talajosztályozását, amely 
az orosz birodalom talajviszonyain 
alapszik, Ramann E. 1911-ben meg
kísérelte az európai talajviszonyokra 
alkalmazni, kevés sikerrel.

Szibircev osztályozását Glinka К. D 
továbbfejlesztette egy általános talaj - 
rendszerré. 1914-ben megjelent talaj
osztályozási rendszerében Glinka a ta 
lajtípusokat két nagy csoportba osztja 
aszerint, hogy a talaj sajátságaiban a 
talajképződés külső vágj7 belső ténye
zői jutnak kifejezésre; ezen az ala
pon megkülönböztet e k t o d i n a m o -  
m о r f (ekton =  külső, dinamis — erő, 
morfé. _= alak) óa .ein d o d i r a m  o- 
m o r f  (endon =  belső) talajokat. — 
Az ektodinamomorf talajok főcsoport
ján belül az osztályozás elvét a tala
jok átnedvesedése alkotja, mint az a 
tényező, mely a legnagyobb mértékben 

-befolyásolja a talaj kialakulását. En
nek a főcsoportnak további tagolását 
Glinka részletesen ki is dolgozta , míg
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az endodinamomorf talajok főcsoport
jának tagolását csak nagy vonásokban 
jelezte.

Glinka talajosztályozási rendszeré
nek foglalata:
I. főcsoport. Ektodinamomorf talajok:

1. osztály. Optimális átnedvesedésű 
talajok:

a) Lateritek.
b) Vörös földek.
c) Sárga földek.
2. osztály. Közepes átnedvesedésű 

talajok:
a) Podzolok.
b) Szürke erdei talajok.
ej Degradált csernoszjomok.
3. osztály. Mérsékelt átnedvesedésű 

talajok:
a) Csernoszjomok.
4. osztály. Nem elegendő átnedvese- 

déeű talajok:

A) alosztály:
a) Gesztenyebarna talajok.
b) Barna talajok.
ej Szürke talajok.
d) Vörös talajok.

B) alosztály:
a) Barna védőkérgek.
b) Mészkéreg.
ej Gipszkérgek.
5. osztály. Túlzott átnedvesedésű 

talajok:

A) alosztály:
a) Láptalajok (tőzeg- és iszaptala

jok).
B) alosztály:

a) Hegyi rétek talajai.
b) Száraz tundra- és magas hegy

vidéki talajok.
6. osztály. Időnként túlzott átned

vesedésű talajok:
a) Szerkezettel bíró sóstalajok (szo-

lonec).
b) Szerkezetnélküli sóstalajok (szo-

loncsák).
c) Szolonec-szerű talajok.
d) Szoloncsák-szeríí talajok.

II. főcsoport: Endodinamomorf - tala
jok:

a) Rendzina.
b) Különböző váztalajok.
Glinka rendszere olyan általános ér

vényű osztályozási rendszer, mely a ta 
lajképződés tényezőin alapulva, a Föld 
felszínének eddig ismert talajtípusai
nak természetes rendszerbe való fogla
lását tette lehetővé.

A talajosztályozás második idősza
kából (1915—1932) származnak Vi- 
lenszky D. G., Neustruev S. 8., Ste- 
butt A., Gedroiz K. K. és Marbut C. F. 
talajosztályozásai. — Vilenszky D. G. 
1927-ben közölt rendszerében aj talaj
típusokat az éghajlat két fősajátsága, 
a hőmérséklet és a nedvesség alapján a 
következőkép csoportosítja:

Száraz Félig száraz Átmeneti Félig nedves Nedves

Sarki tundra
talajok

fél-tőzeges
talajok

tőzeg- és'réti- 
talajok — podzolos) 

tőzeg és rét

Hideg száraz tőzeg
talajok - fekete réti- 

talajok
degradált 

réti talajok
podzolos
talajok

Mérsékelt szürke
talajok

gesztenye
barna földek csernoszjom szürke erdei 

talajok
podzolos
talajok

Félig
forró — sárga földek sárga földek degradált 

sárga földek
podzolos 

sárga földek

Forró félsivatagi 
vörös földek vörö.s földek laterit degradált 

vörös földek
podzolos 

vörös földek
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Neustruev S. S. (1926) a talajképző- 
folyamatokat, amelyek alapján a ta
lajokat osztályozza, h i d r o m o r f  és 
а и t о m о г f folyamatokra osztja. A 
hidromorf (hidor =  víz, morfé =  alak) 
folyamatok a talajvíz hatása alatt 
mennek végbe, mely vagy közvetlenül, 
vagy a hajszálcsövesség útján nedve
síti át a talajszelvényt. Az automorf 
(autos =  önmaga) folyamatoknál a 
talajvíz közreműködése hiányzik. Hid- 
romorf-talajok: a sóstalajok, a ned
ves rétek talajai, a láptalajok. —• Az 
automorf-talajok főcsoportja három 
csoportra oszlik az ásványos alkotó
részek elmállásának foka szerint. Az 
első csoportban a kovasavas ásványok 
teljesen elbomlanak, ide tartoznak a 
latentes, a bauxitos-laterites és a 
kaolincs-laterites-talajok, a vörös-, a 
sárga- és a barnaföldek, továbbá a 
podzolok és a szolod-talajok. A má
sodik csoportban a kovasavas talajok 
elmállásának útján agyagos vegyüle- 
tek keletkeznek, ide tartoznak a cser- 
noszjomok, a gesztenyebarnatalajok és 
a barna- és szürke mezőségi tala
jok. A harmadik csoportban a kova
savas ásványok elmállása igen gyen
ge, ide tartoznak a sarkvidék és a 
magashegység talajai, továbbá a si
vatagi talajok.

Stebutt A. (1930) talajosztályozását, 
szintén a talajtképző folyamatok jel
legére alapítja, amelyeket három nagy 
csoportba oszt be. Az első csoportban 
az ásványos alkotórészek elbomlása 
uralkodik, a második csoportban az új 
termékek képződése, a harmadik cso-

I. II.
F őcsoportok: Alcsoportok:

1. Szerves talajok: 1. Nyers szerves 
talajok:

2. Hunufikált. 
szerves talajok:

portot pedig a mállás termékeinek 
szintekbe való elkülönülése jellemzi.

Az ismertetett talajosztályozási rend
szerek a talajtképző folyamatokból in
dulnak ki és azokon épülnek fel.

Gedroiz К. K. (1929) volt az első, 
aki magának a talajnak a sajátságai
ból indult ki. Osztályozását a talaj 
ú. n. a d s z o r b e á l ó  k o m p l e x  u- 
m á nak (1. ott) jellegére alapítja, 
megkülönböztetve b á z i s s a l  t e l í 
t e t t  és t e l í t e t l e n  t a 1 a j о к at. 
A bázissal telített, talajok lehetnek 
kalciummal telített talajok, ilyenek a 
csernoszjomok vagy nátriummal telí
tett talajok, mint a sós- és a szikes- 
talajok. A telítetlen talajok két főcso
portba oszthatók, ú. m. a podzolok és 
a lateritek, ez utóbbiakba a vörös- és 
sárgatalajokat is beleértve. Gedroiz 
rendszerét nem dolgozta ki részlete
sen, ezért, nem szolgálhat az általá
nos talajosztályozás alapjául.

Hasonlókép inkább csak talajosztá
lyozási vázlatnak nevezhető Murbut
C. F.-nek az I. Nemzetközi Talajtani 
Kongresszuson Washingtonban, 1927- 
ben bemutatott rendszere is.

A talajosztályozás harmadik idő
szaka (1933) Sigmond Elek általános 
talajrendszerével kezdődik. Ebben az 
az elv jutott kifejezésre, hogy az osz
tályozás alapjául csak a talajon ma
gán felismerhető sajátságok szolgál
hatnak. Ezek lehetnek külső saját
ságok is, de legnagyobbrészt benső, 
főleg kémiai sajátságok, amelyek csak 
részletes laboratóriumi vizsgálattal ál
lapíthatók meg.

A rendszer vázlata a következő:

III.
T alajnemek :

1. Bázisszegény tőzegtalajok.
2. Bázisban gazdag, de nem sós tő- 

zegtalajok.
3. Sós tőzegtalajok.

4. Savanyú láptalajok.
5. Közömbös láptalajok.
6. Sós láptalajoki
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2. Szerves és ásványi 3. Nyers vegyes 
eredetű talajok: talajok:

4. Humo-siallit 
talajok:

5. Ferri-siallit 
talajok:

6. Allittalajok: 
(lateritek)

S. Tisztán ásványi 7. Nyers ásványi 
eredetű talajok: talajok:

8. Elmállásban levő 
ásványi talajok:

9. Elmállási vég- 
terményeket ta r
talmazó talajok:

Ez az osztályozási rendszer joggal 
nevezhető általánosnak, mert helyet 
biztosít a Föld felszínén eddig ismert 
összes talajok részére. Részleteit ille
tőleg a szerzőnek Általános Talajtan 
című kézikönyvére utalunk. B. R- 

Talajprofil (= , talajszelvény) a ta
lajtanban a talaj függőleges metszete 
a felszíntől az el nem mállott anyakő
zetig. A T. megismerésére a talajban 
megfelelő mélységű gödröt ásunk és a 
gödör faláról leolvassuk a T. sajátos
ságait. A T.-ból megállapítjuk a ta 
laj felépítését és szerkezetét. A talaj 
s z i n t  ékből épül fel. Szinteken a 
talaj szelvényében megkülönböztethető 
rétegeket értjük. A talaj felső szintjeit 
a humusz festi többé-kevésbbé sötét- 
színűre, ez a színeződés a mélység felé 
megváltozik, világosabb vagy még sö- 
tétebb szintek váltják fel a humuszos 
szinteket. A két szomszédos talajszint 
színe közt az átmenet legtöbbször fo
kozatos, az egyes szintek ritkán hatá- 
rolhatók el egyenes fonallal. Az egyes

7. Endoadinamos-talajok.
8. Ektoadinamos-talajok.
9. Pszeudoadinamos-talajok.

10. Hidrogén-talajok.
11. Kalcium-talajok.
12. Nátrium-talajok.

13. Rarnaföldek.
14. Vörösföldek.
15. Sárgaföldek.

16. Tiszta allit-talajok.
17. Siallitos allit-talajok.
18. Vasoxidban szegény allit-talajok.

19. Vegyes durva törmeléktalajok.
20. Daraszerű talajok.
21. Porszerű talajok.

22. Kalcium-sók mobilizálása által jel
lemzett ásványi talajok.

23. Kovasav mobilizálása által jellem
zett ásványi talajok.

24. Könnyen oldható sós kérgek.
25. Nehezen oldható sós kérgek.

talajszintek megjelölésére az ABC 
kezdő nagy betűit használjuk, Л-betű
vel a humuszos felső szintet, C-betű- 
vei az anyakőzetet, В-betűvei az eset
leg megkülönböztethető közbenső szin
teket értjük. Gyakran az egyes szin
tekben kisebb színbeli különbségek ész
lelhetők, ezek jelölésére számokat hasz
nálunk, amelyeket a nagy betű után 
írunk (Ai, Ai  stb.). A színeződés le
het egyenletes, de gyakran foltokat 
vagy ereket alkot. Sokszor bizonyos 
mélységben egy második humuszos 
szintet is látunk. Az egyes szintek szí
neződése szorosan összefügg a talaj
képző folyamatokkal.

Ugyancsak a T.-ból állapítjuk meg 
a t a l a j  s z e r k e z e t é t  is. A ter
mészetes állapotában levő talajnak sa
játos szerkezete van, amely lehet szem
csés, diós, rögös, lemezes, likacsos, tö
mött. Az  egyes szintek szerkezete szin
tén a talajban működő talajképző erők 
tevékenységének eredménye.
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A Т.-ban gyakran szabadszemmel is 
megkülönböztethetünk bizonyos vegyü- 
leteket, melyek erekben vagy szemcsék
ben kiválva, eltérő színűkkel elütnek 
a talajszint színétől. Ilyenek a vas- 
vegyületekből, a szénsavas mészből, a 
gipszből, továbbá a könnyen oldható 
sókból álló kiválások, amelyeket, ha 
nagyobbak, k o n k r é c i ó k n a k  mon
dunk. Azokat a talajszinteket, ame
lyekből a talajképződés során egyes 
anyagok kilúgozódnak, e 1 u v i á 1 i s 
szinteknek, azokat a talajszinteket pe
dig, amelyekben a kilúgozott anyagok 
felhalmozódnak, i 11 u v i á 1 i s szin
teknek mondjuk.
■ A T. jellemzéséhez hozzátartozik 

még a nedvességviszonyok, megfigye
lése is (száraz, nyirkos, csepegő vizet 
tartalmaz). „A T. tükre ama talajt- 
képző erőknek, amelyek a talajt létre
hozták és még most is benne végbemen
nek“ (Glinka). A T. alapja a talaj 
természetes osztályozásának is. B. R.

Talajtan, 1. Pedológia.
Talajtípus. A természetes talajosz

tályozás a talajszelvényből indul ki. 
Az osztályozási egység a talajszel
vény, ez felél meg az élő lények osz
tályozásában az egyénnek. Hasonló 
szelvénnyel bíró talajok alkotják a 
típust, ez a nem (genus) fogalmának 
felel meg. Jobban tanulmányozott
Т.-ok a csernoszjom, a podzol, a late
nt, a terra rossa, a nyirok, a szolon- 
csak, a szolonec, a szolod, a rendzina 
(1. ott). A Т.-okon belül altípusokat 
különböztethetünk meg. ezek a faj 
(species) fogalmának felelnek meg, 
p. o. a csernoszjom-típuson belül: kö
zönséges, kövér, déli és északi cser
noszjom. Glinka talaj osztályozásában 
a T.-okat osztályokba sorolja. Az osz
tályok a család (familia) fogalmának 
felelnek meg az élő lények osztályo
zásában. Az egyes osztályokon belül 
a talajképződés menete hasonló irá
nyú. B. R.

Talattokrát időszakok a földtörté
net azon szakaszai, melyeket a ten
ger térhódítása jellemez a szárazföld 
rovására. H.F.

Talbot-vonalak. Ha a spektroszkóp 
látóterébe a színkép ibolya oldala fe
lől vékony üveglemezkét (pl. mik- 
roszkópi fedőlemezt) tolunk be any- 
nyira, hogy a látótér felét vele ki- 
töltsük és a spektroszkópban foly
tonos színképet — legcélszerűbben a 
Nap színképét — állítunk elő, úgy 
a Fraunhofer-vonalakkal (1. ott) pár
huzamosan sötét csíkokat észlelhetünk, 
melyek a lemezkén át és a lemezke 
mellett haladt fénynyalábok interfe
renciájából keletkeztek: ezek a Tál- 
bot- (1837) csíkok. Sch. R.

Tapadás. Megfelelő kisméretű ré- 
szeóskék szilárd testek felületén ad- 
héziót, T.-t szenvedhetnek. A T. mér
téke a f a j l a g o s  T., melyen azt az 
erőt értjük, mely két 1 cm2-nyi tapadó 
felület elkülönítéséhez szükséges. A faj
lagos T. a tapadó felületek anyagi 
minőségétől, a közeg minőségétől, ősz- 
szetételétől (idegen anyagok minősé
gétől és töménységétől) és a tapadó 
felületek távolságától függ; független 
azonban a részecskék nagyságától. A
T. tehát nem tömeghatás, hanem fe
lületi hatás. Folyadékokban a tapadó 
felületeknek nem szükséges egymást 
teljesen érinteniök, hogy a T. bekö
vetkezzék. A két szembenálló felület 
tehát folyadékréteggel, adszorpciós ré
teggel van egymástól elkülönítve. A 
tapadást meggátolja a felületek elek
tromos töltése és a felületek szol- 
vatáltsága (lioszféra). Mindazok az 
anyagok, melyek a felület elektromos 
töltését és szolvatáltságát (a lio- 
szférák vastagságát) csökkentik, nö
velik a fajlagos T.-t. A T.-ra ugyan
azok a szabályok érvényesek, mint a 
diszperzrendszerek állandóságára (pep- 
tizálására és koagulálásra) (1. Koa- 
gulálás). B .A .

Tapintó elektród („Tastelektrode“). 
Ha valamely elektród potenciálját 
elektrolízis közben vizsgálják, akkor 
gondoskodni kell arról, hogy az elek
trolitban Ohm törvénye értelmében 
előálló potenciálesés a mérést ne za
varja, vagyis, hogy az elektrolitnak 
a vizsgálandó és összehasonlító elek-
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íród közötti részén áramvonalak ne 
haladjanak. Ezért az összehasonlító 
elektródot (mellyel szemben az elek
tródpotenciált mérik) kapillárisban vég
ződő összekötőcsővel látják el, s en
nek simára csiszolt végét az elektród
hoz hozzászorítják, amivel elérhető, 
hogy a vizsgálandó és összehasonlító 
elektród közé áramvonalak nem jut
nak. Az ilyen összehasonlító elektró
dot nevezik T.-nak. A T. arra is al
kalmas, hogy az elektród inhomoge
nitása következtében esetleg változó 
potenciált az elektródfelület külön
böző helyein megvizsgálják. E. G. T.

Táplálékszükséglet a megfelelő szük
séges anyagoknak (táplálékoknak) az 
a legkisebb mennyisége, amellyel adott 
körülmények között egyensúly tartha
tó fenn. T. H.

Társulásképesség, 1. Szociabilitás.
Tartini-hang, 1. Kombinációs hangok.
Taszítási sugarak, 1. Radioaktív ta

szítás.
Tautoméria az izoméria azon fajtá

ja, amikor a két izomér alak egy
másba könnyen átalakul és állandó 
egyensúlyban van. A reakciókörülmé
nyeknek megfelelően hol az egyik, 
hol a másik alak mutatkozik (pl. 
kénessav). L.B.

Taxis, élőlényeknek külső ingerek
re bekövetkező helyváltoztató moz
gása. G. E.

Tefigramni. Shaw angol meteoroló 
gus által bevezetett ábrázolási mód 
a. légkör termodinamikai energiakész
letének, illetve az energiakészlet el
oszlásának feltüntetésére. Nevét onnan 
kapta, hogy a koordinátatengelyeken 
a hőmérséklet (t) és az entrópia (Ф) 
szerepel. T. G.

Tehetetlenség a testeknek az a tu
lajdonsága, hogy maguktól, vagyis 
külső erő nélkül, mozgásállapotukat 
(a sebesség irányát vagy nagyságát) 
megváltoztatni nem tudják. E szerint 
külső erő nélkül a test vagy nyug
szik, vagy mozgásban is lehet, de 
csak egyenes irányban és egyenlete
sen. A külső erő által létesített gyor
sulás a tömeggel fordítva arányos,

tehát ugyanaz az erő a nagyobb tö
megen kisebb állapotváltozást okoz, 
vagyis nagyobb tömegnek nagyobb a
T.-e. Éppen ezért a tömeget tekint
hetjük a T. mértékének. M. J.

Tehetetlenségi erők. Így nevezzük 
azokat a reakciós erőket, amelyek a 
mozgató erővel szemben fellépnek. A 
hatás és visszahatás elve (a mozgás
3. alaptörvénye) szerint a reakciós erő 
a mozgató erővel ellentetten egyen
lő. A T. azt az ellenállást fejezik ki, 
amellyel a tömeg a mozgásállapot 
megváltozásának ellenszegül. Nagy
ságukat az előbbiek szerint úgy kap
juk meg, hogy a tömeget a negatív 
gyorsulással szorozzuk. U. i. a moz
gás 2. alaptörvénye szerint a mozga
tó erő a tömegnek és a gyorsulásnak 
szorzatával egyenlő. Ilyen erő a c e n 
t r i f u g á l i s  e r ő  is, nagysága ak
kora, mint a centripetális erőé:

mv2 4чг mr
P — ------ =  mroi* =  —™—.г T2

I tt m a mozgó test tömege, r a kör
pálya sugara, V a mozgás sebessége, 
«’* szögsebessége, T egy körülforgás 
ideje. A centrifugális erő a középpont
tól elirányul. — Ilyen erő még a C o- 
r i o l i s - e r ő .  Ha egy pont egyenes 
vonalon kénytelen maradni, ezt az 
egyenest pedig egyik pontja körül sík
ban forgatjuk, akkor a centrifugális 
erőn kívül még egy T. hat. Valahány
szor a kör sugara (r) megváltozik, az 
egyenessel szemben ellenhatás lép fel. 
Ez a Coriolis-erő. Nagysága e g y e n -

dr
l e t e s  forgás esetében 2 m o> ^  és

merőleges az egyenesre. Iránya r növe
kedésekor a forgásiránnyal ellentett, r 
csökkenésekor pedig a forgással meg
egyező. Ha a forgás nem egyenletes 
(oi nem állandó), akkor az erő előbbi 

d w
kifejezéséhez még az mr ~т~ tag járul 
hozzá. M. J.

Tejútrendszer. A világegyetemben 
az égitestek nem töltik be egyenlete
sen a teret, hanem különálló csillag- 
rendszerekbe tömörülnek. A T. az a
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csillagrendszer, amelynek a Nap is 
tagja. Elnevezését a T e j ú t  tói kap
ta. Ez szabálytalan, halvány sáv, 
amely közel egy legnagyobb kör men
tén az Aquila, Cygnus, Cepheus Cas
siopeia, Perseus, Auriga, Gemini, 
Monoceros, Puppis, Carina, Crux, Cen
taurus, Scorpius, Sagittarius, Ophiu
chus és Scutum csillagképeken vonul 
át. Távcsőben számtalan, túlnyomó- 
részt igen halvány csillagra bomlik. 
A csillagoknak ez a Tejútban való 
nagy sűrűsödése azt bizonyítja, hogy 
a T. csillagai a térben legnagyobb
részt egy, a Tejút centrális vonala 
által kijelölt sík, az ú. n. g a l a k 
t i k a - s í k  mentén elterülő keskeny 
övben helyezkednek el. A galaktika- 
sík északi pólusának ekvátoriális ko
ordinátáira ma elfogadott értékek: 
« *= 190°, 6 =  +  28° (1900).

A galaktika-sík a Т.-ben éppen 
olyan fundamentális szerepet játszik, 
mint a naprendszerben az ekliptika 
síkja. A csillagok eloszlásának és 
mozgásának tanulmányozására ezért 
olyan koordinátarendszert használ
nak, amelynek alapsíkja a galaktikai 
pólushoz tartozó legnagyobb kör, az 
ú. n. g a l a k t i k a  e g y e n l í t ő .  
Ebben kiindulási pontnak az égi 
egyenlítővel való metszéspontját vesz- 
szük az Aquila csillagképben. A koor
dináták a g a l a k t i k a i  h o s s z ú 
s á g  (l) és a g a l a k t i k a i  s z é 
l e s s é g  (b). A Tejút centrális vo
nala átlagban l°-kal délre fekszik a 
galaktikai egyenlítőtől. Ebből követ
kezik, hogy a naprendszer a galak
tika-síktól valamivel északra van.

A csillagok térbeli eloszlásának ta
nulmányozására a csillagok távolsá
gát kell meghatároznunk. A trigono
metriai parallaxisok csak kb. 50 par
sec távolságig elég pontosak és így 
csak a Nap közvetlen környezetéről 
nyújthatnak felvilágosítást. Ma 5 par- 
secen belül 39 csillagot ismerünk, 
ezek közül 14-nek abszolút magnitú
dója nagyobb +  10-nél. Valószínűleg 
még ezen a szűk határon belül is több 
gyenge csillag van, amelyekről még

nem tudunk. Messzebbre mehetünk a 
spektroszkópiai és fotometriai távol
ságmeghatározási módszerekkel, de 
ezek alkalmazásánál már zavaró kö
rülményként lép fel az intersztelláris 
fényabszorpció (1. Intersztelláris tö
megek). A csillagrajokra alkalmaz
ható távolságmeghatározás (1. Nyílt 
halmazok) ugyan ettől független, de 
viszont csak ritkán alkalmazható.

Ezért statisztikai módszerekre va
gyunk utalva, melyek nem alkalmaz
hatók egyes csillagokra, hanem csak 
nagyobb számú csillag átlagos távol
ságát engedik meghatározni. A leg
fontosabbak a csillagok sajátmozgá
sából levezethető ú. n. s z é k ü l  á- 
r i s  p a r a l l a x i s o k .  A sajátmoz
gások két részből tevődnek össze: a 
Nap mozgásából származó, ú. n. 
p a r a l l a k t i k u s  mo z g á s b ó l  és 
a csillag p e к u 1 i á r i s m o z g á s á 
ból. Ha feltesszük, hogy a pekuliáris 
mozgások egyenletesen oszlanak el a 
különböző irányokra, akkor a saját
mozgások közepelésénél ezek kiesnek 
és kapjuk a csillagok közepes paral
laktikus mozgását. A 100 évre eső 
közepes parallaktikus mozgást nevez
zük az illető csillagok szekuláris pa
rallaxisának. Ha a Nap sebességét a 
radiális sebességekből kilométer/sec- 
ban kiszámítjuk, akkor a szekuláris 
parallaxisból a közepes évi paral
laxis is kiszámítható. Ugyanígy fel- 
használhatók sok csillag közepes pa
rallaxisának meghatározására a pe
kuliáris mozgások is, ha feltesszük, 
hogy az átlagos radiális komponens 
megegyezik a tangenciálissal.

Elég jó távolságkritériumul hasz
nálhatjuk valamely csillag látszóla
gos magnitúdóját, ha még sajátmoz
gását is tekintetbe veszik. Kapteyn 
megszámlálva a különböző magnitú
dóhoz és sajátmozgáshoz tartozó csil
lagokat, ezeknek a közepes parallaxi
suk körüli eloszlásukra bizonyos fel
tevéseket téve, meg tudta határozni 
a csillageloszlás sűrűségének értékét 
egész 700 parsec távolságig és emel
lett még a csillagok eloszlását a kü
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lönböző abszolút magnitúdókra is, az 
ú. n. f é n y e s s é g e l o s z l á s t .  Na
gyobb távolságokig e módszerrel azért 
nem lehet eljutni, mert a gyengébb 
csillagok sajátmozgását még nem na
gyon ismerjük. A 8—9. magnitúdótól 
felfelé már kizárólag a csillagok 
magnitúdója az az adat, amelyre tá
maszkodhatunk. Ha az ég valamely 
részén ismerjük a csillagok számát, 
mint a magnitúdó függvényét és a 
fényességeloszlást a távolságtól füg
getlennek vesszük, továbbá, ha fel
tesszük, hogy a csillagokról jövő fény 
útjában nem szenved abszorpciót, ak
kor a csillageloszlás térbeli sűrűsége 
az ú. n. sztellárstatisztikai integrál
egyenletből, mint a  távolság függ
vénye, meghatározható. Az egész 
égre csak kb. a 7. magnitúdóig ismer
jük a csillagok pontos fényrendjét, de 
a becsléseken alapuló Bonner, Cor
doba és Cane Durchmusterung - ok 
alapján kb. a 10. rendig kaphatunk 
felvilágosítást a különböző fényrendű

csillagok látszólagos eloszlásáról. A 
csillagok száma a fényrenddel olyan 
gyorsan nő, hogy a gyengébb csilla
gokra lehetetlen a vizsgálatot az 
egész égre kiterjeszteni. Ezért Kap- 
teyn kezdeményezésére kiválasztottak 
az égen egyenletesen elosztott 206 he
lyet (Kapteyn’s s e l e c t e d  a r e a s ) ,  
hogy az ezekbe eső csillagok tüzetes 
vizsgálatával állapítsák meg az el
oszlásukban, mozgásukban stb. mutat
kozó főbb szabályszerűségeket. Ezek
ben a selected area-kban Scares a 
Mount-Wilson-csillagdán egész a 18*5 
rendig határozta meg a csillagok 
fényrendjét. A galaktikai hosszúságok 
és a déli és északi galaktikai félteke 
között fellépő eltéréseket elhanya
golva, a csillagszámlálások eredmé
nyeit galaktikai szélességek szerint 
csoportosítva, a legjobb adatok alap
ján a következő táblázat adja a kü
lönböző fényrendű csillagok számát 
1 négyzetfokra. Az utolsó három sor 
extrapoláción alapszik.

Egy négyzetfoknyi területre eső m fotográfiai.magnitúdónárfényesebb csillagok 
száma különböző galaktikai szélességben.
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4.0 0.0156 0.00741 0.00514 0.00452 3.5
5.0 0.0449 2.88 0.0214 2.89 0.0148 2 . 8*/ 0.0130 1 88 3.4
6 . 0 0.128 2.85 0.0614 2.86 0.0421 2.85 0.0372 2.85 3.4
7.0 0.361 2.82 0.173 2.82 0.118 2.81 0.103 2.77 3.6
8.0 1.01 2 .8 0 0.482 2.78 0.325 2.75 0.278 2 .70 3.6
9.0 2.81 2.77 1.31 2.72 0.871 2.68 0.72J 2 .6 0 3.9

10.0 7.71 2.75 3.49 2 67 2.23 2.56 1.81 2 .5 0 4.3
11.0 2 0 . 8

2  70 9.06 2.59 5.47 2.43 4 33 2 .3 9 4.8
12.0 55.6 2.67 22.7 2.50 12.8 2.34 9.89 2.29 5.6
13.0 146 2.62 54.4 2 .40 28.6 2.23 21.4 2.17 6.8
14.0 371 2.55 125 2.29 61.0 2.13 44.3 2  07 8.4
15.0 910 2.46 272 2.18 123 2.02 '87.1 1.97 10.4
16.0 2140 2.35 561 2.06 236 1.91 163 1.87 13.2
17.0 4780 2.23 1090 1.94 428 1.81 "288 1.77 16.6
18.0 10200 2 .13 1990 1.83 733 1.71 482 1.68 21.1
19.0 20800 2.04 3440 1.73 1190 1.62 769 1.60 27.0
20.0 40100 1,93 5620 1.64 1820 1.54 1160 1.51 34.4
2 1 . 0 73600 1.84 8690 1.55 2650 1.45 1670 1.43 44.2



717

Az utolsó oszlopban levő számok 
megadják, hogy különböző fényrendig 
hányszor nagyobb a csillagsűrűség 
0° szélességben, mint a Tejút pólusá
ban. Ezt a viszony számot g a 1 а к t  i- 
k a i  k o n c e n t r á c i ó n a k  nevezik. 
Az apróbban szedett számok mutat
ják, hogy hányszorosára nő a csilla
gok száma, ha egy magnitúdóval 
gyengébb csillagokra megyünk át. Ha 
a csillagok a térben egyenletesen osz
lanának el, a fényességeloszlás nem 
függne a távolságtól és fényabszorp- 
ció nem lépne fel, ennek a viszony
számnak 3'98-nak kellene lenni. A 
sztellárstatisztikai integrálegyenlet al
kalmazás a csillagszámokra egész a 
legutóbbi időkig a két utóbbi felte
vés alapján történt. Mivel a viszony
számok végig kisebbek 3'98-nál, a 
csillageloszlás térbeli sűrűségére min
den irányban a távolság növekedésé
vel csökkenő értékeket kaptak. A sű
rűség csökkenése a leggyorsabb a 
Tejút pólusa felé, a leglassúbb a Tej
út síkjában. A T. határának távolsá
gára a pólusok felé 1000, a Tejút sík
jában kb. 4000 parsec adódott.

Ezen eredmények megbízhatósága 
a feltevések helyességétől függ és az 
újabb kutatások mindinkább azok 
tarthatatlanságáról győznek meg ben
nünket. Így a fényességeloszlás a tér
különböző részeiben egészen külön
böző lehet. A 225.300 csillag szín
képét tartalmazó és kb. 8*5. rendig 
teljes Henry Draper Catalogue-on 
alapuló, a különböző színképtípusú 
csillagok eloszlására vonatkozó vizs
gálatok legalább is erre mutatnak. 
Az O- és В-csillagok, a nóvák, a gáz
ködök, a hosszúperiódusú <5 Cephei- 
változók erős galaktikai koncentrá
ciójával szemben M-csillagokat és 
rövidperiódusú ö Cephei-változókat az 
egész égen találni elszórtan. Amellett 
a B- és О-csillagok számos kisebb- 
nagyobb csoportokba tömörülnek. A 
különböző fizikai alkatú csillagok te
hát térbeli eloszlásukban is erősen 
különböznek egymástól. A fényesség

eloszlás miatt fellépő határozatlansá
gon úgy igyekeztek segíteni, hogy 
olyan speciális objektumok térbeli 
eloszlását vizsgálták, amelyek indi
viduális távolságát meg lehet vala 
mikép határozni. Erre alkalmasak az 
O- és В-csillagok, minthogy, különö
sen, ha alosztályok szerint is feloszt
juk őket, abszolút fényesség tekinteté
ben nagyon homogének, továbbá a 
<5 Cephei-változók a periódusfényes- 
ség-reláeió alapján és a gömbhal
mazok. Az O- és В-csillagokból ka
pott eredmények nagyjából megegyez
tek a csillagok összeségéből a statisz
tikai módszerek alapján kapott ered
ményekkel. Ezzel szemben néhány 
<5 Cephei változóra 30.000 parsec- 
nél is nagyobb távolságokat kaptak, 
a gömbhalmazoknál pedig még na
gyobb távolságok lépnek fel. Shapley 
a T. dimenzióira a gömbhalmazok 
dimenzióit fogadta el. Eszerint a T. 
átmérője a Tejút síkjában megha
ladná az 50.000 parsec-et, a T. cent
ruma, a Napról nézve, a Sagittarius 
csillagképbe, 325° g. hosszúságba es
nék, 16.000 parsec távolságra. A cent
rum irányára így kapott értéket meg
erősíti az a körülmény, hogy a Tejút 
a Sagittariusban éri el legnagyobb 
fényességét, azonkívül, hogy az új
csillagok és a planetarikus ködfoltok 
szintén eme vidék felé sűrűsödnek, de 
a legmeggyőzőbb bizonyítékot a csil
lagok mozgása szolgáltatja (1. alább). 
A dimenziókat illetőleg persze nagy 
bizonytalanságot okoz az intersztellá- 
ris fényabszorpció (1. Intersztelláris 
tömegek), bár jelenlegi ismereteink 
Szerint fényelnyelő közegek inkább 
csak a Tejút síkjában lépnek fel és 
így a gömbhalmazok távolságait nem 
igen hamisítják meg. Viszont a fény
abszorpció teljesen megmagyarázza, 
mért vezettek a statisztikai módsze
rek a Naptól minden irányban a tá
volsággal gyorsan csökkenő csillag- 
sűrűségekre. Vannak ugyan, akik ezt 
a csökkenést reálisnak tartják és úgy 
gondolják, hogy a Т.-be a csillagok
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nak több kisebb-nagyobb, dinamikai- 
lag együvé tartozó rendszere van be
ágyazva és a Nap ezek egyikének, az 
ú. n. l o k á l i s  c s i l l a g r e n d 
s z e r  centrumának közelében fekszik. 
Ez a felfogás főleg a fényesebb B- 
csillagok eloszlásából fejlődött ki. 
Ezek ugyanis a legsűrűbben a Ca
rina csillagképben, 250° g. hosszúság
ban lépnek fel és a fényesebb ß-csil- 
lagok egy, a Tejút síkjához 17°-kal 
hajló öv (az ú. n. G о u 1 d - ö v) men
tén helyezkednek el. Valószínű azon
ban, hogy ezt csak a B-csillagok kö
zeli csoportosulásainak véletlen el
helyezkedése okozza. A 6. rendnél 
gyengéb В-csillagok ugyanis már a 
galaktika-sík mentén sűrűsödnek. Ez
zel szemben figyelemreméltó, hogy 
több tejútfelhő (a Tejút különálló fé
nyes részeit hívják így) irányában, 
ha a fényabszorpciót nem is vették 
tekintetbe, bizonyos távolságtól is
mét növekvő csillagsűrűséget kaptak, 
mintha a tejútfelhők egymástól és a 
lokális rendszertől is többé-kevésbbé 
elkülönített csillagrendszerek lenné
nek. Shapley szerint a T. nem is egy 
csillagrendszer, g a l a k t i k a ,  hanem 
s z u p e r g a l a k t i k a ,  több galak
tika halmaza. A lokális rendszer és 
az egyes tejútfelhők lennének az 
egyes galaktikák. Ezzel elosztanék az 
a nehézség is, hogy a T. dimenziók
ban messze felülmúl minden eddig 
ismert extragalaktikát. Viszont ne
hezen érthető, miért helyezkednének 
el a T.-t alkotó egyes galaktikák egy 
síkban és a csillagmozgásokról való

jelenlegi ismereteink is ellenmonda
nak a szupergalaktikahipotézisnek.

A csillagok mozgásának tanulmányo
zásánál, speciális objektumoktól elte
kintve, a Nap környezetére kell még 
szorítkoznunk, mert mind a radiális 
sebességek, mind a sajátmozgások csak 
a szabadszemmel látható csillagokra 
ismeretesek kellő pontossággal. Ezek
nek túlnyomórészt távolságukat is is
merik, úgyhogy térmozgásuk is kiszá- 
míthatój — A megfigyelések a csilla
gok mozgását a Napra vonatkoztatva 
adják. Célszerűbb olyan koordináta- 
rendszert bevezetni, amelyhez viszo
nyítva a vizsgálat tárgyát képező csil
lagok összesége átlagban nyugalom
ban van. Ennek origóját c e n t r o i d -  
nak nevezik, a centroidnak a Naphoz 
viszonyított mozgását c s o p o r t -  
m o z g á s  nak nevezzük, az ezzel el
lentétes irányú rektor a Nap sebessége 
a centroidhoz képest. A Nap körüli 
csillagokhoz képest a Nap sebessége 
20 km/sec, irányának, az ú. n. a p e x- 
nek koordinátái a =  18h0, <5 =  +29°, 
ill. I =  22°, b =  +21°. -  A csil
lagoknak a centroidra vonatkoztatott 
mozgását p e k u l i á r i s  s e b e s  s é 
g e k  nek nevezik. Kapteyn és Kobold 
mutatta ki, hogy ezek nem oszlanak 
el egyenletesen a különböző irányokra, 
hanem két egymással ellentett irányt 
tüntetnek ki. Kapteyn ezért feltette, 
hogy a Nap körüli csillagok két 
egymáson keresztülhatoló c s i l l a g -  
á г  am hoz tartoznak. Az árammozgá- 
eok célpontjainak, az ú. n. v e r t e s e k 
nek koordinátái

7. áram: <* =  18*42™, d =  — 12°; 1 =  346°, b =  0°, 
II. „ и =  6h 12»», * =  - f  12°; l =  146°, b =  0°.

Az 0- és В-csillagok pem tartoznak 
egyik áramhoz sem, hanem kettőjük kö
zött, mint egy harmadik, ú. n. n u l l -  
á r a m  tagjai nyugszanak. Schwarz
schild a két áram helyett ellipszoidos 
sebessógeloszlájssal magyarázta a peku
liáris mozgásokban fellépő kitüntetett 
irányokat. A sebességellipszoid nagy
tengelye a vertexek felé mutat.

A csillagok túlnyomórészének Napra

vonatkoztatott sebessége 20 km/sec- 
rendű. A 60 km/-sec-nál nagyobb se
bességű csillagok nemcsak sebességük 
miatt érdekes objektumok, hanem azért 
is, mert sebességvektoraik iránya ki
zárólag a 140° és 340° közé eső ga- 
laktikai hosszúságokra szorítkozik. Az 
ilyen nagysebességű csillagok részint 
közönséges törpecsillagok, amelyek csak 
éppen nagy sebességükkel tűnnek ki,
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de részint egyébként is feltűnő csilla
gok, mint az RR Lyrae- és a Mira- 
változók. A sebességeknek eme aszim
metriája következtében a csoportmoz
gásra annál nagyobb értéket kapunk, 
minél nagyobb sebességű csillagokból 
határozzuk azt meg. Az egyes csillag
típusokra kapott csoportmozgások a 
sebesség növekedésével az ú. n. a s z i m- 
m e t r i a - t e n g e l y  mentén tolód
nak el, amelynek iránya merőleges a 
Т.-nek Shapley által feltételezett cent
rumának irányára. Strömberg kimu
tatta, hogy a csoportmozgás nagysá
gával együtt nő a pekuliáris mozgások 
átlagos értéke is.

Az aszimmetria magyarázatára Lind- 
blad feltette, hogy az egész T. forog 
centruma körül, de a különböző objek
tumok más és más forgási sebességgel. 
Egyensúlyt feltételezve, minél kisebb a 
forgási sebesség, annál nagyobbnak 
kell lenni az átlagos pekuliáris sebes
ségeknek. A legnagyobb pekuliáris se
bességeket a gömbhalmazoknál talál
juk, így ezeknek kell a leglassabban 
rotálniuk, a Nap körül levő, a Nap
hoz képest lassan mozgó csillagoknak 
pedig, ahol a pekuliáris sebességek a 
legkisebbek, a leggyorsabban. Ezekhez 
a maximális sebességgel rotáló csilla
gokhoz képest, amelyekhez a Nap is 
tartozik, a lassabban rotálók a rotá
ció irányával ellentétes irányban visz- 
szamaradnak, mégpedig annál jobban, 
minél kisebb a forgási sebességük. A 
forgás a galaktika-sík északi oldaláról 
nézve az óramutató járásának irányá
val megegyezik.

Oort feltételezte, hogy a rotációs 
szögsebesség a centrumtól kifelé csök
ken. Ezáltal sikerült megmagyaráznia 
a radiális sebességekben a galaktikai 
hosszúsággal és a távolsággal mutat
kozó menetet is és ebből a T. centru
mának irányát és távolságát is meg
határozni. Az irányra, másfajta vizs
gálatokkal megegyezőleg l — 325° 
adódott, a távolságra 6—10.000 par
sec. A Nap egy teljes rotációt 150 mil
lió év alatt végezne be, a sebessége 
pályájában 300 km/sec-ra )>ecsülhető.

A szögsebességnek a centrum felé való 
erős növekedése nagy centrális anyag 
sűrűsödésre vall. Oortnak és Lindblad- 
nak a forgási hipotézis segítségével még 
a vertexmozgást is meg sikerült ma- 
gyarázniok. A centrum távolságára 
kapott érték itt sem független az in- 
tersztelláris abszorpciótól.

Plaskett és Pearce az intersztelláris 
vonalakból (1. Intersztelláris tömegek) 
mért radiális sebességekből kimutat
ták, hogy az intersztelláris atómfel- 
hők is résztvesznek a forgásban. A 
csillagokat az intersztelláris vonalak 
erőssége szerint csoportosítva, a rotá
ciós-effektus a vonalak intenzitásával 
nőtt. Ugyanazon csillagokra az inter
sztelláris vonalakból levezetett rotá
ciós-effektus pontosan a fele a csilla
gok légkörében származó vonalakból 
kapott effektusnak. Az eredmény te
hát pontosan az, amit az intersztelláris 
atómfelhők egyenletes térbeli eloszlása 
esetén várhatunk.

Az O- és В-csillagoknál a radiális 
sebességek szisztematikusan pozitívnak 
adódnak, mintha ezek a csillagok ál
talában távolodnak tőlünk. Ez az ú. n. 
К - e f f e k t u s  valószínűleg részben 
szisztematikus mérési hibákból, részben 
Einstein-effektusból származik és így 
a csillagok mozgásához semmi köze 
sincs. D. L.

Telefon. Olyan eszköz, amely elek
tromos rezgéseket, ha rezgésszámuk a 
hallhatóság körébe esik, hangrezgé
sekké alakít át. Az e l e k t r o m á g 
n e s e s  t e l e f o n t  általánosan isme
retesnek tekinthetjük. — Az e l e k 
t r o d i n a m i k u s  t e l e f o n  ban a 
beszédáram mágneses térbe helyezett 
tekercsen halad át és ezt rezgésbe 
hozza. A tekercs rezgését lemezre 
(membrán) viszik át, amely nem-mág
neses anyagból (csillám, aluminium 
stb.) készül. A mágnes vagy állandó 
vagy elektromágnes. Az utóbbi esetben 
lehet, hogy a beszédáram nem a mem
bránnal összekötött tekercsen, hanem 
az elektromágnes tekercsén halad át. 
Az egyik tekercsen mindig egyenáram
nak kell áthaladnia, a másikon a be
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szédáramnak. A a z a l a g t e l e f o n -  
ban, amely szintén elektrodinamikus, 
az áram tekercs helyett vékony, hul
lámosra görbített aluminiumszalagon 
halad át, amely erős elektromágnes te
rében van. A szalag egyúttal a rezgő 
lemez is. — Az e l e k t r o s z t a t i 
k u s  t e l e f o n ,  melyet kondenzátor
telefonnak is neveznek, azon alapszik, 
hogy a kondenzátor lemezei feltöltés 
után vonzzák egymást. A sűrítő egyik 
lemeze a membrán. Ha a sűrítő feszült
sége a beszédáramnak megfelelően vál
tozik, akkor a lemez a hangrezgéseket 
követi. M. J.

Telegraíon. A telegrainmot tisztán 
élőszóval lehet vele közölni egyik állo
másról a másikra, azonkívül a beszé
det fel lehet jegyeztetni. Poulsen, dán 
mérnök találmánya. Elektromágnes 
áramkörében mikrofon és telep van. Ha 
a mikrofonra beszélünk, az áramerős
ség ingadozik és vele együtt az elek
tromágnes erőssége is. Az elektromág
nes előtt acéldrót vonul el. Ebben mág- 
nesség indukálódik, mégpedig a beszéd
áramnak megfelelő erősségben. így a 
drót mintegy magában tartja a beszé
det. A leadásnál ezt a drótot elektro
mágnes előtt mozgatják. Az áramkör
ben még telep és telefon van. A mág
nesezett drót indukált áramot kelt a 
tekercsben, ennek erőssége a mágnese- 
zés menetét követi, tehát megegyezik 
a beszédárammal. Ez az áram a tele
font megszólaltatja. — A drótot újra 
lehet használni. Erős áramot vezetnek 
az elektromágnesen át, az acéldrótot 
ezzel egyenletesen mágnesezik a telí
tésig, majd pedig ellenkező árammal a 
mágnesezést megszüntetik. M. J.

Telítési áram (elektroncsőnél). Az 
izzószál elektronokat kibocsátó képes
sége nem korlátlan. Ha az izzószál már 
elérte elektront kibocsátó képességének 
felső határát, akkor az elektródfeszült
ségek növelése ellenére is állandó marad 
az emissziós áram. Ez az elérhető leg
nagyobb emissziós áram a T. Nagy
sága igen erősen függ az izzószál hő
mérsékletétől (1. Izzókatód). Amikor a 
T. folyik, akkor már megszűnt a tér-

töltée hatása. Modern rádiólámpáknál 
a T.-t nem figyelhetjük meg, mert az 
anódfeszültség túlságos növelésekor az 
izzószálon levő bárium ionizálódik és 
az emissziós áram annyira növekszik, 
hogy az elektroncső tönkremegy. V. M.

Telített elektromos áram gázokban, 
1. Ionozás.

Telített mágnes, 1. Mágnesezési 
görbe és Molekuláris mágnesek.

Telítettség hiánya a maximális 
páratartalom és a levegőben tényleg 
meglévő páratartalom különbsége. A 
levegő páraéhségének mértékéül szol
gál, főleg élettani vizsgálatokban hasz
nálják fel. B. N.

Telmatoplankton a tócsák plank
tonja (1. ott).

Tendencia a meteorológiában az 
időjárási változók (legtöbbször a nyo
más) időbeli differenciálhányadosát je
lenti. A gyakorlatban a három óra 
alatt jelentkező nyomásváltozás érté
két és hajlamát nevezik így (1. Izallo- 
bárok). A. L.

Tengerparti vegetáció, 1. Litoride- 
serta.

Tengerrengés, 1. Földrengés.
Tenyésztési eljárások. Löhner osz

tályozása: a) Rendszertani szempont
ból: 1. t i s z t a t e n y é s z t é s ,  a. m. 
ugyanazon rendszertani egységhez tar
tozó egyének közötti, 2. k e r e s z t e 
z é s  más egységek közötti pároztatás. 
A rendszertani egység lehet különbö
ző faj, fajta, biotípus, b) Leszárma
zási szempontból: 1. b e l t e n y é s z 
t é s  ( Inzucht) a közelebbi, 2V ro 
k o n t e n y é s z t é s  (Verwandtschaft
zucht) a távolabbi vérrokonok, 3. i d e- 
g e n t e n y é s z t é s  (Fremdzucht) a 
nem vérrokonok közötti pároztatás. E 
gyakorlati beosztással szemben örök
léstudományi szempontból a tenyész
tés biológiai természetének lényege a 
párosodó egyének genotípusában rej
lik. Azonos genotípusú egyének között 
beltenyésztés, eltérő genatípusúak kö
zött keresztezés (1. ott) történik. Sz. Z.

Tényező, 1. Gének.
Tenzió, 1. Gőznyomásgörbe.
Tércsoport, 1. Födósi művelet.
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Terella-kíserietek. (Terella a latin 
terra =  föld kicsinyítő alakja.) Az 
északi fény (1. ott) keletkezését Birke- 
land, a Napból jövő korpuszkuláris su
gárzással magyarázza. Felfogását úgy 
igazolta, hogy a természeti viszonyo
kat nagyszabású kísérletekben utá
nozta. E végett abban a ritkított 
térben, ahol a katódsugarakat kel
tette, gömböt (terella) helyezett el. 
Ennek vasmagja volt és vezetékkel 
csévélte körül. A vezetéken kívülről 
áramot bocsátott át, így az elektro
mágnes maga körül mágneses teret 
keltett, amely a földmágneses térnek 
felel meg. A gömböt báriumplatina- 
cianiddal vonta be. Ez a ráeső ka- 
tódsugarak hatására fluoreszkál. Mi
kor az elektromágnest nem gerjesz
tette, a gömb egész terjedelmében 
fluoreszkált. De mágneses térben volt 
a pólus körül egy öv, melyben a ka- 
tódsugarak a gömböt érték. Valóban 
azt tapasztalták, hogy van a Földön 
egy öv, a földrajzi és mágneses pó
lus körül, ahol a legtöbb északi fény 
látszik. Ennek középpontja (81° észa
ki szélességben és 285° keleti hosz- 
szúság) az „északi fény-pólus“. A 
legtöbb északi fény öve 18—20° ter
jedelmű, szélessége néhány kilomé
ter. Birkeland a Т.-ben az egyenlítő 
körül is talált világító gyűrűt. Ez új 
jelenség volt. A fellépő jelenségek el
méletét Störmer fejtette ki, meghatá
rozta a Napból induló katódsugarak 
pályáját a földmágneses térben. M. J.

T ér e r ő sség i e ffe k tu s , 1. Feszültségi 
effektus.

T er h e s sé g i r ea k c ió . (Abderhalden,
1906.) Teherben levő asszony vérében 
fermentumok vannak, melyek méhle
pényből származó fehérjéket amino- 
savakra bontanak. Ezért terhes nő 
vérének dializátuma ninhidrinnel (tri- 

CeH ,- C O
ketohidrindenhidrát) у  СО
kék színt ad. — CO/

Zondek—Aechheim szerint a hipofí
zis hormonja, a p r o l a n - A  a vi
zeletben is megjelenik s mennyisége 
terhesség idején megnő. A terhesség 

Természettudományi Lexikon.

elején, mikor a következő menstruá
ció normálisan jelentkezni szokott, a 
vizelet minden cm3-ben egy egység
nyi hormon található s ez infanti
lis egéren ki is mutatható (oestrus je
leit mutatja). Az eljárással majdnem 
100%-osan kimutatható a terhesség 
megléte. T. H.

T erjed és i s e b e s sé g , e lek tro m o s  h u l
lám ok . Elektromos hullámok (a rádió 
révén közismert Hertz-hullámok) T.-e 
légüres térben azonos a fénysebességgel 
(1. Fénysebesség). Szigetelőben a T.-tik 
1/1/  ем-szerese a légüres térben elért 
sebességnek, hol e a szigetelő dielek- 
tromos állandója és д a permeabilitása. 
Ionizált levegő és elektromos és mág
neses terek befolyásolják T.-üket. — 
Drótok mentén (1. Lecher-rendszer).

F.M.
Term. Balmer észrevette, hogy a 

hidrogén színképének egyes vonalait 
össze lehet foglalni úgy, hogy a hul
lámszámokat egyetlen formulával fe
jezzük ki. (A h u l l  á m s z á m  az 
1 cm hosszra eső hullámok száma. Ha 
к a hullámhossz cm-ben, akkor a hul- 
, ,  1\
lamszám: r = - ^ b  Ez a formula a 
következő:

* ~  ^  (,22 m2)
Ha m-nek egymásután 3, 4, 5, . . .  ér
téket adunk, akkor а В a 1 m e r- 
s o r o z a t  egyes vonalait (Я„, //ß, 
Ну, . . . ) kapjuk. R a Rydberg-állandó 
(1. ott). — A Balmer-sorozat előbbi 
egyenletét így is írhatjuk:

_ R
v ~  22 m-

Tehát a hullámszám két, hasonló ala
kú mennyiség különbségeként írható. 
Ezeket a mennyiségeket t er meknek 
nevezzük. Így a hullámszám két term 
különbsége. Ez minden más színkép- 
sorozatnál így van. A termek általá
nos alakja a következő:

R R
( m  +  a )*  vagy /  X V -

Vm+F + V
46
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m egymásután következő egész szám, 
a pedig a sorozat összes vonalaira 
nézve állandó. A színképelemzés tu- 
lajdonképeni feladata a termek meg
határozása. Ha a term értéke ( I )  is
meretes, akkor ebből egyszerűen kap
juk az elektron energiáját:

E = —Th,
h a Planck-állandó (1. ott). Tehát az 
elektron minden állapotának egy-egy 
term felel meg. Ha az elektron Ei 
energia-nívóról £ 2  nívóra megy át, 
akkor az energiakülönbséget kisugá
rozza, színképvonal keletkezik, mely
nek hullámszáma (Bohr):

a két állapotnak megfelelő termek kü
lönbsége (1. még Kvantumelmélet).

M. J.
Természetes ionozás. A levegőben 

mindig van több-kevesebb ion. Ezeknek 
nagyrészét a talajban és a levegőben 
levő rádióaktív anyagok sugárzása 
kelti. A napfény, különösen az ultra
ibolya-sugárzás, szintén ionozza a le
vegőt. Ez a „ t é r  m é s z e t e s “ i ono-  
z á s. A megtöltött és azután magára 
hagyott elektroszkóp töltése még töké
letes szigetelés esetében is idővel csök
ken, mert az elektroszkóp a levegőben 
levő ellentett töltésű ionokat magához 
vonzza és ezek töltését közömbösítik. 
Ha valamilyen sugárzás ionozó hatá
sát meg akarjuk figyelni, előbb a ter
mészetes ionozást kell meghatározni 
és ezt a megfigyelt ionozásból levonni.

M. J.
Termikus analízis. Т.-en azt a — 

főleg a metallográfiában — haszná
latos kísérleti eljárást értjük, amely 
a hülési, illetőleg melegedési görbék tu
lajdonságaiból igyekszik az egy vagy 
több komponensből álló kondenzált 
rendszer szerkezeti sajátságaira követ
keztetni. Ha ugyanis, valamely olvadé
kot lehütünk, akkor a hőmérséklet- 
időgörbe (hülési görbe) törést szenved, 
ha a kristályosodás megindul, mert a 
felszabaduló kristályosodási hő (nega

tív olvadáshő) a hülés sebességét meg 
lassítja. A teljes megszilárdulás után 
második törés mutatkozik, mert a hő- 
termelő folyamatnak vége és a hülés 
sebességét ismét Newton hülési törvénye 
szabja meg. — A hülési görbék alak
jából azokra a folyamatokra lehet kö
vetkeztetni, amelyek megszilárduláskor 
bekövetkeznek, sőt nemcsak a kristály
képződés típusait lehet megállapítani 
(elegykristály, eutektikum), hanem az 
eutektikus összetételt is meg lehet ha
tározni. L. B.

Termodinamika. A T. vagy mecha
nikai hőelmélet a hőtannak az a része, 
amely a hőnek mechanikai, vagy egyéb 
energiafajtákká való átalakítását tá r
gyalja. A hővezetés és hősugárzás je
lenségei tehát nem tartoznak a T. 
tárgykörébe, ezzel szemben azonban al
kalmazásának lehetőségei messze á t
nyúlnak a kémia (fizikai kémia) terü
letére, mert a kémiai reakcióhő a ké
miai energia hővéalakulásából szárma
zik. — A T. módszerének lényege, hogy 
nem magát a változást, hanem csupán 
a kezdeti állapotot és a végeredményt 
veszi figyelembe, tehát nem terjed ki 
annak vizsgálatára, hogy a változás 
milyen úton és milyen idő alatt ment 
végbe. Innen van, hogy a T.-i egyenle
tekből az idő teljesen hiányzik. A 
T. rendszere két alapvető tapasztalá
son épül fel, melyeket a T. főtételei
nek szokás nevezni. Az első, az ener- 
giatétel, annak a felismerése, hogy ener
giát a semmiből teremteni, a meglévő 
energiát pedig megsemmisíteni lehetet
len: a Világ energiája állandó. (Ezen 
elv további megfogalmazási formáit 
illetőleg 1. Első főtétel.) — De nem
csak az energia teremtésére irányuló 
törekvés marad az emberiség megvaló
síthatatlan, örök ábrándja, hanem még 
a meglévő energiák teljesen önkényes 
átalakítása is lehetetlen. A hőenergiát 
nem tudjuk t e l j e s e n  más ener
giává, pl. munkává átalakítani anél
kül, hogy ezen transzformációval egy
idejűleg valami egyéb változás is le ne 
játszódjék. Mivel azonban az önként 
lefolyó természeti események mindig
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éppen hőtermeléssel járnak, ez a hasz
nos munkatermelés szempontjából alsó- 
rendű energia szaporodik, ami az ener
giatétel alapján csak a hasznos ener
giakészlet rovására történhet. A hasz
nos energia hővé való átalakulásá
nak mértékét az ú. n. entrópia növe
kedése adja meg, amely fogalom segít
ségével az elmondottakat a következő- 
képen fejezhetjük ki: a Világ entró
piája maximum felé törekszik. (Az en
trópiatétel más formáit illetőleg 1. Má
sodik főtétel). — Újabb időben e két 
tételhez még egy harmadik is járult. 
E harmadik főtétel, mely különösen a 
kémiai egyensúlyok számításánál bizo
nyult nélkülözhetetlennek, a hő tel
jesen munkává való alakításának le
hetetlenségét mondja ki speciális eset
ben, amelyet az első két főtétel mint 
lehetőséget megenged: ha t. i. az ab
szolút zérusfok elérhető volna. Ezt az 
esetet a harmadik főtétel azzal zárja 
ki, hogy kimondja az abszolút zérus
fok elérhetetlenségének elvét (1. Har
madik főtétel). — A T.-nak ez a mód
szere biztos eredményekre vezet, de 
nélkülözi a szemléletességet, mert az 
események lefolyásának mikéntjével 
nem törődik. Távolabb visz a kineti
kus tárgyalási mód, amely a termikus 
jelenségeket mechanikai jelenségekre ve
zeti vissza. Ha a molekulák alakjára, 
mozgására, a köztük ható erők ter
mészetére nézve bizonyos modellszerű 
feltevéseket vezetünk be, a statisztikus 
mechanikából ismert valószínűségi meg
gondolások alapján képet nyerhetünk 
a molekulák térbeli eloszlásáról, a ee- 
bességeloszlásról stb., amely eredmé
nyek gyakran számszerűleg igazolha
tók. — Ez a statisztikus módszer 
azonban az elsőnél kevésbbé megbíz
ható, mert hipotézisekkel dolgozik, 
míg az első a puszta tapasztalást veszi 
alapul. L. B.

Termodinamikai egyensúly. A termo
dinamika második főtételének értelmé
ben a természetben minden önként 
bekövetkező (irreverzibilis) változás
olyan, hogy dS >  ^ , aüol dQ  a rend

szerhez hozzáfolyt hőt jelenti. Ha 
egyensúly áll be, akkor a rendszer 
minden lehetséges (virtuális) változá
sának feltétele olyan, hogy ellenkezés
ben legyen az önként bekövetkező 
változás feltételével, vagyis

до_  *Q Ö U + S A
s  T T

eset azért zárható ki, mert ha vala
mely virtuális elmozdulás az egyik 
irányban lehetséges, akkor általában 
az ellenkező irányban is az; ha azon-

t SQ
ban az egyik irányra oS <  akkor 

őQ 1
az ellenkezőre <5S >  —  , ami nyilván
nem lehet egyensúlyi feltétel. Az előbbi 
egyenlőség a termodinamikai egyensúly 
feltételének legáltalánosabb kifejezése, 
amely a határozott feltételek között 
lefolyó változásokra az alábbiakban 
specializálható. — Ha a rendszer zárt, 
vagyis a környezettel való hőkicseré
lődés is ki van küszöbölve, akkor 
dQ =  o, tehát $S =  o, ami annyit 
jelent, hogy egyensúlykor az entrópia 
maximum. Állandó hőmérsékleten le
folyó reakció egyensúlyi feltételét a 
szabadenergiával lehet kifejezni. Mi
vel önként bekövetkező változáskor 
dTF <  dA (dA a tényleg befoga
dott munka), az egyensúly feltétele 
STF = dA. Ha speciálisan dA =  o. 
akkor STF — 0. Heterogén rendsze
rek egyensúly feltételének kifejezése a 
kémiai termodinamikában gyakran a 
kémiai potenciálok segítségével törté
nik. Két fázis akkor van egyensúlyban, 
ha a fázist felépítő komponensek ké
miai (elektromos rendszerek esetében 
elektrokémiai) potenciáljai megegyez
nek. L. В .

Termodinamikai hőmérséklet. A 
termodinamika második főtétele mó
dot nyújt arra, hogy a hőmérsékletet 
elméletileg definiáljuk. Ha ugyanis 
két hőrezervoárt veszünk, amelyek

46*
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(empirikusan definiált) hőmérséklete 
Tj  és Ta és e két tartály között bár
mely rendszert megfelelő értelemben 
reverzibilisen, periodikusan működte
tünk, akkor ez a rendszer állandó 
munkaszolgáltatásra alkalmas, azon
ban a munkatermelés közben egy bi
zonyos mennyiségű hő folyik át a me
legebb hőtartályból a hidegebbe. A 
második főtétel értelmében a munka
termelés hatásfoka az igénybevett 
folyamattól teljesen független és ki
zárólag a két tartály hőállapotától 
függ, vagyis

ö f (Tf ) /  (Ta)
' Qf f (Tf ) ’

almi f(T) egyelőre ismeretlen tempera- 
túrafüggvényt jelent. E függvény he
lyett Lord Kelvin difiníciószerűen ma
gát a hőmérsékletet vette (f(T) =  T), 
ezzel a termodinamikai (abszolút) hő
mérséklet definiálva van. Az így meg
határozott hőmérséklet egységéül a 
C e l s i u s  hőmérséklet egységét tarto t
ták meg. A hőmérséklet tehát egyér
telműen meg van határozva, ha az 
egyik tartály hőmérsékletét ismerjük 
és az e között, valamint az ismeretlen 
hőmérsékletű tartály között működő 
körfolyamat munkatermelésének hatás
fokát megállapítjuk.

Az ideális gáz hőkitágulása és az 
abszolút hőmérséklet között arányos
ság áll fenn és ezért az előbbi bonyo
lult hőmérsékletmérési módot egysze
rűen az ideális gáz kitágulásának ész
leléseivel helyettesíthetjük. Az ideá
lis gázhőmérő adatai tehát a „termo
dinamikai“ hőmérő adataival egyez
nek, a valóságos gázok pedig ezt az 
ideális esetet jól megközelíthetik, 
illetve adataik arra átszámíthatok.

L. B.
T erm od in am ik a i p o ten c iá l, 1. Sza

bad energia.
T erm o e lek tro m o s  áram , 1. Seebeck- 

hatás.
T erm oelem , 1. Hőmérők.
T er m ő -g a lv á n e le m e k , olyan galván

elemek, melyek ugyanazon elektrolit

oldatba merülő, azonos anyagú, de 
különböző hőmérsékletű elektródból 
állnak. A T.-ek elektromotoros ereje 
függ a két elektród közötti hőmérsék
letkülönbségtől, továbbá az elektród 
elektrolitos oldástenziójának, az oldal 
ozmózisnyomásának és az ionok átvi
teli számának a hőmérséklettel való 
változásától. E. G. T.

T erm ő h ely  valamely növényfaj vagy 
növényszövetkezet előfordulási helyén 
uralkodó külső életfeltételek összessé
ge (1. ökológia), megfelel az életföld
rajz b i о t  ó p, élettér (1. ott) fogalmá
nak. T. és növényszövetkezet nem 
mindig párhuzamosak, azaz ugyan
azon Т.-en (ugyanazon életfeltételek 
között) flórafejlődéstörténeti okokból 
vagy a település és verseny különbö
zősége folytán különböző asszociációk, 
viszont különböző T.-eken néha azo
nos növényszö vetkezet tenyészik. S.R .

T erm o io n o zá s  az a jelenség, hogy 
minden izzó fémből elektronok lép
nek ki. L. Edison-hatás és Izzókatód.

T erm o k ém ia  a fizikai kémiának az 
a része, amely a kémiai változásokat 
kísérő hőváltozások tanulmányozásá
val foglalkozik. A T.-i egyenletek 
energetikai egyenletek lévén, bennük 
a belső (kémiai) energiaváltozások és 
külső hőeffektusok közötti kapcsolat 
jut kifejezésre. Hess már igen korán, 
a termodinamika első főtételének fel
fedezése előtt felismerte, hogy e kap
csolatra az energia megmaradásának 
elve érvényes, amit a róla elnevezett 
tételben hozott kifejezésre. E tétel 
szerint a reakcióhő független az út
tól és az időtől, melyen és mely alatt 
a változás bekövetkezett, ellenben 
kizárólag a rendszer kezdeti és végső 
állapotától függ. A Hess-tétel nem 
egyéb, mint az első főtételnek kémiai 
reakciókra való alkalmazása (1. Első 
főtétel), melyet éppen ezért a T. fő
tételének is szokás nevezni. — A 
Hess-tétel elméleti jelentőségén kívül 
a gyakorlatban is hasznos szolgálato
kat tesz, mert segítségével olyan 
reakcióhők kerülő úton való kiszámí
tása válik lehetővé, melyek közvetlen
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■kísérlettel nem határozhatók meg (1. 
Képződéshő). L.B.

Termokémiai titrimetria a térfoga- 
tos analízisnek egyik, fizikai-kémiai 
mérőmódszerrel dolgozó ága. Azon 
alapszik, hogy a kémiai reakcióknál 
felszabaduló hőmennyiségek mérése is 
alkalmas a vizsgált oldatban levő ke
resett alkotórész és a mérőoldatban 
levő reagens között végbemenő reak
ció ekvivalens pontjának megállapítá
sára. A vizsgálandó oldatot e célból 
Dewar-edénybe teszik és a mérőoldat 
minden részletének hozzáadása után 
a hőmérsékletet Beckmann-h őmér övei 
megállapítják. Alkalmazható az alkáli- 
és acidimetria, a redoxi-titrálások és 
csapadékos titrálások egyes eseteiben, 
amikor a többi ismeretes mérőmód
szerek valamilyen okból nem használ
hatók. Sz. L. és V. A.

Terinoluniiniszcencia melegítés foly
tán keletkező foszforeszkálás. Ilyen 
szigorúan véve nincs is. Ha némely 
foszforeszkáló anyagot (foszforokat) 
melegítünk, akkor a foszforeszkálás 
gyorsabban megszűnik; ugyanannyi 
energiát rövidebb idő alatt sugároz ki 
a test. De puszta melegítés foszforesz- 
kálást nem idéz elő. M. J.

Termomágneses és termoelasztikus 
jelenség. Készítsünk olyan hőelemet, 
melynek egyik összeforrasztott fémé 
ferromágneses (1. ott). Ha ezt a hő
elemet mágneses térbe helyezzük, ak
kor az elektromotoros ereje megvál
tozik. Ez a termomágneses jelenség. 
Akulov elméleti úton arra az ered
ményre jutott, hogy az elektromoto
ros erő változása a ferromágneses 
anyagban fellépő mágnesezés erős
ségének (1. Mágneses mennyiségek) 
négyzetével egyenesen arányos. A ta 
pasztalat ezt megerősíti, ha a ferro
mágneses anyag lágy. Eddig a nik
kel-réz és vas-réz összetételeket vizs
gálták. — Ugyancsak ilyen hőele
met képzeljünk egyenes irányban ki
feszítve. Ekkor a feszítés folytán az 
elektromotoros erő ugyancsak meg
változik, mégpedig változása egyene
sen arányos a feszítő erővel (Aku

lov). Ez a termoelasztikus jelenség. 
A tapasztalat ezt is megerősíti, amíg 
a feszítő erő a rugalmasság határá
nál kisebb. Mihelyt a legkisebb meg
maradó (plasztikus) megnyúlás elő
áll, az arányosság megszűnik. M. J.

Termomágneses hatások. Fémlap 
egyik élét melegítsük, szembenlévő élét 
pedig hűtsiik. Ekkor a lapban h ő- 
á r a m halad a melegített éltől a hű
tött él felé. Állítsuk ezt a lapot m á g 
n e s e s  térbe úgy, hogy a mágneses 
erővonalak a lapra merőlegesek legye
nek. Tehát a lap az északi és déli pó
lus között van. Ekkor kétféle jelenség 
áll elő. 1. Potenciálkülönbség keletke
zik olyan irányban, amely a hőáram és 
a mágneses erővonalak irányára merő
leges, tehát a fémlapban a hőáramra 
merőleges irányban. Ez a Nernst-hatás 
(1. ott); 2. Hőmérsékleti különbség áll 
elő ugyancsak a hőáramra és a mág
neses erővonalakra merőleges irányban. 
Ez a Leduc—Righi-hatás (1. ott). Eze
ket a jelenségeket T. néven szokták 
összefoglalni. M. J.

Termonasztia, 1. Nasztiák.
Termosztát állandó hőmérsékletű 

fürdő. 0° és 100° közt a T.-t több
nyire vízfürdő, melyet jéggel lehet hű
teni, vagy meleg vízzel, gőzzel, állandó 
elektromos árammal, vagy állandó gáz
lánggal lehet melegíteni. Ilyen változó 
hőmérséklet pl. akkor kell, ha hőmérő
ket akarunk összehasonlítani. A fürdő 
vizét jól meg kell keverni. 100° és 250° 
közt víz helyett olajat használnak. 
250° és 600° közt a fürdő salétrom. 
Káli- és nátronsalétromot molekula- 
súlyuk arányában (101: 85) kevernek 
és kívülről elektromos árammal melegí
tenek. 600°-on felül a T. elektromos 
úton fűtött légfürdő. — Azonkívül ol
vadó és forrásban levő anyagokat is 
lehet T. gyanánt használni. Hyen az 
olvadó jég vagy olvadó fémek (higany, 
arany, ezüst, cink, ón, réz stb.). A for
rásban levő folyadékok közt legfonto
sabb a víz, de használják még számos 
más folyadék forráspontját is állandó 
hőmérséklet előállítására. Ha hőmérő 
két akarunk ilyen módon osztályozni,
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akkor tekintetbe kell venni azt is, hogy 
a forráspont a légnyomástól is függ.

0° alatt állandó hőmérsékletet hűtő
keverékkel, vagyis jégnek és sóknak 
keverékével lehet előállítani. Ha 100 g 
jeget 33 g konyhasóval keverünk, akkor 
— 21‘2°-ot kapunk; 100 g jég és 200 g 
kalciumklorid keveréke — 35°-os. Ha 
alkoholt folyékony szénsavval keve
rünk, — 65°-ig juthatunk. Ha pedig 
az alkoholt párolgó folyékony levegő
vel hűtjük, — 150°-ig mehetünk. Még 
alacsonyabb fürdőt folyékony hidrogén
nel állítunk elő, a legalacsonyabb hő
mérsékletű T.-ot pedig folyékony hé
liummal. M. J.

Termotropizmus, növényrészeknek 
hőingerre bekövetkező görbüléses moz
gása. Lényegében azonos a fototro- 
pizmussal. G. E.

Térrács, 1. Atomrács.
Terra rossa (olasz kifejezés =  vö

rös föld). A Földközi-tenger partvi
dékének jellemző talajtípusa; örök
zöld levelű erdők alatt bő csapadék 
és aránylag magas hőmérséklet hatá
sára keletkezett humuszszegény, igen 
kötött talajnem, mely színét a benne 
levő vashidrátoknak köszöni B. B.

Terrasz, 1. Folyóvölgyek.
Tértöltés (elektroncsőnél). Az izzó

szálból kilépő negatív töltésű elektro
nok visszalökik az utánuk jövő újabb 
elektronokat és nem engedik érvénye
sülni a pozitív feszültségű elektródok 
vonzó hatását. Ennek következtében 
az emissziós áram csak lassan emel- 
kedhetik (1. Emissziós áram). V.M.

Tértöltés (szilárd elektrolitoknál) 
az elektrolízis közben a rosszul veze
tő szilárd elektrolitok belsejében fel
halmozódó töltés, mely az elektroli- 
záló feszültséggel ellentétes irányú 
potenciál-esést hoz létre (1. Szilárd 
elektrolitok. E. G. T.

Tesla-áram nagyfeszültségű és igen 
gyors váltakozású áram. A következő 
módon állíthatjuk elő. Kapcsoljunk 
egymás után szikraközt, kondenzátort 
és tekercset. Ez a kör zárt oszcillá
tor. Kapcsoljuk össze a szikraköz két 
elektródját induktor szekunder teker

csének két végével. Ha a szikrázást 
megindítjuk, előbbi körünkben elektro
mos rezgések keletkeznek. Tekercsünk, 
mely kevés menetű és vastag rézdrót
ból készül, egyúttal transzformátor
nak primer tekercse. Állítsunk bele 
sok menetű, vékony rézdrótból álló 
szekunder tekercset. Ez a T e s l a -  
t r a n s z f o r m á t o r ,  melynek vas
magja nincs, tehát úgynevezett lég
transzformátor. A szekunder tekercs 
két vége közt igen nagy feszültséget 
lehet előállítani. A két tekercset egy
mástól és a szekunder tekercs mene
teit gondosan kell szigetelni. Ezért a 
szekunder tekercset sokszor paraffin
ban áztatják vagy olajba merítik. A  
szekunder tekercs végét bátran meg
foghatjuk, mert a nagy rezgésszám 
okozta bőrhatás (1. ott) folytán az 
áram testünkbe nem hatol és így nem 
ártalmas. Ujjunk és a szekunder te
kercs vége között néhány centiméter 
hosszú szikrát üttethetünk át. Ha 
egyik kezünkkel megfogjuk a szekun
der tekercs végét, másik kezünkbe pe
dig Geissler-csövet veszünk, ez vilá
gít. M. J.

Tesla-transzformátor, 1. Tesla-áram.
Tetánusz, 1. Izomösszehúzódás.
Tétisz, a Föld középkorán és a har

madkoron át Eurázia és az indo-afri- 
kai kontinens között elhelyezkedő nagy 
geoszinklinális, az ősi Földközi-tenger 
neve. Partjai a geológiai korok folya
mán gyakran változtak, de általában 
mindvégig megőrizte geoszinklinális jel
legét. Ma a Földközi-tengerben keres
hetjük a T. maradványát. A T. igazi 
orogén (1. ott), és mint ilyen, Eurázia, 
Észak-Afrika és India fiatal lánchegy
ségeinek szülője. H. F.

Tetrad, 1. Redukciós osztódás.
Tetraploid, a. m. négyszeres kro- 

mozómaszám, 1. Additív sejtmagosztó
dás, Kromozómaszámtörvény.

Tetróda, 1. Többrácsos elektroncsö
vek.

Thallofid-cella. A T. működése ha
sonló a szelén-cella (1. ott) működé 
séhez, belső fényelektromos hatáson 
alapszik. A T.-nál is megvilágításkor



727

a cella ellenállása változik meg. Nagy 
előnye, hogy nemcsak ultraibolya és 
látható fénnyel szemben érzékeny, ha
nem vörös, sőt ultravörössel szemben 
is. A fényre érzékeny elektródáját thal
lium- és kénvegyülete képezik. F. M.

Thanatocönózis ( =  hullaközösség), 
a biocönózisszal (1. ott) ellentétes 
fogalom s egykori élőlények hullái
nak összessége. Nagy viharok alkal
mával a tengerpartokon tengeri kagy
lóknak és csigáknak nagytömegű hul
lái halmozódhatnak fel s ilyenkor 
T.-t alkotnak. A nagyobb tavakban 
is, körülbelül a tómeder derekán kö
röskörül kagyló T. halmozódik ösz- 
sze. T.-nak foghatjuk fel pl. a Tisza- 
folyó felszínén az elpusztult „tisza
virág“ hulláinak nagy tömegét (1. 
Thanatotop). V. L.

Thanatotop (— hullatér), a biotop
pal (1. ott) ellentétes fogalom. Az a 
körülhatárolt terület, melyen a tha
natocönózis (1. ott) tagjai halmozód
nak össze. V. L.

Thermák az állandó hőmérsékletű, 
meleg források. Vouk megkülönböztet: 
hideg Th.-at, melyeknek hőmérséklete 
18 C° alatt van, langyos Th.-at: 18— 
30 C°, meleg Th.: 30—50 C°, forró
vizű Th.: 50—70 C° és gőzölgő Th.-at 
70 0°-tól fölfelé. V. L.

Thermo-, 1. Termo-.
Therofita, 1. Életforma.
Thigmomorfózis a minőségi szerv

képzésnek azon módja, amelynél a 
fejlődési folyamat megindulásának és 
lezajlásának előfeltétele a formálandó 
anyag és a formáló tényező közvetlen 
érintkezése. Nem valószínű, hogy az 
érintés maga, mint olyan hat inger
ként, hanem az érintkezéssel kapcso
latos egyéb, főleg kémiai és fizikai 
faktorok játszanak közre. A Th. az 
indukciónak egyik alakja, amelynél 
közvetett hatás nem érvényesül. A 
legjobban tanulmányozott Th. a két
éltűek szemlencséjének és velőlemezé
nek (a későbbi idegrendszer) kelet
kezése. A szemlencsét ugyanis a két- 
éltűeknél, sőt valószínűleg az összes 
gerinceseknél, az elsődleges szemhó

lyag közvetlen érintés révén indukál
ja az ektodermából. Ha az ektoderma 
és a szemhólyag között az érintkezés 
akár közbehúzódó kötőszöveti sejtek, 
akár más ok miatt elmarad, a fajok 
legnagyobb részénél lencse nem ala
kul. Hasonló folyamat játszódik le az 
idegrendszer fejlődésénél. Ennek elő
futárát, a velőlemezt az ektodermát 
alábélelő ősbélhát érintése indukálja. 
Ha az ektoderma alábélelése elmarad, 
velőlemez, illetve idegrendszer nem 
fejlődik (1. Exogasztrula).

Thigmotropizmus, 1. Haptotropiz- 
mus.

D. E. és K. A.
Thixotrópia. Nagymértékben liofil 

gélek mechanikai igénybevételre, rázás
ra, keverésre elfolyósodnak, azaz vissza
alakulnak szolokká. Ha a mechanikai 
igénybevétel megszűnik, meghatározott 
idő múlva ismét megdermednek. így 
viselkedik pl. a ferrihidroxid-, az alu- 
miniumhidroxidgél, a gelatínakocsonya 
stb. A megszilárdulás ideje a gél ré
szecskéinek szolvatáltságától, elektro
mos töltésétől és a részecskék alakjától 
függ. Minthogy a részecskék liofilitá- 
sát és elektromos töltését elektrolitek- 
kel (koagulátorokkal) befolyásolhat
juk, ezért a megszilárdulás ideje a gél
ben lévő koagulátorok minőségétől és 
koncentrációjától függ. E jelenség ma
gyarázatát abban leli, hogy a gélrészecs
kéket összefűző lioszférák mechanikai 
igénybevétel hatására elroncsolódnak, a 
részecskék ezáltal egymástól különvál
nak. Ha roagárahagyjuk a rendszert, 
a lioszférák ismét visszaalakulnak s 
egymásba merülve kötőanyagként mű
ködnek a gélrészecskék között. Anizo- 
dimenziós részecskékből álló géleknél a 
lioszférák elroncsolódásán és visszaala- 
kulásán kívül a részecskék rendeződé
sének is nagy szerepe van. Thioxotróp 
gélek a részecskék rendezettsége követ
keztében általában anizotropok. B. A.

Thomson-hatás. Ha egy homogén 
vezetőben az áram mentén a hőmér
séklet változik, úgy a Joule-hőn (1. 
ott) kívül még egy hőhatás lép fel: 
a Thomson-hő. Ennek előjele függ az



728

áram irányától úgy, mint a Peltier- 
hőé (1. ott), vagyis ha bizonyos irá
nyú áram hőfejlődést okoz, úgy az 
áram irányát megfordítva hőeltünés 
áll be. — Vannak vezetők (pl. Си, Ад), 
melyekben hő fejlődik, mikor az áram 
a hőmérséklet esésének irányában ha
lad (pozitív T.), míg másfajta vezetők
ben (pl. Pt, Fe) ilyenkor hő tűnik el 
(negatív T.). A T. a Joule-hatáshoz 
képest kicsiny. F. M.

Thomson-képlet, 1. Elektromos rez
gés.

Thonison-szabály értelmében a gal
vánelemek elektromotoros erejét (E) ki 
lehetne számítani az elemben végbe
menő áramtermelő folyamat reakció- 
hőjéből (Q): EF =  Q, ahol F a Fara- 
day-szám. A T. azonban általában nem 
érvényes, mert az elektromotoros erő 
és a reakcióhő között a Gibbs—Helm-

dE
hultz-egyenlet áll fenn:EF—Q -F T-^j.
(1. Galvánelemek). A T. alapján tehát 
сбак akkor számítható ki a g a lv á n e l e 
mek elektromotoros ereje, ha az elek
tromotoros erő hőmérsékleti koefficiense

nulla, vagy legalább is igen

kicsi. E. G. T.
Thorium. 1828 óta ismeretes négy- 

vegyértékű kémiai elem (vegyjele Th); 
Berzelius fedezte fel ritkaföldtartalmú, 
Norvégiában található ásványokban. 
Nagyiparilag a monazithomokból nye
rik 0- Radioaktív ásványok) és főleg 
a gázvilágításnál használt izzótestek 
(Auer-harisnya) előállítására használ
ják. Nevezetes tulajdonsága az, hogy 
radioaktív és mint ilyen, az ú. n. thó- 
rium-bomlássornak az anyaeleme (1. 
Radioaktív bomlássorok). I. L.

Thorium A, — B. — C, — C', 
— C", 1. Aktív lerakódás.

Thorium D, 1. Thórium-ólom.
Thórium-bomlássor, 1. Radioaktív 

bomlássorok.
Thóriuin-emanáció, 1. Emanációk.
Thórium-ólom. A thórium-bomlás

sor végső, már nem radioaktív tagja az 
ólommal izotóp thórium-Z); ez végered

ményben hat а-részecske (héliumatóm- 
mag) kibocsátása útján keletkezik a 
thóriumból, tehát az atom súlvának a 
Th — 6 He =  ThD

ä « - 8X4 =  808 esyenW Kennt 
208-nak kellene lennie. Különösen tiszta 
thórium-ásványokból (pl. ceyloni tho- 
ritból) leválasztott ólomnak (thórium- 
ólom) az atómsúlyát valóban 207‘9- 
nek, tehát a közönséges óloménál (207) 
nagyobbnak találták. Mindazonáltal a 
thórium-ásványok ólomtartalma rend
szerint bonyolultabb eredetű, úgyhogy 
a T. mennyiségéből nem lehet olyan 
biztos következtetést vonni az illető
ásvány geológiai korára, amint ez az 
uránium-ólom mennyileges elemzése 
alapján lehetséges (1. Uránium-ólom).

I.L .
Thorium X. A thórium-bomlássor- 

nak rádium-izotóp tagja (1. Radioak
tív bomlássorok). Anyaeleme a rádió- 
thórium, amelyből periodikusan le lehet 
választani az aránylag gyorsan (néhány 
nap alatt) regenerálódó thórium-X-et. 
A radiothórium mellől úgy lehet el
választani, hogy ennek oldatához vas- 
(ferri-)kloridot adnak és ezt ammóniá
val kicsapják. A csapadék magával vi
szi a radiothóriumot, míg a thórium-X 
oldatban marad. Az így előállított T. 
kb. egy nap alatt egyensúlyba jut a 
thóriumemanációval és az ebből kelet
kező aktív lerakódással, melyeknek igen 
erős sugárzóképességük van. Ezért és a 
könnyű előállíthatósága, egyszerű ke
zelhetősége miatt a Т.-et gyakran al
kalmazzák a rádiótherápiában. 1. L.

Thoron, 1. Thórium-emanáció.
Thrombokinase, 1. Véralvadás.
Thymus. 1. Csecsemőmirigy.
Thyroxin, 1. Pajzsmirigy.
Till. 1. Pleisztocén.
Tisia a Kárpátok íve által körül

ölelt pannóniai medencében feltétele
zett, a geológiai idők folyamán elsüly- 
lyedt hegységtömb. A T. a kréta-kor
szakban végbement hegyképződés fo
lyományaként emelkedett ki s a har
madkor folyamán rögökre tagolódott 
és fokozatosan alásüllyedt. Ezen fel
fogás szerint a Magyar Középhegység
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inásodkori rögei az elsüllyedt T.-tömb 
fennakadt részletei. A Kárpátok fel
gyűrődésében a T. a közbenső hegy
ség (1. ott) szerepét játszotta. H. F.

Tiszta származéksor. Johanvsen sze
rint, aki e fogalmat „reine Linie“ (szó- 
szerint: tiszta vonal) elnevezéssel be
vezette az örökléstudományba „egyet
len abszolúte magamegtermékenyülő 
homozigóta egyéntől származó (izo- 
gén) egyének összessége, amelyek szapo
rodásában is kizárólag magamegtermé- 
kenvülés történik“. A T. a legkisebb 
egység, amelyre önmegtermékenyülő fa
jok felbonthatók, mert ezeken belül leg
feljebb modifikáció észlelhető, eltekint
ve az esetleges mutációk fellépésétől. 
A Т.-okból összetett populációk (1. o.) 
egyénei keveredetten alkotják a popu
lációt, de mivel magamegporzók, egy
más genotípusát kölcsönös megtermé
kenyítéssel nem zavarják. Az ilyen po
pulációt egyedkiválogatással szét lehet 
bontani Т.-okra. Az ilyképen szétválo
gatott Т.-ok között lesznek egymással 
teljesen megegyező genotípusúak is. Az 
ilyen, egymással azonos T.-okat együt
tesen b i o t í p u s  nak (1. ott) ne
vezzük. Ilyen biotípusok alkotják a ter
mesztett autogám növényfajták „fajta- 
elemeit“, a nemesítés alapegységeit.

Sz. Z.
Tiszta tenyészet (szövettenyésztés) 

sorozatos átültetés után nyert egyetlen 
alapszövetféleségből (kötőszövet, hám 
stb.) álló tenyészet. Cs. M.

Tiszta tenyésztés, 1. Tenyésztési el
járások.

Tiszta vonal, 1. Tiszta származék-
ВОГ.

Titer-anyagok. Titrálás útján csak
is a használt mérőoldat koncentráció
jának pontos ismerete birtokában vár
ható helyes eredmény. Sok esetben 
azonban a mérőoldat koncentrációja 
(t i t e r e) gondos eltartás esetében 
is állás közben bomlás folytán meg
változik, sőt több olyan mérőoldat is 
van, amelynek koncentrációja már a 
készítéskor bizonytalan, mert az ol
dat készítésére használt anyag nem 
;il| rendelkezésre a képletének megfe

lelő teljes tisztaságban. Mindkét eset
ben a mérőoldat helyességét ellen
őrizni kell, azaz meg kell állapítani, 
hogy az oldat koncentrációja mennyi
re tér el az eredeti koncentrációtól. 
E célból vele alkalmas ú. n. t i t e r -  
a n y a g o t  titrálnak meg és kiszá
mítják, hogy az ekkor elfogyott cm3-ek 
száma mennyire tér el attól az érték
től, amelyet kapni kellett volna, ha a 
mérőoldat koncentrációja helyes. Az 
ily módon nyert szám az ú. n. f a k- 
t о r, amellyel tehát a titrálások során 
a mérőoldatból fogyott cm3-ek szá
mát helyesbíteni kell. — Valamely 
anyag csak úgy használható titer- 
anyagnak, ha képletének teljesen meg
felel, könnyen és tisztán előállítható, 
bomlás nélkül eltartható, nem higro- 
szkópos, magas egyenértéksúlyú ve- 
gyület, amelynek tisztasága kvalitatív 
reakciókkal könnyen ellenőrizhető és 
amelynél a titrálási hiba vagy elha
nyagolhatóan csekély vagy legalább is 
pontosan megállapítható. Sz. L. és V. A.

Titrálás, 1. Titrimetria.
Titrálás (értékmeghatározás): a sze- 

rológiában jelenti immunsavók erőssé
gének (hatásosságának), vagyis immun
anyagtartalmának mérését, amire kü
lönböző eljárások szolgálnak. Antitoxi- 
kus savók mérése állatkísérlet útján 
történik. Antitoxikus savók kipróbálá
sa kísérleti állatsorozattal történik oly- 
képen, hogy a sorozat mindenik tagja 
egyforma nagyságú, több vagy sokszo
ros halálos toxinadagot s ezzel együtt 
növekvő savómennyiséget kap; az a leg
kisebb savóadag, amely az állat életét 
megmentette, jelzi a savó erősségét (t.i- 
terét). A toxinmennyiség ily kísérlet
ben önkényesen van megválasztva, úgy
szintén az egységül szolgáló antitoxin- 
mennyiség is. A diftériaellenes savóból 
annyit neveznek immunitási vagy anti
toxikus egységnek (=  AE), amennyi 
250 g-os tengerimalacot éppen még 
megvéd a 100-szoros halálos toxinadag 
ellen. Egyszerűbb az eljárás, ha meg
állapítják, hogy a biztosan halálos 
toxinadag ellen mennyi savó ment meg 
egv kísérleti állatot és ezt a savómeny-
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nyiséget az állat testsúlyához viszo
nyított számértékben fejezik ki; ha pl. 
valamely kigyóméregellenes immunsavó
ból 5 g egy 2000 g-os nyulat megvéd 
a halálos méregadag ellen, akkor annak
erőssége =  =4 400-as, más szóval

JUuu 2
az állat testsúlvának -r-— része. Mint- 400
hogy a különböző állatfajok egy és 
ugyanazon méreg iránt különböző mér
tékben fogékonyak, ez a számérték ál
latfajonként külön határozandó meg. 
Az infekcióellenes (védő, gyógyító) sa
vók erősségét az a legkisebb savómeny - 
nyiség fejezi ki, amely valamely állatot 
az egyidejű vagy közel egyidejű, kü
lönben halálos fertőzés ellen megvéd; 
ez az állat faja és testsúlya szerint 
ugyancsak más és más. Agglutináló sa
vónak titerét az a legnagyobb hígítása 
jelzi, amelv még határozottan aggluti
nál. P. Я.

Titrimetria a kvantitatív kémiai ana
lízisnek azon ága, amely a meghatá
rozandó alkotórészt úgy méri, hogy 
egv pontosan ismert koncentrációjú 
reagensnek (mérőoldatnak) azt a tér
fogat- vagy súlymennyiségét állapítja 
meg, amely a keresett alkotórésszel 
való valamely teljes reakció elérésé
hez éppen szükséges és ebből számít
ja ki a keresett anyag mennyiségét. 
—- T.-s mérések céljaira csak olyan 
reakciók alkalmasak, amelyek gya
korlati értelemben pillanatok alatt, 
tökéletesen, minden esetleges mellék
reakció teljes kizárásával zajlanak le 
és amelyeknél a végreakció akár köz
vetlenül (a mérőfolyadék vagy a mé
rendő alkotórész saját színén vagy 
megfelelő indikátor segítségével), akár 
közvetve (konduktometrikus vagy po- 
tenciometrikus méréssel) élesen meg
figyelhető. A legtöbb T.-s eljárás a 
gravimetriával ellentétben nem spe
cifikus, tehát csak akkor alkalmazha
tó, ha a vizsgálandó oldat kvalita
tív összetételét megállapítva bebizo
nyosodott, hogy nincs jelen olyan más 
alkotórész, amely a kérdéses reakció
ban szintén részt venne. A T.-s meg

határozások a gyakorlatban mégis na
gyon kedveltek, egyrészt mert rövid 
idő alatt elvégezhetők, ha a mérőol
datok már készen vannak, másrészt 
pedig, mert sok esetben nagyon híg 
koncentrációjú mérőoldat alkalmazha
tósága révén a velük elérhető kvan
titatív mérési határ sokszorta felül
múlja a gravimetrikus módszerek ál
tal nyújtott mérési lehetőséget; a súly- 
szerinti titrálás alkalmazása pedig 
egyes esetekben a gravimetriában el 
nem érhető nagy pontosságra vezet.

A meghatározás pontosságát’ befo
lyásoló hibaforrások lehető csökken
tésére, ahol az csak lehetséges, d i
r e k t  t i t r á l á s t  alkalmaznak, az
az a mérőoldat részleteit juttatják a 
végreakció bekövetkeztéig a meghatá
rozandó anyag oldatához. Olyan ese
tekben azonban, mikor a titrálási re
akció időbeli lefolyású, vagyis nem 
pillanatok alatt zajlik le,, a mérőol
datot feleslegben alkalmazzák és a 
reakció befejeződése után ezt a feles
leget egy másik alkalmas mérőoldattal 
visszamérik; az így végzett, úgyneve
zett v i s s z a t i t r á l á s  eredményé
ben azonban mindkét mérőoldat hibája 
benne foglaltatik és térfogatos méré6 
esetében a leolvasási hibák is megkét
szereződnek. Előfordulhat még, hogy 
direkt titrálással azért nem lehet helyes 
eredményt nyerni, mert a mérendő al
kotórész a mérőoldattal képezett re
akciós elegyben illékonnyá válik, vagy 
pedig mert a titrálási reakciót ez eset
ben, ha a mérendő alkatrész van feles
legben a mérőoldattal szemben, mellék
reakciók befolyásolják. Ilyenkor kivéte
lesen f o r d í t o t t  t i t r á l á s t  al
kalmaznak, az ismert térfogatú mérő
oldathoz adjákameghatározandó anyag 
oldatát a végreakció bekövetkeztéig. Így 
azonban az eredmény hibája nemcsak 
a titrálási hibákból adódik, hanem meg
felelő matematikai számítások szerint 
függ a vizsgálandó anyag oldatából el
használt mennyiségtől is, melynek négy
zetével fordítva arányos. Sz. L. és V. A,

Tó. Forel meghatározása szerint tó
nak nevezzük azt a minden oldalról
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zárt, a földfelszín mélyedésében — a 
medencében — meggyűlt álló víztöme
get, mely a tengerrel nincsen közvet
len összeköttetésben. Minden tóban 
meg lehet különböztetni p a r t i  (H' 
torális, 1. ott) és m é l y s é g i  (pro- 
fundális, 1. ott) övét, a s e k é l y  tó-  
val szemben. Mert a sekély tóban a 
legnagyobb mélység is olyan, hogy 
alámerülő növényzet belepheti, ámde 
a tóban van egy rendesen nagy terü
letű középponti mélységi öv, mely a 
magasabbrendü vízi növényektől tel
jesen mentes. Ezt a területet az ame
rikai limnológusok (1. Limnológia) 
a f i t  á 1 i s övnek is nevezik. I t t  te
hát a felszín, a kiterjedés nagysága 
nem döntő szerepű: it t  a m é l y s é g  
a meghatározó tényező. Mert egy se
kély tó sokszor nagyobb kiterjedésű 
lehet, mint a tó. A Balaton, a Fertő 
nem igazi tó tehát, hanem sekély tó, 
mert mélységük olyan, hogy legna
gyobb részüket belepheti és be is lepi 
magasabbrendü vizi növényzet. Pedig 
a Balaton, a Fertő területileg sok
szorta nagyobbak, mint pl. sok máé 
európai igazi tó.

Keletkezésükben három tényező já t
szik szerepet: 1. Természetes gátkép
ződés: jégárak, homokdűnék. 2. Ter
mészetes mélyedések: eróziós meden
cék, berogyások, vulkáni mélyedések, 
kráterek. 3. Tektonikus folyamatok: 
süllyedések, rétegződések.

A tó vizének hőmérsékleti viszonyai 
szerint három főcsoportot különböz
tetünk meg: 1. Hideg tavak, melyek
nek hőmérséklete nem emelkedik a 
4 C° fölé (sarkvidéki tavak, havasi 
tavak). 2. Mérsékelt tavak, vizük hő
mérséklete nyáron magasabb, télen ala
csonyabb 4°-nál. Ilyen a legtöbb mér
sékelt égövi tó. 3. Meleg tavak, vi
zük sohasem süllyed a 4 C° alá. A 
mérsékelt égöv számos és a forró ég
öv legtöbb tava.

Tó é l e t k ö r l e t e i .  Minden igazi 
tóban a következő életkörleteket le
het megkülönböztetni: 1. S z a b a d  
V í z- (pelagiális-) terület (1. Pela- 
gial). A következő életközösségek né

pesítik be: a) P l a n k t o n  (1. ott).
b) N e k t o n  (1. ott), c) N e u s t e n  
(1. ott. d) P 1 e u s t о n (1. ott). 2. T ó- 
f e n é k  (benthális terület, melyet nö
vények és iszaplakó állatok népesíte
nek be (1. Benthos). A parttól a tó- 
medence legmélyebb területe felé ha
ladva a következő ö v e к e t külön
böztetjük meg benne: a) P a r t i  (li- 
torális) ö v, mely a rendes partvonal
tól addig a mélységig terjed, ahol 
még vízbemerülő magasabbrendü zöld 
növényzet megélhet, b) P á r t  a  1 j i 
(szublitorális) ö v, melyben a növényi 
élet megszűnik s gazdagon népesíti 
be a vizi kagylók és csigák tömege.
c) M é l y s é g i  (profundális) ö v, mely 
a teljesen növényzetnélküli iszapterü- 
leteket foglalja magában: iszaplakó 
alsóbbrendű növények és állatok élnek 
benne, melyeknek napfényre, oxigénre 
nincsen szükségük, d) A b i e s z á 1 i s 
(=  nagy mélységi) öv (1. ott), mely 
azonban csak a 400 m-nél mélyebb ta 
vakban különböztethető meg.

T ó ö r e g e d é s  (tópusztulás). Min
den tó átmeneti életű képződmény. Fi
zikai, kémiai és biológiai körülmények 
törnek állandóan minden tó életére s 
végül elöregítik és megsemmisítik őket. 
Forel a következő öregedési fokoza
tokat különbözteti meg: 1. Ifjúkor. 
A tómedence eredeti alakja minden 
részletében megvan, semmi hordalék 
sem játszott közre; sem folyami, sem 
tavi alluvionok (1. ott) nem hatottak 
változtató módon. 2. Érettkor. A tavi 
alluvionok a tóban köröskörül a part 
szegélyén parti padot építettek. A fo
lyók torkolatánál deltakúpok kelet
keztek. Finom iszap töltötte be a tó
medence egyenetlenségeit. De a régi 
körvonal még mindig felismerhető az 
alluvionok alatt. 3. öregségkor. Min
denütt az alluvionok vették át ural
mukat s eltüntették a- régi medence 
eredeti körvonalait és alakját. Az egész 
tómedence a delták és parti padok sík
jából áll. 4. Sekélytókor. Az iszap a 
központi síkságot a tómedencében tel
jesen feltöltötte. Mélység már nincs: 
a parti pad magasságát érte el a köz
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ponti iszaptömeg. A parti növényzet 
mind több és- több területet hódít el 
a víztükörtől. 5. Mocsárkor. A feltöl
tés annyira előrehaladt már, hogy az 
alámerülő növényzet helyét is begyö
kerező és a víz fölött kiterjeszkedő 
mocsári növényzet lepte be. Víztükör 
már kevés és igen sekély.

T ó t í p u s o k .  Minden tó életegy
ség, melynek részei, életkörletei (1. Tó 
életkörletei) benső viszonyban vannak 
egymással. Magában véve a tó mikro
kozmosz, magasabbrendű életegység, 
melynek szervei a legszorosabb köl
csönhatással vannak egymásra. Bioló
giai szempontból a következő tótípu
sokat különböztetjük meg: I. T i s z 
t a v i z ű  t a v a k .  Vizük színtelen, 
tiszta, humuszanyagok nincsenek ben
ne (vagy nagyon kevés); iszapja kü
lönböző, de sohasem tőzegiszap. Két 
altípust foglalnak magukban: 1. Tá p-  
1 á 1 é к d ú s (eutrofikus vagy balti 
típus) t a v a k .  A vízben sok a növé
nyi táplálék s azért nagyon gazdag 
fitoplankton (1. ott) fejlődik ki ben
nük. Állatvilága is igen gazdag. A 
víz színe ettől kissé zöldessárga. Nyá
ron mindig éles hőmérsékleti és oxi
génrétegződése van, melyek a fenék 
felé fogyó értékeket mutatnak. Iszap
juk korhadó iszap: gyttja (1. ott). 
Mésztartalmúk és hidrogénionkoncen
trációjuk értéke magas; széndioxid
tartalom többnyire a telítettség fokát 
éri el. Ennek a típusnak felel meg 
Naumann politrofikus típusa is, vala
mint kis részben az ő mezotrofikus 
tótípusa. 2. T á p l á l é k s z e g é n y  
(oligotrofikus) t a v a k .  A vízben rop
pant kevés a növényi táplálék s azért 
nagyon szegény a növényi plankton. 
Télen és nyáron csekélyfokú oxigénré
tegződése van. Iszap szerves anyagok
ban szegény. Állatvilága is nagyon 
kevés. II. В а г n а V i z ű t a v a k .  
Vizük barna, mészben szegény, de hu
muszanyagokban gazdag. Iszapjuk dy 
(1. ott). Csak egy altípusuk ismere
tes pontosan. 3. Disztrofikus típus 
(1. ott), melynek vizében sok humusz

anyag van. Növény- és állatvilága 
csak néhány fajra szorítkozik.

A tisztavizű tavak típusába sorol
ható a Maucha által megkülönböz
tetett p a n n ó n i a i  t ó t í p u s  is, 
melybe a hazai dunántúli nagy tavak 
(Balaton, Fertő, Velencei tó) sorol
hatók. Táplálékanyagokban, mészben 
rendkívül gazdagok, oxigénnel rende
sen túltelítettek. Ezért nagyon sok 
növényi és állati élőlény van bennük. 
Vizük nagyon sekély. Ha azonban a 
T. fogalmát vesszük figyelembe, be 
kell látnunk, hogy a mi dunántúli ta 
vaink nem igazi tavak, hanem sekély 
tavak s így ez a „tótípus“ itt nem 
maradhat meg.

A tavakat h a l á s z a t b i o l ó 
g i a i  szempontok szerint is osztá
lyozzák, még pedig többnyire a hal
termelés mennyisége szerint, számítva 
évenkint és hektáronkint a kilogram
mokban nyert halmennyiséget. Igv 
megkülönböztetnek: 1. Nagyon jó ta 
vakat, évente 45 kg-nál több ha-ként.
2. Jó tavak, évente 30—45 kg/ha; 
közepes tavak, évente 15—30 kg/ha.
4. Gyenge tavak, évente kevesebb mint 
15 kg/ha. V. L.

Tócsa, kicsiny területű állóvíz, mely
nek partjait magasabbrendű zöld nö
vényzet lepi be s vizében is dús alá
merülő vagy meggyökerező növényzet 
él. Medencéjének fenekét vastag kor
hadó iszap lepi be. Állatvilága gazdag. 
Jellemzi, hogy vize nyáron többnyire 
kiszárad, télen pedig még kevéebbé 
nagy hidegek alkalmával is fenékig 
fagyhat. V. L.

Tomillares, 1. Durilignosa.
Tonogen, gyógyszer, összetételére 

nézve adrenalin (1. ott).
Topobionták azok az élőlények, me

lyek valamely biotóp (1. ott) vezető, 
jellemző szervezetei. V. L.

Topográfia, valamilyen területnek 
minél részletesebb, de minden gene
tikus és okozati viszony elkerülésével 
történő leírása. Ha ugyanezeknek a 
feltételeknek térkép tesz eleget, azt 
a térképet T.-i térképnek nevezik, 
ezek 1: 20.000, 1: 200.000 mértékben
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készülnek. Az ennél nagyobb mérté
kűek tervek, a kisebbek geográfiai 
térképek. Nálunk közönségesen a T.-i 
térképeket — előállítóikról — kato
nai térképeknek szokás nevezni. K. A.

Topokémiai reakció. Szilárd (kristá
lyos vagy amorf) testek olyan kémiai 
átalakulása, melynek következtében bel
ső szerkezetük (építőelemeiknek térbeli 
elrendeződése) nem változik meg. Ilyen 
pl. a zeoliteknél és a mesterséges per- 
mutiteknél tapasztalható báziskicseré- 
lődés (1. Permutithatás). B. A.

Tor. A normális légnyomás, 760 mm 
Hg rövid jele.

Tornádó kis átmérőjű, rendkívüli 
erejű viharforgatag. Belsejében erős fel
szálló légáramlás uralkodik, a légnyo
más igen kicsi; a minden oldalról ör- 
vényszerűen befelé tóduló levegő áram
lásának sebessége feltűnő nagy értéke
ket (200—400 méter másodpercenként) 
érhet el. A forgatag haladásának se- 
l>essége 6—12 m/mp, élettartama 1—2 
óra. Pusztító hatása szinte elképzelhe
tetlen : útjában épületeket rombolhat le, 
súlyos tárgyakat (vasúti kocsi) emel
het fel és hurcolhat magával. A T. for
gataga először felhőtölcsér alakjában 
jelentkezik, amely a földig terjedve ki
szélesedik és pár száz méter széles pá
lyán halad tovább. A tölcsérszerű for
gatagnak Wegener vizsgálatai és elmé
lete szerint a felhők között vízszintes 
folytatása van s ez szolgál a felhasz
nált roppant energia forrásául. Kedvez 
a T.-k kifejlődésének a légkörben fel
lépő erős függőleges hőcsökkenés és 
szomszédos légtömegek között fennálló 
nagy hőmérsékleti ellentét. Hazánkban 
T. igen ritkán fordul elő, Észak-Ame
rikában azonban igen gyakori. B. N.

Torziós inga. A fizikai vizsgálatok
ban már régóta kis horizontális erők 
lemérésére használják. Így Coulomb 
mágneses és elektromos erőket mért 
vele. Legismertebb és legelterjedtebb a 
g r a v i t á c i ó s  t o r z i ó s  i nga ,  
amelyet báró Eötvös Loránd (1848— 
1919), a budapesti tudományegyetemen 
a fizika professzora, négyévtizedes gra
vitációs vizsgálataiban használt. Tel

jesen új módszert eszelt ki a nehézség 
térbeli változásainak meghatározására, 
kidolgozta annak szigorú matematikai 
elméletét és megszerkesztette ezt a 
szinte hihetetlen érzékenységű és a sza
badban is biztos adatokat nyújtó esz
közét. — Lényegében egy vékony fém
dróton lógó könnyű, vízszintes rúd, 
melynek végeire nagyobb tömegek van
nak erősítve. A rúd többnyire alumí
niumból, a súlyok platinából, illetőleg 
aranyból valók. A nehézség térbeli vál
tozásainak megfelelően, a rúdra és fő
leg a végeken lévő súlyokra különböző 
nagyságú és irányú erők hatnak s a 
létrejövő forgató nyomatéknak meg
felelően, a rúd a horizontális síkban el
csavarodik oly fokban, amíg azt a drót 
rugalmas erejéből származó forgató 
nyomaték ellensúlyozza. Eötvös a tor
ziós ingát kétféle alakban használta:
1. A súlyok a rúd végeire vannak erő
sítve, tehát egy magasságban vannak.
2. Az egyik súly közvetlenül a rúd vé
gére van erősítve, a másik vékony drót
ra függesztve lóg a rúd végén, tehát a 
súlyok különböző magasságban vannak.

Az 1. alakú a nehézség potenciáljá
nak, az ÍJ-nak második differenciál- 
quotienseiből a

d2u  d2U ís d2u
dy- дх2 dxdy

kifejezéseket adja meg, amely adatok 
a nehézségnívó felületének görbületi 
viszonyairól nyújtanak felvilágosítást. 
Belőlük a h o r i z o n t á l i s  i r á-  
n v i t ó k é p e s s é g e k e t  számíthat
juk ki, ami a nívófelület görbületének 
a gömbfelülettől való eltérését és a 
főgörbületek irányát határozza meg. 
Ezért Eötvös g ö r b ü l e t i  v a r i o -  
m é t e r  nek nevezte.

A 2. alakú ezenkívül még a
(PU . PU
()n)z ts Oyöz

értékeket nyújtja, melyek a nehézségi 
erőnek, a p-nek változásait határozzák 
meg. Belőlük a horizontális síkban a ne
hézség legnagyobb változását, a g r a 
d i e n s t  és annak irányát számíthat-



7 3 4

juk ki. Ezért Eötvös h o r i z o n t á 
l i s  v a r i o m é t e r n e k  nevezte. E 
műszer tehát több és a különösen fon
tos gradiens értékeket adja meg, amiért 
is általában ezt használják s ezt ne
vezik E ö t v ö s - i n g á  nak. Kellő sű-

Eötvös-féle torziós inga.

rűségü államáshálózatban a gradien
sekből a nehézséggyorsulás relatív ér
tékeit számíthatjuk ki és megrajzolhat
juk az egyenlő nehézségű vonalakat, 
az i z o g a m m á k a t ,  amelyek kb. a 
földalatti sűrűbb tömeg felületének ré
tegvonalait jelentik. Ezenkívül egy-két 
invariábilis ingamérést (1. ott) végezve, 
az egész területre az abszolút értékeket 
adhatjuk meg.

Minthogy igen kis ( 1 . 10-e  CG8) 
E ö t v ö s - e g y s é g r e n d ű  erőket kell 
lemérnünk, a lengő szerkezetet a leg
gondosabban meg kell védenünk a külső 
zavaró hatásoktól. Ezért az vastag
falú, hármas fémtokba van zárva s az 
észlelés tükörleolvasással történik. Eöt
vös első próbaeszközeit a Süss Nándor 
Preciziós Mechanikai Intézet Budapes
ten, a múlt század nyolcvanas éveiben 
készítette s a későbbiek is mind itt ké
szültek. Az első már kiforrott alakú 
eszközök 1890-ből valók, amelyeket az 
egyre tökéletesebb modellek egész sora 
követett. Az észlelések meggyorsításá
ra már 1902-ben Eötvös két ilyen, kö
zös állványra szerelt és ellentétesen el 
helyezett eszközből álló műszert készít
tetett. Azóta kivétel nélkül az ilyen 
kettős ingákat használják. Halála óta 
a B á r ó  E ö t v ö s  L o r á n d  G e o 
f i z i k a i  I n t é z e t  a mérésekben 
szerzett tapasztalatai alapján újabb 
modelleket szerkesztett. A képen egy 
ilyen „Small Original Eötvös made in 
Hungary“ felírású legújabb ingát mu
tatunk be, mely 1930-ban Pékár Dezső 
intézeti igazgató utasításai és irányí
tása szerint készült, a külső mérések 
igényeinek megfelelő, célszerű újítások
kal, s amely Münchenben, a Deutsches 
Museumban ki van állítva. Londonban 
a southkensingtoni The Science Mu- 
seumban pedig Eötvösnek egy régi, 
egyingás eszköze látható. Szerte az 
egész világon több mint száz ingát 
használnak az Eötvös Intézet modell
jeiből. Bár külföldön a gyártással töb
ben foglalkoztak, e magyar eszközökön 
kívül csak a Berlin-Friedenaui Aska- 
nia-Werke műszerei vannak elterjedve, 
amelyek, ellentétben az eredeti Eöt- 
vös-féle vizuális észleléssel, automa
tikus regisztrálásra vannak berendezve. 
A Süss-cég is készített egy automa
tikus Eötvös-Rybár-féle ingát, amely
ből csak néhány példány van forga
lomban.

A T.-nak, mint nagyon érzékeny 
eszköznek, nagy jelentősége van a tu
dományban. A fizikában (1. Gravitá
ció-elmélet), a geofizikában (1. Izo-
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sztázia), a geodéziában (1. Invariábi
lis inga és Függő vonal-elhajlás), a 
szeizmológiában (1. Földrengéstan) és 
különösen a geológiában igen fontos 
kérdések megoldására használhatjuk. 
A Föld kérgében foglalt különböző 
sűrűségű anyagok a Föld felületén 
működő nehézségi erőben elárulják je
lenlétüket. Ezen erő részletes ismere
téből tehát, amelyet Eötvös eszközei 
nyújtanak a földalatti rétegek mene
tére, alakulatára, sőt bizonyos fokig 
azok minőségére következtethetünk. 
Éppen ezért a gyakorlati bányakuta
tásokban használják legnagyobb mér
tékben Eötvös ingáját, amikor is a 
Föld mélyében rejlő éftékes ásványi 
kincseket igyekeznek felkeresni, így 
egyes ércvonulatokat, sótesteket, sze
net stb. Leginkább a petróleum- és 
földgázkutatásokban használják s e 
téren különösen Amerikában, Texas
ban, Luisiánában, Mexikóban, Vene
zuelában igen nagy eredményeket ér
tek el.

Hazánkban a T. méréseket Pékár 
Dezső vezetése alatt az Eötvös Inté
zet végzi s eddig kb. 12.000 km2 te
rületet mértek fel teljes részletesség
gel. Ezenkívül a külföld meghívására 
Indiában és Franciaországban ismé
telten végeztek ilyen méréseket s a 
külföldi vállalatok is szívesen alkal
mazzák kutatásaikban az intézet ta
nítványait. P. D.

Torzítás. Mint minden gép, úgy a 
rádió is tökéletlenül működik és a 
stúdióban megszólaló hangokat bizo
nyos mértékben helytelenül, torzítva 
adja vissza. A T. háromféle módon 
nyilvánul meg. Az amplitúdó T. azt 
jelenti, hogy a hangkeverék elemei
nek egymáshoz viszonyított erősségei 
megváltoznak, tehát a készülék bizo
nyos hangokat erősebben, bizonyosa
kat gyengébben ad vissza. A fázis T. 
azt jelenti, hogy a hangelemek egy
máshoz viszonyított fázisai a leadott 
hangban mások, mint a felvettben. 
A fül szempontjából nem lényeges. 
A nemlineáris T. azt jelenti, hogy a 
leadott hangban olyan új elemek is

vannak (felhangok), amelyek az ere
deti hangkeverőkben nem voltak meg. 
Ennek oka a karakterisztikák gör- 
bültsége. A nemlineáris T. nagyságát 
a klirrfaktor jellemzi. Ez azt mondja 
meg, hogy a legelső felhang amplitú
dója hány százaléka az eredeti hang 
amplitúdójának. 5% alatti klirrfak- 
tort szoktak megkívánni. V. M.

Totálpreparátum (szövettenyésztós) 
rögzített és festett készítmény, amely 
úgy az ősdarabot, mint a növekedési 
zónát változatlanul (az eredeti táp 
talajban) tartalmazza. Cs.M.

Townsend elmélete, 1. ionozás lü 
késsel.

Toxin (görögül: toxikon =  méreg) 
az orvostudományban leginkább olyan 
méreg, mely szerves lényekből szárma
zik, aminők baktériumok, gombák, ki 
gyók, fulánkos rovarok stb. A bakté- 
rium-T.-ok lehetnek az élő csirák ki 
választott termékei, vagy a csirák szét
esése után ezeknek anyagából támad
nak. A Т.-ok kémiailag ismeretlen ösz- 
szetételű anyagok és valamennyien egy
úttal antigének. Gyakorlatilag T-on 
baktérium-tenyészetek szüredékét, a 
gomba nedvét vagy kivonatát, a kigyó- 
méreg mirigyének váladékát stb. kell 
érteni; ezek az anyagok sokszor nem 
is egy-, hanem többféle toxikus anya
got tartalmaznak és ennek megfelelőleg 
a velük termelt immunsavó is többféle 
antitoxint (antianyagot) tartalmaz. A 
diftéria bacillusa pl. kétféle mérget ter
mel, melyek egyike szöveti lobot és el
halást, másika bizonyos izmok hüdését 
okozza; a kigyómérgek is egyrészt az 
idegekre ható n e u r o t o x i n t ,  más 
részt a vérre ható (alvasztó, vérsejt- 
oldó) h e m o t o x i n t  tartalmaznak; 
a velük termelt immunsavó mindenik 
összetevő ellen ható ellenmérget tartal
maz. A Т.-ok mint antigének erősen 
fajlagosak, ami azt jelenti, hogy min 
den toxin csak önmagát közömbösítő 
ellenmérget termel állati szervezetben.

P. H.
Többrácsos elektroncsövek. Az elek

troncsövek működése tökéletesebbé te
hető több rács alkalmazásával. Mind-
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egyik rács spirális formájában veszi 
körül a belsejében levő rácsokat, va
lamint az izzószálat és külön kiveze
téssel bír a foglalathoz. — А к é t 
r á c  s о s e l e k t r o n c s ő  (tetróda) 
ú. n. tértöltési kapcsolásban használ
va úgy működik, hogy a belső rácsra 
az anódfeszültséggel egyező állandó 
feszültséget adunk, az erősítendő vál
takozó feszültséget pedig a külső rács
ra vezetjük (1.) Ilyenkor a tértöltés

csökkenése következtében igen ala
csony anódfeszültség is elegendő (20 
volt). Ma ritkán használják. Ha az 
ú. n. v é d ő r á c s o s  k a p c s o l á s t  
alkalmazzuk, akkor a külső rácsra ál
landó pozitív feszültséget kapcsolunk 
(kb. az anódfeszültség felét), az erő
sítendő váltakozó feszültséget pedig a 
belső rácsra vezetjük. (2.) Nagy elő
nye, hogy ilyen elrendezés mellett 
csökkenik az áthatás, ami nagyobb 
erősítést jelent. Belőle fejlődött ki az 
á r n y é k o l ó r á c s ú  e l e k t r o n 
cső,  amelynél a külső rács az anó- 
dot szinte teljesen árnyékolja a rács

tól. Ilyen módon az áthatást néhány 
0’1%-ig sikerült leszorítani. — Az ár-
nyékolórácsú elektroncső hibája, hogy 
az anódfeszültség-anódáram karakte
risztikája behajlik, ennek az az oka, 
hogy az elektronok az anódból szekun
der elektronokat löknek ki, amelyek 
az árnyékolórácsra folynak és ezzel 
csökkentik az anódáramot. A hiha 
kiküszöbölésére az árnyékolórács és 
anód közé egy újabb rácsot helyeztek 
és ezt a lámpa belsejében a kátéddal 
kötötték össze. A szekunder elektro
nokat ez az anódhoz képest negatív 
feszültségű rács visszalöki az anódra 
és a karakterisztika szabályos formá
jú lesz. Az ilyen elektroncsöveket 
pentódáknak hívják. (3.) — Vannak 
olyan h á r o m r á c s ú  e l e k t r o n 
c s ö v e k  is, amelyeknél a legkülső 
rács a lámpa belsejében nincs ösz- 
szeköttetésben a katóddal. Ezek vagy 
egyszerre tértöltésű és védőrácsos kap
csolásban dolgoznak (4.), vagy pedig 
a két szélső rács egyszerre kapja meg 
az erősítendő váltakozó feszültséget. 
(Többszörös vezérlés. 5.) — H e x ó- 
d á к nak nevezik a négyrácsos elek
troncsöveket. Speciális célokra hasz
nálják (fadingszabályozás, szuperhete- 
rodin készülékek keverőcsöve céliá
ból. V. M.

Többszörös telegráf és telefon. Ugyan
azon a vezetéken egyszerre többféle 
periódusú, gyors váltakozású áramot 
bocsátanak át és mindegyiket külön 
használják. A rezgésszám rendesen 
magas, 20.000—100.000. A rezgéseket 
egészen úgy keltik, mint a rádiótele
fonban és telegráfban, csak a keltett 
gyors váltakozású áram nem antenná
ba jut, hanem vezetéken át a másik 
állomásra. Itt az egyszerre érkező, 
különböző rezgésszámú áramok azt 
a hangolt kört szólaltatják meg, amely 
a kívánt rezgésszámra van beállítva. 
Tehát annyi hangolt kör kell a vevő
állomáson, ahányféle rezgésszámmal 
egyszerre dolgoznak. A vevőberende
zés szintén megegyezik a rádiótelefon 
és telegráf vevőjével. De a szelekti
vitásra nagyon kell ügyelni, mert az
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adó ée vevő ugyanabban a vezeték
ben van. A szűrés több hangolt kör
rel történik. M. J.

Tökéletes gáz. Így nevezzük azt a 
gázt, melyre a Boyle—Mariotte-tör- 
vény és Gay Lussac törvényei érvé
nyesek, fajhője pedig a hőmérséklet
től független. A Т.-ban a molekulák 
közt nincs vonzó erő és a gázmoleku
lák térfogatát is el lehet hanyagolni. 
A gáz állapotát a pv =  fíT-egyenlet 
jellemzi (p a gáz nyomása, v a tér
fogata, T az abszolút hőmérséklete, 
Ft az általános gázállandó, 1. ott). A 
valóságban, különösen nagyobb nyo
másnál, a .gázok viselkedése eltér a 
tökéletes gáztól. Belső munka, melyet 
a gáz kiterjedés közben a kohézióval 
szemben végez, tökéletes gáznál nincs, 
a valóságban ez a munka pozitív. A 
kiterjedés együtthatója a térfogat és 
nyomás változásánál a Т.-ban meg
egyezik, de a valóságos gázoknál a 
két együttható eltérő és anyagonként 
is változó. M. J.

Töltés, térbeli. Szilárd és folyékony 
vezetőknél a töltés a felületen helyez
kedik el. De ha gázokban kisülést 
keltünk vagy gázokon áram halad át, 
akkor a gáz térfogatában az ionok 
közül az egyik jelűek túlnyomóak le
hetnek. Ilyenkor t é r b e l i  t ö l t é s -  
ről beszélünk. Az elektroncsőben en
nek jelentősége van. Az izzó kátédból 
elektronok lépnek ki, ezeknek egy ré
sze a térben marad és térbeli töltést 
okoz. Ez a negatív térbeli töltés a ta
szító hatásánál fogva hátráltatja az 
újabb elektronok kilépését. Mennél 
nagyobb a térbeli töltés, annál na
gyobb feszültség kell az elektronáram 
fenntartására. Ügy szokás mondani, 
hogy a térbeli töltésnek elektromos 
tere van, melyet le kell győznünk a 
külső feszültség által keltett térrel, 
hogy az áram fennmaradjon. Tehát a 
térbeli töltés növeli azt a feszültsé
get, amely bizonyos áramerősséghez 
kell. M. J.

T öm b k on d en zá tor . 1. Kondenzátor.
Tömegdefektus, 1. Atómenergia.
Tömegelnyelési egy ii tth a tó . Az any ag 
Természettudományi Lexikon.

olnyelőképességét az elnyelési együtt
hatóval (д, 1. Lambert-törvény az el
nyelésnél) lehet jellemezni. De vál
tozó sűrűségnél ez az együttható is 
változik. Ezért olyan esetekben, ami
kor a sugárzás változó sűrűségű anya
gon halad át, mint pl. a kozmikus 
sugárzás a légkörön, ß helyett inkább 
ß]d értékét adják meg (d a sűrűség), 
mert ez a viszony a sűrűségtől füg
getlen. Ezt a viszonyt T.-nak nevez
zük. M. J.

Tömeg függése a  sebességtől. A re
lativitás elmélete szerint a tömeg 
nagysága a sebességtől függ. Ha a nyu
galmi tömeg wio, akkor a v sebességgel

mozgó tömeg m =
m0

V T = P ’
ahol

ß =  vlc, c a fénysebesség. Az elektronok 
sebessége elég nagy lehet arra, hogy a 
tömeg változását vizsgálni lehessen. 
Ha az elektronokat mágneses és elek 
tromos téren vezetjük át és az erők 
okozta meggörbülést lemérjük, akkor 
a részecske specifikus töltését (1. ott) 
és ebből ismeretes töltés esetében a tö
meget meghatározhatjuk. A részek se
bességét annyira tudjuk fokozni, hogy 
már közel van a fénysebességhez. Ekkor 
a tömeg a nyugalmi tömegnek sokszo
rosa. A tömeg változása a sebességgel 
valóban olyan, mint a relativitás elmé
lete kívánja. M. J.

Tömeghatás törvénye. Ezt a kémiai 
egyensúlyok tárgyalásánál rendkívül 
fontos törvényt Guldberg és Waage ál
lították empirikusan fel, akik szerint 
a homogén reakciók egyensúlyára az 
jellemző, hogy a kezdeti anyagok kon
centrációinak a molszám hatványára 
emelt szorzata osztva a keletkezett 
anyagok hasonlóan hatványozott kon
centrációnak szorzatával állandó hő
mérsékleten állandó:

П, По

Az állandót reakcióegyensúlyi állandó
nak hívjuk. A koncentrációt a parciális 
nyomásokkal is kifejezhetjük, ekkor
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azonban Kc számértéke általában meg
változik. A tömeghatás törvénye termo
dinamikailag is levezethető (1. Reakció- 
izoterma). A T. igen termékenynek bi
zonyult; a gázreakciók, valamint az 
elektrolitoldatok problémái tárgyalásá
ban nélkülözhetetlen. A T. a közölt 
alakban csak addig érvényes, amíg a 
reakció ideális oldatok vagy gázok 
között megy végbe. Egyéb esetekre is 
érvényes marad akkor, ha a koncen
tráció helyébe az aktivitást (illékony- 
ságot, 1. ott) tesszük. L. B.

Tömeghiány. T.-ról akkor beszélünk, 
ha egy atommag súlya kisebb, mint 
azon részek súlyának összege, melyből 
a mag fel van építve. A legszembe
ötlőbb ez a jelenség a Яе-atóm mag
jánál. Ha, amint szokás, az atómsúly 
egységéül az oxigén atómsúlyának Vie 
részét választjuk, akkor a He atóm- 
súlya 4, míg a hidrogéné 1Ю08 (pon
tosabban 14)078), mivel pedig a He 
magja 4 protonból (Я-mag) és 2 elek
tronból áll, a tömeg egyrészének a ke
letkezésnél el kell vesznie. A relativi
tástan ezt úgy magyarázza, hogy min
den m-nagyságú tömeggel m c2-energia 
egyenértékű, az itt hiányzó tömeg te
hát egyszerűen a héliummag keletkezé
sekor felszabadult energiával egyenlő. 
A magasabbrendű elemeknek atommag
jai is Яе-magokból, protonokból és 
elektronokból vannak felépítve (a neut
ronnak és a pozitív elektronnak a fel
fedezése a legutolsó időben gondolat- 
menetünket nem befolyásolja lényege
sen). Ezeknél szintén találunk bizo
nyos T.-t, de az olyan mérvben, mint 
azt egy He-atom keletkezésénél láttuk, 
nem ismétlődik megint, ha pl. több hé
liummag, proton és elektron alkot egy 
nehezebb magot. (A He - mag súlyát
4-nek és a protonokét 1-nek számítva, 
az elektron súlya elhanyagolható ki
csiny.) Általában a T. növekvő rend
számmal nő, majd kb. az ónnál eléri 
maximumát és onnan az H-ig ismét 
fogy. Az újabb időben ismeretessé vált 
mesterséges atómbontásoknál igen ér
dekes volt annak a felismerése, hogy 
a kezdeti és végtermék T.-ának a te

kintetbevételével igen jól látni az ener
gia megmaradása elvének érvényessé
gét, ami viszont a relativista tömeg
korrekciónak is bizonvítéka.

N. T. és G. P.
Tömeg-spektrográf, 1. Izotópia.
Tömegszínkép. Aston F. W. alkal

mazta először különböző tömegű ré
szek elkülönítésére azt a körülményt, 
hogy alkalmasan választott elektromos

e
03 mágneses terekkel különböző “  -mel
bíró részeket (ahol e a részecske töl
tése és m a tömege) el lehet különíteni 
egymástól. T. i. egy bizonyos sebes
séggel haladó részeket mind a mágne
ses, mind az elektromos tér eltérít; a 
berendezés alkalmas választásával még

e
azt is el lehet érni, hogy egyenlő“  -mel
bíró, de különböző r-sebességű részecs
kék ugyanabban a pontban egyesülje
nek, ami lényegesen megkönnyíti a vizs
gálatokat, mert nem kell szigorúan 
homogén sebességű részeket használni. 
Aston a pozitív töltésű részeket gázok
ban elektromos kisülés segítségével ál
lította elő, vagyis csősugarakat hasz
nált, de ennek az volt a nagy hátrá
nya, hogy csak olyan anyagokra lehe
tett alkalmazni, melyek könnyen vihe
tők át gázállapotba. Dempster A. J. 
többféleképen tökéletesítette Aston kí
sérleti berendezését, melyek közül a leg
fontosabb, hogy ő ú. n. anódsugarakat 
használt. Felhevített sók t. i. pozitív 
ionokat emittálnak, ha ezeket a sókat 
az anódra visszük és azután hevít
jük az anódot, akkor kapjuk az ú. n. 
a n ó d s u g a r a  kát. Ez a módszer 
lehetővé teszi bármely elem vizsgálatát 
a tömegspektroszkóppal. Ezen vizsgá
latok alapján derült ki, hogy nemcsak 
a rádióaktív anyagok, hanem a legtöbb 
többi elem is izotópoknak a keveréke 
és ezen izotópok súlya azután igen kis 
eltérésekkel (az 0 =  16 egységben ki
fejezve) egé6z szám. Újabban felfedez
tek egy ú. n. magneto-optikai tömeg- 
spektroszkópot is, mely a polározott 
fény síkjának a mágneses erőtérben 
való forgatásával (tehát a Faraday-
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effektussal) mutatja ki az izotópokat. 
Ez a kérdés azonban még nincsen egé
szen tisztázva. N. T. és G. P.

Tömeg, tétlen és súlyos. Az erő a 
testen gyorsulást idéz elő. A gyorsulás 
a tömeggel fordítva arányos, tehát na
gyobb tömegen az erő kisebb sebesség- 
változást okoz. Ezért a tömeget a tét
lenség mértékének tekinthetjük. Ha 
elektromos, mágneses stb. erő hat a 
testre, akkor az ilyen erővel szemben 
fellépő tömeg a t ó t l e n  t ö me g .  Ez 
szerepel a P =  ma-egyenletben, ahol 
P az erő, a a gyorsulás és m a tömeg. 
A nehézségi erőnek különös tulajdon
sága van minden más erővel szemben: 
minden testen megegyező gyorsulást 
létesít. Azt a tömeget, amely a nehéz
ségi erővel (súly) szemben fellép, mint 
a tétlenség mérséke, s ú l y o s  t ö 
rne gnek nevezzük. Ez szerepel a 
Q =  mfif-egyenletben, Q a test súlya, 
g a nehézségi gyorsulás. Eötvös L6- 
ránd mutatta ki eddig legpontosabban, 
hogy a tétlen és súlyos tömeg egyenlő. 
Ez a tapasztalat lett az általános re
lativitás-elmélet kiinduló pontja. M. J.

Törés, mágneses és elektromos. Ha 
a mágneses erőtér két olyan közeg
ben alakul ki, melyeknek különböző 
a permeabilitásuk (1. ott), akkor az 
erővonalak iránya megváltozik, ha 
egyik közegből a másikba lépnek. A 
törés törvénye a következő:

tg o.í : tg a2 =  щ  : ß2.
a, és a2 azok a szögek, amelyeket az 
erővonal a két közegben a határfelü
letre állított merőlegessel bezár (be
esés — és törésszög egészen úgy, mint 
az optikában), Д1 és ц2 a két közeg 
permeabilitása.

Ugyanezt mondhatjuk, ha az elek
tromos erővonal átmegy olyan közeg
be, melynek más a dielektromos állan
dója. Tehát az elektromos erővonalak 
törésének törvénye:

tg «! : tg\u2 =  : «,.
f, és ■ j a dielektromos állandók.

Bontsuk fel a térerősséget az elvá
lasztó felülettel párhuzamos (tangen-

ciális) és rá merőleges (normális) össze
tevőre. Ha egyik közegből a másikba 
megyünk át, akkor a tangenciális össze
tevő változatlan marad, ellenben a nor
mális összetevő ugrásszerűen változik. 
A térerősség a két közegben ennélfogva 
különböző. Ha az erővonalakat egysze
rűség kedvéért párhuzamosaknak vesz- 
szük (a tér homogén), akkor az erő
vonalak abban a közegben lesznek sű
rűbbek, amelyben a merőlegessel na
gyobb szöget zárnak be. Az erővonalak 
nagyobb sűrűsége természetesen na
gyobb térerősséget jelent. — Merőleges 
beesésnél a térerősség nagysága a két 
közegben a permeabilitással, illetőleg a 
dielektromos állandóval fordítva ará
nyos.

Ha az erővonal levegőbe lép, akkor 
« 2  =  1, illetőleg Ц2 =  1 és így a tö
rés törvénye: tgat — ßtga2j illetőleg 
tgai =  ( tga>. д, illetőleg s arra a 
közegre vonatkoznak, amelyből az erő
vonal a levegőbe lép. M. J.

Törmelékvegetáció, 1. Frigorideser- 
ta, Mobilideserta, Sempervirentiherbosa.

Törpe csillag, 1. Csillagok fejlődése.
Törvegyürt hegységek átmenetek a 

röghegységek és a gyűrt hegységek kö
zött, miután redőik vetők mentén el
mozdult rögök rendszeréből tevődnek 
össze, de e rögök rétegeinek ellentett 
dőlésirányaiból még antiklinálisok és 
szinklinálisok, másutt a rögök pik
kelyes egymásratolódása állapíthatók 
meg. A Т.-et is a földkéreg vízszintes 
irányban ható feszültségei hozták létre, 
éppen úgy, mint a gyűrt hegységeket, 
de a földkéreg nagyobb merevsége foly
tán a gyűrődés itt törésekkel járt 
együtt. A T. elsősorban az ú. n. 
közbenső hegységek (1. ott) jellemző 
alakja. H. F.

Törzsörökség-elmélet. Plate a géne
ken (1. ott) kívül szükségesnek tartja 
a törzsörökség (Erbstock) fogalmának 
a felvételét. A m e n d e l i z m u s  (1. 
ott) ugyanis csak a varietás-sajátsá- 
gok öröklókenységét és öröklési mene
tét tudja genetikusán analizálni, ellen
ben a fajok, génuszok és magasabb 
rendszertani kategóriák már kereszte-
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zési kísérletekkel nem kezelhetők. Nem 
lehet kísérletekkel beigazolni, hogy a 
gének maguknak a szerveknek a fel
építésében és a szervezet általános fel
építési tervében (szimmetria, metame- 
ria, differenciálódás mértéke) részesek 
volnának. A genetika eddig semmit 
sem mond a fajok, génuszok, családok 
s í. t. nagy különbségeinek keletkezé
séről, pedig kétségtelen, hogy ezek a 
rendszertani jellegek is öröklődnek. 
Ezen sajátságok részére használja 
Plate az E r b s t o c k  kifejezést, me
lyet magyarra „törzsörökség“ - szóval 
fordítunk. Eszerint ez a törzsörökség 
a sejtmagban van és génkomplexusok
ból (radikale) álló. Eszerint minden 
csírasejtben (ivarsejtben) a citoplazma, 
a gének és a törzsörökség különleges 
kémiai-fizikai konstitúcióval bír. Ezek 
preformálva vannak meg és nemzedék- 
ről-nemzedékre szállnak át a szaporo
dás révén (1. gének, örökséghordozók).

Sz. Z.
Tőzeg organikus anyagban gazdag, 

növényi eredetű lerakódás, felismerhető 
alkatrészekkel, állandó erős átnedvese- 
déeű talajon, kevés oxigén jelenlétében 
lefolyó humifikáció (1. Humusz) ered
ménye. Származás szerint: gyttja-T. a 
planktongyttja (1. ott), nád-T. a ná- 
dasow, radicella-T. a sás állományok 
talajában képződik, ezek a síklápi (1. 
Emersiherbosa) tőzegfajták, szemben 
a tőzegmohalápok (1. Sphagniherbosa) 
Sphagnum-tőzegével. S. R.

Transzformáció a modifikáció (1. 
ott) egyik esete, amely a látszólagos 
öröklés (1. ott) fogalma alá tartozik. 
Plate szerint a genotípus fokozatos 
megváltoztatása a citoplazma által, 
amely új gének képzésében, vagy meg
lévő gének megváltoztatásában nyilvá
nul meg. Nevezik ezt a megváltozás
formát indukciónak, indukált modifi
kációnak vagy tartós modifikációnak 
is, mert a megváltozás ezekben az ese
tekben valóban bizonyos időre rögzí
tettnek látszik. Ilyen pl. a borostyán 
(Hedera) virágzó ágának eltérő szer
kezete a kapaszkodó ágaktól, amely 
eltérés a megváltozott táplálkozás-

viszonyokra vezethető vissza. A vi
rágzó ág alakbeli sajátságait akkor is 
megtartja, ha átoltják fiatal kapasz
kodó szárra, vagy pedig mint dug
ványt szaporítják (Hedera helix var. 
arborea). Hasonlóképen az Araucaria 
I I .-rendű ága is megtartja alaki saját
ságait, ha levágva továbbtenyésztjük. 
Sok tekintetben analóg eseteket ír le 
Jollos is a mikroorganizmusoknál (a 
Paramaecium méregellenállása). Való
színű, hogy a pillangósok gyökérlakó 
baktériumának, (Bacillus radicicola) 
ragaszkodása egyes pillangós növény
fajhoz, vagy a gabonarozsdagombák 
speciálizálódása bizonyos gazdanövé
nyekhez (Klebahn) szintén transzfor
mációs jelenség. Sz. Z.

Transzfúzió, 1. Vérátömlesztés.
Transzlokáció, 1. Kromozómaaberrá- 

ció.
Transzplantáció (átültetés) két lény 

mesterséges egyesítése (1. Parabiózis), 
avagy sejteknek, szöveteknek, szervek
nek, esetleg testrészeknek ugyanazon, 
vagy más állatokra való áthelyezése 
az áthelyezett rész származásával 
egyező, vagy attól különböző helyre, 
azon célból, hogy az áthelyezett részek 
új helyükön megfoganjanak, tovább
fejlődjenek és növekedjenek. Az áthe
lyezett testrészt tekintet nélkül annak 
alak- és élettani értékére, t r a n s z -  
p l a n t á t u m  nak nevezzük. A transz- 
plantátumot szolgáltató egyedet a né
met szakirodalom Spendernek, a transz- 
plantátumot befogadó egyedet pedig 
„Wirt“-nek nevezi. Az angol-amerikai 
szakirodalomban a d o n o r  é s a  r e 
c i p i e n t  szavak használatosak. A 
magyar műnyelvben általánosan elfo
gadott és meghonosodott magyar mű
szó erre a két fogalomra még nincs. 
A S p e n d e r  fogalmára a s z o l 
g á l t a t ó  fél ,  a W i r t  fogalmára 
pedig a b e f o g a d ó  f é l  elnevezést 
ajánljuk.

A T. a fejlődésmechanikai kutatás 
egyik legfontosabb eszköze. Segítségé
vel eltávolított részeket pótolhatunk, 
kicserélhetünk. A chimaerák (1. ott) 
legkülönbözőbb fajtáit állíthatjuk elő.
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Részek kölcsönhatását vizsgálhatjuk. 
Egyes részeket természetes szomszéd- 
sági viszonyaikból kiragadhatunk és 
új, önkényesen megválasztott szom
szédsági viszonyok hatásainak tehe
tünk ki stb. Ezen kísérletek eredmé
nyeiből aztán a részek között fennálló 
viszonyok és kölcsönhatások ok és 
okozati összefüggésére következtethe
tünk.

A T.-nak számos fajtáját külön
böztethetjük meg a transzplantátum 
származási és transzplantálási helye 
és rögzítése, a szolgáltató fél és a be
fogadó fél között lévő faji, korbeli, 
nembeli, kölcsönös, egyed- és törzsfej- 
lődésbeli stb. viszony szerint. A T. 
különbözőféleségeit -plantáció és -plasz
tika szavak latin és görög szóössze
tételeivel jelezzük. A legfontosabb ter
minusok jelentését a következőkben is
mertetjük :

R e p l a n t á c i ó ,  valamely szerv
nek homológ (azonos értékű) szervvel 
való helyettesítése. E x p l a n t á c i ó  
(1. ott), valamely résznek a szerveze
ten kívül, megfelelő közegbe való ülte
tése. D e p l a n t á c i ó ,  valamely rész
nek minőségéhez mérten idegen hely
re való ültetése. C o m p l a n t á c i ó ,  
egész szervezetek összeolvasztása. I m- 
p l a n t á c i ó ,  egy résznek a szerve
zet más pontjába, vagy más szerve
zetbe való ültetése. I n t e r p l a n t á -  
c i ó, az implantációnak azon esete, 
amidőn az implantátum lassankint a 
befogadó fél szöveteivel cserélődik ki. 
A u t o p l a s z t i k a  esetében a szol
gáltató fél egyúttal a befogadó fél sze
repét is betölti, tehát a transzplantá- 
lás mindkét operációja ugyanazon ál
laton történik. S y n g e n o p l a s z -  
t i к a áll fenn, ha a szolgáltató fél 
és a befogadó fél vérrokonok. H о - 
m o i o p l a s z t i k á r ó l  beszélünk, ha 
a szolgáltató fél és a befogadó fél 
ugyanazon fajtához (rassz) tartoznak. 
A l l e l o p l a s z t i k a  esete forog 
fenn, ha a szolgáltató fél és a be
fogadó fél ugyanazon rendszertani faj 
különböző fajtájához (rassz) tartoznak. 
H e t e r o p l a s z t i k a  esetén ugyan

azon nem (genus) két különböző faja 
között történik a transzplantáció. 
D y s p l a s z t i k a  (xenoplasztika)- 
nak az olyan transzplantációt nevez
zük, amelynél a szolgáltató fél és a 
befogadó fél két külön nembe (genus), 
vagy még távolabbi rendszertani kate
góriába tartozik. A dysplasztikát 
xenoplasztika névvel is szokás jelezni. 
G y n a n d r o p l a s z t i k a .  A szol
gáltató fél és a befogadó fél neme 
(sexus) különböző, vagyis egyik hím, 
másik nőstény. A n a p l a s z t i k a .  
A szolgáltató fél kevésbbé előrehala
dott fejlődési fokon áll, mint a befo
gadó fél. K a t a p l a s z t i k a .  A szol
gáltató fél előrehaladottabb fejlődési 
fokon van, mint a befogadó fél. Ha a 
szolgáltató fél és a befogadó fél 
különböző egyedfejlődésbeli stádiumot 
képviselnek, ontoana- és ontokataplasz- 
tikáról beszélünk, míg törzsfejlődés- 
belileg különböző fejlettségű stádiu
mok között végzett átültetések neve 
phyloana- és phylokataplasztika. A 1 - 
l o p l a s z t i k a .  Hiányzó szervek, 
vagy részek élettelen testtel való pót
lását nevezik így. E fogalomnak a 
transzplantációhoz kevés köze van. 
I d i o p l a s z t i k u s n a k  mondjuk a 
transzplantációt, ha a kimetszett részt 
a kimetszés helyére ültetjük vissza, 
anélkül, hogy előzőleg 6ubstrátumával 
az összeköttetést teljesen megszakítot
tuk volna. P e r i i d i o p l a s z t i -  
k u s nak akkor mondjuk az átültetést, 
ha a transzplantátumot az alzatával 
való összeköttetésének teljes megszakí
tása nélkül eredeti helyéről eltolva ül
tetjük vissza.

Végül még néhány, a transzplantá
tum rögzítésével kapcsolatos műszó je
lentését kell megismertetünk. A transz
plantátum lehet: A u t o p h o r ,  ha 
a rögzítést valamilyenképen maga a 
befogadó fél szervezete eszközli. H о - 
m o i o p h o r ,  ha a transzplantátum 
önmagát rögzíti új helyén. A 11 о - 
p h о r, amidőn élettelen anyagok, var
rás, fonal, kapcsok stb. rögzítik a 
transzplantátumot. D. E. és K. A. 

Transzplantáció, 1. Kimóra.
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Traube-szabály, 1. Felületi feszült
ség.

Traumatotropizmus, növényrészek
nek sérülési ingerek hatására bekövet
kező görbülési mozgása. G. E.

Triboluminiszcencia. Egyes ásvá
nyok, szervetlen sók és szerves vegyü- 
letek, ha széttörjük őket, világítanak. 
Ez a T. Ide tartozik a k r i s t á l y -  
l u m i n i s z c e n c i a  is. Ha megol
vasztott anyagból vagy oldatból kris
tály képződik, akkor ezt néha fény- 
jelenség kíséri. De kiderült, hogy ez 
a kristályluminiszcencia tulajdonképen 
T., mert a világítás a túltelített ol
datból előálló kristályosodásnál akkor 
lép fel, ha a kristály hirtelen változik. 
— A kristály nagysága sokszor lénye
ges. így nagy rézszulfát-kristály szét
törésénél keletkezik T., de apró kris
tályok a széttörésnél nem világítanak. 
Egyes esetekben a széttörésnél elektro
mos kisülések következnek, ezek okoz
zák a világítást. Idegen anyagok már 
kis mennyiségben lényegesen befolyá
solják a fénv erősségét és összetételét.

M. J.
Triplett színkép, 1. Multiplett szer

kezet színképeknél.
Triploid, 1. Kromozóma-számtörvény.
Tripszin, 1. Enzim.
Tripton a vizek élettelen lebegő 

anyagainak összessége, akár a vízben 
keletkeztek, akár a levegőből, vagy a 
szárazföldről, vagy pedig szennyvizek
ből jutottak oda (1. Seston). V. L.

Troglobionták a barlangokban élő, 
sötétséget kedvelő lények (1. Barlangi 
fauna). V. L.

Trombáz, 1. Enzim.
Trombopenia. Ha vérlemezkék (trom- 

bocyták), melyek a vér alakelemei közé 
tartoznak, száma megcsökken, T.-ról 
szólunk. Jelentősége ennek a véralva
dásban van (1. ott). T. II.

Trophogen rétegnek nevezik a vi
zek, főleg állóvizek legfelső rétegét (1. 
Epilimnion), melyben a phytoplankton 
(1. ott) élete lehetséges, miáltal az 
állóvizek állatvilága számára szerves 
táplálék keletkezik. V. L.

Tropizmus a növényrészeknek kül
ső ingerekre bekövetkező olyan görbü- 
léses mozgásai, melyekben a görbülés 
iránya függ a ható inger irányától. 
A föld nehézségereje, mint inger, 
geotropizmust vált ki (1. még Hapto- 
tropizmus, Fototropizmus, Kemotro- 
pizmus, Hidrotrcpizmus, Bheotropiz- 
mus). G. E.

Tropopauza, 1. Sztratoszféra.
Troposzféra, 1. Sztratoszféra.
Trópusi viharok azóta tanulmányoz

hatók részletesebben és a veszedelmes 
zónák lakossága azóta figyelmeztet
hető idejekorán a közeledésükre, mióta 
a világtengereken járó hajók meteoro
lógiai rádiószolgálatban vesznek részt. 
Újabban viharbiztos épületekkel is 
kísérleteznek, amelyek (tetőzetükkel 
együtt) összefüggő vasbetonezerkezetet 
alkotnak. A. L.

Trouton-szabály. A T. azt mondja 
ki, hogy a párolgáshő és az abszolút 
forráspont között lineáris összefüggés 
áll fenn. A T. nagy sereg anyagra ér
vényesnek látszik, a párolgáshő és a 
forráspont konetáns értéke 21 körül 
van; mindamellett a törvény exakt ér
vényességéről nem lehet szó. L. B.

Ha Qo a párolgáshő és T» az ab
szolút forráspont, akkor Trouton tör
vénye: QoíTo =  21 kal/g. grad. Nernst 
helyette a következő, jobb közelítést 
adó törvényt állította fel:

Q0[Ta =  9-5 log T0 — 0-007 To.
A törvénynek az a jelentősége, hogy 
segítségével a forráspontból a párol
gáshőt legalább közelítően ki lehet 
számítani. Ennek ismerete után pedig 
a T abszolút hőmérsékleten levő te
lített gőzök nyomását (p) is meg le
het határozni, mert a Clausius-Cla- 
peyron-egyenletből (1. ott) követke
zik, hogy

log p =  Y0 ^57  (■* — ̂ T ) ̂  J°9 760‘
M.J.

Trouton-Noble-kísérlet. Éppen úgy, 
mint a Michelson-kísérletnek (1. ott), 
ennek is az a célja, hogy a Föld se
bességét az éterhez képest meghatá
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rozza, vagy más szóval a l  éterszelet 
kimutassa. Trouton és Noble (1903) 
lemezes kondenzátort felfüggesztettek 
és elektromos töltéssel láttak el. A 
Lorentz-elmélet szerint a Föld moz
gása az étert nem befolyásolja, vagyis 
a Föld az étert nem viszi magával. 
Ebből az elméletből az következik, 
hogy a kondenzátorra forgató nyoma
ték hat, amely a lemezeket a Föld 
mozgásával párhuzamosan igyekszik 
állítani. Itt arra a mozgásra kell gon
dolnunk, melyet a Föld az elliptikán 
végez. A forgató nyomaték:

D =  ——E sin 2qr, c-
V  a Föld sebessége, c  a fénysebesség, 
E a kondenzátor töltésének energiája, 
Ф pedig az a szög, melyet a földmoz
gás iránya a lemezekre állított merő
legessel bezár. Mint látjuk, ez a hatás

V
is — négyzetétől függ. A felfüggesztés

olyan érzékeny volt, hogy a forgató 
nyomatékot még jól kellett volna látni. 
De az eredmény egészen negatív volt, 
vagyis éterszél nincs. Így ez a kísérlet 
a relativitás elméletének egyik táma
sza. —- Utóbb az a gondolat merült 
fel, hogy a Föld talán csak a talaj 
mellett viszi magával az étert, ellen
ben nagyobb magasságban még lehet 
éterszól. Ezért Tomaschek (1925) meg
ismételte a kísérletet a Jungfraujochon 
3457 m magasságban. Bár a várt ha
tásnak kis részét is még tudta volna 
észlelni, az eredmény ismét negatív 
volt. M. J.

Trypaflavin, gyógyszer, 3, 6-diami- 
no-N-metil-akridinium-klorid.

Túlfejlődés, 1. Heterózis.
Túlfeszültség. Ionoknak oldataikból 

való elektrolitos leválasztásához elmé
letileg akkora potenciálkülönbséget kell 
az elektród és az oldat között létesí
teni, amekkora az illető ionnak meg
felelő megfordítható elektród poten
ciálja volna az oldattal szemben. A 
valóságban azonban az elektrolízis sok 
esetben csak akkor indul meg, ha e 
megfordítható potenciálnál lényegesen

nagyobb feszültséget alkalmazunk. A 
megfordítható elektródpotenciál és az 
elektrolízishez szükséges elektródpoten
ciál közötti különbség a T. T. fellép 
hidrogén, oxigén és számos fém elek
trolízisekor. A T. kérdése még nincsen 
teljesen tisztázva, oka mindenesetre 
az, hogy az ionok semlegesítésével járó 
részfolyamatok egyike lassan folyik le 
s ennek folytán az ionok vágj' a már 
semlegesített atomok valamilyen alak
ban felhalmozódnak az elektródfelü
leten s annak potenciálját pozitív 
ionok esetén negatívabbá, negatív ionok 
esetén pozitívabbá teszik. A T. nem 
állandó érték, hanem annál nagyobb, 
minél nagyobb az elektrolizáló áram
erősség. — A h i d r o g é n  -T. nagy
sága azonos áramsűrűség mellett nagy
mértékben függ az elektród anyagától. 
Platinázott platinaelektródon a hidro
gén T. nélkül választható le, más fém
ből készült elektródon ellenben már 
kis áramsürűségnél is T. lép fel, mely
nek értéke több tized voltot is elérhet, 
így kezdődő hidrogénfejlődéskor hi- 
ganj'elektródon 0‘5—06 volt, ólmon 
0 4 —06 volt, nikkelen 015—0*20 volt 
a T. A T. abszolút értéke az elektród 
anyagán kívül nagymértéken függ a 
felület minőségétől is, innen van az, 
hogy különböző szerzőknél az abszo
lút értékre vonatkozó adatok nagymér
tékben ingadoznak. Ezzel szemben a 
T. nagyságának (y) az áramsűrűség
gel (7) való változására vonatkozóan 
Tafel indifferens elektródokra általá
nos érvényű szabályt állapított meg, 
mely szerint V =  a +  b log 1, hol a 
az elektród anyagától függő, b =  0116 
pedig az elektród anyagától első kö
zelítésben független állandók. A hidro- 
gén-T. oka a régebbi felfogás szerint 
az, hogy a semlegesítés folytán kelet
kezett hidrogénatomok csak lassan 
egyesülnek molekulákká, s a T. az ily- 
módon az elektródon felhalmozódó ató- 
mok nagyobb elektrolitos oldástenzió- 
jának a következménye. Újabban ezzel 
szemben az a felfogás alakul ki, hogy 
az ionok semlegesítése történik lassan 
s ennek folytán az elektródfclületen a
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még nem semlegesített ionok halmo
zódnak fel, s okozzák a reverzibilisnél 
nagyobb elektródpotenciált. Ez utóbbi 
elmélet a Tafel-egyenlet ó-állandójára 
is helyes értéket szolgáltat. — Az 
o x i g é n  -T. minden indifferens elek
tródon történő oxigén - elektrolízisnél 
fellép, így még platinázott platina- 
elektródon is 0 2 —0-3 volt T. észlel
hető a kezdődő oxigénfejlődéskor. Az 
oxigén-T. még nagyobb mértékben függ 
a felület minőségétől, mint a hidro- 
gén-T. Az oxigén-T. magyarázatára 
Förster felteszi, hogy a semlegesített 
oxigénatomok az elektród anyagával 
ínstabilis, ú. n. priméroxidokat képez
nek, melyekben instabil voltuk folytán 
az oxigén elektrolitos oldástenziója na
gyobb, mint a közönséges oxigéngáz
ban, s e priméroxidok csak lassan ala
kulnak á t molekuláris oxigénné. Az 
elektród-felületen felhalmozódó primér
oxidok okozzák a Т.-et. Ez a magya
rázat azonban legfeljebb csak kvali
tatív képet ad az oxigén-T. jelensé
geiről.

A fémeknek saját sóik oldatából tör
ténő elektrolitos leválasztásánál is 
igen gyakran lép fel T., mely különö
sen a vas, kobalt és nikkel leválasz
tásánál ér el nagy, több tized voltnyi 
értéket. A fém-T. oka valószínűleg a 
kiváló atomoknak az elektród kristály- 
rácsába való beilleszkedésével járó fo
lyamatok lassúságában keresendő, de 
e kérdés még nincsen kielégítően tisz
tázva. E. G. T.

T ú lh e v ü lé s . A forrás gyakran nem 
az elméletileg várható hőmérsékleten 
következik be, hanem annál magasabb 
temperatúrán: a folyadék túlhevül. 
A T. oka részint az, hogy a buborék
képződés az edény fenekén indul meg, 
ahol azonban a nyomás a légnyomás
nál a fenékre nehezedő folyadékosz
lop hidrosztatikai nyomásával na
gyobb, a magasabb nyomásnak pedig 
magasabb forráspont felel meg. Más
részt a buborékképződés különösen 
tiszta, oldott gázokat nem tartalmazó 
folyadékban még e magasabb h ő m ér
sékleten is nehezen indul meg. Ez

utóbbi nehézséget forráskönnyítők al
kalmazásával lehet kiküszöbölni. Ezek 
nagy felületű, likacsos anyagok (hab
kő, mázatlan porcellán stb.), melyek 
sok adszorbeált gázt tartalmaznak. 
A buborékképzésben ez a gáz szolgál 
gócul; a góc növekedése már köny- 
nyen bekövetkezik. A T. mértéke né
hány fokot is kitehet. L. B.

T ű lh ü lé s . Nyugalomban levő folya
dékok gyakran nem fagynak meg a 
fagyásponton, hanem több fokkal a 
fagyáspont alatt is folyékony állapot
ban maradnak. E jelenséget T.-nek 
nevezik. A túlhűtött állapot termo
dinamikailag labilis, ezért kínálkozó 
alkalommal azonnal átmegy a stabi
lisba. Erősebb rázásra, mozgatásra 
gyakran magától is megindul a fa
gyás, de biztosan bekövetkezik, ha a 
folyadékba a szilárd fázis egy akár
milyen kis darabkáját dobjuk. A hő
mérséklet ilyenkor az olvadáspontra 
szökik fel és ott marad mindaddig, 
amíg az egész anyag meg nem fa
gyott, a felmelegedéshez szükséges 
meleget a felszabaduló fagyáshő szol
gáltatja. L. B.

T u n d ra , 1. Frigorideserta.
T u r b in a sz a g g a tó , 1. Higanyos tur

binaszaggató.
Turbulencia. A folyadékok és gá- 

zak áramlása ritkán rendezett, lami
náris. Ha a sebesség egy bizonyos ér
téket (Eeynolds-szám) meghalad, az 
áramlás örvényekre oszlik, turbulens 
lesz. A légkörben a mozgás csaknem 
mindig turbulens, ami az áramlás tu
lajdonságait s az általa közvetített 
kicserélődési folyamatok menetét lé
nyegesen befolyásolja (1. Cseremoz
gás, Konvekció, Légköri nyugtalan
ság). T. G.

T u rb u len s á r a m lá s  (Turbulencia). 
Az örvényes instacionár (időben nem 
állandó) áramlások egy különleges 
fajtája, melynél a legkisebb folyadék- 
részecskék is heves keveredő mozgás
ban vannak, úgyhogy a folyadékba 
egyes helyeken bevezetett festékanyag 
idővel szétömlik a folyadékban, pálya
görbéket (áramlás-vonalakat) nem
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mutat (tehát nem úgy, mint a lami
náris áramlásnál, melyben a festék a 
megfestett részecskék pályagörbéit je
löli, 1. ott). A T. bizonyos körülmé
nyek között felváltja a lamináris 
áramlást, amelyből képződhetik. —1 
A T. elmélete ma még nincs teljesen 
tisztázva. Annyi bizonyos, hogy adott 
körülmények között a lamináris áram
lásforma nem stabil, ha a sebességek 
egy bizonyos (kritikus) értéket túl
lépnek. Az ilyenkor fellépő labilis, il
letőleg instabil állapotból kifolyólag 
lépnek fel azok az örvényes keveredő 
mozgások (instacionär áramlások), 
melyek a turbulenciát jellemzik. Az 
áramlási energiáknak a viszkozitás 
hatására hővé átalakuló része arány
lag nagyobb a Т.-ok eseteiben, mint 
a lamináris áramlásforma mellett, 
amiből azonban nem következik az, 
hogy pl. a folyadékban mozgó testek
nek az ellenállása nagyobb akkor, ha 
turbulens a körülötte fellépő áramlás
forma. — A határrétegben (1. ott) az 
áramlás lehet turbulens is, tekintet 
nélkül arra, hogy a külső áramlás 
maga lamináris karakterű.

A hidrogépekben előálló áramlások 
leginkább a Т.-hoz tartoznak. F. K.

Tiikör-kondenzor, 1. Ultramikrosz
kóp.

Tükrös leolvasás. Ha igen kis el
fordulást akarunk leolvasni, pl. gal
vanométereken, akkor a forgó rend
szerre kis sík tükröt szerelünk. Erre 
a tükörre fényforrásból fényt vetünk, 
a visszavert fény útjába pedig ernyőt 
állítunk. Közbehelyezett lencsével el
érjük azt, hogy a vonalas fényforrás
nak éles képét kapjuk az ernyőn, ame
lyen milliméter-osztályzat van. A fény
sugár, mint hosszú, súlytalan mutató 
szerepel. Ha a tükör elfordul, akkor a 
visszavert fénysugár kétszer akkora 
szöggel fordul el. Ahelyett, hogy a tü
körről visszavert fényt ernyőn figyel
jük meg, távcsőben is leolvashatjuk.

M. J.
„Tüpfel“-analízis. Fél-mikro, kvali

tatív analízis, amely módszereiben 
két, már régóta használt gyakorlati

analitikai fogást általánosított. A fo
lyadékok kémhatásának ellenőrzése in
dikátorpapírral és bizonyos titrálások- 
nál a végreakciónak oly módon tör
ténő észlelése, hogy a titrá lt folyadék
ból kivett csepphez alkalmas reagens 
egy cseppjét juttatták, már régóta is
meretes. A „T.“ a kvalitatív reakció
kat ily módon elvégezhetővé dolgozta 
ki és foglalta önálló rendszerbe, ami 
által az analízis során mind időben és 
kísérleti anyagban, mind a szükséges 
műveletekben nagy megtakarítást tesz 
lehetővé. Az anyag pár milligramjá- 
val vagy 05 cra3-ével, alkalmas kö
rülmények között, teljes analízis vé
gezhető. Eszközei nemcsak a kémlő
szerrel itatott szűrőpapír, hanem al
kalmas fehér, illetve fekete porcellán- 
lemez, amelyen 6—12 drb, kb. 05 cm3 
nagyságú mélyedés van a kivett csepp 
részére. Természetesen olyan különle
ges reakciókat alkalmaz, amelyek 
nagy érzékenységük mellett egyúttal 
jellemzők is; megadja többnyire azt a 
viszonyos mennyiséget is, amely mel
lett a kísérő anyagok zavaró hatása 
a reakciót még nem befolyásolja any- 
nyira, hogy a keresett ion felismerése 
és kimutatása lehetetlenné válna. Sok
kal több reakciótípust alkalmaz, mint 
a szokásos makro-kvalitatív módsze
rek, így pl. az indukált lecsapást, 
katalitikus hatást, komplexképződést 
stb. Indukált lecsapás segítségével 
nagyban lehet valamely reakció érzé
kenységét fokozni két esetben is. Ha 
a vizsgálandó anyag és a kémlőszer 
reakcióterméke fehér csapadék, ennek 
minimális mennyisége is észlelhetővé 
válik azáltal, hogyha a vizsgált csepp
hez oly anyagot juttatunk, amely sem 
a keresett anyaggal, sem a kémlőszer
rel külön-külön nem reagál ugyan, de 
mindkettő jelenlétében keletkezett 
csapadékot színesre festi; ha pedig a 
keresett anyag és a kémlőszer reak
cióterméke színes, azonban a kon
centráció csekély volta miatt a szín 
nem észlelhető, oly anyagot juttatunk 
a reakciós elegyhez, amely a kémlő
szerrel fehér csapadékot képez, amely
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azután a színes reakcióterméket ma
gával rántja és így a csapadék színe
ződése révén válik a keresett anyag 
minimális mennyisége is kimutatha- 
tóvá. Bizonyos katalitikus hatású 
anyag csekély mennyiségének kimuta
tására éppen ezt a különleges tulaj
donságát használhatjuk fel, ha a ka
talízis révén keletkezett reakcióter
mék megfelelő érzékeny reakcióval ki
mutatható. A komplexképző reakció
nak nagy szerepe van a ,.T.“-ben. Sok 
reakció ugyanis különösen jellemzővé 
válik azáltal, hogy a komplexvegyü- 
letté átalakított kísérőanyagok a ke
resett anyag kérdéses reakcióját nem 
zavarják, más esetekben viszont a ke
resett anyag alakítható át olyan 
komplexvegyületté, amelynek a reak
cióképessége többszöröse az eredeti 
anyagének. Speciális szerves reagen
sek a „T.“ keretében kiváltképen al
kalmazhatók.

A „T.“ kezd a gyakorlatban is el
terjedni. Főleg a nyomokban jelenlevő 
szennyezések kimutatására és ipari 
analízisek céljaira alkalmazzák.

Sz. L. és V. A.
Türck—Waller-szabály. Az ideg sejt

ből és nyúlványokból áll. A kettőt 
együtt neuronnak nevezzük. Ha az 
idegszálat elvágjuk, az a része, mely 
nincs összefüggésben a sejttel, elpusz
tul. A T. szerint a perifériás idegrend
szerben a pusztulás iránya megegye
zik az idegvezetés irányával. Vagyis 
érzőidegek degenerációja a központ 
felé, mozgatóidegeké a periféria felé 
halad. T. H.

Tűsugárzás. Az interferencia- és 
diffrakció-jelenségek a fény hullám- 
természete mellett szólnak, mert perió
dusos erősítések és kioltások csak 
hullámtermészetű jelenségeknél fordul
hatnak elő. A kvantumelmélettel ezt 
azon feltevéssel lehetett összhang
zásba hozni, hogy a fénykvantum csak 
az emissziónál van meg, mint diszkrét 
energiarész, a térben tovább haladva, 
szétfolyó hullámmozgássá bomlik fel. 
Ez Bohr, Kramers és Slater felfogása 
volt. Ezzel szemben a fényelektromos

effektus, mely abban áll, hogy a be
eső fény fémlemezről elektronokat 
szabadít fel, arra mutat, hogy a kvan
tumok megmaradnak diszkrét energia- 
résznek a térben való haladásuk köz
ben, mert különben nem juthatna egy 
fém olyan kicsiny felületdarabjára 
mindjárt a megvilágítás kezdetén 
annyi energia, amennyi egy elektron 
kiszabadításához szükséges. Hasonló 
eredményre vezetett a Stokes-törvény 
is (1. Kvantummechanika). Ezen je
lenségek megmagyarázására Einstein 
vezette be az extrém kvantumfelte
vést, mely szerint a kvantumok a tér
ben való haladásukon át nem folynak 
szét, hanem együtt maradnak, mint 
különálló részecskék; ez a T. feltevése. 
Az újabb kvantummechanika ezt a 
látszólagos ellentmondást a hullám- 
zási és korpuszkuláris elmélet között 
úgy magyarázza, hogy a fényhullámok 
csak a fénykorpuszkulák (energja- 
kvantumok) statisztikáját képviselik 
(1. Kvantummechanika). N .T. és G. P.

Tüzelőanyag-elem olyan galvánelem, 
mely valamely anyag égési energiá
ját alakítja át elektromos energiává. 
T. tulajdonképen a durronógáz-elem is 
(1. ott), mely a hidrogén égési ener
giája árán termeli az elektromos 
energiát. Igen nagy gyakorlati fon
tossága volna egy olyan Т.-nek, mely 
a C +  O2 =  CO^reakció szabad ener
giáját alakítaná át megfordíthatóan 
(tehát veszteség nélkül) elektromos 
energiává. Mivel e reakciónál a sza
bad energia változása közel egyenlő 
a reakcióhővel (vagyis a szén égés
hőjével), az ilyen T. gyakorlatilag 
a szén egész égéshőjét hasznosítható 
munkává alakítaná át, míg a hőgé
pek az égéshőnek legfeljebb egvhar- 
madát hasznosíthatják. Gyakorlati cé
lokra használható ilyen Т.-et azonban 
mindezeideig nem sikerült előállítani. 
Ennek főként a szén igen kis reakció- 
képessége az oka. Magas hőmérsékle
ten dolgozó elemeknél viszont, hol a 
szén reakcióképessége nagyobb, az 
üzemköltség oly nagy lenne, hogy az 
elem nem volna gazdaságos. E. G. T.
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Tyndall-jelenség. Ha a fény sötét 
szobába hatol, akkor a lebegő por
szemeken szétszóródik, ezért a fény 
útját olyan irányból, mely a fényre 
merőleges, meg lehet látni. A fény
nek ez a szóródása olyan részeken, 
melyeknek mérete kisebb, mint a fény 
hullámhossza, a T. Ezt tapasztaljuk 
akkor is, ha erős fényt olyan folyadé
kon vezetünk át, melyben idegen ré
szecskék lebegnek. A szórt fény min
dig p o l á r o s .  Tiszta gázban, át
látszó folyadékban és szilárd anyag
ban is előáll a jelenség, ekkor a mo
lekulák okozzák a szóródást. Csak
hogy ez a molekuláris szóródás gyen
ge, mert a szórt fény erőssége, ha a 
lebegő részek a fényt nem nyelik el, 
csökken, ha a részek átmérője kiseb- 
bedik. A szórt fény erőssége a ré
szek térfogatának négyzetével arányos. 
Azonkívül a szórt fény erőssége a rö- 
videbb hullámhosszak felé nő, az 
erősség a hullámhossz negyedik hat
ványával fordítva arányos, ezért a 
fény kékesszínű. Viszont az átmenő 
fény vöröses. — Ha a részek a fényt 
elnyelik, akkor a viszonyok bonyolul
tak. A szórt fény színe a részek nagy
sága szerint változik. M. J.

Tyrrhaenis, 1. Közbenső hegység.

u
llbikvisták a legkülönbözőbb élet

feltételek között, azaz különböző ter
mőhelyeken egyaránt tenyésző növény
fajok (főként gyom- és adventív [1. 
ott] növények). S. R.

Ulbricht-gömb, 1. Lumenméter.
Ultracentrifuga, 1. Centrifuga.
Ultrahangok. Ha a hanghullámok 

rezgésszáma 20.000-nél nagyobb, ak
kor fülünk nem tudja felfogni a hul
lámokat. Ezt a hullámot U.-nak ne
vezzük. Ilyent többféleképen állítha
tunk elő. Ha 10 cm hosszú acélrudat 
középen befogunk és egyik végét meg
ütjük, akkor U. keletkezik. A legcél
szerűbb módszer az, hogy elektron

csöves rezgéskeltővel kvarckristályt 
rezgésbe hozunk. A kvarclemez két 
lapjára fémelektródokat helyezünk és 
a lemezeket rezgéskeltővel periodiku
san feltöltjük, akkor a kvarz rezgésbe 
jön. Az amplitúdó akkor legnagyobb, 
ha a kristály saját mechanikai rezgés
száma a hulláinkeltő rezgésszámával 
megegyezik. Így 500.000-et felülmúló 
rezgésszámot is keltettek. Ha a hul
lámok terébe üveglemezt teszünk és 
erre kokszport hintünk, akkor a por 
sávok mentén áll össze. Ezek az álló 
hullámok csomóvonalai, távolságuk a 
hullámhossz fele, 1—2 mm. A kis hul
lámhossz miatt a törést lencsével és 
a visszaverődést éppen úgy lehet ki
mutatni, mint fényhullámoknál. A hul
lámok nyomásával torziós ingára sze
relt kis lapot el lehet forgatni. M. J.

Ultraibolya sugarak. Az U. a hul
lámspektrumnak a fénysugarak és a 
Röntgen-sugarak közé eső hullám
hossz tartományába sorolhatók. 4000 
Angström-től (1. Angstrom egység) 
kb. 130 Angström-ig terjednek. A leg
több anyag (így pl. az üveg is) el
nyeli az U.-at, úgyhogy vizsgálatuk
hoz különleges berendezések szüksé
gesek. A hosszabb U.-at kvarc- és 
kősóprizmákkal és lencsékkel ellátott 
spektroszkóppal (1. ott) vizsgálhatjuk, 
a rövidebbekhez már vákuumspek
troszkóp használata szükséges, mert 
ezeket a hullámhosszakat már a le
vegő is tekintélyes mértékben nyeli 
el. A legrövidebbeket speciális ho
morú fémtükörrácsokkal vizsgálják. 
A sugarak észlelésére a fényképező
lemez és a fotocella (1. ott) alkal
mas. A fotocella U.-kal szemben ér
zékenyebb, mint láthatókkal szem
ben, mert a fényelektromosan kivál
tott elektron energiája annál na
gyobb, minél kisebb a kiváltó fény 
hullámhossza. Ultraibolya fényforrás 
gyanánt legelterjedtebben a higanygő
zös kvarclámpát (1. ott) használják; 
ezenkívül alkalmazható még szén- és 
vasívlámpa, és magnézium- és alumí- 
niumelektrodák közt keletkező szikra- 
kisülés. F. M.
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A közönséges üveg az U.-at nem en
gedi át, azért az U. színképelemzésé
nél különleges anyagból kell az opti
kai eszközöket készíteni. Az u v i о 1- 
ü V e g, amelynek pedig az lenne a ren
deltetése, hogy az U.-at átengedje, 
csak 3100 A-ig átlátszó. Kisebb hul
lámhosszakat a kvarc bocsát át, még
pedig 2000 A-ig jól, 15Q0 A-ig gyen
gén. Még rövidebb U.-nál folypátot 
kell használni. Minthogy ilyen rövid 
hullámoknál a levegő elnyelése már 
lényeges, a spektroszkópot légh’jas 
térbe helyezik ( v á k u u m s p e k t r o 
s z kóp ) .  Schumann ilyen berendezés
sel és a közönséges fotográfus-lemez 
helyett Schumann-lemezzel (1. ott) 
11Ö0 Á-ig jutott. Ezért a 2000 A. és 
1100 A. közé eső U.-at Sc hu -  
m a n n - s u g a r a k  nak szokás ne
vezni. Millikan egészen 144 Á-ig ju
tott, úgy hogy fényforrása sürítővel 
keltett elektromos szikra volt léghíjas 
térben. Ezt a legrövidebb hullámhosz- 
szat az aluminium színképében talál
ta. Utóbb ugyancsak Millikan 40 
A-ig tudta az U.-at megfigyelni, úgy 
hogy a sugarak nem haladtak á t a 
rácson, hanem visszaverődtek rajta. 
A Schumann-sugaraknál még rövidebb
U.-at M i l l i k a n - s u g a r a k  nak is 
nevezik.

Az U.-at a gyakorlatban igen kiter
jedt mértékben használják, különösen 
élettani hatásaik miatt. A leggyak
rabban használt fényforrás a higany
gőzös lámpa kvarcüvegben (1. Higany
gőzlámpa). Fizikai célokra elektromos 
szikrát is használnak, különösen alu
minium vágj" magnézium elektródok 
között. A napfény is gazdag U.-ban, 
de ezeknek határa 2930 A. A kisebb 
hullámhosszakat a levegőben levegő
ózon elnyeli. M. J.

Ultraibolya sugarak biológiai ha
tásai. A teljes elektromágneses szín
kép látható és nem látható sugarak
ból áll. Ezek között találhatók az 
ibolyántúli sugarak, amelyek a 400 
цц -tői egész 100 цц hullámhosszig 
követhetők. Ha az éterhullámok kü
lönböző hosszúságú sugarait külön-

külön vezetjük a bőrre, akkor meg
figyelhetjük azt, hogy a különböző 
hosszúságú sugarak különbözőkép hat
nak. Minél hosszabb hullámuak a su
garak, annál mélyebbre jutnak a bőr
be. Így az ultravörös sugarak a bőrben 
mélyebben levő melegérző idegvégződé
seket izgatják és a meleg érzését kel
tik. A rövid hullámhosszú ultraibolya 
sugarak csak néhány tized milliméterig 
jutnak be a bőrbe.

A napfény ultraibolya sugarainak 
hatására legelőször a besugárzott bőr
terület erei megtelnek vérrel, tehát 
bőrpirosodás jelentkezik. Ha a be
sugárzás tovább tart, kötőszöveti vi
zenyős beszűrődés következtében duz
zanat keletkezik, amelyet lobos tü
net, felhólyagosodás, sőt kisebesedés 
követhet. A heves tünetek elmúltával 
a bőr sötéten elszínesedik, megbámul, 
mert festékszemcsék (pigment) rakó
dik le a bőrben. Ez a barna festék a 
bőr mélyebb rétegeit a napfény to
vábbi hatásától megvédi. A barna 
festék úgy keletkezik, hogy a be
sugárzott területen a vérből a tiro- 
szinnak, egy aminosavnak oxidációs 
terméke, a dioxifenilalanin, a szöve
tekbe jut. Ez a színtelen, jól oldódó 
tiroszinszármazék, amelyet (topának is 
neveznek, a szövetekben levő oxidáló 
erjesztő, a dopaoxidáz hatására oxi
dálódik, mire színes oldhatatlan fes
tékszemcse alakjában kiválik. Ezt a 
pigmentképződést a bőrben mikro
szkóppal is megfigyelhetjük, amikor 
észlelhetjük azt, hogy a besugárzott 
oldalon a mag körül szemcsék halmo
zódnak fel.

Már az egyiptomiak ideje óta is
meretes a napfénynek gyógyító hatá
sa. A napfénykúrákat főleg az erős 
ibolyántúli sugárzású magaslati he
lyeken és a tengerparti fürdőkön vé
geztetik. Minél magasabb helyen tar
tózkodunk, annál vékonyabb és rit
kább a felettünk levő levegőburok. 
Ezért sokkal több a napfényben az 
ultraibolya sugár, amelyet a levegő el
nyelésén kívül még az alacsonyabb 
rétegekben lebegő por is tetemesen
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gyengit. Ezért a városi ember egész 
nyáron nem sül le annyira, mintha 
egy-két nap magaslati helyen tartóz
kodik. A hosszú hullámú sugarakban 
is gazdagabb a hegyi napfény, ezért 
télen közvetlen napsütésben is meleg 
van. Tengerparton viszont részben a 
víz veri vissza az ultraibolya sugara
kat, részben a levegő portól mentes. 
Azonban gyógyító hatása van magá
nak a magaslati éghajlatnak, a ten
gerparton a napfény mellett a sós le
vegőnek, a levegő vízpáratartalmá
nak, az egyöntetű meleg hőmérsék
letnek és egyebeknek is. A közvetlen 
napfénynek, ha a sütkérezést túlság- 
ba nem visszük, számtalan hasznos 
hatása van. Így a vér keringését 
élénkíti, a vörös vérsejtek számát 
szaporítja, az anyagcserét fokozza, 
a sebgyógyulást elősegíti, a betegség 
elleni ellenállást fokozza.

Az újabb idők vívmánya az a fel
fedezés, hogy az ultraibolya besugár
zás és az angolkór (rachitis) között 
összefüggés van. Kitűnt, hogy ezt a 
betegséget napfénnyel lehet gyógyí
tani, csak az volt megmagyarázha
tatlan, hogy ugyanezt a hatást csuka
májolajjal is elérhetjük. A vitami
nok felfedezésével ez a kérdés Í6 meg- 
magyarázódott, mert ma már tud
juk, hogy az ibolyántúli sugarak vi
tamint hatásosítanak. Értjük ezen 
azt, hogy egyes táplálékainkban van
nak ergosterin alakjában hatástalan 
előanyagai a D-vitaminnak, amelyek 
ultraibolya sugarak hatására hatásos 
D-vitaminná alakulnak. A legtöbb 
D-vitamint a csukamájolajban talál
juk, aminek oka az, hogy a hideg ten
gerek moszatai gazdagok ergosterin- 
ben, amely a hosszú ideig tartó ultra
ibolya sugarakat bőven tartalmazó 
napfény hatására D-vitaminná alakul 
át. A moszatokat megeszik a kis ha
lak, ezeket a nagyobb halak, amelyek
nek a májából préselik ki a vitamin
dús olajat. Így jut a gyermek a D-vi- 
taminhoz, amelyet különben a nap
fény a gyermek bőrében levő ergoste- 
rinből állít elő.

Az ultraibolya sugarak a bakté
riumokra is hatással vannak. Hatá
sukra még a nagy ellenállással bíró 
baktériumok, mint a lépfene, tuber
kulózis, diftéria, tífusz kórokozói is 
tönkremennek. Ezért az ilyen suga
rakat víz csirátalanítására is hasz
nálják. Ennek következtében van he
gyi levegőben kevesebb baktérium, 
avagy a folyóvízben napközben keve
sebb, mint éjszaka folyamán. T. H.

Ultrakondenzor, 1. Ultramikroszkóp.
Ultramikronok, mikroszkóppal nem 

látható részecskék. Ultramikroszkóp
pal érzékelhető U. a s z u b m i k r o -  
nok és ultramikroszkóppal sem érzé
kelhető részecskék az a m i k r e  nők.

B. A.
Ultramikroszkóp vagy kolloidmik

roszkóp a fény hullámhosszánál ki
sebb részecskék érzékeltetésére szol
gáló optikai műszer. Az optikai le- 
képezhetőség (láthatóság) határa a 
fény hullámhossza. A fényhullám
hossznál (mintegy 0Ю004 mm) kisebb 
részecskék sem áteső, sem ráeső fény
ben nem láthatók. A fény azonban 
hullámhosszánál kisebb részecskéken 
is szenvedhet még elhajlást. Az el
hajlott fény az eredeti fénysugár irá
nyától eltérő irányokban s így arra 
merőleges irányban is halad. Ha az 
elhajlott fény elég nagy intenzitású 
és más fény nem zavarja, a részecske, 
mint világító gömböcske, érzékelhe
tővé válik. Ha nagyszámú részecs
két (pl. füstöt) fénynyalábbal meg
világítunk, akkor sötét háttér előtt a 
fénynyaláb irányára, merőleges irány
ból nézve, láthatóvá válik. E jelenség 
a Tyndall-féle jelenség (1. ott). A 
lebegő részecskék külön-külön csakis 
abban az esetben érzékelhetők, ha 
egymástól elég távol vannak, mert 
ellenkező esetben a különböző részecs
kékről származó elhajlott fény keve
redik és csupán mint diffúzfény érzé
kelhető.

Az ultramikroszkópos vizsgálatnál 
a vizsgálandó rendszerben (pl. kol
loidoldatban) Tyndall - jelenséget ho
zunk létre. Az U. olyan szerkezetű,
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hogy csakis a részecskéken elhajlást 
szenvedő fény juthat szemünkbe. E 
célt szolgálja az ú. n. sötéttér meg
világítása. Kétféle típust különbözte
tünk meg: rés-U.-t (Zsigmondy-Sieden- 
topf-féle) és úgynevezett ultrakonden- 
zoros U.-t.

A Z s i g m o n d y — S i e d e n t o p f -  
f é 1 e rés-U.-pal a vizsgálandó tár
gyat (kolloidoldatot) sötét háttér 
előtt nagy intenzitású fénynyalábbal 
világítjuk meg, azaz benne arra al
kalmas lencserendszerrel Tyndall-kú- 
pot hozunk létre. A kúpot arra merő
legesen irányított mikroszkóppal vizs
gáljuk (1. 1. ábra). A kolloidrészecs

kék (szubmikronok) csakis abban az 
esetben érzékelhetők külön-külön, ha 
a részecskék egymástól elég távol van
nak, vagyis ha az oldatot kellőké
pen felhígítjuk. Ellenkező esetben csak
is diffúz Tyndall-kúp látható. — Az 
u l t r a k o n d e n z o r o k  (2. áb
ra) prizma- és lencserendszerek, me
lyek bármely mikroszkópra felszerel- 
hetők. Ugyancsak azt a célt szol
gálják, hogy csakis a részecskékről 
elhajlott fény s nem a megvilágító 
fény juthasson a megfigyelő szemé
be. A megvilágítás nem oldalt, ha
nem — mint az egyszerű mikroszkóp
nál — a mikroszkóp tengelye irá
nyában történik. Az ultrakondenzor- 
ban azonban a fénysugár törés és tel
jes reflexió következtében oly irány- 
változást szenved, hogy a megfi
gyelendő részecske végeredményben

oldalmegvilágítást nyer. Többféle 
ultrakondenzor ismeretes, úgymint: 
R e i c h e r t-f  é 1 e t ü k ö r k o n d e n -  
zor ,  J e n t s c h - f é l e  k o n c e n t 
r i k u s  k o n d e n z o r ,  S i e d e n -

2. ábra.

t o p f - f é l e  k a r d i o i d -  és p a r a -  
b o l o i d k o n d e n z o r ,  S p i e r e r -  
f é l e  k o n d e n z o r  stb. A — ábra 
a kardioidkondenzor szerkezetét és 
benne a fénysugár útját tünteti fel.

B.A.
Ultrasugárzás, 1. Kozmikus sugár

zás.
Ultraszűrés, a kolloidoldatoknak 

oly szűrőkön való megszűrése, melyek 
a diszperziósközeget és a molekuláris 
diszperzrészt átengedik, a kolloidré
szecskéket azonban nem. E célra szol
gálnak az ultraszűrő hártyák és ké
szülékek. Ultraszűrő hártyák gyanánt 
különböző kolloidanyagból (zselatin, 
kovasavgél, kollodium stb.) készült 
hártyák, rétegek szolgálnak. Legin
kább beválik a kollódiumos ultraszűrő, 
minthogy ennek szűrőképessége az 
előállítási módnak megfelelően messze
menően jól van definiálva és könnyen 
változtatható. Legegyszerűbben úgy ál
lítható elő, hogy jégecetes vagy éter
alkoholos kollodiumoldatot megnedve
sített szűrőpapirosra öntünk ki, a ré-

I. ábra.
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leget kissé megszikkadni engedjük s 
azután vízbe áztatjuk vagy vízzel ki
mossuk. A szűrés-sebességet növelhet
jük nyomással vagy — mint a Büch- 
ner-tölcséreknél — szívatással. — Az 
ultraszűrőhártyák szűrőhatása nem
csak mechanikai szűrésen, hanem a 
részecskék adszorpcióján is alapszik. 
Ez utóbbi oknál fogva lényeges a 
hártya elektromos töltése. A részecs
kékkel azonos elektromos töltésű hár
tyák szűrőképessége kisebb, mint az 
ellenkező töltésű hártyáké. B. A.

Ultraszürő az a különleges módon 
elkészített szűrő, mely az 5 цц  (milli- 
mikron)-nál kisebb kolloidrészecskéket 
is visszatartja.

Ultravörös sugarak. Az U. helye a 
hullámspektrumban a Hertz-hullámok 
(ultrarövid rádióhullámok) és a lá t
ható fénysugarak közt van. Jelenlétük 
hőmérővel, bolométerrel (1. ott), fény
képezőlemezzel, a leghosszabb sugarak 
esetében szenzibilizált fényképezőlemez
zel (1. ott) mutatható ki. — Az U. 
segítségével az anyagok kémiai szer
kezetéről, molekuláik felépítéséről stb. 
szerezhetünk fontos felvilágosításokat. 
Az anyagok ugyanis fémes visszaverést 
mutatnak abban az esetben, ha a rá
eső fény rezgésszáma megegyezik ion
jaiknak saját rezgésszámával. Ezek 
az ionfrekvenciák pedig történetesen 
valamennyien az ultravörös hullám
spektrumba esnek. Azokat a hullámo
kat, melyeket a kristályok fémesen 
vernek vissza, „Reststrahl“-oknak, ma
radéksugaraknak nevezik. Ha egy 
anyagról kiderül, hogy ilyen maradék
sugarai nincsenek (pl. a gyémántnál), 
úgy ebből arra következtethetünk, hogy 
kristályrácsa nem áll ionokból. Az 
ultravörös spektroszkópia kiépítésében 
elsősorban Rubensnek vannak nagy ér
demei. — Az U. segítségével lehetsé
gessé vált a sötétben való fénvképezés.

F.M.
Undációk és unduléciók. Undáció- 

nak nevezik a geológiában a földké
reg nagyon széles ívű fel- és lehajlá
sait, melyek epirogenetikus mozgások 
következtében jöttek létre. Az undá

ciók tehát széles ívű földkéreghullá
mok, melyek közül a fel- és lehajló 
hullámot, tehát a földkéreg kiemelke
déseit g e o a n t i k l i n á l i s  nak, a 
földkéreg besüllyedését g e o s z i n -  
k 1 i n á 1 i s nak (1. ott) nevezik, meg
különböztetésül az orogenetikus moz
gások (1. ott) által létrehozott redők 
antiklinálisaitól és szinklinálisaitól, 
melyeket együttesen u n d u l á c i ó k -  
nak is hívnak. H. F.

Undográf gyenge levegőrezgések 
feljegyzésére szolgáló műszer, mely
nek lényege egy rugalmas lemezre 
szerelt írószerkezet. U.-okkal a meteo
rológiai akusztika dolgozik (1. Hall
hatósági zónák). A .L .

Undulációk, 1. Undációk és Undulá- 
ciók.

Uniformitás szabálya. A Mendel-át- 
öröklési szabályok elseje, amely már 
Mendel előtt is ismeretes volt és arra 
vonatkozik, hogy két eltérő genotípusé 
egyén közötti keresztezésből származó 
első „hibrid“-ivadék egyedei egymás
sal azonos genotípusúak és azonos 
fenotípusúak. Az első ivadék a két 
szülő egyikével azonos fenotípusú le
het (metroklin, anyára ütő, vagy pat- 
roklin, apára ütő hibrid), aszerint, 
hogy az anya, vagy az apa sajátsága 
a prevalens vagy domináns uralkodó 
jelleg és a másik recesszív, latens, lap
pangó Vagy rejtett jelleg (dominancia, 
1. ott, vagy prevalencia esete). Ilyen
kor a két allelomorf sajátság nem 
egyenlő erővel vesz részt a hibrid sa
játságainak kialakulásában ( he t e -  
r о d i n a m i  a, „pisum-típusú“ örök
lés). így a pirosvirágú nőstény és 
fehérvirágú hímnövény keresztezése
kor az utód vagy pirosvirágú lesz 
(anyára ütő), vagy pedig fehérvi
rágú (apára ütő). A másik módo
zat szerint az első ivadék, a hib
rid, a két szülő sajátsága közötti 
köztes helyet foglalja el, pl. a piros 
és a fehérszínű virág keresztezése ese
tén rózsaszínű lesz ( i n t e r m e d i e r  
h i b r i d), mert a két allelomorf sa
játság egyenlő erejű ( h o m o d i n a -  
m i a, ,,zea-típueú“ öröklés). Ritkább
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az az eset, amikor a hibridben egé
szen új sajátság lép fel, mint a ke
resztezéskor összekerülő két allelomorf 
faktor egymásrahatásának eredménye 
( n e o m o r f i a ,  h i b r i d  nova ) ,  
például a fehér és sárgavirágú növény 
keresztezésekor pirosvirágú lesz az 
utód. Néha a két sajátság mozaik
szerben eloszolva keveredik. Piros és 
fehérvirágú növény utóda pirosán csi
kóit fehérvirágú. Bármelyik típus le
gyen is a keresztezés eredménye, az 
uniformitás szabálya érvényesül és az 
első ivadék valamennyi egyéne ugyan
oly típusú lesz (1. Valencia). Sz.Z .

Unipoláris vezetés az elektrolitos 
áramvezetésnek az a módja, midőn az 
áramot csak egyféle előjelű ion vezeti. 
Az U. lehet vagy kationvezetés, vagy 
anionvezetés. Unipoláris vezetők a szi
lárd elektrolitok legnagvobb része (1. 
ott). ' E. G. T.

Univalens, 1. Valencia.
Univerzális fotométer. Így nevezik 

azokat a fotométereket, melyekkel nem 
csak fényerősségeket lehet összehason

lítani, hanem megvilágítást és felületi 
fényességet is lehet mérni. Ezeket ren
desen hordozható alakban készítik. A 
W e b e r - f é 1 e U. alapgondolata a

következő: Az Li fényforrás Ti tej
üveglapot világít meg, az Li fényfor
rás pedig Ti tejüveglapot. Köztük van 
a megjelölt helyen a Lummer—Brod- 
hun-kocka (1. Fotometer). A kockát О 
szemlencsén át nézzük. A beállítás a Ti 
lap eltávolításával történik. Helyes be
állításnál a látómező egyenletes fényű. 
Ekkor az In fényforrás erőssége: J =  
Cr2/ri2, ahol C az eszköz állandója, 
r az L2T2 távolság, n  pedig az L1T1 
távolság. — Ha a megvilágítás erőssé
gét akarjuk mérni, akkor eltávolítjuk 
а T2 lapot, a mérendő helyre fehérre 
bevont papírlapot teszünk. A T1 lapot 
ismét addig toljuk el, míg a szemlencse 
egész látómezejét egyenletesen megvilá- 
gítottnak észleljük. Ekkor a megvilágí
tás a fehér lap helyén: E =  c/ri2, ahol 
c az eszköznek újabb állandója. — Ha 
felületi fényességet akarunk mérni, ak
kor ismét kivesszük а Г2 lapot és La 
fényforrás gyanánt a mérendő felületet 
használjuk. Beállítás után a felületi fé
nyesség: F =  c'lri2, ahol c ismét az 
eszköz állandója. M. J.

Uralkodó jelleg, 1. Uniformitás sza
bálya.

Uránium. A legmagasabb atómsú- 
lyú eddig ismert kémiai elem (vegyjele 
U); 1799-ben fedezte fel Klaproth a 
szurokércben. Legfontosabb lelőhelye 
Európában a csehországi Joachimsthal, 
ahol 1853 óta rendszeresen bányászták 
s főleg az üveg- és porcellánfestészet- 
ben alkalmazták (uránium-festékek). 
1896-ban Becquerel az U.-on fedezte fel 
a radioaktivitást (1. Radioaktivitás); 
a későbbiekben kiderült, hogy a radio
aktív bomlás folyamán az U.-ból egész 
csomó, addig ismeretlen radioaktív 
anyag — köztük a rádium is — kelet
kezik (1. Radioaktív bomláesorok). A 
rádium felfedezése óta az U.-bányák 
elsősorban rádiumtermelésre rendezked
tek be. Ezidőszerint a leggazdagabb U.- 
lelőhely — és így egyúttal a legbősé
gesebb rádiumtermelő bányavidék — a 
Belga-Kongóban levő Katanga-bánya- 
terület, amely a Société Générale Mé- 
tallurgique de Hoboken birtokában van. 
— Az U. mint kémiai elem nem egy-
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séges, hanem több atómfajtából áll (1. 
Izotópia). A legnagyobb atómsúlyú ed
dig ismert U.-izotóp az U j; ebből egy 
а-részecske kibocsátása közben UXi és 
ez utóbbiból /^-sugárzás közben UX2 
lesz; az UX2 egy /^-részecske kilövel
lése közben V I r vé alakul át. Ez a két
U.-izotóp, Ú jés Ujj , együtt van a kö
zönségesen U.-nak nevezett elemben; 
valószínű, hogy ezeken kívül még egy 
harmadik U.-izotóp is van, az ú. n. 
а к t i n 0  - U., amelyből az aktinium- 
bomlássor kiindulna. I. L.

Uránium]., 1. Uránium.
Uránium,]., 1. Uránium és Urá- 

nium-Y.
Uránium-ólom. Az uránium-rádium- 

sorozat végterméke (1. Radioaktív bom- 
láesorok), vagyis ennek a bomlássornak 
az utolsó, már nem radioaktív, tovább 
nem bomló tagja. (Kémiai neve r á- 
di um- G,  vegvjele RaG). Kémiai ter
mészetére nézve a. RaG nem egyéb, mint 
ólom. Az uránium tehát sorozatos bom
lás útján végül is ólommá alakul át és 
ezzel függ össze az a tény, hogy az 
urániumásványokban mindig van ólom. 
Minthogy pedig az urániumból összesen 
nyolc а-részecskének (hélium-atommag
nak) az eltávolítása után lesz végered
ményben ólom, ez utóbbi atómsúlyának 
az uránium atómsúlyánál (238-nál) 
8X4 =  32-vel kevesebbnek, azaz 206- 
nak kell lennie, míg a közönséges ólom 
atómsúlya kereken 207. Különösen 
tiszta, kristályos szurokércből (amelyet 
a keletafrikai Morogoróban találtak) 
valóban olyan ólmot lehetett leválasz
tani, amelynek az atómsúlya 206Ю5- 
nek adódott. — Abból, hogy ilyen 206 
atómsúlyú ólom az uráriumhoz képest 
milyen mennyiségben van jelen az urá
niumtartalmú kőzetekben, az illető kő
zetek geológiai korára lehet következ
tetni, vagyis a kőzet megszilárdulása 
óta eltelt időtartamra. A számítás 
alapja az a tény, hogy a radioaktív 
bomlás sebességét semmiféle fizikai vagy 
kémiai folyamat nem változtatja meg, 
tehát nyilván azok a folyamatok sem 

Természettudományi Lexikon.

lassíthatták vagy gyorsíthatták a ra
dioaktív bomlást, amelyek a földkéreg 
megszilárdulása óta a kőzetekben le
játszódtak. Ez más szóval azt jelenti, 
hogy pl. az uránium mindig olyan gyor
san bomlott, vagyis évenkint mindig 
annyi U.-t termelt, mint a jelenkorban; 
ez utóbbi pedig (az uránium bomlás
sebességének figyelembevételével) 1*21 
tízezermilliomod g. A kőzet geológiai 
korát tehát (években) úgy számítjuk 
ki, hogy az 1 g urániumhoz tartozó U. 
mennyiségét elosztjuk 1*21 tízezermillio
moddal, vagyis megszorozzuk 8200 mil
lióval. A számítások eredményei szerint 
a földkéreg megszilárdulása óta mint
egy 2000 millió év körüli idő telt el. 
(A geológiai kormeghatározásra nézve 
1.: Héliumtartalmú kőzetek és Pleo- 
chroitikus udvarok.) I. L.

Uránium-X. Az urániumból kelet
kező /^-sugárzó radioaktív anyag. Ha 
uranilnitrát [UChíNOz)?] oldatához 
néhány mg vas-(ferri-)kloridot teszünk 
és ezt ammóniumkarbonáttal kicsap
juk, a csapadék magával ragadja az — 
egyébként láthatatlanul csekély meny- 
nyiségü — U.-et. Az így nyert radio
aktív anyag három bomlásterméknek: 
az uránium-Xi-nek, az uránium-X2-nek 
és az uránium-Z-nek a keveréke. A leg
hosszabb életű köztük az uránium-Xi; 
ez az U — He =  UXi-egyenlet szerint 
egy а-részecske (hélium-atommag) ki
bocsátása mellett keletkezik az urá
niumból, tehát az eltolódási szabály 
szerint a thóriummal izotóp. A belőle 
további bomlás útján keletkező urá- 
nium-Хг és az uránium-Z kémiai tekin
tetben a protaktiniummal azonos tulaj- 
donságúak. Rövid életkoruk miatt az 
uránium-Хг és uránium-Z hamar egyen
súlyba jutnak az uránium-Xi-el (1. 
Radioaktív egyensúly), úgyhogy az U.- 
készítmények csak frissen előállítva 
egyneműek (amikor is átmentileg csak 
uránium-Xi-et tartalmaznak). I. L.

Uránium-Xi., 1. Uránium-X.
Uránium-Хг., 1. Uránium-X., Bre

vium és Uránium.
Uránium-Y. Az urániumll-nek (1. 

Radioaktív bomlássorok) egyik közvet-
48
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len bomlásterméke (thórium-izotóp). 
Ebből keletkezik a protaktínium, úgy
hogy az aktíniumsorozat valószínűleg 
az uránium-Y-on keresztül ágazik ki 
az uránium-rádiumsorozatból. (Az ak- 
tiniumbomlássor keletkezésére nézve L: 
Aktinouránium.) I. L.

Uránium-Z. 1., Uránium-X és Bre
vium.

Uránusz. (Pályaelemeit és egyéb 
jellemzőit 1. Naprendszer.) A boly
gót 1781-ben fedezte fel W. Herschel. 
A legjobb levegőviszonyok és a leg
kedvezőbb tengelyhelyzet mellett csak 
nyomát látni egyenlítői sávoknak. La
pultsága közvetlenül megállapítható. 
Albedója nagy. Forgási ideje színképi 
úton 1911-ben állapíttatott meg; ér
téke 10 óra 50 perc. Forgásának irá
nya r e t r o g r á d .  Fényessége 6*0 
csillagrend körül van. Négy holdja 
van. Jellemző adataikat a következő 
tábla tünteti fel:

2  'O 4 M CОС ^ РЗ '2
»O«л T3 -

3  cTÍ -2 _CIr.
U.

Ы

T?
> >• b£

.</7 -S C I «
tu tu  p

Ariel 77 2.520 15-2 J 1851
Umbriel 1 0 - 8 4.144 16-8
Titania 17-6 8.706 14-0 } 1787Oberon 23-6 13.463 14-2

A két belső hold mozgására vonat
kozó vizsgálatokból állapíttatott meg, 
hogy Uránusz tömege */229*0 naptö
meg, vagyis Jupiter tömegének har
mada. Ariel mozgásában észlelt há
borgatásokból Uránusz lapultságára 
1Iis értékre jutottak. Utóbbi értékből 
a forgási időre 11 óra adódott. Ez az 
eredmény még a forgási időnek szín
képi úton való megállapítása előtt 
volt ismeretes.

Ureáz enzim, mely a hugyanyt bont
ja vízfelvétel mellett CO2-re és ammó
niára. Summer (1926) kristályosán is 
előállította a szójabablisztből. T. H.

Urotropin, gyógyszer, hexametilén- 
tetramin.

Űszóláp vízfelület feletti, azt bo
rító, ingó lápvegetáció, amelyet síklápi 
vagy átmeneti lápi növényfajok alkot
nak; keletkezik, ha a víz felszínét a 
szegélyről vízszintesen úszó rhizomájú 
növények növik be, idővel vastagodván, 
alja a vízfenéket eléri s megszűnik 
úszni. S. R.

Utcai megvilágítás. A Deutsche Be
leuchtungstechnische Gesellschaft a 
következő kívánságokat állította fel. 
Utcákon és tereken a luxban kifeje
zett megvilágítás gyenge forgalomnál 
3, de legalább 1 legyen; legerősebb 
forgalomnál 30, de legalább 15 le
gyen.

De ezek az értékek csak ideálisak. 
A szokásos értékek:
Kis forgalomnál........  1 —2 0'5
Nagyobb forgalomnál. 2—5 0’5—1 
Nagy forgalomnál . . . 10—20 2—4

M. J.
Utóhatás, 1 Látszólagos öröklés.
Utóhatás, dielektromos. Dörzsölés

sel elektromozzunk meg lehetőleg erő
sen ebonit pálcát. Az ebonit negatív 
töltéséhez hozzunk egész közel másik 
szigetelő pálcát anélkül, hogy az ebo- 
nitot érintjük. A szigetelőnek azon az 
oldalán, mely az ebonit felé fordult, 
pozitív töltést találunk még akkor is, 
ha az ebonitot eltávolítottuk. A szi
getelőben elektromos megosztás kelet
kezik, de ez abban különbözik a fé
mekben keletkező megosztástól, hogy 
nem szűnik meg rögtön, ha a meg
osztó töltést eltávolítjuk, hanem egy 
ideig még tart. Ez a dielektromos 
utóhatás. Egyes anyagoknál különbö
ző) pl. pecsétviaszban nagy, kénben 
csekély. M. J.

Utóhatás, mágneses, 1. Viszkozitás, 
mágneses.

Utóhatás, rugalmas. A rugalmas 
alakváltozás arányos a külső erővel. 
Ez Hooke törvénye. Azonkívül az 
alakváltozás független a terhelés se
bességétől és időtartamától De ez 
csak első közelítésben igaz. Ha a ter
helés hosszabb ideig tart, akkor az 
alakváltozás az idő folyamán még 
nő. Ha pedig a terhelés megszűnik,
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akkor az alakváltozás nem egyszerre 
szűnik meg, hanem csak hosszabb idő 
múlva. Ezek a kis, hosszabb ideig 
tartó változások a r u g a l m a s  u t ó 
h a t á s o k .  Nagyságuk lényegesen 
függ a terhelés nagyságától. — Eb
ből rögtön következik, hogy az a ter
helés, amely meghatározott alakvál
tozást létesít, az idő folyamán csök
ken. Ez a r u g a l m a s  r e l a x  á- 
c.ió jelensége. Ugyancsak a rugalmas 
utóhatásokkal függ össze а г u g a 1- 
m a s h i s z t e r é z i s .  Növeljük a ter
helést, akkor az alakváltozás arányo
san nő (Hooke törvénye). Ha most 
a terhelést (0 ) csökkentjük, akkor az 
alakváltozás, pl. megnyúlás (A) az 
előbbi fölött marad (ábra). A sáv te

rülete a leírt folyamatnál elhasznált 
munka. Ez a munka hővé alakul, te
hát a test felmelegszik. — Az ön
tött vas, különösen ha néhány tized 
százalék szén van benne, új állapot
ban eltér Hooke törvényétől. Minden 
ilyen anyagnál a rugalmas utóhatás 
különösen nagy. Néhányszori terhelés 
után az anyag viselkedése egyre job
ban közeledik a Hooke-törvényhez. 
Az alakváltozás, melyet meghatáro
zott terhelés okoz, idővel csökken. A 
rugalmasság határa nő. Ez a m e g 
s z i l á r d u l á s  (Verfestigung). M. J.

Utórengés, 1. Földrengés.
Uviol-iiveg, 1. Ultraibolya sugarak.
Üledék-szabály (Ostv^ald—Buzágh- 

féle). Kolloidoldásra (peptizálásra) 
nem érvényes a Gay-Lussac-szabálv. 
A szol koncentrációja nem független 
a fel nem oldódott rész (gél) relatív 
mennyiségétől. Az oldandó anyag re

latív mennyiségének növelésével a szol 
koncentrációja növekszik, elér egy ma
ximumot, majd csökken. Legnagyobb 
koncentrációjú -szolok tehát egyetlen 
egy relatív gélmennyiségnél képződnek. 
Az optimális relatív gélmennyiség a 
peptizátor minőségétől és koncentrá
ciójától függ. B. A.

Ülepedés (szedimentálás) a gáz és 
folyékony halmazállapotban lévő disz- 
perziósközegű diszperzrendszerek (füs
tök, ködök, szuszpenziók, emulziók, 
aeroszolok és lioszolok) részecskéinek 
a nehézségi erő hatására végbemenő 
mozgása, esése. A durva, a kolloid és 
a molekuláris diszperzrendszerek Ü.-é- 
nél lényeges kvantitatív különbségeket 
találunk.

a) A durva diszperzrendszerek (dur
va füstök, ködök és szuszpenziók) ré- 
zecskéi gyakorlatilag kizárólag a ne
hézségi erő hatásának vannak alávetve, 
vagyis szabadon esnek. Esésüket csakis 
a közeg felhajtóereje és ellenállása (súr
lódása) gátolja, mely annál nagyobb, 
minél nagyobb sebességet érnek el a ré
szecskék s minél nagyobbak. Ennek kö
vetkeztében bizonyos út megtétele után 
állandó sebességgel végzik mozgásukat. 
Az esési sebesség értékét a Stokes- 
egyenlet fejezi ki:

__ 2 r1 (s — sf ) g

ahol r a gömbalakú részecskék sugara, 
s a részecskék sűrűsége, Sf a közeg sű
rűsége, V a közeg belső súrlódása, g a 
nehézségi gyorsulás. Az Ü.-i sebesség 
tehát a részecskék sugarának négyze
tével egyenesen arányos. A részecskék 
Ü.-i sebességének mérése alapján meg
határozhatjuk a részecskék nagyságát 
(1. Iszapolás). — A Stokes-egyenlet 
csakis gömbalakú és nem túlságosan 
nagy (0'02 mm-nél nem nagyobb su
garú) részecskékre érvényes.

b) Kolloiddiszperzrendszereknél (szo
loknál) a részecskék Ü.-ét az említett 
tényezőkön kívül a részecskék hőmoz
gása (Brown-mozgás) gátolja. A ré̂  
szecskék a nehézségi erő irányával el
lentétes irányban is végezhetnek elmoz-

48*
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dulást. Ennek következtében a részecs
kék homogén térbeli eloszlása megszű
nik s idővel beáll az ú. n. Ü.-i e g y e n 
s ú l y ,  melyre az ú. n. h y p s o m e t -  
r i k u s  e g y e n l e t  érvényes:

4 , , , ng . N  . y r 3 л  . (s  — Sf)

ahol h két tetszésszerinti réteg egy
mástól való távolsága, R egyetemle
ges gázállandó, T abszolút hőmér
séklet, no a részecskék száma az alsó 
rétegben, n a részecskék száma a felső 
rétegben, g a nehézségi gyorsulás, N 
az Avogadro-szám, r a részecskék sú- 
gara, s a részecskék sűrűsége, s a 
közeg sűrűsége. — A hypsometrikus 
egyenlet értelmében a részecskék tér
beli eloszlásának sűrűsége a magas
sággal logaritmikusán csökken. Jel
lemző, hogy a kolloidoldatoknál az 
Ü.-t egyensúly beállta után már 
aránylag kis rétegvastagságban is lé
nyeges és mérhető koncentrációkülönb
ségeket észlelhetünk.

c) A molekuláris diszperzrendszerek - 
nél (gázoknál, oldatoknál) szintén ér
vényes a hypsometrikus egyenlet. A 
molekuláris rendszerek csakis annyiban 
különböznek a kolloidrendszerektől, 
hogy ezeknél a sűrűség (vagy nyomás) 
csökkenése a magassággal lényegesen ki
sebb. Levegőben mintegy 5000 m-nyi 
magasságra kell emelkednünk, hogy fél
akkora nyomást találjunk. EL A.

Ülepedési egyensúly, 1. Ülepedés.
Üstökösök. Közös vonásuk, hogy 

fényük diffúz és ködszerűek. Túlnyo
mó részük annyira fénygyönge, hogy 
csak távcsőben válik láthatóvá. Több
nyire van magjuk, amelyet köd bur
kol. Ennek a buroknak fényessége ki
felé fokozatosan gyengül és szélei el- 
mosódottak. Ősrégi időktől a burok 
neve „koma“. Mag és koma együtt 
képezik az üstökösök fejét, amelyhez 
sok esetben a csóva csatlakozik. A 
mag kiterjedése egyes esetekben fél
foknyi, többnyire azonban csak 3—4 
ívpercnyi az átmérője. Lineáris mér
tékben az üstökösök magjának átmé

rője 10—15-szeres földátmérő. Csóvá
juk hossza különböző. Egyes esetek
ben 150 millió km-nél is hosszabba
kat észleltek. Nagy méretük ellenére 
az üstökösök tömege rendkívül ki
csiny. Ez abból is következik, hogy 
több esetben igen közel jutottak egyes 
bolygókhoz anélkül, hogy a legcseké
lyebb mértékben is háborgatták volna 
ezek holdjait. Tömegük meghatározá
sára vonatkozó kutatások szerint az 
egyes üstökösök tömege eltérő. A Le- 
xell-ü. tömegének felső határául 1/sooo 
földtömeg adódott. A Biela-ü. tömegére 
4‘2X 1 0 ~ 4 * * 7, az Éneke üstökösére 13 X 
10~8, a Morchousére (1908. III.)  5‘8 
X 10- -18 földtömeg adódott. Csóvájuk 
sűrűsége elképzelhetetlenül kicsiny. 
Rajta keresztül a csillagok gyengítet- 
lenül ragyognak. A Halley-üstökös 
csóvájának sűrűségét fejétől У? fok
nyi távolságra 2 X 10“ 21 értékűnek 
találta Schwarzschild. Az üstökösök 
fejének és csóvájuknak kis sűrűsége 
azt a felfogást támasztja alá, hogy az 
üstökösök meteoroknak a halmaza, 
egymástóli távolságukhoz képest ki
csiny testeknek óriási raja. Színké
pük, míg igen távol vannak a Naptól, 
folytonos. Amikor az üstökösök köze
lebb jutnak a Naphoz, a folytonos 
színkép mellett jellemző gázspektrum, 
még pedig a szénhidrogén vegyülete- 
ket jellemző Swan-spektrum lép fel. 
Egyes üstökösök színképében a nát
rium sárga kettős vonalai, sőt vasvo
nalak is mutatkoztak. A jelen század 
első évtizedétől kezdődőleg fotogra- 
fiailag is sikerült egyes üstökösök 
színképét megfigyelni. Egyes üstökö
sök színképére talált részletadatok
tól eltekintve, általánosságban három 
króm-, öt vas-, egy nikkel- és a nát
rium sárga kettős vonalai, továbbá 
ciánsávok, Raffety-sávok és Swan- 
sávok lépnek fel az üstökösfejék szín
képében. A csóva színképe eltérő a fe
jétől. Laboratóriumban előáll, ha СО 
kis nyomás alatt katódcsövekben iz
zik. A Naphoz való erősebb közelítés 
közben élesebben jelentkezik a foly
tonos színkép. A jelenségek egyér
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telmű magyarázatától még távol va
gyunk.

Az üstökösök pályaalakjára vonat
kozó kérdés szorosan összefügg azzal, 
hogy naprendszerünkhöz tartoznak-e 
az üstökösök, avagy interstelláris ere
detűek. Utóbbi esetben mozgásuk ere
detileg teljesen független a Naptól 
és ezért, amikor a Nap vonzó hatása 
alá kerülnek, hiperbolás pályán tar
toznak mozogni a Nap körül. Azon
ban a megfigyelések túlnyomó ese
tekben parabolas vagy ellipszis pá
lyához vezettek. Mivel azonban koz- 
mogóniai szempontból nincsen ok ar
ra, hogy a különböző pályatípussal 
bíró üstökösöket különböző eredetűek- 
nek vegyük, azért a kérdés elbírálá
sánál nem az üstököspályáknak csak 
észlelt alakját, hanem eredeti alakját 
kell figyelembe venni. Igen sok üstö
kösnek pályaalakja ugyanis megvál
tozik a nagybolygók háborgató hatása 
alatt. Ha az üstököspályákra gyako
rolt bolygóhatásokat évekre vissza
menőleg számításba vesszük, adódik, 
hogy eredetileg minden üstökös nagy 
excentrumossággal bíró ellipszises pá
lyán mozgott. A pályaalakra vonat
kozó vizsgálatok tehát arra mutatnak, 
hogy az összes üstökösök a naprend
szerhez tartoznak, hogy ugyanazon 
ősködből származnak, amelyből a boly
gók keletkeztek. A zárt pályán hala
dók közül azokat, amelyeknek kerin
gési ideje 10 évnél nem nagyobb, rö
vid periódusú üstökösöknek mondjuk. 
Ilyen van jelenleg 21. Tíz évnél hosz- 
szabb és 20 évnél rövidebb periódus
sal bíró van 3 és 20 évnél hosszab- 
bal bíró van 6. T. A.

Ütési idomok, 1. Kristályok plasz
tikus magatartása.

Üveg. Amorf és izotróp anyag. Me
legítésnél folyékony lesz és közben 
összes fizikai tulajdonságai folytono
san változnak. Ezért az üvegállapo
tot, melyet minden anyag felvehet, 
a folyékonnyal mint izotróp és amorf 
állapotot foglalják össze. Ebben a ré
szek (molekulák, atomok) rendezetle
nül helyezkednek el, szemben a kris

tályos szerkezettel (1. Kristályrács). 
Minden anyag átmehet az üveges ál
lapotból a  kristályosba és fordítva. 
Ez rendesen a kristály olvadáspont
ján történik. Ekkor a fizikai tulaj
donságok ugrásszerűen változnak. Le
het, hogy az olvadásponton a szilárd
ság nagy marad. Így az orthoklasz 
és albit hosszú és keskeny sávja, ha 
néhány órán át 1225°-on melegítik, 
a kristályos állapotból egészen az üve
gesbe megy át, de alakja nem válto
zik. — Túlhűtéssel az amorf állapo
tot az olvadáspont alatt is fenn lehet 
tartani. Az üveg rendesen ilyen túl- 
hűtött állapotban van. Az üveg tehát 
fizikai tekintetben megszilárdult túl- 
hűtött folyadék. Folyékony és szilárd 
állapotát különösen a belső súrlódás 
(1. ott) különbözteti meg, ez szilárd 
állapotban folytonos átmenettel nagy 
értéket vehet fel. A nagy belső súr
lódás nehezíti meg az átmenetet a 
szilárd üvegállapotból a kristályos
ba. Néha az üvegállapot magától át
megy a kristályosba, de ez csak meg
határozott hőmérsékleti közben lehet, 
ha az oldat az egyik alkotórészben 
telített és ebből apró kristályok vál
nak ki, melyek utóbb növekednek; 
vagy pedig, ha az üveg a kristályos 
állapot olvadáspontja alatt van.

Egyes anyagok könnyen veszik fel 
az üveges állapotot, így a szilícium, 
bór és foszfor oxidjai. A technikai 
üveg alkotórészei: kovasav, továbbá 
az alkálifémek és Ca, Pb, Al, Ba, Zn, 
Fe szilikátjai; egyes speciális üvegek
ben borátok; sötét és egyes optikai 
üvegekben foszfátok és fluoridok.

Ha az üveget felmelegítjük, azután 
hirtelen lehűtjük, először a külső ré
teg szilárdul meg. Ezután a belső rész 
megszilárdulásával járó térfogatcsök
kenés csak nehezen következhetik be és 
így az üveg térfogata nagyobb, mint
ha lassan hűlt volna le. Az ilyen 
üvegben belső feszültség (1. ott) kelet
kezik, mégpedig annál nagyobb, men
nél gyorsabban hűlt le az üveg, men
nél nagyobb hőokozta tágulása és 
mennél vastagabb. A belső feszültség
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mindaddig megmarad, míg az üveget 
újra megpuhítjuk. Az ilyen üveg már 
nem homogén, benne optikai kettős 
törés állhat elő. — Az üveg sűrűsége 
2’2 és 6-3 közt változik, az utóbbiban 
82% ólomoxid van. A közönséges op
tikai eszközök üvegének sűrűsége 2‘5. 
— A könnyen olvadó üveg egyúttal 
lágvabb, könnyebben csiszolható. A 
nehezen olvadó, kemény üveg kovasav
ban gazdagabb. A leglágyabb az ólom
üveg, a Mohs-skálában a fluorit és 
apátit közt van. A legkeményebb üveg 
még a kvarcot is felülmúlja. — A 
Fraunhofer-féle D-vonalra vonatkozó 
törésmutató 1-46—2*0. — Az üveg 
sokszor a levegőn megöregszik. Ennek 
az az oka, hogy az üvegben olyan 
alkotórészek vannak, melyek vízben 
oldódnak. Ezek a levegő páratartal
mának hatására a felületen kioldód
nak. M. J.

Üvegelektród. Az üvegfelületeknek 
megvan az a tulajdonságuk, hogy elek
trolitoldatokkal szemben definiált elek
tromos potenciált mutatnak. A poten
ciált úgy mérjük, hogy az üvegből vé
konyfalú gömböt fujunk, melyet oldat
tal (pl. Ol n HCl-el) töltünk meg és 
egy másik oldatba mártunk; a két ol
datot egy-egv kalomelelektróddal köt
jük össze. Ha az így összeállított gal- 
vánlánc EME-jét megmérjük és azután 
az egyik oldatot kicseréljük, akkor csu
pán az oldat és az üvegfelület közötti 
potenciál változik meg, az EME újból 
való megmérésével tehát közvetlenül 
megkapjuk, hogy az üveg az oldat meg
változtatására hogyan reagált. — A 
megfelelően választott, speciális össze
tételű üveg potenciálja kizárólag a ph 
függvénye és független attól is, hogy az 
oldat egyéb elektroliteket tartalmaz-e. 
E sajátság a gyakorlat számára igen 
becses, mert lehetővé teszi а рл-пак 
olyan oldatokban való meghatározását, 
amelyekben sem a közönséges hidrogén- 
elektród, sem a chinhydronelektród nem 
alkalmazható. Így már eddig is siker
rel alkalmazták redoxirendszerek, to
vábbá bizonyos érzékeny fiziológiai fo
lyadékok, élő szövetek pasának meg

mérésére. — A potenciál kialakulásának
elmélete még nincsen kellőképen tisz
tázva. Valószínű, hogy a potenciálala
kulás az üveg felületi rétegéhez van 
rögzítve, vagy eloszlási, vagy „befa
gyott“ diffúziós potenciálok alakjában. 
A felületi réteg szerkezetének kialaku
lására az üveg összetétele fontos be
folyást gyakorol. L. B.

V
Vaccina, 1. Vakcina.
Vacilonák olyan kolloidrészecskék 

(folyadékcseppek), melyek kritikus fo- 
lyadékelegyekben kritikus hőmérsékle
ten képződnek. E cseppek mindkét al
katrészt tartalmazzák, mert a két kom
ponens kölcsönösen oldódik egymásban 
(pl. fenol és víz). B. A.

Vagus-anyag. A chorda tympani iz
gatása után a nyálmirigyek kivonatai 
a bolygóideget (vagust) serkentő ha
tást mutatnak. A kivonatok ezen ha
tása valószínűen vagusingerlés alatt 
keletkezett acetilcholinra vezethető 
vissza (1. Acetilcholin). T. H.

Vakcina (tehénhimlő): eredetileg a 
tehén vagy borjú himlőhólyagjának 
tartalmát (vulgo: himlőoltó nyirkot) 
jelentette, mellyel az embernek védő
oltása himlő ellen történik. Jelenleg 
ezt a nevet kiterjesztik minden olyan 
más oltóanyagra is, amely akár élő, 
akár elölt kórokozó csirákból áll és 
amely embernek, állatnak fertőző be
tegségek elleni védőoltására használta- 
tik. P. H.

Vakcinalás: eredetileg himlőelleni 
védőoltás: jelenleg minden olyan védő
oltást is V.-nak mondanak, amely élő 
vagy elölt kórokozó csirákkal törté
nik (1. Vakcina). P. H.

Vákuumspektroszkópia a 160 Plá
néi. rövidebb hullámhosszúságú fény 
spektroszkópiája. Ugyanis a levegő az 
ilyen fényt elnyeli és így az egész vizs
gálati berendezést vákuumba kell he
lyezni A vákuumspektroszkóp rende
sen egy-két méteres gyujtótávolságú 
Rowland-rácsból (1. Spektroszkóp), rés-
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bői és fónyképezőlemeztartóból áll, 
amelyek egy vákuumot jól tartó erő
sebb csőben foglalnak helyet. A V. 
céljára a rendes fényképezőlemezek nem 
alkalmasak, mivel a fényérzékeny anya
got a lemezre rögzítő zselatin az ily 
rövid hullámhosszúságú fényt szintén 
elnyeli. Ezért zselatinmentes (ú. n. 
Schumann-) lemezeket kell használ
nunk. Sch. R.

Valencia többféle értelemben hasz
nálatos. Régebben a sejt sejtmagvának 
kromozómaszámára vonatkozó megje
lölés volt, amikor u n i v a l e n s  volt 
az egyszeres ж-mennyiségű kromozó- 
mával bíró sejtmag, b i v a l e n s  a 
2x, t r i V a 1 e n s a 3x stb. — Ma
gára a kromozómára is alkalmazzák 
e kifejezéseket, amikor univalens az a 
kromozóma, amely csak egyetlen egy
ségből van (vagy apai, vagy anyai), 
ellenben bivalens az, amelyik egy apai 
és egy anyai darabot tartalmaz. A V. 
kifejezésnek általánosabb értelme az 
á t ö r ö k í t ő  e r ő  vagy á t ö r ö 
k í t ő  k é p e s s s é g  fogalmának fe
lel meg, amellyel pl. valamely mutáns 
megjelenésének nagyobb-kisebb mérté
két jelzik, százalékban kifejezve (1. 
Penetranda). — V. alatt értik még a 
dominancia (1. ott) mértékét is.

A V. alakjait Plate következőképen 
osztályozza: 1. teljes dominancia vagy 
Pisum-típus; 2. közepes dominancia 
(intermediär öröklés, Zea-típus); 3. 
rejtett Zea - típus, kriptointermediär 
öröklés (a hibrid dominanciát mutat, 
de apróságokban megmutatkozik hete- 
rozigótasága); 4. függő dominancia 
(csak bizonyos külső hatások alatt 
jelentkezik); 5. mozaiköröklés (egy
más mellett a domináns és recesszív 
sajátság); 6. szukcesszíve alternáló (1. 
Dominanciacsere); 7. féloldalas hibrid 
(egyik fele a domináns, másik a re
cesszív sajátságot mutatja); 8. töké
letlen dominancia (a hibridek ingadoz
nak a domináns és a recesszív jelleg 
között); 9. pszeudodominancia (egy 
hibrid egyénen kivételesen a domináns 
gén kiesése miatt a recesszív érvénye
sül); 10. köztesfajták valenciacseréje

(1. Köztesfajta); 11. valenciaváltozás, 
szomatikus mutáció (1. ott) miatt;
12. citoplazmatikus valenciacsere (1. 
Dominanciacsere). Sz. Z.

Változékonyság (variabilitás) a szer
vezet sajátsága, amelynek révén alaki 
sajátságait vagy élettani viselkedését 
megváltoztatni képes. De Vries sze
rint a V. körébe tartozik: 1. a rend
szertani polymorphia és ennek való
színű okai, 2. a keresztezés által be
következő polymorphia, 3. a Quetelet- 
törvénvt követő különbözőségei az 
egyéneknek és szerveknek, 4. az úgy
nevezett spontán megváltozások. — 
Johannáén szerint három különböző 
főjelentése van a V. szónak: 1. a leg
szűkebb rendszertani egység, a tiszta 
fajta keretén belüli különbözőségek, 2. 
a — mint a morfológusok mondják — 
Linné-fajok alakgazdagsága, 3. a hib
ridek tarka sajátságviszonylatai. — 
Philiptschenko, akinek művét vesszük 
irányadóul, a V. definíciójaként meg
állapítja, hogy ,,a V. az egyének vagy 
egyénosoportok közötti hasonlóságnél- 
küliség, vagy különbözőség a faj ha
tárain belül, azonban ezek a különbö
zőségek nem lehetnek a nemek vagy 
nemzedékek közötti fundamentális kü
lönbségek“. Eszerint a hím és a nős
tény közötti különbség, valamint az 
ivadékcserében vagy nemzedékváltás
ban előforduló különbség a nemzedé
kek között nem tartozik a V. fogalma 
alá. A V. kétféle elemet tartalmaz: 
egy tisztán statikait és egy dinamikait. 
A statikai szempontból a V. állapotot, 
dinamikaiból pedig folyamatot jelent. 
Az első a szorosan vett V., a máso
dik a v a r i á c i ó  (Dunkers, Jennings, 
Philiptschenko). Nägeli a külső hatá
sokra felérő nemöröklődő változásokat 
m o d i f i k á c i ó  nak nevezte, De Vries 
az öröklődő spontán megváltozásokat 
m u t á c i ó  névvel illette, ez a két 
kifejezés tehát a variáció két speciális 
esete, amelyhez harmadiknak csatlako
zik a Schinz által javasolt harmadik 
műszó, a k o m b i n á c i ó ,  a keresz
tezés által létrejött öröklődő megvál
tozásokra. Eszerint foglalja össze tíanr
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a variáció három formáját: 1. m o d i 
f i k á c i ó ,  amely a külső elősegítő és 
gátló hatásokra lép fel, nem öröklődik 
(1. Modifikáció, Szomáció), fellépésé
ben az egyes alakoknak a valószínű
ségi eloszlása jellemző (1. Modifikációs 
sokszög, Fluktuáció). — 2. K o m b i 
n á c i ó ,  vagy újkombinációs variáció, 
amely a heterozigóta egyének pároso- 
dása révén jelentkezik, mint a mende- 
lező sajátságok (1. ott) szétválása és 
ezek új kombinációja. Az új kombiná
ciók is a valószínűségi görbe szerinti 
eloszlást mutathatják, mert az egyes 
tulajdonságok homomerek lehetnek (1. 
Fokozatos öröklés). — 3. Mu t á c i ó ,  
amikor a megváltozás már az idio- 
plazmára vonatkozik, tehát a szülő 
és az ivadék közötti különbség már a 
genotípusra vonatkozik, miért is örök
lődik, azonban nem keresztezés követ
kezménye (1. Mutáció). Ezekhez csat
lakozik a modifikációk egyik különle
ges alakja, a 4. t a r t ó s m o d i f i 
k á c i ó  (Jollos), amely több generá
ción keresztül fennmarad Q. Transz- 
formáció). A Y. Galton szerint vagy 
folytatólagos (kontinuens), vagy meg
szakadó (diszkontinuens). A diskonti- 
nuens ismét meristikus, ha valamely 
rész számviszonyaira vonatkozik, vagy 
substantiv, ha a megváltozás bizonyos 
részek konstitúciójában vagy anyagá
ban jelentkeznek (pl. bizonyos kvali
tatív jellegeknél). A modern vizsgála
tok e két típus elkülönítésének szük
ségtelenségét igazolták. Ehelyett Phi- 
liptschenko kétféle V.-t különböztet 
meg: az i n d i v i d u á l i s á t  és a 
c s o p o r t o s a t .  Az individuális Y. 
esetében a megváltozás csak egyetlen
egy egyénen következik be a külső ha
tások és a genotípus reakciónormája 
révén és a nem öröklődő, a csoportos
V. (1. ott) nem egyetlen egyént ér, ha
nem azok egész csoportját és öröklődő 
sajátságú. Másodfokú beosztásként sze
repel a Wolterer-féle, amely a jelleg
minőség szerint osztályoz: 1. kvanti
tatív, mértékvariánsok (kontinuens v. 
osztályvariánsok), 2. meristikus (dis- 
kontinuene v. diskret) számvariánsok,

3. kvalitatív vagy alternatív varián
sok, amelyekhez esetleg 4. az alak
variánsok járulhatnak, bár ezek a mér
tékvariánsokhoz is csatolhatok. Sz. Z.

Változócsillagok. Már néhány év
század óta ismeretes, hogy vannak 
csillagok, melyek nem ragyognak min
dig ugyanazzal a fényességgel, hanem 
fényük időnkint megváltozik. Ezeket
V.-nak vagy röviden v á l t o z ó k  nak 
nevezzük. — A fényváltozás nagysá
ga és lefolyásának a módja a lehető 
legkülönbözőbb lehet. Vannak csilla
gok, melyeknél a változás oly cse
kély, hogy legérzékenyebb műszereink
kel is éppen hogy még kimutatható. 
Másoknál meg a fényingadozás ak
kora, hogy puszta szem is képes an
nak megállapítására. Egyeseknél a tü
nemény lefolyása mindössze néhány 
órát vesz igénybe, másoknál ellenben 
a lassú fényváltozás évekig is el
tarthat. Vannak csillagok, melyeknek 
fényváltozása nagy szabályossággal 
szakadatlanul megismétlődik, úgyhogy 
e csillagok fényességét bármely idő
re előre pontosan meg tudjuk adni, 
másoknál ellenben a tünemény előre 
meg nem jósolható módon, látszó
lag minden szabályszerűség nélkül 
megy végbe. Végül vannak csillagok, 
melyek egyszerre csak váratlanul né
hány nap alatt szinte fellángolnak s 
fényességükkel olykor fölülmúlnak min
den más csillagot az égen. Ezek az 
ú. n. n ó v á к vagy ú j c s i l l a g o k .

Az első csillag, melynek fényváltozó 
volta vagy négyszáz évvel ezelőtt ki
derült, о Ceti volt. Fabricius fríz csil
lagász 1569 augusztus 13-án a Cetus 
csillagképben egy 2-rendű csillagot vett 
észre, melyet azelőtt még sohasem lá
to tt és amelynek semmi nyomát sem 
találta az akkori csillagkatalógusokban 
sem. Néhány hét múlva a csillag cső. 
dálatosképen láthatatlanná vált, 12 év 
múlva pedig Fabricius újra megfigyelte. 
Később kiderült, hogy a csillag azonos 
a Bayer-féle csillagtérkép о görög betű
vel jelölt 4-rendű csillagával. Csodála
tosnak talált viselkedése miatt a Mira 
Ceti nevet kapta.
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Az о Ceti sokáig maradt egyedül 
különleges tulajdonságával. 1667-ben 
ismerték fel, hogy a ß Persei (az Algol) 
is változtatja fényességét, s később 
ugyanezt állapították meg a ;; Cygni 
(1686) és az R Hydrae (1704) csillag
ról. Ezeket azután lassú menetben kö
vették újabb felfedezések, de 1840-ben 
még mindössze 23 volt az ismert vál
tozó csillagok száma. Ebben az évben 
kezdte meg szisztematikus észleléseit 
Argelander, óriási érdemeket szerezve 
működésével. Argelander új megfigye
lési módszert talált ki а V. észlelésére 
s egész iskola, támadt utána. Schön- 
feldtnek 1875-ben megjelent katalógu
sában már 173 változót találunk. E 
század fordulóján a Y. tanulmányozá
sában újabb lendület tapasztalható. A 
mindenségről alkotott modem nézeteink 
fejlődésében a változók döntő szerep
hez jutottak s nagy jelentőségük foly
tán az érdeklődés irántuk egyre csak 
növekszik. — Amióta a fényképezés ál
talános alkalmazást nyert a csillagá
szatban, a Y. felfedezése nagyon hét
köznapivá lett. Ma évenként száznál is 
több változót fedeznek fel s a jelenleg 
ismert V. száma fölülmúlja a 8000-et.

А V. tanulmányozásánál igen jó szol
gálatot tesz a fényváltozás grafikus 
ábrázolása. Evégből egy derékszögű 
koordinátarendszert választunk, mely
nek vízszintes tengelyére az időt, me
rőleges tengelyére a fényességnek meg
felelő magnitúdókat rakjuk fel. Az így 
nyert vonal az ú. n. f é n y g ö r b e ,  
melynek ama helyén, ahol a fényesség 
a szomszédságban lévő többi helyek 
fényességét fölülmúlja, van a fénygörbe 
maximuma, a legalacsonyabb fényesség
nek megfelelő helyen pedig a minimuma. 
A maximális és a minimális fényesség 
magnitúdóban kifejezett különbsége a 
fény változás a m p l i t ú d ó j a .  —Van
nak V., melyeknél a fényváltozás le
folyása bizonyos idő múlva megismét
lődik. Ezeket p e r i ó d u s o s  V.-nak 
nevezzük, azt az időt pedig, mely alatt 
a változás végbemegy, p e r i ó d u s -  
nak. A periódus hossza nem mindig 
állandó és a fényváltozáe lefolyása sem

ismétlődik meg mindig tökéletesen egy
azon módon. Azokat a csillagokat, me
lyeknél a periódus hossza és a fény
változás módja nem, vagy csak elenyé
szően kis mértékben változik, s z a b á 
l y o s  V.-nak nevezzük.

А V. o s z t á l y o z á s a  egyike a 
legnehezebb feladatoknak. A nehéz
ség oka főkép abban rejlik, hogy a 
legtöbb változónál még most is isme
retlen a fényváltozás oka, már pedig 
az ilyen osztályozásnál a fizikai szem
pontoknak kellene a főszerepet jut
tatni. A fény változás külső jelei (a 
fénygörbe, a periódus, az amplitúdó) 
után indulva, könnyen hamis vágány
ra juthatunk, mert gyakran lehet 
két változónak például nagyon ha
sonló fénygörbéje, emellett a fény
változás teljesen különböző eredete 
folytán semmiesetre sem lehet őket 
ugyanabba a csoportba sorozni. A 
változóknak mindössze két csoportja 
ván, mely a többitől meglehetősen éle
sen elválasztható. Ezek az ú. n. f ö- 
d é s v á l t o z ó  c s i l l a g o k  és a 
már említett ú j c s i 1 1 a g о k. Az 
előbbiek fényváltozásának az oka már 
teljesen ismeretes, nevezetesen onnan 
ered, hogy egy kettős csillag kompo
nensei keringés közben időnkint el
fedik egymást. Valójában itt nincs is 
tényleges fényváltozással dolgunk 6 
ha a csillagok keringéssíkja nem es
nék közelítőleg a látóvonalba, nem 
is tapasztalnánk fényváltozást. Ezért 
újabban e csillagokat nem is szokták 
a változók között tárgyalni s mi is a 
kettős csillagoknál ismertetjük őket.

Az ú j c s i l l a g o k  vagy n о v á k, 
bár sajátos viselkedésüknek az erede
tét nem tudjuk teljes határozottság
gal megmagyarázni, szintén jól elha
tárolható külön csoportot képeznek. 
A változóknak másik két, igen fon
tos osztályát képezik az ú. n. M ir a- 
v á l t o z ó k  és a ő C e p h e i - c s i l -  
1 a g о k. Ezek fényváltozásának a ma
gyarázásánál még többé-kevésbbé bi
zonytalan feltevésekre vagyunk kény
telenek szorítkozni. Még inkább áll 
ez a megmaradó többi változóra, me-
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Iveket kevés szabályosságot mutató 
sajátságaik miatt s z a b á l y t a l a n  
V. címen egy osztályba is foglalha
tunk, anélkül, hogy ez azt akarná je
lenteni, hogy az ide eső csillagok 
mind rokonságban volnának egymás
sal. Sőt e csillagok nagyon is nagy 
változatosságot mutatnak, nem egy
szer az ebben a csoportban megkü
lönböztetett alosztályok némelyikén 
belül is. Másrészt az egyes osztályok 
között mindig előfordulnak átmeneti 
típusok, ami az éles elválasztást igen 
megnehezíti. Tárgyalásunk során a 
következő beosztást fogjuk követni: 
I. Újcsillagok (nóvák). 11. <5 Cé
lúiéi - csillagok. III. Mira - csillagok.
IV. Szabálytalan változók: 1. EV

gok fénye annyira lecsökkenhet, hogy 
nagy műszereinkben is láthatatlanná 
válnak. Az utóbbi időben felfedezett 
novák közül legfeltűnőbb volt a Nova 
Aquilae, melynek fényessége 11 mg-ről 
néhány nap alatt —1*1 mg-га szökött 
fel. Az eddig megfigyelt legfényesebb 
nova a Tycho által 1572-ben felfede
zett Nova В Cassiopeiae volt, melynek 
fényessége néhány napon keresztül a 
Venusét is fölülmúlta. — A novák leg
inkább a Tejútban vagy annak közvet
len közelében tűnnek fel. Távolságuk 
igen nagy, csak néhánynak sikerült (át
lagban többszáz fényévre rúgó) távol
ságát meghatározni. Számos új csilla
got fedeztek fel az extragalaktikai kö
dökben is.

Tauri-csillagok. 2. В Coronae-csillagok.
3. U Geminorum-csillagok. 4. Nova- 
szerűek. 5. ц  Cephei-csillagok.

I. Az ú j c s i l l a g o k  közé sorozzuk 
azokat a csillagokat, melyek hirtelen 
fellobbanó nagy fényességükkel vonják 
magukra a figyelmet. Mióta az eget 
rendszeresen fotografálják, az azóta fel
tűnő ilyen novák nyoma régibb leme
zeken rendesen mindig kimutatható, 
bizonyságául annak, hogy tulajdonké
pen nem új, hanem addig csak figye
lembe nem vett csillagokkal van dol
gunk. Külön említést érdemel, hogy a 
novák egyszeri fellobbanásukat követő 
lassú, évekig tartó fénycsökkenésük 
alatt folyton fényingadozásokat mu
tatnak (1. 1. ábra), sőt régebbi felvéte
lek alapján egyes novákról kiderült, 
hogy azok fénye a fellángolás előtt sem 
volt állandó. Évek múlva az új csilla-

A fény változással egyidejűleg a nó
vák színképe is változik s ez a válto
zás nagyjában valamennyinél egyfor
mán folyik le. Abban a rövid időköz
ben, mikor a nova fellobban s maxi
mális fényessége felé tör, a folytonos 
színkép néhány gyenge, diffúz emisz- 
sziós sávot tüntet fel. Rögtön a maxi
mum után a színképben széles, az 
ibolyaoldalon abszorpciós vonalakkal 
határolt, fényes sávok lépnek fel. Az 
abszorpciós vonalak kiméréséből óriá
si s az első napokban egyre növekvő 
radiális sebességek adódnak, mintha 
a csillag másodpercenként esetleg több 
ezer kilométert is meghaladó sebes
séggel rohanna felénk. Az alkalma
sint föllépő hélium, oxigén, nitrogén 
s egyes fémvonalak mellett a hidro
gén vonalai mindig megfigyelhetők. 
Később, mikor a fényesség jelentéke

I . ábra. Nova P ersei 1901. fénygörbéje.
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nyen lecsökkent, a fellépő és a koz
mikus gázködökre jellemző fényes vo
nalak a többiekhez hasonlóan sávokká 
szélesednek. Évek múlva a spektrum 
nagy hasonlóságot mutat az O-típusú, 
ú. n. Wolf—Rayet-csillagok színképé
hez. A megfigyelések arra utalnak, 
hogy a sugárzás, mely a színkép fényes 
sávjait okozza, nem a csillagtól ma
gától, de az ezt körülvevő és a ’ tér 
minden irányában óriási sebességgel 
szóttáguló gázburoktól ered. Hónapok

a ö Cephei-csillagtól kapták. A 2. áb
rában bemutatott fénygörbére tekintve, 
tiszta képet kapunk a fényváltozásnak 
a lefolyásáról, mely a legtöbb ebbe az 
osztályba tartozó változót jellemez. 
Mint észrevesszük, a fénynövekedés 
meglehetősen hirtelen megy végbe, a 
fénycsökkenés 'sokkal több ideig tart, 
ami a fénygörbe aszimetrikus alak
jában jól megnyilvánul. A fénygörbe 
azonban lehet sinusgörbéhez hasonló, 
tehát egészen szimmetrikus is (1. 3.

múlva ez a burok esetleg szabálytalan 
diffúz köd alakjában külön is látha
tóvá válik a csillag környezetében. 
Mások szerint ez annak a sötét köd
nek a csillagtól történő megvilágítá
sától származik, mely ködön a csillag 
történetesen áthalad.

A novák megmagyarázására számos 
elmélet van, ezek közül azonban egyik
ről sem mondható, hogy a jelenséget

ábra). Általában az idetartozó válto
zók fénygörbéi nagy változatosságot 
mutatnak, úgyhogy ennek alapján akár 
osztályozni is lehetne őket. Sokkal 
megindokoltabbnak látszik azonban e 
csillagoknak periódusuk szerint két cso
portba való szétválasztása. Aszerint, 
hogy periódusuk egy napnál rövidebb, 
vagy hosszabb, r ö v i d -  és h o s z -  
s z ú p e r i ó d u s ú  <5 C e p h e i -

3. ábra. A L G em inorum  fénygörbéje.

teljesen megmagyarázná. Az a régi el
mélet, hogy a fellángolás két csillag 
összeütközésétől származna, tekintve 
a csillagok térbeli eloszlását, már rég 
elvesztette valószínűségét. Meglehetős 
elterjedt az a nézet, hogy a csillag 
ú. n. kozmikus felhőn halad keresztül, 
miközben a fellépő súrlódás hatalmas 
hőmérsókletemelkedést idéz elő a csil
lag legkülsőbb rétegeiben.______  _

II. A Ó C e p h e i - c s i l l a g o k .  Ezek 
a változók nevüket főképviselőjüktől,

c s i 11 a g о к at szokás megkülönböz
tetni. A hosszúperiódusú változók pe
riódusának felső határa 45 nap, az ed
dig ismert legrövidebb periódusú ó-csil
lag periódusa 86 perc. ttövidperiódu- 
súakat különösen gömbhalmazokban 
találtak sokat s innen halmazválto
zóknak is szokás őket nevezni. Saját
ságos tulajdonsága a ő Cephei-csilla- 
gok fénygörbéjének, hogy annak legin
kább lemenő ágában olykor kisebb-na- 
gyobb hullám mutatkozik.

2. ábra. A h  C ephei fénygörbéje.
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A fényességgel együtt e csillagok 
radiális sebessége is változik e ennek 
periódusa tökéletesen megegyezik a 
fényváltozás periódusával. Az ú. n. 
p u l z á c i ó s  e l m é l e t  szerint ezek 
a gázszerü óriáscsillagok periódusosán 
kiterjeszkednek, majd összehúzódnak e 
a sugárzó rétegeknek ebből származó 
mozgása és a felületüknek a változása 
okozza a színképvonalak periódusos 
eltolódását és a fényesség változását. 
Egyidejűleg periódusos változás mu
tatkozik az illető csillag színképtípus- 
jellegében is s ugyanez áll a hőmérsék
letre is, mely a fényesség növekedésé

in .  A M i r a - c s i l l a g o k  a leg
elsőnek felfedezett változótól, az о 
Ceti-csillagtól nyerték nevüket. Ma már 
nagyon jelentékeny azoknak a csilla
goknak a száma, melyek fényváltozá
suk s egyéb fizikai tulajdonságuk ré
vén szoros rokonságot mutatnak a 
Mira Ceti-vel. Körülbelül 700-nak is
merjük a periódusát, mely 90 és 600 
nap között ingadozik. Legtöbbjéé 300 
nap körül van. Maga a periódus azon
ban egy és ugyanazon a csillagnál is 
olykor tetemes és kiszámíthatatlan 
változást mutat, ami a fényesség 
maximumának vagy minimumának a

9900 Zű 90 60 80 292000020 90 60 80 0100 20 90 60 80 0200 20 90 60 80 OXO 20 W  60 8Ű

4 -Jábra. Az о  Ceti fénygörbéje.Tigi3 — 1 9 1 4 .

vei egyre nő, annak csökkenésével egyre 
fogy. Ennek megfelelően e csillagok 
maximum idején mindig kékebb színe- 
ződésűek. Az amplitúdó általában 1 és 
Г5 magnitúdó között ingadozik.

Legfontosabb az az összefüggés, mely 
a b Cephei-csillagok periódusa és ab
szolút fényessége között áll fenn. Ez 
összefüggés révén a periódus ismereté
vel adva van az abszolút fényesség is, 
ennek birtokában pedig a látszó fé
nyesség meghatározása után az illető 
csillag távolsága is megállapítható. E 
tulajdonságukkal a b Cephei-csillagok 
felbecsülhetetlen eszközt adtak ke
zünkbe, úgyhogy segítségükkel a fény
évek milliónyi messzeségében lévő vi
lágrendszerek távolságát is meg tudjuk 
állapítani.

megjóslását igen bizonytalanná teszi. 
A fényváltozás menetéről természete
sen a fénygörbe ad nekünk legszemlél- 
tetőbb képet. E görbékben azonban 
oly nagy változatosság uralkodik, hogy 
a Mira-csillagok jellemzésénél a fény
görbének, mely gyakran a b Cephei- 
csillagok fénygörbéjére emlékeztet, ko
rántsem juttathatunk döntő szerepet. 
Olykor a Mira-változók is mutatnak 
hullámot, de csaknem kizárólag a görbe 
felszálló ágában. A fényingadozás ál
talában mindig tekintélyes s az ampli
túdó olykor eléri a 9 magnitúdót. Ez 
pedig 4000 - szeres fényerősségkülönb
ségnek felel meg! Az egyes változók 
fényessége a minimumban — kisebb in
gadozástól eltekintve — általában 
ugyanarra az értékre száll le. A mini-
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malis fényességben ellenben olykor nagy 
változás tapasztalható. Eltekintve a 
periódusban és az amplitúdóban mu
tatkozó kisebb ingadozásoktól, a Mira- 
csillagok fény ingadozása általában an
nál nagyobb, minél hosszabb a perió
dus.

A Mira-csillagok majdnem mind az 
iV-színképtípushoz tartoznak s kivétel 
nélkül mind vörös vagy vöröses szí
nűek, úgyhogy ez magában véve is 
egyik fő ismertetőjelük. A színkép jel
legzetessége, hogy benne az abszorp
ciós vonalak mellett fényes, főkép hid
rogéntől eredő emissziós vonalak is 
lépnek fel, melyek a maximum közelé
ben gyakran kettősek, sőt hármasak is. 
Minimumban élesebbek. Általában a 
csillag fény váltó zásával változtatják 
intenzitásukat s ugyanez tapasztal
ható egyéb elemektől eredő világos szín
képvonalakon, valamint a színkép ab
szorpciós sávjain is. Mind e változá
sok alapján arra kell következtetnünk, 
hogy a Mira - csillagok hőmérséklete 
minimumkor alacsonyabb, mint maxi
mumkor. Jellemző e csillagokra, hogy 
míg az abszorpciós vonalakból nyert 
radiális sebesség a fényváltozás alatt 
változatlan, az amissziós vonalakétól 
kapott ellenben változó, amennyiben 
ez utóbbiak a spektrum vörös része 
felé tolódnak el.

9ASJ som

5. ábra. Az RV T au ri fénygörbéje.

A Mira-változók igen nagy távol
ságban lévő óriáscsillagok, melyeknek 
átmérője átlagban száz-kétszázszorosa 
a Nap átmérőjének. Fényváltozásuk 
okáról jelenleg még biztosat nem mond
hatunk. Legelterjedtebb a 8 Cephei- 
csillagok magyarázatán is felhasznált 
pulzációs elmélet.

IV. S z a b á l y t a l a n  v á l t o z ó -  
c s i l l a g o k .  A változóknak most 
tárgyalt három osztálya után most 
olyan változók ismertetéséhez fogunk, 
melyeknek éles definíciója sokkal ne
hezebb, mint az eddigieké. Ilyenek pél

6. ábra. Az R  Coronae borealis fénygörbéje.

dául a főképviselőjükről elnevezett 1. 
RV Tauri-csillagok. Fénygörbéjük (1.
5. ábra) után indulva ki, e csillagok 
fősajátsága, hogy fő- és mellékmini
mumok felváltva követik egymást. 
Egy-egy mellékminimum azonban oly
kor kimarad s néha fel is cserélődik 
a főminimummal. A periódus hossza 
is nagy ingadozásnak van kitéve. RV 
Tauri-ceillagot mindössze vagy húszat 
ismerünk s ezekről sem tudjuk hatá
rozottan, vájjon mind egy csoportba 
vonhatók-e. Az előfoduló periódusok 
61 és 333 nap közé esnek, fényingado
zásuk amplitúdója pedig 1-0 m és 7'5 m 
között váltakozik. Előforduló színké
pek F, G, K, M.

A rövidperiódusú RV Tauri-csilla
gok némelyike fénygörbéjével s a ra
diális sebesség változásával a 8 Ce- 
phei-csillagokra emlékeztet. A hosszú- 
periódusú, idetartozó változók meg 
mintha a Mira-csillagokkal mutatnának 
valami rokonságot. Az emissziós szín
képvonalak itt is némi eltolódást mu
tatnak az abszorpciós vonalakhoz ké
pest. Színképük után ítélve ezek a csilla
gok óriások. Fény váltó zásuk okára ki
elégítő magyarázatot eddig még nem 
sikerült adni. — 2. R Coronae-csilia-
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gok. Ezeknek a csillagoknak a fény
változása nagyon sajátságos. Hosszabb 
ideig tartó s talán normálisnak nevez
hető állapot után, mialatt a csillag 
csak jelentéktelen fényingadozást szen
ved, a fényesség hirtelen lecsökken,

mikus köd- vagy porfelhőkben, vagy 
ilyenek mögött haladnak el s ez okoz
za időnkénti fénycsökkenésüket. — 3. 
U Geminorum-csillagok hosszabb, nor
málisnak nevezhető állapot után egy
szerre csak néhány magnitúdóval fé-

7 . ábra. Az U£GeminorunT[hosszúvés rövid'maximuma.

majd bizonyos idő eltelte után, több
nyire sokkal lassabban, újra eléri ere
deti értékét. A minimumban a fényes
ség a lehető, legváltozatosabb módon 
folyton ingadozik (6. ábra) s ez az 
állapot olykor évekig is eltart, Mind-

nyesebekké válnak, majd hosszabb-rö- 
videbb idő múlva újra eredeti fényes
ségükre szállnak le. E csillagok visel
kedése tehát éppen fordítottja, mint 
az előbb ismertetett R Coronae-csilla- 
goké. A fénynövekedés rendesen egész

8 . ábra. A jT  Pyxidis fénygörbéje.

össze 20 ebbe az osztályba tartozó 
csillagot ismerünk. Pőképen a Tejút- 
ban lépnek fel s színképük sajátságai
val az új csillagokra emlékeztetnek. 
Fényváltozásuk okának egyik s talán 
legelfogadhatóbb magyarázata szerint 
ezek a csillagok mozgásuk közben koz-

váratlanul áll be, máskor meg sokáig 
késik. A maximális fényesség elérése 
a normális állapotból mindig gyorsab
ban megy; végbe, mint a visszatérés a 
minimális értékre. A csillag abnormis 
állapota különböző ideig tarthat s 
eszerint ugyanannál a csillagnál is
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hosszú és rövid maximumokat szok
tunk megkülönböztetni (7. ábra), me
lyek egyes változónál szabályosan vál
takoznak. — 4. Novaszerű változók. 
Fényváltozásuk szabatos leírását adni 
igen bajos. Részben az U Geminorum- 
csillagokra emlékeztetnek, még inkább 
a novákkal mutatnak sok hasonlósá
got, anélkül, hogy ez utóbbiaknak vol
nának tekinthetők, bár éles határ köz
tük nem vonható. Eddig mindössze öt 
ilyen csillagot ismerünk. A legjellegze
tesebbnek, a T Pyxidisnek a fénygör
béjét 8. ábránkban adjuk. E csillagnak 
1890 óta háromszor figyelték meg új 
csillaghoz hasonló fellángolását s a 
legutóbbi maximumkor megfigyelt szín
képe is nagy hasonlóságot mutat az

különbözik, hogy a nyomás is és a tér
fogat is korrigálva van. A nyomáskor
rekció onnan származik, hogy a mole
kulák közötti erőhatások már nem 
hanyagolhatok e l; összenyomáskor 
ezeknek térfogat - csökkentő hatásuk 
van, tehát reális gázok kompresszibi
litása nagyobb, mint az ideális gáz
törvényből következnék. A térfogat
korrekció pedig azért szükséges, mert 
a molekulák saját térfogata nem el
hanyagolható; ezt az összes térfogat
ból le kell vonni. Az egyenletben elő
forduló a és b empirikus állandók, 
melyek gázról-gázra változnak; érté
küket kísérletileg kell meghatározni.

A Y. reális gázok viselkedését jól 
adja vissza, ha a nyomás nem túlsá-

g. áb ra . Az X  H ercu lis  fénygörbéje.

újcsillagok színképével. — 5. ц Ce- 
phei-csillagok. A változók e legsza- 
bálvtalanabb osztályához tartozó csil
lagok leírását alig lehet adni, mind
egyiket külön kellene ismertetni. Szá
muk igen nagy; általában ide soro
zunk minden vörös vagy vöröses szí- 
neződésíí s nem túlnagy fényingado- 
zású változót. Az amplitúdó ritkán 
haladja meg a 2 magnitúdót. Mutatóul 
az X Herculis fénygörbéjét közöljük 
(9. ábra). L. K.

Változók, 1. Változó csillagok.
Van der Waals-egyenlet. Reális gá

zok és folyadékok állapotát a Y. fe
jezi ki, melynek alakja a következő:

( p +  - ^ r )  (v — b) =  RT.

Az egyenletben p a nyomást, v a mol- 
térfogatot jelenti, о és b állandók. Az 
egyenlet az ideális gáztörvénytől abban

gosan nagy. Igen nagy nyomásokon, 
valamint folyadékok esetében az egyen
let csak közelítőleg helyes. Ha a kísér
lettel való egyezést a konstánsok ér
tékének választásával akarnék javí
tani, rontjuk az alacsony nyomáson 
való egyezést, egyszóval az egyenlet 
nem általános érvényű, azonban a leg
egyszerűbb és a leghasználhatóbb azok 
közül az állapotegyenletek közül, me
lyeket a reális gázok és folyadékok 
jellemzésére felállítottak. L. B.

Vándorlási sebesség, 1. Elektroforé- 
zis.

Van-nincs elmélet. Régebben az örök
léstani kutatók azon az állásponton 
voltak, hogy a csiraplazmában csak 
a domináns jellemvonás 0. Mendele- 
zés) bír anyagi alappal, a recesszív 
nem (,,presenoe-absence“-teória), ille
tőleg a recesszív állapot ezen anyagi 
alap hiánya miatt következett be. A
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poliallélia (1. ott) felfedezésével ez a 
nézet megdőlt és bebizonyult, hogy a 
recesszivitás szintén anyagi alapú, 
amely azonban a dominánstól kémiai 
tekintetben eltér. Sz. Z.

Variabilitás, 1. Változékonyság.
Variáció, 1. Változékonyság.
Variációs hangok. Ha a hangforrás 

amplitúdója periodikusan változik, ak
kor új hangok lépnek fel, amelyeket
V.-nak nevezünk. Az egyszerű rezgés 
egyenlete: у =  A  sin 2 n v t, A  az 
amplitúdó, v a rezgésszám. Ha maga 
A  is rezgésszerüen változik n perió
dussal, akkor Fourier-sorba (1. ott) 
fejthető. A számítás azt mutatja, 
hogy a rezgések sorozata áll elő, mely
ben a rezgésszámok v — n, v +  n, 
v + 2 n ,. . .  Ezek mind egy-egy hang 
érzetét keltik. Így keletkeznek а V. 
Lehet köztük esetleg olyan is, amely
nek rezgésszáma n, vagyis az ampli
túdó változásának periódusszáma.

M.J.
Variometer olyan önindukciós te

kercs, melynek önindukcióját folytono
san változtatni lehet. Két egymás után 
kapcsolt tekercsből áll és vagy a te
kercsek távolságát lehet változtatni, 
vagy pedig az egyik tekercs a másik
hoz képest forgatható. Gyakori alakja 
a V.-nek az, melynél nagyobb tekercs 
belsejében kisebb tekercset lehet for
gatni. Ha a két tekercs tengelye pár
huzamos és bennük az áram megegyező 
irányú, akkor a két tekercs mágneses 
tere összegeződik és az önindukció a 
legnagyobb. Ha ellenben a tengelyek 
párhuzamosak és az áram iránya a 
tekercsekben ellentett, akkor az ön
indukció a legkisebb. M. J.

Variometer, 1. Torziós inga.
Varve, 1. Pleisztocén.
Vas mágnessége melegítésnél. Mág

nesezzünk tiszta vasat a telítésig. Nö
vekedő hőmérsékletnél a mágnesezés 
erőssége (1. Mágneses mennyiségek) 
először lassan, majd gyorsabban csök
ken, végül 768°-on megszűnik. Ezen a 
ponton az «-vas átmegy a Д-vasba. 
Az újabb vizsgálatok szerint a vas 
kristályrácsa (1. ott) itt nem is ala

kul át, küzéppontos kockarács marad, 
csak a melegítésnek folytonos módon 
végbemenő hatásával van dolgunk. 
Minden mágnesnek van belső mágneses 
tere, melyet az irányított molekuláris 
mágnesek keltenek. Alacsony hőmér
sékleten ez a belső tér igen erős le
het. Növekedő hőmérsékleten a hőrez
gések erősödnek és egyre inkább gyen
gítik a  belső mágneses teret, 768°-on 
pedig a belső mágneses tér irányadó 
hatása megszűnik. A szuszceptibilitás 
már csak olyan nagyságrendű, mint a 
paramágneses anyagoknál. 900°-on a 
Д-vas /-vasba megy át, amely gya
korlati értelemben nem mágnesezhető. 
Egyúttal a kristályszerkezet is meg
változik, határpontos lesz. Végül 
1400°-on a vas paramágneses tulaj
donságai ismét ugrásszerűen változ
nak, a vas a ő-módosulatba megy át, 
kristályrácsa középpontos, mint az 
a-vasé. — Ha a vasban szén is van, 
akkor még két ugráspont van. Az 
egyik 215°, akkor ugyanis az előző le
hűlésnél kivált vaskarbid (ЕезС) el
veszti mágnességét. A másik ugrás
pont kb. 700°, ekkor a vaskarbid a 
szilárd vasban feloldódik. Ha lehűtjük 
a vasat, akkor a vaskarbid 700°-on 
még nem válik ki, hanem csak alacso
nyabb hőmérsékleten. Ez a hőmérsék
leti hiszterézis. M. J.

Vas-nikkel-akkumulátor, 1. Akkumu
látor.

Vasopressin, 1. Hipofízis.
Védekező fermentumok. Faj vagy 

szervidegen fehérje mérgezési tünete
ket okoz, ezért ellenük a szervezet 
fajlagos fehérjebontó fermentumokat 
termel, melyek az idegen fehérjét nem
mérgező amino savakká bontják. A 
védekező fermentumok jelenléte okoz
za az Abderhalden terhességi reak
ció pozitivitását. T. H.

Védőkolloidok. Egyes liofil kolloi
dok (pl. fehérjék, szappanoldatok, hu
mus zsavoldatok, kovasav 6tb.) liofob 
kolloidoldatok állandóságát növelik. Je
lenlétükben a liofob kolloidoldatok 
lassabban öregednek, elektrolitokkal 
szemben ellenállóbbak, nagyobb elek
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trolitkoncentráció hatására koagulál- 
nak, mint jelenlétük nélkül. A védő
hatás a kolloid részecskék kölcsönös 
adszorpcióján alapszik. Ha a Y. ré
szecskéi kisebbek, mint a liofob kol
loid részecskék, úgy a liofil részecskék 
a liofob részecskéket védőburoksze- 
rüen körülövezik s ennek következ
tében a liofob részecskék átveszik a 
liofil részecskék sajátságait. Ha pe
dig a V. részecskéi nagyobbak, úgy 
a liofob részecskék beágyazódnak a 
liofil részecskék lioszféráiba s a lio- 
szféra fejti ki a védőhatást. B. A.

Vegetáció a Föld felületét borító s 
azt részben tájképileg is meghatározó 
növénytakaró (1. Flóra). Alkotó ele
mei a növényszövetkezetek (1. ott), tu
dománya a növényszociológia (1. ott). 
V e g e t á c i ó t í p u s  a növényszövet
kezetek fiziognómiai-ökológiai osztá
lyozásánál a legmagasabb fokozat (fás, 
mezőségi, pusztai vegetációtípus), de 
használják formáció (1. ott) vagy for
mációcsoport értelemben is. S. R.

Vegetarianizmus. Az a táplálkozási 
irányzat, mely a húsmentes ételeket 
tartja előnyösnek az egészség szem
pontjából. Magyar továbbfejlesztője is 
van e mozgalomnak, Bicsérdy, ő csak 
a nyers táplálék evését engedélyezi hí
veinek. Élettani szempontból nem in
dokolt sem a tisztán növényi, sem a 
nyers táplálkozás. Növényevő embe
reknek a vizelete lúgos. Több külön
böző külföldi irányzat van, melyek
nél szintén a természetes életmódon, 
a nyers koszton és a növényi táplál
kozáson van a hangsúly. T. H.

Vegyérték. Valamely egyszerű vagy 
összetett gyök V.-én a vele egyesülni 
képes hidrogénatomok számát szokás 
érteni. Ha a kérdéses gyök a hidrogén
nel nem alkot vegyületet, akkor a hid
rogénnel egyenértékű más reakcióképes 
elem atomjainak száma adja meg a 
V.-et. Így pl. a HCl, H20, H3N, H,C 
vegyületekben a hidrogénnel egyesült 
gyökök rendre egy-, két-, három-, il
letve négy-V.-űek, míg a BiCls-Ъап a 
Bi három-V.-ű, mert egy Cí-atóm egy 
H-atómmal egyenértékű (HCl). — A 

Természettudományi Lexikon.

V. az atomokból kiinduló kötőerők 
megnyilvánulásának következménye, 
mely utóbbiak végső elemzésben az 
atom szerkezeti sajátságaitól függenek 
(1. még Kémiai kötés). L. B.

Vegyesen vezető szilárd testek azok, 
melyekben az elektromos áramot ré
szint ionok, részint elektronok vezetik 
(1. Szilárd elektrolitok). E. G. T.

Vegyi harc, 1. Gázháború.
Venus. (Pályaelemeit és egyéb jel

lemzőit 1. Naprendszer.) Az összes 
bolygók pályája közül a V.-é közelíti 
meg legjobban a köralakot. Naptól 
való távolsága ezért alig változik meg, 
a Földtől való ellenben nagy határok

150.000 000 ± 108.000.000 = \
_  I 258.000.000 , )
~  J 41.000.000 Km /

között ingadozik és ennek megfelelően 
fényessége is erős ingadozásoknak van 
alávetve. Legnagyobb fényességében 
—4‘3-rendű csillagként ragyog, Sinus
nál ekkor tehát tízszerte fényesebb. 
A múlt század közepéig különböző 
módszerekkel 24—26 órás forgási időre 
jutottak a V. esetében. Ezzel szemben 
Schiaparelli árnyékolási jelenségekből 
kötött forgási időt vezetett le. Esze
rint a V. tengelyforgási ideje 225 nap, 
vagyis keringési idejével lenne egyenlő. 
Mivel a modern tökéletes optikai esz
közökkel a V. felületén árnyékolási tü
nemények ki nem mutathatók, Schia
parelli megállapítása nem lehet helyt
álló. A múlt évtizedben fotográfiai 
fényszűrőkkel sikerült ugyan a V. meg
világítási pólusainál fényes foltokat és 
vélt egyenlítői tájékán gyorsan vál
tozó sötét sávokat kimutatni, de rotá
ciója idejét nem sikerült megállapítani. 
A színképi módszerekkel sem lehetett 
a problémát megfogni, ezek csak azt 
derítették ki, hogy a V. fénye sárga 
és zöld sugarakban gazdagabb, mint 
a Nap. A probléma már azért is ne
héz, mert nem ismerjük V. forgási ten
gelyének helyzetét. Nagy albedó ja 
(059) sűrű légkörre vall, mint ez más 
módon is meg volt állapítható. Mivel 
Földünknél lényegesen közelebb van a
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Naphoz, felületi hőmérséklete is na
gyobb a Földénél és ezért légkörében 
több vízgőznek és felhőnek kell lennie, 
mint amennyi a földiben van. Ez 
okozza felhőfelületének majdnem tel
jes rétegmentességét is. Sűrű légköre 
miatt felülete természetesen nem lát
ható. T. A.

Véralvadás. A mai felfogás szerint 
különböző erjesztőknek (fermentum) 
bonyolult összejátszása okozza. A fib
rin, mely kicsapódva az alvadékot al
kotja, oldott állapotban kering, mint 
fibrinogen a vérben. A fibrinogen old
hatatlan fibrinné csak egy erjesztőnek, 
a thrombinnak hatására válik. De ez 
a thrombin sincs készen a vérnedv
ben, hanem mint prothrombin (throm- 
bogen) van jelen, mely egy erjesztő, a 
thrombokinase és (7a-ion hatására ala
kul á t thrombinná. Ez a thromboki
nase a vérlemezkékben található. Az 
érfal (intima) megsérülésekor a vérle- 
mezkék szétesnek, felszabadul a throm
bokinase, mire az előbb említett fo
lyamat jön létre. Az alvadás mecha
nizmusának megzavarása vérzékenysé
get okoz (1. Vérzékenység). — A V.-t 
elősegítik: testhőmérséklet, szövetnedv, 
vérsavó, nagy felület (vatta), enyv, 
valamint mészsók stb.; gátolják: le
hűtés, citromsavas és oxálsavas sók, 
a vér keverése (defibrinálás), az edény 
falának paraffinozása, piócafej-kivonat 
(hirudin), germanin stb. T. H.

Véráramsebesség. A vér a szív ösz- 
szehúzódása és az erek rugalmassága 
folytán állandó áramlásban van. A V. 
a vérpálya különböző részein más és 
más: az aortában У  m másodper
cenként, a karverőérben 200—300 mm 
másodpercenként, végül a kapillárisok
ban Уг mm-ig másodpercenként leszáll
hat; a nagy vénákban ismét nagyobb, 
200—300 mm másodpercenként. Em
ber V.-ét a Ludwig-áramórával, újab
ban a Cybulski fotohemotachométer 
módosított alakjával mérik (1929).

T. H.
Vérátömlesztés (transzfúzió). Hosz- 

szabb idő óta gondoltak arra, hogy 
a vérveszteséget idegen vérnek a vér

pályába való bevitelével pótolják. Kí
sérleteztek állati és emberi vérrel is, 
azonban nagyon sok haláleset történt, 
mert a bevitt vér gyakran mérgez őleg 
hatott. A vércsoportok meghatározá
sával veszélytelenné vált a vérátöm
lesztés. Bárkinek adhatunk olyan vért, 
mely a saját vércsoportjából vagy a 
0-csoporthoz tartozó egyéntől szárma
zik. T. H.

Vércsoport, I. Izoagglutináció.
Verdet-állandó, 1. Megnetorotáció.
Vérkép. A fehér vérsejteknek egy

máshoz való viszonyát V.-nek nevez
zük. Normálisan van lymphocitákból 
23%, nagy mononuclearis leukocyták- 
ból és átmeneti alakokból 3—5%, 
neutrophil granulocytákból 70%, eosi- 
nophilból 3% és basophil granulocy
tákból 1%. T.H.

Vérmennyiség. A testsúly 1/i5—i/i3-ad 
része, vagyis 70 kg-os emberben mint
egy 5 liter vér. Megállapítható vala
mely idegen anyag ismert mennyiségé
nek bevitelével és a hígulás fokának 
meghatározásával. Így ismert mennyi
ségű festéket fecskendezünk be a vér
be, lehetőleg olyan anyagot véve, amely 
nehezen hagyja el a vérpályát s ke
vés idő múlva (5—15 perc) 10 ecm 
vért veszünk, amelynek szérumában 
meghatározzuk a festék mennyiségét. 
A V.-meghatározás még lemért meny- 
nyiségű СО vagy ethiljodid-gáz be- 
lélegeztetésével is lehetséges, amely 
után ismert mennyiségű vért veszünk 
s ebben meghatározzuk а СО, illetőleg 
az ethiljodid-gáz tartalmát. T. H.

Vérnyomás, az erekben uralkodó 
folyadéknyomás, amelyet részben a 
szív munkája, részben az erek falának 
ellenállása okoz. A szív összehúzódá
sa következtében a vér lökésszerűen 
a főverőérbe és a verőerekbe nyomó
dik. Ilyenkor a verőerek kitágulnak, 
amely érfalnyujtás energiafelraktáro- 
zásként szerepel, mert az ér a szívlö
kést követő szünetben eredeti kereszt- 
metszetét igyekszik elérni s ez az ér- 
szűkülée továbbhajtja a vért. Az áram
lás ennek következtében folytonos lesz, 
de nem egyenletes. А V. ezek alapján
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a verőerekben ingadozik, a szív össze
húzódásakor (systoles-nyomás) emel
kedik, szív elernyedésekor (diastoles-
nyomás) csökken. A hajszálerekben, 
hol az érmeder a legtágabb, a nagy 
súrlódás miatt a nyomásingadozások 
kiegyenlítődnek s az áramlás közel 
egyenletes lesz. A vérnyomás a leg
nagyobb a bal szívgyomorban, ahol 
2Q0—180 Hg mm nyomás található. 
A főverőérben 150—180, a kisebb verő
erekben (pl. karverőérben) 80—120, a 
hajszálerekben 30—40 Hg mm a Y. 
A nagy vénákban már 1—5 Hg mm 
negatív nyomás van, tehát az atmo- 
szférás nyomás alá süllyed. Az el- 
meszesedett erek nehezen tágulnak, ru
galmasságuk kisebb, ezért a szív mun
kája megnagyobbodik, ami idővel a 
szív elfáradását, izomzatának elfaju
lását okozhatja. T. H.

Vérnyomás mérése. Állatokon a vér
nyomást kanülök segítségével mérjük, 
amelyeket nagyobb erekbe kötünk. A 
kanülök végét ábrázoló* manométerrel 
kötjük össze, amely a vérnyomás in
gadozását leírja. — Emberen nem 
kell ilyen véres úton meghatározni a 
nyomást, hanem megmérjük azt a 
nyomást, amely szükséges ahhoz, hogy

a vérereket éppen összenyomjuk. A 
kar erein szokták mérni a vérnyomást. 
Felfújnak a felső kar köré helyezett 
gumipárnát, amelynek kifelé való tá
gulását egy öv megakadályozza. A 
gumipáma cső útján egy higanyma- 
nométerrel áll összefüggésben. Addig 
préselünk a gumipárnába levegőt, míg 
az alsó kar verőerén nem érzünk lük
tetést. Ilyenkor a párna nyomása 
éppen legyőzte a verőérben uralkodó 
legnagyobb szisztólés nyomást. T. 11.

Veronai, gyógyszer, dietil-barbi tur- 
sav.

Vér reakciója. A vér közel telje
sen közömbös, csak egész gyengén lú
gos. Alig különbözik a vegyhatása 
a tiszta vízétől. A V. a széndioxid 
tartalmától függ, melyet a hidrogén
ionkoncentrációjával (1. ott) szoktak 
meghatározni, amit pH-va\ jelölnek. 
A vér pH-ja 7’36. Ez az érték egész
séges emberen csak igen kis mértékben 
ingadozik; 7'3—7'5 között. Kimon
dottan savanyúvá vagy lúgossá az élő
ben nem válik soha a vér. A V. tehát 
gyakorlatilag állandó. Annak ellenére, 
hogy az anyagcserével kapcsolatban 
gyakrau kerülnek főleg savanyú, más
kor pedig főleg lúgos természetű anya
gok a vérbe, a Y. állandó marad, mint
hogy erről a szabályozó mechanizmu 
sok egész sora gondoskodik. Így a 
vérben levő szabad széndioxid és nát- 
rium-hidrokarbonát puffer-oldato_t_ al
kot, mely az ellenkező vegyhatású 
vérbe került termékeket megköti s így 
gondoskodik a V.-nak állandóságáról. 
Puffer-oldatként működnek még a vö- 
rösvérsejtek foszfátjai és a fehérjék 
(főleg a hemoglobin) alkáli-kötései (1. 
Rezerv-alkáli). T. H.

Vérsejtszámlálás. A vörös és fehér 
vérsejtek száma elsőrendű fontosságú 
a diagnózis szempontjából. Számlálha
tok az erre szolgáló készülékkel: a 
Bürker- vagy a Thoma—Zeiss-szám- 
lálókamrával. Lényege, hogy a vért 
erre a célra használt pipettával felhí
gítjuk, hogy a sejtek ne tapadjanak 
egymáshoz, mert ez a V.-t megnehezí
tené. Maga a számlálókamra össze
tett tárgylemez, melynek alapján koc
kázott beosztás van, erre cseppentjük 
a felhígított vért. Ezt fedőlemezzel, 
melyet a beosztás mellett két támasz 
tart, lefedjük és az o tt elhelyezett csa
varokkal addig szorítjuk, amig a New
ton-gyűrűk meg nem jelennek. Ekkor 
a tárgylemez és fedőlemez között a 
magasság éppen OH mm. Ismerve a 
számlálókockák számát, nagyságát s 
a két lemez közötti magasságot, ki
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tudjuk számítani a vörös- vagy szín
telen vérsejtek számát a vérben. T. H.

Verseny a növényfajok között (a 
növényszövetkezeten belül) létért, azaz 
térért, fényért, táplálékért való küz
delem; annál erősebb, minél köze
lebb állanak a fajok egymáshoz élet
forma, igények és évszakbeli fejlődés- 
menetük (ritmus) szempontjából. A 
V. okozza az autogenetikus szukcesz- 
sziókat (1. ott). Ugyanazon viszonyok 
között több (hasonló ökológiájú, de 
különböző összetételű) asszociáció le
het egyensúlyban, ilyenkor a megtele
pülés történeti lefolyása, azaz a vélet
len a döntő szerepű. Később a talaj- 
viszonyok változása vagy új elemek 
bevándorlása megváltoztatja a fajok 
versenyképességét s új összetételű asz- 
szociáció keletkezik (1. Szukcesszió, 
Dinamikai tényezők). S. E.

Vértípus, 1. Izoagglutináció.
Vérvesztesség. Ha az érpálya meg

sérül, akkor a vér egy része eltávozik: 
V. áll be. Míg a csecsemő csak néhány 
köbcentimétert, az egyéves gyerek már 
lényegesen többet (kb. 250 cm3-t), a 
felnőtt ember pedig összes vérmennyi
ségének körülbelül a felét elvesztheti 
nagyobb károsodás nélkül. Az asszo
nyoknak nagyobb az ellenállóképessége 
a V.-gel szemben, mint a férfiaké. Mi
nél rövidebb idő alatt történik ez a 
vesztesség, annál nagyobb a veszede
lem. A vérmennyiséget a vérképző
szervek gyógyszerrel való izgatásával, 
konyhasóoldattal (9%-os) vagy vér
rel (1. Vérátömlesztés és Vércsopor
tok) lehet pótolni. T. H.

Vérvonal, 1. Beltenyésztés.
Vérzékenység (öröklődő hemofilia). 

A vérzékenv egyén leánygyermekeinek 
kizárólag fiúutódai örökölhetik. Nők 
sohasem kapják meg, hanem mindig 
csak átvivői a betegségnek. Oka a 
vérsejtalvadást létrehozó fermentum 
aktiválójának, a thrombokinazénak 
(Sahli, Morawitz, 1910), mások sze
rint a prothrombinnak a hiánya (1920).

T.H.
Veseműködés. A vese a vérből ki

választja a vizelet alkatrészeit, vagy

is azokat az égéstermékeket, amelye
ket a szervezet kiküszöböl magából, 
mert felhalmozódásuk mérgezőleg hat
na. Hogy vizeletelválasztás létrejöjjön, 
ahhoz egyrészt szükséges az, hogy 
30—40 mm higanynyomás-különbség 
legyen a vérnyomás és uretherben levő 
nyomás között (fehérjék onkotikus nyo
másának legyőzésére), másrészt, hogy 
a vér áramoljon. A vese két gépezete 
segítségével választja ki a vizeletet. 
Az egyik gépezet a glomerulus-gépezet, 
amely szűrés (filtráció) segítségével, 
mint ultrafilter, a vérből filtrátumot 
készít. A filtrátumban hiányoznak az 
alakelemek és a kolloidok s töménysé
ge egyforma a vérével vagy annál hí- 
gabb. Vannak azonban benne anyagok, 
amelyek a vizeletben nincsenek, ilyen 
pl. a cukor. A másik gépezet a tubu- 
lus-gépezet, amelynek működése szek
réción (elválasztáson) és reszorpción 
(felszívódáson) alapszik. Szekréciós mű
ködését bizonyítjuk azzal, hogy a vi
zeletben vannak olyan anyagok, ame
lyek a vérben nincsenek. Hyen pl. a 
hippursav. Viszont vannak a filtrá
tumban olyan anyagok, amelyek a vi
zeletben nincsenek vagy csak nyomok
ban találhatók. Ilyen pl. a cukor. Víz 
is nagymértékben felszívódik, amit 
mutat többek között az is, hogy a 
vese a harmadmólos koncentrációjú 
vérből körülbelül egymólos vizeletet 
készít. Találunk olyan anyagokat is, 
amelyeknek csak egy részük szívódik 
fel, viszont vannak olyanok is, ame
lyek egyáltalán nem szívódnak fel a 
tubulusokból, ilyenek a szulfátok. Ez 
utóbbiak segítségével számították ki, 
hogy körülbelül egy liter vérből kép
ződik 100 cm3 filtrátum és ebből egy 
cm3 körüli vizeletmennyiség. Tehát kö' 
rülbelül 80—90 liter filtrátumból ké
szül egy liter vizelet. Hogy a vese 
tényleg nagy munkát végez, azt mu
tatja az is, hogy a szervezet oxigén- 
fogyasztásának 10%-a esik a vesére, 
pedig súlyra nézve csak %%-a a 
szervezetnek. T. H.

Veszélyprognózis az időjárási szol
gálatnak az a fontos ága, amely a köz
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lekedési eszközöket, kirándulókat, vízi
sportolókat az időváltozási frontok 
közeledésére figyelmezteti. Legfonto
sabb feladata a magashegységben 
(hófúvások, zivatarok és lavinák) a 
légiforgalomban (zivatarok, jéglerakó
dás, köd) és a vízisportokban (pl. a 
Balatonon a viharok, a Dunán a déli 
szél előrejelzése) van. A jövő háború
jában a gáztámadásokhoz alkalmas 
időjárásra kell figyelmeztetnie a tá
madásnak kitett vidék lakosságát.

A. L.
Veszteségszám. Ha vasat át mágne

sezünk, akkor erre energia kell, még
pedig a hiszterézis-veszteség fedezé
sére (i. Hiszterézis, mágneses), to
vábbá az átmágnesezés örvénváramo- 
kat indukál, ezek pedig Joule-hőt fej
lesztenek. A V. a kétféle energia- 
veszteség összege, 1 kg vastömegre 
vonatkoztatva, ha a vasat В =  10.000 
vagy 15.000 CGS-egységnyi mágneses 
indukciónál (1. Mágneses mennyisé
gek) 50-szer átmágnesezzük. A kétféle 
V.-ot Fi« és Vi5 jelölésekkel szokás 
megkülönböztetni. M. J.

Veszteségszög. Ha a váltóáram kö
rében olyan C kapacitású sűrítő van, 
melyben dielektromos veszteség nincs, 
akkor az áramerősség és feszültség 
közt 90° fáziskülönbség van, még
pedig az áramerősség előre van. Da ha 
a sűrítőben szilárd vagy folyékony 
szigetelő van, ebben dielektromos vesz
teségek állnak eiő. Ezeket úgy lehet 
számbavenni, mintha a kapacitás után 
H ohmikus ellenállás lenne. Ezt az 
ellenállást úgy választjuk meg, hogy 
Joule-hő alakjában ugyanannyi ener
giát emészt, mint a sűrítő dielektromos 
veszteségek folytán. Emiatt fázisel
térés keletkezik, ezt nevezzük V.-nek 
(ú). Kis veszteségszög esetében tg <5 =  
R oi C. o) a váltóáram körfrekvenciája.

M. ./.
Vetítő készülék, 1. Diaszkóp, Episz- 

kóp és Epidiaszkóp.
Vetítő mikroszkóp, 1. Mikrojekció.
Vezérfajnak mondjuk valamely bio- 

cönózisbau (1. ott) azt az állat- vagy

növényfajt, mely az illető rendszertani 
csoport többi faja között a legna
gyobb, mintegy uralkodó egyedszám- 
mal lépett fel a vizsgálat idején.

Vezérforma (kristálytan), 1. Per- 
zisztencia.

Vezetés, unipoláris. Ha a gázban a 
pozitív és negatív ionok közül csak 
az egyik fajta van jelen és elektromos 
teret létesítünk, akkor a gázon keresz
tül csak egyféle ion áramlik. Az ilyen 
vezetést unipolárisnak nevezzük. A 
lángban pozitív és negatív ionok van
nak. Állítsunk elő lapos lángot és he
lyezzünk el vele szemben párhuzamos 
fémlapot. A lángnak adjunk negatív 
feszültséget, a fémlapot pedig földel
jük. Ekkor a lángból, a taszítóerő 
folytán, csak pozitív ionok lépnek ki 
és a fémlap felé haladnak. A láng és 
lap közt unipoláris vezetés keletkezik. 
Az áramot ki lehet mutatni úgy, hogy 
a lap és a földelés közé galvanométert 
kapcsolunk. M. J.

Vezetőképességi edény, 1. Fajlagos 
vezetőképesség.

Vezetőképességi koefficiens az a
szám, mely megadja, hogy az elektro
litoldatok vezetőképessége tisztán az 
ionok elektrosztatikus kölcsönhatása 
következtében hányadrészére csökken 
a végtelen higítású oldat vezetőképes
ségének. Ha A, illetve A x  a kérdéses, 
illetve a végtelen higítású oldat 
ekvivalens vezetőképessége, a pedig 
az oldat disszociációfoka, akkor A =  
=  «/* *«,, hol íЯ а V. (1. Erős elektro
litok elmélete). E. G. T.

Vezetőképességi víz, üveg- vagy 
kvarcedényből nagy gonddal kétszer 
desztillált víz, melyet vezetőképesség- 
mérés céljára szolgáló oldatok készí
tésére használnak. А V. gondos tisz
tításának az a célja, hogy az .oldó
szer vezetőképessége, melyet az olda 
datok mérésénél korrekcióként tekin
tetbe kell venni, lehetőleg kicsi le
gyen. E. G. T.

Viaszok. Nagyobb molekulájú zsír
savak és alkoholok eszteroi. A méh
viasz pl. palmitinsavas miricileszter 

. COOCsolIin)', a spermacet (ce-
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taceum, Walrat) főtömege palmitin- 
savas cetileszter: C 15H 31. СООСмНзз. 
A növényi viaszok közül a karnauba- 
viasz főtömege a 25 C-atómos cero- 
tinsavnak a 30 C-atómos miricilalko- 
hollal képezett esztere. Cs. Z.
' Vicinális formák jelentősége (kris
tálytan), 1. Perzisztencia.

Viharjelzés, 1. Veszélyprognózis.
Vikarizmus. V i k a r i á l ó  f a j o k ,  

rokonfajok, amelyek egymást helyet
tesítik vagy más-más flóraterületen, 
vagy különböző talajon, pl. Rhododen
dron hirsutum (Alpesek, meszen), Rh. 
ferrugineum (Alpesek, őskőzeten), Rh. 
Kotschyi (Keleti Kárpátok). P s e u -  
d o v i k a r i á n s  f a j o k :  ha nem kö
zel rokonok, de hasonló növényföld
rajzi szerepet töltenek be, pl. Erica 
carnea (Alpesek, meszen), Calluna vul
garis (Nyugat- és Közép-Európa, őskő
zeten), Bruckenthalia spiculifolia (Dél- 
kelet-Európa, mindkét talajon). Ha
sonlóan v i k a r i á l ó  n ö v é n y e z ö -  
v e t k e z e t e k  pl. Pinetum montanae 
silicicola. illetőleg calcicola (Északi 
Kárpátok), de Pinetum montanae (me
szen), resp. Alnetum viridis (őskőze
ten) az Alpesekben; vikariáló növény- 
szövetkezetcsoportok pl. Festucion va- 
ginatae (meszes homokon, Délkelet- 
Európa), Corynephorion canescentis (sa
vanyú homokon, Közép-Európa) (1. 
Acidifil-, Bazifil-fajok, Asszociációk.)

S .R .
Világegyetem expanziója, 1. Extra- 

galaktikák.
Világhálózat, 1. Réseau-meridial.
Világítás módjai. A k ö z v e t l e n  

v i l á g  í t á  snál a lámpát mély vissza
verő ernyő veszi körül. Ekkor minden 
fény lefelé esik a munkahelyre, így a 
kívánt helyen erős megvilágítást ka
punk. Az árnyékok köröskörül igen 
élesek. Ha ezt enyhíteni akarjuk, ak
kor több lámpát kell elhelyezni. Terek 
és pályaudvarok megvilágítására is 
használják. A közvetlen világítást 
úgy is fokozzák, hogy magát az izzó
lámpát visszaverő ernyővel látják el. 
Ez lehet fémréteg (ezüst, aluminium, 
magnézium) vagy jól visszaverő tej

üveg. — A f é l i g  k ö z v e t l e n  v i 
l á g í t á s  nál a lámpa alatt tányér
alakú tejíivegernyő van. A fény leg
nagyobb része a mennyezetre jut. En
nek fehérnek kell lennie, hogy a rá
eső fény diffúz visszaverődéssel lefelé 
vesse. A fény kisebb része a lámpá
ból közvetlenül lefelé jut. Az árnyé
kok enyhék és kellemesek, a káprázást 
elkerüljük. Ez a világítás irodában, 
iskolában és finom munkánál célszerű. 
— A k ö z v e t e t t  v i l á g í t á s 
nál a lámpa alatt átlátszatlan fény
ernyő van. Minden fény a fehér 
mennyezetre és falakra esik. Árnyék 
alig van, a káprázást teljesen elkerül
tük. De az áramfogyasztás, egyenlő 
megvilágítás esetében, 30%-kal na
gyobb, mint az előbbieknél. Csarno
kokban, olvasótermekben, kiállító he
lyiségekben használják. M. J.

Világító anyagtömegek. Olyan anya
gok, amelyek a közönséges fény, a 
Röntgen-sugár vagy Becquerel-suga- 
rak hatására sötétben világítókká vál
nak (más szóval foszforok-nak is ne
vezik őket). Ilyenek a természetes ás
ványok közt nagy számban találhatók 
(pl. a gyémánt, a willemit, kunzit, 
scheelit s tb .); a mesterségesen elő
állított sók közül különösen hatáso
sak a báriumplatincianűr, a csapadé
kos úton készült és magas hőmérsék
leten izzított zinkszulfid (Sidot-érc), 
a kalciumszulfid (Balmain-festék) stb., 
ha nyomokban rezet, bizmutot, ezüs
töt, antimónt vagy egyéb nehéz fémet 
tartalmaznak. 7. L.

Világító elektron. V. az atomnak az 
az elektronja, amely a fénykibocsátás
kor a kvantumugrásokat végzi. Ez 
általában az atomnak legkülső héjá
ban levő, leglazábban kötött elektron
ja. Pl. az alkáliaknái ez egyszerűen a 
lezárt héjon kívül levő egy elektron. 
A földalkáliaknál a lezárt héjon kí
vül levő két elektron közül az egyik. 
Egyes sokkal ritkább esetekben meg
figyelték azt is, hogy a legkülső héj
ban levő két elektron végez egyszerre 
kvantumugrásokat, sőt legújabban 
olyan esetek is ismeretesekké váltak,
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amikor egy beljebb levő elektront dob 
ki külső hatás a pályájából és mi
közben eredeti helyét ismét elfoglalja, 
az optikai tartományba eső színkép- 
vonalat bocsát ki. Ezek azonban ki
vételes esetek. Ezzel szemben a Rönt
gen-színkép úgy keletkezik, hogy egy 
belső elektront igen erős külső be
hatás teljesen eltávolít az atom köte
lékéből. Helyét egy más elektron a 
Röntgen-frekvencia kibocsátása köz
ben foglalja el. Mivel sokkal nagyobb 
az atóm belsejében a látszólagos mag
töltés, azért ebben az esetben a frek
venciák is sokkal nagyobbak.

N. T. és G. P.
Világító ernyők. Valamilyen világító 

anyagtömeggel bevont táblák (pl. 
üveglap), amelyek Röntgen- vagy 
Becquerel-sugarak, vagy egyéb látha
tatlan sugarak kimutatására szolgál
nak. A Röntgen-sugarak iránt külö
nösen báriumplatincianűr érzékeny (1. 
Világító anyagtömegek), míg pl. az 
alfa-sugarak kimutatására, főleg a 
zinkszulfid-ernyő alkalmas, 1. Szcintil- 
láció). I. L.

Világító felhők. Igen nagy magas
ságban, 70—80 km-ben, lebegő fel
hők, melyeket hatalmas vulkánkitöré
sek után figyeltek meg. Így a Kra- 
katoa 1883-ban bekövetkezett kitörése 
után Jesse 1885—1891-ig, több dél
amerikai vulkán 1931-i kitörésével 
kapcsolatban 1932-ban Stornier vég
zett fotogrammetriai méréseket a fel
hők magasságára és sebességére vo
natkozólag. Kitűnt, hogy ezek igen 
nagy, néha 300—600 km/óra sebes
séggel mozognak, többnyire keletről, 
de észleltek nyugatról jövő mozgást 
is. Nevüket onnan kapták, hogy csak 
éjjel figyelhetők meg, naplemente után, 
amikor a légkör alacsonyabban fekvő 
részei már árnyékban vannak: ekkor 
kókesfehér fénnyel világítanak. T. G.

Világító festékek. Ugyanúgy, mint 
a látható és a Röntgen-fény, a radio
aktív sugarak is képesek bizonyos 
anyagokat (1. Világító anyagtömegek) 
sötétben világítóvá tenni (1. Lumi- 
niszcencia), még pedig legerősebben

a zinkszulfidot (1. Sidot-érc); külö
nösen hatásosak ebben a tekintetben 
az alfa-sugarak. A forgalomba kerülő 
V. úgyszólván mindig cinkszulfidpor- 
nak és valamely alfa-sugárzó radio
aktív anyagnak a keverékéből állnak. 
Lenard elmélete szerint a cinkszulfid- 
kristálynak nem minden pontja haté
kony, hanem csak az ú. n. aktív cent
rumok, amelyek a cinkszulfidhoz mes
terségesen hozzákevert, minimális 
mennyiségű a k t i v á l ó  fématomok 
(pl. réz) körül keletkeznek, valószínű
leg mint komplex molekulák. Ezekből 
a komplex centrumokból fény hatá
sára fényelektromos elektronok vál
nak le, amelyek a szomszédos szulfid- 
atómokra helyezkednek, innen azon
ban utólag, fénykibocsátás közben, 
visszatérhetnek az eredeti helyze
tükbe. A világító anyagoknak tehát 
mintegy fényakkumulátorszerű ener
giafelhalmozó szerepük lenne. — V,- 
hez kevert radioaktív anyag alfa-su
garai a pályájuk mentén egyenkint 
sok ezer ilyen komplex-centrumot ta
lálnak el, azokat szcintillációra ger
jesztik, de egyúttal szót is roncsolják; 
az egyszer eltalált aktív centrum te
hát nem képes többé felvillanásszerű 
fény (1. Szcintillációk) kibocsátására. 
Ennélfogva az alfa-sugarak állandó 
bombázásának kitett világítófestók 
lassacskán elveszíti világítóképessé
gét; átlag 8—10 évre lehet tenni a 
legtöbb radioaktív világítófesték élet
tartamát. Ezért nem is gazdaságos 
ezekben a V.-hez a túlságosan hosszú 
életű radioaktív anyagoknak (pl. a 
rádiumnak) az alkalmazása, annál 
kevésbbó, mert a rádium visszanye
rése a cinkszulfidból rendkívül nehéz. 
Rendszerint tehát nem rádiumot ke
vernek a cinkszulfidhoz, hanem a rö- 
videbb életű, olcsóbb mezothóriumot 
vagy radiothóriumot (egy gramm cink- 
szulfidra kb. 0'1 mg mezothórium). 
Ha lehetőleg nagy fényerőt akarnak 
elérni, akkor az így előállított keveré
ket közvetlenül poralakban alkalmaz
zák, mert a festékhez kevert kötő
anyag az alfa-sugarak egy részét el-
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nyeli és így a fény intenzitását csök
kenti. Sok esetben azonban (pl. óra
lapok világítóvá tételénél) nem lehet 
a’ ragasztószert elkerülni (rendszerint 
gyantatartalmú, átlátszó lakkokat al
kalmaznak erre a célra) és ilyenkor 
számolni kell a fényerősség csökkené
sével. A fényerősség ezenkívül a fes
ték rétegvastagságától és a hozzáke
vert radioaktív anyag mennyiségétől 
is függ. Jobb minőségű radioaktív Y. 
fényereje négyzetcentiméterenkint egy- 
milliomod-egyszázezred Hefner - gyer
tya nagyságrendű. A cinkszulfid fes
tékek magukban véve zöldes fényben 
világítanak (a szalagspektrum inten
zitás maximuma 510 FF körül van), 
de kismennyiségű idegen anyagoknak 
— pl. ritkaföldfémeknek — a hozzá
keverésével más színeket is elő lehet 
állítani. I. L.

Világító sűrűség, 1. Felületi fényes
ség.

Villámhárító, Franklin, és Gay-Lus- 
sac első készülékei óta lényegesen ja
vított berendezés, amelynek célja, 
hogy a villámot emberélet kioltása és 
nagyobb kár okozása nélkül a talajba 
vezesse. A villám e l h á r í t á s á r a  
(távoltartására) azonban nem alkal
mas. A. L.

Virtuális elmozdulások elve. Min
den olyan elmozdulást, amely az adott 
feltételek közt lehetséges, virtuálisnak 
mondunk. Azt a munkát, amelyet a 
testre ható mozgató erő ilyen lehetsé
ges elmozdulás közben végez, v i r t u á 
l i s  m u n k á  nak nevezzük. Ezzel 
nem azt akarjuk mondani, hogy az 
erő ezt a munkát valóban elvégzi, 
vagyis az elmozdulás valóban bekövet
kezik, hanem csak a lehetőséget akar
juk kifejezni. A V. az egyensúly fel
tételének egyik alakja. Azt mondja, 
hogy egy test akkor van nyugalom
ban, ha minden lehetséges (virtuális) 
elmozdulásnál a virtuális munka o. 
Ezt az elvet az egyensúlyi állapot 
meghatározására lehet felhasználni.

M.J.
Virtuális hőmérséklet. A levegő

sűrűségét a légnyomáson és hőmérsék

leten kívül a páratartalom is befolyá
solja. A V. az a hőfok, melyen a le
vegő sűrűsége páratartalom nélkül 
ugyanakkora lenne, mint a valóság
ban a vízgőzzel együtt, megegyező lég
nyomás mellett. A V.-t a barometrikus 
magasságmérésnél használják a számí
tás egyszerűsítése végett. Ha T az 
abszolút hőmérséklet, akkor a virtuá- 
i T
lis hőmérséklet -------т----- , b a baro-

2 6 5 — - 1  e
méterállás, e a levegőben levő vízgőz 
nyomása (1. Levegő nedvessége). Ha a 
specifikus nedvességet (s) ismerjük,
, 3

akkor a V.-et egyszerűbben a ^qqq sT

kifejezés adja. Rendesen táblázatot 
használnak, amelyből kiolvashatjuk, 
mennyivel kell a hőmérsékletet javí
tani, hogy a V.-et kapjuk. M. J.

Virusz (virus: méreg): az orvos- 
tudományban fertőző (ragályos) be
tegséget okozó apró (mikroszkópos) 
élőlények (baktériumok, protozoonok 
vagy még közelebbről ismeretlenek); 
tágabb értelemben minden olyan anyag 
is, amely ilyeneket tartalmaz és fer
tőzni tud. P. II.

Visszacsatolás. Az elektromos rez
gőkör rezgése az energiaveszteségek 
következtében igen hamar megszűnik. 
Az energiaveszteséget egy elektron
csővel, mint relével pótolva, csillapí-

tatlan rezgések jönnek létre. A V.-os 
kapcsolásban az anódkör tekercsét a 
rácskör tekercsének közelébe kell 
hozni. Ha az anódkörben felfelé irá
nyul egy áramlökés, akkor ez a rács-
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tekercsben is felfelé tartó áramlökést 
indukál, amely a rácsot pozitívabbá 
teszi. Pozitívabb rács az anódáram 
növekedését, vagyis az anódkör teker
csében felfelé irányuló áramlökést 
okoz, amely hozzáadódik az eredeti 
áramlökéshez. Tehát a rezgés ampli
túdója magától megnövekszik egy bi
zonyos állandó értékre. — A V. elve 
nagyon sokféle kapcsolás szerint va
lósítható meg. A fenti kapcsolás az 
induktív visszacsatolás. Ennél vi
gyázni kell a tekercsek menetirányá
nak helyes megválasztására. V.-t 
okoz a rács és az anód közötti belső 
lámpakapacitás is. V. M.

Visszakeresztczés valamely hibrid 
genotípusának megállapítására szol
gáló próba, amelyet Mendel veze
te tt be az örökléstani kutatásokba 
mint exakt módszert. A hibrid első 
ivadék, mint heterozigóta, valamely 
szülővel, mint homozigótával keresz
tezve, 50%-os mendelezést ad. Ha pi
rosvirágú és fehérvirágú Mirabilist ke
resztezünk, létrejön pl. rózsaszín vi
rágú intermediér hibrid (1. Uniformi- 
tás szabálya). Ez a hibrid a fehér
virágú anyával keresztezve, 50% fe
hér és 50% rózsaszínű (dominancia 
esetében piros) egyént hoz létre, a 
pirosvirágú szülővel keresztezve, 50% 
piros és 50% rózsaszín utódot ad 
(dominancia esetében mind piros vol
na). Ennek a jelenségnek az az oka, 
hogy a rózsaszín virágú hibridnek két
féle ivarsejtje van, piros- és fehérfak- 
toros, míg a  fehérvirágú homozigótá
nak ivarsejtjei csak fehérfaktorosak, 
a pirosvirágúé pedig csak pirosfakto- 
rosak. Ha a rózsaszín virágú hibridet 
használjuk hímnek, úgy ennek fehér- 
faktorú virágporszemei a fehérvirágú 
petéivel fehérvirágú növényt nemzenek, 
pirosfaktorú virágporszemei pedig a 
fehérvirágú petéivel rózsaszínű növényt 
nemzenek, mert a fehérvirágú növény
nek csak fehérfaktorú petéi vannak. 
Ez a visszakeresztezés igen fontos bi
zonyítéka a gaméták tisztaságának. 
Az utódoknak ez az 50%-os szétvá
lása vezette rá a genetikusokat a

nem átöröklésének magyarázatára (1. 
Nem átöröklése).

Visszaütés (atavizmus) az a jelen
ség, amikor a szervezeten oly tulaj
donság lép fel, amely valamely elődön, 
ősön volt meg, amely tehát valamely 
fejlődéstörténetileg régibb állapot visz- 
szatórését jelenti. V.-es alakok gyak
ran megjelennek a keresztezés utáni 
ivadékokban, amikor a lappangó tulaj
donságok homozigóta alakba kerülve 
megjelennek több ivadék múlva is. A 
Mendel-szabályok értelmében a máso
dik generációban jelentkezik a V., vagy
is a keresztezésben résztvevő egyének 
(apa, anya) sajátságainak a felszínre 
kerülése, még akkor is, ha az első iva
dék intermediér volt (1. Mendelezés). 
Ezzel a hibridogén-atavizmussal szem
ben ismerünk spontán-atavizmust is, 
amely keresztezés nélkül valamely kül
ső vagy belső hatásra hirtelen lép 
fel. Ilyen pl. a lovon fellépő zebroid 
Csíkosság, amelynek recesszív génje 
(l. Uniformitás) felszínre hozhatja a 
tulajdonságot a gátlófaktor kiesése 
miatt. A V i s s z a  m u t á l á s  hason
lóképen atavisztikus jelenség, amikor 
pl. tarkalevelű fán ismét zöldlevelű ág 
jelenik meg, mint mutáció, amely az 
ősi alakra üt vissza. Sz. Z.

Visszaverődés fémeken, 1. Fémes 
visszaverődés.

Visszaverőképesség. A beeső fény
nek csak egy része verődik vissza, 
ezért a visszavert fény mindig gyen
gébb, mint a beeső fény. A visszavert 
és beeső fény erősségének viszonya a 
V. vagy a visszaverődés együtthatója. 
Ez a szám azt mutatja meg, hogy a 
felület a beeső fénynek mekkora ré
szét veri vissza. Annál nagyobb, mi
nél csiszoltabb a felület. Nagysága 
függ a felület minőségén kívül a be
eső fény hullámhosszától is. Azt a 
testet, amely minden hullámhosszat 
teljesen visszaver, fehérnek nevez
zük (1. Szürke test, Abszolút fekete 
test, Fekete test). Gyakorlati szem
pontból fehérnek tekinthető pl. a 
gipsz, melynek albedója (1. ott) 092, 
a magnézia (0*95), a báriumszulfát
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(0*89). Az albedó nagy értéke miatt 
ezeket az anyagokat fotométer-ernyők 
bevonására használják. M. J.

Viszkoziméter, 1. Belső súrlódás.
Viszkozimetria, 1. Belső súrlódás.
Viszkozitás, 1. Belső súrlódás.
Viszkozitás, 1. Víz szívóssága.
Viszkozitás, mágneses, más néven 

mágneses utóhatás. Ha vasat mágne
ses térbe állítunk, akkor nem veszi 
fel rögtön a térnek megfelelő mágne- 
sezést, hanem csak bizonyos idő múl
va. Ez mágneses viszkozitás. Külö
nösen vastagabb vasdarabokban fel
tűnő. Ha az elektromágnes magja tö
mör (nem lemezekből áll) és vastag, 
akkor percekig is eltart, míg a mág- 
nesezés végső erőssége beáll. Ez az 
idő az elektromágnes r e l a x á c i ó s  
i d e j e .  A jelenséget úgy szokták ma
gyarázni, hogy nem is mágneses ere
detű, mert a mágnesezés rögtön kö
veti az áram változását, hacsak az 
áram váltakozásszáma nem túlságos 
nagy (több, mint 1500 sec). A visz
kozitást a vasban keletkező örvény
áramok idézik elő. Minél meredekebb 
a mágnesezési görbe, annál erősebbek 
az örvényáramok. De ez a magyará
zat nem végleges. A viszkozitás ab
ban a térerősségben a legnagyobb, 
melynél a permeabilitás legnagyobb 
értékét veszi fel. Nagy térerősségek 
változásakor viszkozitást alig lehet 
észlelni. M. J.

Viszonosság (korreláció) öröklés
tani-tenyésztési értelemben használt 
kifejezés, amellyel két tulajdonság ál
landó együttes megjelenését jelzik. Ma
ga az együttes megjelenés azonban 
még nem jelenti azt, hogy két tulaj
donság egymással korrelációban van. 
Valódi V. csak akkor állapítható meg, 
ha két vagy több tulajdonság keresz
tezés esetében is együttesen öröklődik. 
Az együttes öröklésnek kétféle oka le
het, mégpedig vagy az, hogy a korre
lativ tulajdonságok egyetlen génhez 
kötöttek vagy pedig az, hogy f a k- 
t o r k a p c s o l ó d á s  (1. ott) miatt 
e tulajdonságok faktorai nem válnak 
el egymástól, nem mendeleznek egy

mástól függetlenül. Ezzel az öröklés
tani értelemben vett V.-gal szemben 
az élettani korreláció kifejezés a szer
vezet egyik részének valamely másik 
szervezetrészre gyakorolt hatására vo
natkozik (pl. gyökérfejlődés a dugvá
nyon). A hatás alatt rendszerint vala
mely anyagi hatást értünk (pl. a gyü
mölcs fejlődése a megtermékenyítés 
után a mag alakulásával kapcsolat
ban). — Plate a V.-okat következő- 
képen osztályozza: I. P h y l e t i k a i  
V.-ок (koordinációk), ha a törzsfejlő
dés folyamán egy szerv megváltozik, 
úgy ez valamely másik szervre is ha
tással van. II. I n d i v i d u á l i s  
V.-ок (eukorreláció): a szervezet egyes 
részeinek függőségei egymástól. Ilye
nek a mechanikaiak, kémiaiak, idegiek, 
ontogenetikaiak, kompenzatórikusak, 
patológiaiak, amelyek együttesen az 
élettani korrelációkat adják. A ge
n e t i k a i  V.-ок a gének összefüggé
seire és az általuk kiváltott tulaj
donságok összefüggéseire vonatkoznak. 
Ilyenek a pleiotrop faktorok korrelá
ciói (1. Pleiotropia), a kapcsolódás (1. 
ott), a gonozómás (1. Nemhez kötött 
átöröklés) V., a kongenetikus V., ami
kor egyik gén a másik érvényesülését 
befolyásolja, a konstitucionális V., 
amikor bizonyos tulajdonságok in
kább kötve látszanak valamelyik nem
hez (pl. hisztéria a nőhöz) vagy faj
tához (pl. hajlamosság az infekcióra), 
a gén-plazma V., amikor a cito-plazma 
bizonyos állapotától függ a gén érvé
nyesülése. Sz. Z.

Vitális festés vagy élvefestés. A 
sejtek granuláit, illetőleg vakouláit, 
mitochondriumait élőben leggyakrab
ban neutrálievörös, methilenkék és bril
lantkék igen híg oldataival (1: 200— 
300.QO0) festik. Ha a festékoldatot csir- 
talanul adják a tenyészethez, ez az 
élvefestés a sejtek viselkedésének pon
tos megfigyelését napokon á t lehetővé 
teszi. Cs. M.

Vitalitás, életképesség, annak meg
határozására, hogy mennyire kedve
zőek valamely faj számára az életfel
tételek bizonyos asszociációban, milyen
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jól tenyészik benne. Jele: Y. Skála: 
normálisan tenyészik, teljes életcik
lussal •  u. az, nem teljes életciklus
sal 0  vegetáló, alig szaporodó О  és 
kicsirázott, de nem szaporodó О  fa
jok. Kiemelendő a csökkent V., amely 
főkép az asszociációban idegen (akci- 
dens) fajokra vagy előző asszociáció
ból maradt elemekre jellemző. S. R.

Vitaminok (nutraminok, akcesszó- 
rius anyagok) azok az anyagok, ame
lyek nem tömegükkel, tehát nem ka
lóriamennyiségükkel, hanem pusztán je
lenlétükkel specifikusan szabályoznak 
bizonyos életfolyamatokat. Hiányuk, 
vagy túlkevés mennyiségben való je
lenlétük következtében beálló megbe
tegedések az a v i t a m i n ó z i s o k ,  
amelyek viszont bizonyos V. nyúj
tásával meggyógyíthatok. Növényi ere
detű anyagok, még az állati szervezet
ben kimutatottak is. Szerves anya
gok, nem hamualkatrészek, nem fehér
jék, nem fűszeranyagok. Oldódási viszo
nyaik szerint osztályozhatók; megkü
lönböztetünk vízben (В, C) és zsírok
ban vagy lipoidokban (A, D, E) ol
dódó V.-at. T. H.

Vitaminok osztályozása, 1. 780— 
783. oldalakon.

Víz, mint ökológiai tényező általá
nos hatású, a klímaöveken döntő a 
formációk és növényfajok életében, 
különösen mint klimatikus tényező 
(1. Klímajelleg), míg a talajvíz át
meneti jellegű klímában határozza 
meg az uralkodó növényzetet (1. Pusz
ta). A növény vízállapota (hidratúra, 
1. ott) függ a vízfelvételtől, amit a 
talaj rendelkezésre álló vize szabályoz, 
a vízszállítás és vízleadástól (párol
gás). Vízellátás szerint megkülönböz
tetünk higro-, mező- és xerofita (1. 
ott) csoportokat. A vízellátás szabá
lyozására (különösen a párolgás csök
kentésére) külső és belső berendezke
dések (1 Higro- és xeromorfia) szol
gálnak; legfontosabb a sejtnedvkon- 
centráció (illetőleg ozmotikus érték, 
szívóerő) változása és az aszályellen
állóképesség. A párolgás külső ténye
zői: a levegő relatív nedvessége, hő,

szél, kisebb mértékben a fény, ezek 
eredményekép a levegő telítettségi hiá
nya, amellyel a párolgás arányos. A 
levegő párologtató ereje jellemző a 
termőhely és növényszövetekezet víz
ellátására, ez eredményezi az evaporá- 
ciót (vízfelület párolgása), míg a nö
vényi transpirációt belső regulációk is 
szabályozzák. A csapadékmennyiség és 
eloszlása, de különösen a levegő telí
tettségi hiánya szabnak határt a nö
vényszövetkezetek és növényfajok el
terjedésének, ezért a vízklímát legin
kább a csapadék—telítettséghiánv-há- 
nyados fejezi ki. Speciális hatásúak: 
zápor, harmat (különösen pusztákon 
jelentős s növényi életet teremt), köd, 
hó (1. ott). — A t a l a j v í z  mélysé
ge (a gyökerek számára elérhető vol
ta), periodikus változása (tavasszal 
legmagasabb), vegyhatása, a talaj víz
kapacitása (talajrészek vízadszorbeáló 
képessége), higroszkópossága (párafel
vétele) helyi hatású tényezők. A talaj
víz szintje a csapadék és hőmérséklet, 
a talaj vízkapacitása a talajvízma
gasság, csapadék és talajszerkezet ha
tása alatt áll. Sok csapadék a talajt 
kilúgozza (ásványi sóit kimossa), szá
razságban a talajvíz felfelé mozog, a 
felszínen elpárolog, a sókat felhalmoz
va (talaj kilúgzásos és felhalmozódásos 
szintjei). Túlzott átnedvesedésű talaj
ban gyökérfulladás következhet be (1. 
Edafikus tényezők). S. R.

Vízérték (kaloriméteré). A kalori- 
méterrel közölt hő mennyiségét a ka- 
loriméter vizének mennyiségéből és a 
bekövetkezett hőmérsékletváltozásból 
lehet kiszámítani. Ez az eljárás azon
ban nem szabatos, mert a melegedés
ben a kalométer edényének fala, a 
keverő és az egyéb kaloriméterrészek 
is résztvesznek, amihez szintén hő 
szükséges. Ha tehát csak a vizet 
vesszük figyelembe, akkor a kiszámí
tott hőmennyiség kisebb annál, mint 
amennyit a kaloriméter valóban fel
vett. Ezt a hibát úgy szokás korri
gálni, hogy a kaloriméterrészek hő
kapacitásával egyenlő mennyiségű 
vízzel nagyobbítják a vizmenniség ér-



V i t a m i n o k  o s z t á l y o z á s a .

A v ita m in  neve 
és kém iai 

h o v a ta rto z á sa
A v ita m in  h a tá sa  

a  szervezetben
V itam in  h ián y a k o r m u ta t 

kozó tü n e te k

V itam in  elő fordu lása

növényekben á lla to k 
b a n

A  -vitamin

an ti-o fta lm i-
kus

an ti-x ero fta l - 
m iás

anti-infekció-
z u s

M egakadályozza az infekciót.

Szabályozza a  bő r norm ális e l
eiszar u so d ásá t .

H a tá ssa l v an  a  m irigy  h ám  m ű 
ködésére és ezú to n  a  váladék- 
term elésre.

M egakadályozza a  sz a ru h á rty a  
b eszárad ásá t és a szem golyó 
elgenyedését.

S e rk en ti a  növekedést.

C sökken t ellenállás fe rtő zések 
kel szem ben, ezé rt gyakori 
ilyenkor középfül-, h o m lo k 
üreg-gyulladás, tá ly o g  stb .

V isszam aradás a  növekedés
ben  és fejlődésben.

B őr m eg vastagod ik  és elszaru- 
sodik.

M irigyek m egszü n te tik  v á la 
d ék te rm elésüket, m ié rt pl. 
szem golyó sz a ru h á rty á ja  k i 
szárad , te je lv á la sz tás  nincs, 
epekőképződés.

F  ő ze lék fa jták b an  
répa* 
p a ra j * 
parad icsom * 
articsó k a ,sp á rg a , 
k áp o sz ta , zö ld 
borsó, zö ld p ap 
rik a , zö ldbab, 
bu rgonya .

♦Csuka
m ájolaj

vaj

sa j t

to já s

tej

n ö vekedést
elősegítő

H a tá ssa l v a n  a  m ag zato k  fe j
lődésére, k ih o rd ására  és a 
te je lv á lasz tásra .

P ro  v ita m in ja  a 
k a ro tin , am ely  
a sze rv eze t
ben  k é t A -v i
tam in ra  h a 
sad.

Serken tő leg  h a t  az em észtésre, 
növeli az é tv á g y a t.

P igm en t képződésre is befo 
ly ás t gyakorol.

E m észtési zavarok , é tv á g y n ak  
a  h ián y a .

P igm entképződési zav ar, m ely  
nek  egyik  tü n e te  a  fa rk a s
sö té tség  (hem eralgia).

Z av aro k  az o n d ó se jtek  k épzé
sében.

H ián y zik  v ag y  csökken t a 
m ag zato k  k ih o rd ása  (s te rili
tás).

G yüm ölcsökben 
b an án , barack , 
an an ász , n a 
rancs, szilva.

ve se 

m á j 

osztriga

Csillaggal jelöltekben igen sok.
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V i t a m i n o k  o s z t á l y o z á s a .

A v itam in  neve A v itam in  h a tá sa  
a  szervezetben

V itam in  h ián y ak o r m u ta t 
kozó tü n e te k

V itam in  e lő fordu lása
és kém iai 

h o v a ta rto z á sa növényekben á lla to k 
b an

B 1-v ita m in

a n ti -neuriti - 
kus

Em eli az é tv á g y a t és elősegíti 
az em észtést.

E lősegíti a  n ö vekedést és se r
ken ti a  g ázcserefo lyam atokat

M egvédi a  szervezete t ideg 
betegségektől [béri-béri, p o ly 
n eu ritis  (ideggyulladás)].

C sökkent é tv ág y , h iányos g y o 
m or- és bélm ozgás.

Izom erő  és te s tsú ly  csökkent, 
elesettség .

P e teképződési z av a r k ö v e tk ez 
téb en  s te rilitás.

A lacsony testh ő m érsék le t.

É lesztő .*
B úzacsira.*
R izskorpa.*
B ab , bú zak o rp a , 

sárgarépa , k á 
poszta, b u rg o 
n ya , p a ra j, 
h agym a, p a ra 
dicsom .

Tojás-
sága.*

velő

sa jt

an ti-beri-beri

T ap asz ta la ti 
kép le te  : 
C12H 16N 4OS 
(W indaus).

Szabályozza a  szervek és c so n t
vázizm ok v íz ta rta lm á t.

H a tássa l v a n  a  cu k o rn ak  a  b é l
ből való felszívódására  és a 
m á jb a n  a  glikogén k épzé
sére.

Összefüggésben v a n  a  zsír-

H iányos növekedés szo p ta tás  
idején.

B eri-beri v agy  po ly n eu ritis  t ü 
n e te i :
Izm o k  m űködése sz a b á ly ta 

lan  (inkoordináció).

Id eg g y u llad ás és sorvadás, 
á lta lán o s gyengeség. 

E m észtési zavarok , hasm enés,

G y ü m ö lcsfa jták 
b an  : alm a,' b a 
n án , szőlő, dió, 
b a rack , k ö rte , 
m álna .

vese

m áj

tej

osztriga

forgalom m al. leső v á n y  odás.

* C silla g g a l je lö l te k b e n  ig e n  so k .
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V i t a m i n o k  o s z t á l y o z á s a .

A v ita m in  neve 
és kém iai 

h o v a ta rto zása
A v itam in  h a tá sa  

a  szervezetben
V itam in  h ián y ak o r m u ta t 

kozó tü n e te k

V itam in  e lőfordulása

növényekben á lla to k 
b an

В  ̂ -v ita m in  
an ti-derm a- 
litik u s (pel
lagras), 
an tian ém iás 
(perniciosa- 
ellenes), n ö v e
k edést előse
gítő . A flavi- 
nok  (sárga 
festékanyag) 
cso p o rtjáb a  
ta rto z ik .

M egakadályozza a  pe llag rá t. 
H a tássa l v a n  a  növekedésre. 
B efolyással v an  a  v érsejt - 

képződésre.
P igm entképződésre  h a tássa l 

van .

Pellag ra  tü n e te i :
E m észtési zavarok , hasm enés 
B őrgyu lladás, kü lönösen  a 
n a p n ak  k i te t t  helyeken. 
P ig m en tá ló d ik  és m eg v a stag 
szik a  bőr.
F á jd a lm as nyelv- és száj- 
n y  á lkah  á r ty  a  -g y u lladás. 
Idegm űködési és e lm ezav a

rok.
V isszam aradás a  növekedésben. 
V örösvérsejtképzésben  z a v a 

rok  m u ta tk o zh a tn a k .

É lesztő*
répa
cékla
burg o n y a
para j
búzacsira
b a n án
parad icsom
h agym a
b ú zakorpa .

T ojás
tej
lazac
egyes

tengeri
h a la k 
ban .

C -v ita m in

an ti-sko rbu-
tik u s

A scorbinsav : 
C6H 8Oe

M egvédi a  szervezete t a  skor- 
b u ttó l.

Szabályozza a  cson tok  anyag- 
fo rgalm át.

H a tássa l v an  a  fogak k ia la k u 
lására  és fe n n ta r tá sá ra .

B efolyással v a n  a  se jtk ö z ti r a 
gasztóá llom ány  k ia laku lá- 
lására .

R észtvesz  a  szervezet h ősza
bályozásában .

H a tássa l v a n  az idegek m ű 
ködésére.

A sk o rb u t tü n e te i : vérzések 
a  n y á lk a h á rty á n , b ő r a la t t ,  
d u zzad t és k ifekélyesedik  a  
foghús, vérzések  az izm o k 
b an , ízü le tekben  és szervekben  
F á jd a lm asak  és d u z za d ta k  az 
ízü le tek , cson tok  tö rékenyek ,

H ib ás érzések, egyes reflexek 
kiesnek.

C sontok m ész ta r ta lm ú k a t e l
vesztik .

F og ak  k ihu llan ak .
Súlycsökkenés, elerő tlenedés, 

é tv ág y ta lan ság .

F őzelékekben  : 
zö ldpaprika*  
parad icsom * 
p ara j * 
hagym a* 

G y ü m ö lcsfa jták 
b an  : 
citrom * 
narancs*  
b arack , b an án  
m álna , szeder 
görögdinnye.

Tej.

Csillaggal jelöltekben igen sok.



V i t a m i n o k  o s z t á l y o z á s a .

A v itam in  neve 
és kém iai 

h o v a ta rto zása
A v itam in  h a tá sa  
a  szervezetben

V itam in  h ián y ak o r m u ta t 
kozó tü n e te k

V itam in  e lő fordu lása

növényekben á lla to k 
b an .

D -v ita m in

a n ti-rach itik u s  
ergosterinnek  

(C28H 410 )  u l tra  - 
ib o lyasuga
ra k k a l kezelt 
term éke.

Szabályozza a  k a lc ium nak  és 
foszfornak a  bélből való  fe l
sz ívódását.

H a tá ssa l v a n  a  cson tok  és fo 
g ak  ásv án y anyagfo rgalm ára .

M egvédi a  m ag z a to t a  rach itis  - 
tő i (angolkór) terhesség  id e 
jén .

R ach itis  (angolkór) tü n e te i : 
C sontok a la k ja  m egváltozik  
C sontok p u h á k  és tö rék en y ek  
lesznek, m inek  k ö v e tk e z té 
b en  a  láb szá rak  elgörbülnek, 
m edence a lak ja  m egváltozik .

V érben  a  fo sz fo rta rta lo m  csök
ken.

F ogak  gyorsan  tönkrem ennek .

M oszatokban  
hosszabb ideig 
ta r tó  n a p su g á r
zás h a tá sá ra  
keletkezik .*

C s u k a 
m ájo la j

b an
vaj
tej
n éh án y

b esu 
g á rzo tt
tá p lá 
lékban.

E -v ita m in

an t-s te rilizá-
ciós.

X an th o p h y ll- 
szerű anyag. 
^’збН в40г

F e n n ta r t ja  a  norm ális k ép ző 
dését az ondóse jteknek  a  h e 

rében.
E lősegíti a  m eg te rm ék en y íte tt 

p e te  befészkelődését a  m éh 
n y á lk a h á rty á j á b a .

H a tássa l v an  a  m ag za t fe jlő 
désére és k ih o rd ására .

E lfa ju l az o n d ó se jtek e t képző 
hám  a  herében.

A m eg te rm é k en y íte tt p e te  nem  
fészkeli be m ag á t a  m éh 
n y á lk a h á rty á j á b a .

A terhesség  fo lyam án a m a g 
za to k  tönkrem ennek , felszí
v ó d n ak  v agy  e lv e té lte in ek .

B úzacsira  o la já 
ban*  

b ab  
b úza  
zab
kakaódió
rizs.

H ús.

* C sillag g a l je lö lte k b e n  ig e n  sok.
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tekét, amely korrekciót V.-nek neveznek. 
A vízérték meghatározása vagy a ka- 
loriméterrészek hőkapacitásának össze
gezésével, vagy pedig a kaloriméter 
kallibrálása révén történhetik. L. B.

Vízesés-elektromosság, 1. Lenard- 
íéle hatás.

Vízfelszín hártyája (vízhártya), a 
hidrobiológiában (1. ott) nagy fon
tossággal bír. A víz fizikai tulajdon
ságai miatt a víz és a levegő közötti 
határvonalon, főleg nyugvó vizen a 
felszín vízrészecskéi h á r t y á t  ké
peznek, mely jelentékeny szívósságot 
ér el és meglehetősen nagy mechanikai 
igénybevételt bír el. Ennek következ
tében sok olyan állat számára, mely 
a víz f e l s z í n é n  vagy a v í z b e n  
él, szilárd alzatként szolgál. Sok vizi 
csiga tapad lábával a V. alsó felére, 
házával lefelé függve s nyugodtan kú
szik rajta, anélkül, hogy a hártya be
szakadna. Hasonlóan kúsznak rajta, 
alsó felén, egyes alsóbbrendű apró rá
kok. A levegővel érintkező felső ré
szén „korcsolyáznak“ végig a vizi 
molnárkák, vizen futkározó rovarok, 
Gerris, Velia, Hydrometra, melyeknek 
lábai alatt a hártya benyomódik, mint 
a vékony kaucsukhártya, anélkül, hogy 
beszakadna. Ebből is látható jelenté
keny szívóssága. Viszont ha a tüske- 
szerű testnyulványokkal felszerelt pi
ciny állatok tüskéikkel átfúrják a 
V.-t, azon függve maradnak s nem 
tudnak megszabadulni tőle. (Kerekes
férgek, apró vizi rákocskák stb.) A 
V.-nak sajátságos biocönózisa (1. ott) 
fejlődött ki. A magasabbrendű vizi 
növények szétterült leveleikkel úsznak 
rajta (Lemna, Potamogeton stb.) s al
kotják a p l e u s t o n  (1. ott) biocö- 
nózisát, míg a V.-t, mint szilárd 
alzatot alulról benépesítő állatkák 
és növénykék biocönózisát együtte
sen n e u s t  о n nak nevezik. — Erő
sebb hullámzás a V.-t természetesen 
megbontja. A neuston ilyenkor a víz 
mélyére süllyed alá. V. L.

Víz fé n y á te r e sz tő  k é p e ssé g e , főleg 
a vizi élőlények életébeng döntő fon
tosságú. A Seechi-féle fehér koronggal

mérjük. Ez 25 cm átmérőjű korong, 
melyet vékony kötélen a vízbe süly- 
lyesztünk addig, amikor a szemünk 
elől éppen eltűnik. Ez a mélység, mely 
a madzag hosszúságáról meghatároz
ható, fele annak a távolságnak, amíg 
a fénysugarak a vízbe hatolnak, hi
szen a fénysugaraknak, hogy a koron
got még látni lehessen, a szemig ugyan
annyi utat kell vissza megtenniük. 
Különböző tavak V. nagyon különbö
ző, de ugyanabban a tóban is az év 
folyamán jelentékenyen változik. A 
tiszta tengerszemekben, hegyi tavak
ban a V. igen nagy. A Bajkál-tó V. 
40 m, a legtöbb alpesi tóé 20 m, a 
németországi tavaké azonban alig 10 
m. A Balaton V. nyáron 30—50 cm, 
a Fertőé 10—20 cm. A tavak V.-t 
erősen befolyásolja a vizükben lebegő 
s e s t o n  (1. ott) és a p l a n k t o n  
(1. ott) mennyiségi eloszlása. A V. 
legnagyobb télen, legkisebb nyáron. A 
teljesen korszerű hidrobiológia (1. ott) 
már csak tájékozódásul használja a 
Secchi-korongot, mert a V.-nek meg
határozását 6pektrálfotometriai úton 
vagy elektromos módszerekkel hatá
rozzák meg, miáltal teljesen pontos 
eredményeket érnek el. V. L.

Vízfolyások szakaszjellegei. A fo
lyók munkaképességének figyelembe
vételével Cholnoky a következő sza
kaszjellegeket különbözteti meg: 1. 
F e l s ő s z a k a s z j e l l e g .  Az eb
ben a stádiumban levő folyók munka- 
képessége nagyobb, mint a rájuk váró 
munka. A rendelkezésre álló hordalé
kot fölös munkaképességükkel könnyen 
elszállítják, a mederben mozgatott 
törmelék a meder alját megtámadja és 
így medrét állandóan mélyíti, Az ilyen 
vízfolyást viszonylagosan meredek par
tok kísérik, futása többé-kevésbbé 
egyenes, a völgy keresztmetszete V- 
alakú. — 2. K ö z é p s z a k a s z 
j e l l e g .  A vízfolyás esésének csök
kenése, a hordalék növekedése, a víz- 
mennyiség csökkenése stb. okok miatt 
az eddig felsőszakaszjellegű vízfolyás 
munkaképessége megcsökken és a mun
kaképesség csak arra elegendő, hogy
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a medrében levő törmeléket éppen 
szállítani tudja, mélyíteni tehát már 
nem tud. A mély6égi erózió megszűnt, 
csak az oldalozó erózió van mű
ködésben. Ennek következtében a folyó 
a meder oldalait támadja, kanyarula
tokat fejleszt. A középszakaszjellegű 
folyók legfőbb jellemző sajátossága a 
kanyargás, a völgy keresztmetszete 
tálalakú. — 3. A l s ó s z a k a s z 
j e l l e g .  A vízfolyások esésének to
vábbi csökkenése stb. okok miatt a 
vízfolyás munkaképessége annyira meg
csökken, hogy csúsztatott hordalékot 
szállítani egyáltalán nem vagy csak 
a fonomabbat (homok) és csak áradá
sok idejében tudja. Az alsószakasz- 
jellegű folyó még oldalozó erózióra 
sem képes, saját hordaléka elől is ki
tér, sok zátonyt épít és azok között 
szerteágazik. — Egyáltalában nem 
következés, hogy a szakaszjellegek a 
folyás mentében az előbbi fejlődés- 
menetben kövessék egymást, sőt a 
valóságban azok a legtöbbször látszó
lagos szabálytalansággal felcserélőd
nek; középszakaszt felső, alsÓ6zakaszt 
középső stb. különböző változatokban 
követhet, amint a folyó munkaképes
ségét szabályozó tényezők (esés, víz- 
mennyiség, hordalék) változnak.

K. A.
Vízgőz. Hogy a gázhalmazállapotú 

vízből kellően szennyezett térben csak 
bizonyos, a hőmérséklettől függő és 
a hőmérséklettel rohamosan emel
kedő mennyiség lehet jelen térfogat- 
egységenként, az régen ismeretes. 
Fontos felfedezés volt azonban, hogy 
lehűlés alkalmával a telítetté váló 
V.-ből csak akkor indul meg azonnal 
a cseppképződés, ha megfelelő apró 
testecskék, ú. n. k o n d e n z á c i ó s  
m a g v a k  vannak jelen (1. ott). A 
légkörben ezek mindig kellő számmal 
lebegnek, kivéve a légkör magas ré
tegeit, a szubsztratoszférát és a sztra
toszférát, ahol a felhőképződés egyes 
esetekben, kondenzációs magvak hiá
nya folytán maradhat el. A. L.

Vizi vegetáció, 1. Submersiherbosa, 
Plankton, Pleuston, Benthos.

T erm észe ttu d o m á n y i L ex ik o n .

Víz szívóssága (=  viszkozitás, belső 
súrlódás), a vízrészecskéknek egymás 
közötti súrlódásán alapszik, amellyel 
azok ellenállást fejtenek ki minden 
közöttük való mozgással szemben. Az 
úszásban is, de főleg a planktikus (1. 
Plankton) élőlények lebegésében van 
igen nagy jelentősége. A V. egyenesen 
arányos a benne oldott sók tömegével, 
továbbá erősen nő a víz süllyedő hő
mérsékletével. Ha a 0°-os víz szívós
ságát 100-nak vesszük, akkor a 4°-os 
vízé 86-5, 10°-on 73-3, 20°-on 56'2, 
25°-on 49-9, 40°-on 36-7. Tehát a 
25°-os víznek szívóssága fele annyi, 
mint a 0°-os vízé, ami azt jelenti, 
hogy a vízben lebegő élőlények lebe
gése 25°-os vízben kétszerte nehezebb, 
mint a 0°-os vízben. V. L.

Vízvezetékek állatvilága. Különösen 
azoknak a vízvezetékeknek vizében, 
melyek nem rendelkeznek különleges 
szűrőkészülékekkel, sajátságos és sok
szor nagyon ritka fajokból összetett 
állatvilág él. A hamburgi vízvezeték 
vizében, mielőtt még nem építettek hoz
zá szűrőkészülékeket, Kräpelin 61 ál
latfajt talált. A vezetéki csövekben 
még helyhez kötötten élő szivacsokat 
és mohaáliatkákat is (Fredericella, 
Paludicella) talált, melyek ott igen 
nagy tömegben elszaporodtak. Ezek 
az állatok valószínűleg az Elba folyó
ból kerültek a vezetékekbe. A revali, 
prágai vízvezetékekben is számos ál
latfajt találtak, ámde a bécsi vízveze
tékben nagyon szegényes a fauna. A 
kolozsvári vízvezetékben is gazdag fau
nát mutattak ki. Egyedül az alsóbb
rendű rákok közül 25 fajt találtak, 
melyek közül addig 10 faj volt isme
retlen. Pedig a vízvezetékekben nehéz 
természeti viszonyok uralkodnak: ma
gasabb víznyomás, sötétség, alacsony 
hőmérséklet, zöld növényi táplálék tel
jes hiánya, a mindig meghatározott 
irányú vízmozgás stb., melyek mind 
a mély vizek viszonyaira és életkörül
ményeire emlékeztetnek. Természetesen 
nem szabad azt gondolnunk, hogy a 
vízvezetékek vize hemzseg ezektől az 
állatoktól! Sokszor többezer liter vi-
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zet kell átszűrnünk, hogy hozzájuk 
juthassunk. De az egészségre egyál
talában nem káros, ártatlan élőlények 
ezek. V. L.

Vízvirágzás. Ha valamely, főleg ki
sebb állóvízben a planktonikus (1. ott) 
élőlények, leginkább növények óriási 
tömegben elszaporodnak vagy a víz
ben nagymennyiségű e e s t  о n (1. ott) 
halmozódik fel, akkor a víz színe azok 
színét veszi fel s ilyenkoir a vízvirág
zás jelenségéről beszélnek. F. L.

Volt az elektromos feszültségkü
lönbség gyakorlati egysége; nevét 
Alessandro Volta olasz fizikus tisztele
tére kapta. 1 ohm ellenállású vezető 
két vége közt akkor van 1 volt fe
szültségkülönbség, ha rajta 1 ampere 
erősségű áram folyik. — A volt egy
ségét a Weston-normálelem kapocs
feszültsége képviseli, melynek feszült
sége, nemzetközi megállapodások sze
rint, 20 C°-on I'OIS'3 nemzetközi volt
tal egyenlő (1. Gyakorlati elektromos 
egységek és Nemzetközi elektromos 
egységek). F.M.

Volta-jelenség, 1. Kettős réteg, elek
tromos.

Voltaméter, 1. Coulométer.
Voltampere. Az elektromos áram 

munkasikerét (1. ott) wattokban vagy 
voltampérekben szokás mérni. Egyen
áram esetében mindkét név ugyan
azon mennyiség megjelölésére szolgál. 
— 1 Voltampere munkasiker akkor 
áll elő, ha 1 ampere erősségű áram 
folyik oly vezetőben, melynek két 
vége közt 1 volt feszültségkülönbség 
van. — Váltóáram esetében általában 
a Voltampere alatt az effektiv fe
szültség és az effektiv áramerősség 
szorzatát értik, mely szorzat a wat
tal csak akkor egyezik, ha az áram
erősség és a feszültség közt nincs 
fáziseltolódás. F. M.

Volta-potenciál, két elektromosan 
vezető fázis vákuummái érintkező sza
bad felületei közötti potenciálkülönb
ség. A V.-t a két fázis felületéről való 
kilépési munkák különbsége szabja 
meg. A V. élesen megkülönböztetendő 
a galvani-potenciáltól (1. ott), melytől a

két fázis felületi potenciáljának (1. ott) 
a különbségével tér el. E. G. T.

Voltsebesség. V.-en értjük az elek
tron ama sebességét, melyet felvesz, 
ha zérussebességgel elindulva, feszült- 
ségesóst fut be; a feszültségesést vol
tokban fejezzük ki. A V.-et követke
zőképen számíthatjuk: Az e-töltésű 
elektron F-Volt nagyságú feszültség
esést futva be Vi mv-2 mozgási ener
giát nyer (V az elektron sebessége, m 
a tömege), mely az energia megmara
dása tétele értelmében egyenlő az elek
tromos erők eközben végzett munká
jával, eF-vel, azaz

Уч mv2 =  eV
[e/m =  1-77 . 107 elektromágneses egy
ség.] Az cl’-mennyiséget voltenergiá
nak, vagy e-Volt-energiának nevezik. 
— A fenti egyenletből kapjuk a V.-et, 
v-t:

V == 5-95.107| / T

Amint látható, a V. arányos a Vol
tokban mért feszültségesés négyzet
gyökével. T. K.

Volum-törvény, 1. Metamorfózis.
Vonalas színkép alatt általában az 

atomok színképét szokás érteni, szem
ben a molekulák ú. n. sávos színképé
vel (1. Színképek osztálvozása).

Sch.R.
Vonalsorozat színképeknél (szérie- 

sek) (1. még Balmer-sorozat és Ryd- 
berg-állandó is). Leginkább a perió
dusrendszer (1. ott) baloldalán álló 
alkáli és alkáli földfémek színkép- 
vonalai mutatják. A színképvonalsoro
zatokat általában véve jellemzi, hogy 
az egyes tagok (vonalak) a színkép 
ibolyavége felé haladva, egymáshoz 
egyre közelebb jutnak és intenzitásuk 
is egyre fogy. A színképnek ezt az 
egyébként nem látható helyét nevez
zük a s o r o z a t  h a t á r á  nak. En
nek hullámhosszát, illetve rezgésszá
mát a sorozat emissziójában, vagy ab
szorpciójában szerepet játszó elek
tron, az ú. n. s o r o z a t i  e l e k t r o n  
legalacsonyabb lehetséges pályájának 
(1. Bohr-féle aíórnmodell) az ener-
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giája adja meg. Szemléletesen úgy is 
mondhatjuk, hogy a sorozat egyes 
tagjait a különböző lehetséges külső 
pályákról egy meghatározott alsóbbra 
való ugrások közben sugározza ki az 
elektron. Mivel a mind külsőbb és 
külsőbb pályák energiái egyre ke- 
vésbbé különböznek egymástól, a ki
sugárzott vonalak is egymás közelébe 
esnek. Ha pedig az elektron a mag
tól már gyakorlatilag a végtelenben 
fekvő pályáról esik le, a lehető leg
magasabb rezgésszámot kapjuk: a so
rozat határát; mivel a végtelenben 
fekvő pályához már semmi energia 
nem tartozik, a kezdeti és végállapo
tok közti különbség egyenlő lesz ma
gával a végállapottal. — Megkülön
böztetünk : f ő s o r o z a t o t  (ezt ab- 
szorbcióban is észlelhetjük), egy é l e s  
és egy e l m o s ó d o t t  vonalak
ból álló m e l l é k s o r o z a t o t  és 
egy, rendszerint a színkép vörös vé
gén fekvő ú. n. В e r g m a n n - s o r o 
z a t o t  stb. E sorozatok létrejötténél 
szerepet játszó pályakvantumszám- (1. 
Színképek osztályozása) értékek:
kezdeti á llapo tok végállapot sorozat

1 = 1  l =  0 fő,
0 1 éles mellék,
2 1 diffúz mellék,
3 2 Bergmann.

A hidrogénatom színképében ezek a 
sorozatok csaknem teljesen összees
nek. A csak nagy felbontóképességű 
spektroszkóppal észlelhető többszörös- 
sége a vonalaknak okozza a hidro
génvonalak ú. n. finom szerkezetét.

Sch. R.
Völgyek, 1. Folyóvölgyek.
Vörös óriások, 1. Csillagok fejlődése.
Vörösöntiíli sugarak, 1. Ultravörös 

sugarak.

w
Walden-szabály értelmében a kü

lönböző oldószerekben oldott erős elek
trolitok végtelenhigítású oldatainak 
ekvivalens vezetőképessége (y i^) és az

oldószer belső súrlódása ( l)  között a 
következő összefüggés áll fe n n :/^  . у 
— állandó. E. G. T.

Warburg-készülék, Warburg О. né
met professzor által szerkesztett mik- 
roanyagcsere meghatározó készülék, 
amelynek segítségével a sejtek és szö
vetek légzése és glikolizise meghatá
rozható. Cs. M.

Wassermann-próba: szerológiai mód
szer a vérbaj (szifilis) felismerésére. 
Lényege abban áll, hogy a vérbaj fo
lyamán a vér bizonyos elváltozásokat 
szenved, minek következtében annak 
savója bizonyos, akár emberi, akár ál
lati szervek (máj, szívizom) kivonatá
val kellő mennyiségben és arányban 
keverve egy meghatározott mennyiségű 
komplementet (tengerimalac vérsavót) 
megköt (1. Komplementkötés). Vérbaj
ban nem szenvedő emberek vérsavója 
csak kivételesen viselkedik hasonló mó
don. P. H.

Wattnélküli árain. Váltóáram ese
tében az elektromos áram és a feszült
ség közt fáziskülönbség állhat fenn. 
Ilyenkor az áramvektort két össze
tevőre bonthatjuk, melyek közül az 
egyik a feszültségvektor irányában 
fekszik, a másik rá merőleges. A fe
szültségvektor szorozva az irányában 
fekvő áramösszetevővel, szolgáltatja 
az áram Watt-teljesítményét és így 
Watt-áramnak is szokás nevezni. Az 
erre merőleges áramösszetevő szorozva 
a feszültségi vektorral, nulla, tehát 
teljesítményt nem ad és így W.-nak 
szokás nevezni. — A W. annál na
gyobb, minél nagyobb a fáziskülönb
ség. Ha a fáziskülönbség 90°, úgy csak
W.-unk van és a teljesítmény nulla.

F. M.
Wegener elmélete. 1. Kontinensek 

vándorlása.
Wehnelt-elektrolitos szaggató. Üveg

kádba öntsünk hígított kénsavat. Ebbe 
két elektród nyúlik. A pozitív elektród 
platinadrót, melyet porcellánszigetelő 
vesz körül úgy, hogy a platinadrótnak 
csak a vége ér ki a porcellánból. Felül 
levő csavar segítségével a kiálló drót
hosszat szabályozni lehet. A negatív

5 0 *
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elektród ólomlemez. A platinacsúcson 
a nagy áramsűrűség folytán elektroli- 
tikus úton és párolgásból gázbuborék 
képződik. Ez az áramot megszakítja. 
Ekkor a buborék eltávozik, mert a 
szakításnál fellépő extraáram a bubo
rékot áttöri. így az érintkezés a pla
tina és az elektrolit közt helyreáll és 
az előbbi folyamat megismétlődik. A 
porcellánból kinyúló platinadrót hosz- 
szának változtatásával lehet a szag
gatások számát percenként néhány eze
rig szabályozni. M. J.

Wehnelt-katód, 1. Oxidkatód.
Weimarn-szabály. Oldatokban ké

miai kölcsönhatás folytán képződő csa
padék részecskéinek nagysága a köl
csönhatásba lépő vegyületek (ionok) 
koncentrációjától függ. A koncentrá
ció növelésével a részecskék nagy
sága egy maximális értékig növek
szik, majd csökken. Közepes koncent
rációban (átlagban 1/юо és 1U mol- 
kencentráció között) képződik a leg
durvább részecskékből álló csapadék. 
Ügy a nagyon híg, mint a nagyon 
tömény oldatokból leváló csapadék 
— legalábbis átmenetileg — kolloid
diszperz. B. A.

Weston-elem, 1. Normálelem.
Wheatstone-híd az ellenállás méré

sére szolgáló berendezés. Lényegében 
ab egyenletes keresztmetszetű mérő
drótból áll, mely r ismert nagyságú és

X mérendő ellenállással, továbbá Л-ak
kumulátorral az ábrán vázolt mó
don van összekapcsolva. Ha a c csúszó
kontaktust a mérődróton úgy állítjuk

be, hogy az jV-nullaeszközt tartal
mazó ág árammentes legyen, akkor 
a:b =  r:x , hol a és b a mérődrót 
megfelelő részeinek a hossza. Ez arány
ból a mérendő ж-ellenállás nagysága 
kiszámítható, r-et célszerű ugyanolyan 
nagyságrendűnek választani, mint x. 
Nullaeszközül galvánométert vagy ér
zékenyebb galvánoszkópot használunk. 
— Elektrolitok ellenállásának méré
sénél az elektródok polározódásánalt 
az elkerülésére áramforrásul akkumu
látor helyett lehetőleg sinus-alakú vál
takozó áramot szolgáltató kis induk- 
tóriumot vagy elektroncsöves oszcillá
tort (1. ott) használunk. A nullaesz
köz ez esetben érzékeny telefon, mely 
általában a váltakozó áram frekven
ciájának megfelelő hangon búg, s csak 
akkor hallgat el, ha a csúszókontaktus 
helyzete a fenti feltételt kielégíti. Pon
tos méréseknél fontos, hogy a telefon 
hangminimuma éles legyen, vagyis, ha 
a csúszókontaktust a minimumnak 
megfelelő helyzetből akármelyik irány
ba kicsit elmozdítjuk, a hangerősség 
rohamosan nőj jön. Jó minimum fel
tétele, hogy az elektródok polározó- 
dása lehető tökéletesen ki legyen kü
szöbölve és a mérőberendezésben elek
trosztatikus kapacitások ne legyenek 
jelen. Az elektródok polározódásának 
a kiküszöbölésére gyenge áramot és a 
vezetőképesség! edényekben platina-ko
rommal bevont platinaelektródokat al
kalmazunk. Ha a mérőberendezés vala
melyik ágában jelenlévő ki nem kü
szöbölhető elektrosztatikai kapacitás 
(Ci) miatt rossz a minimum, úgy ez 
megjavítható, ha a másik ágba olyan 
6'2  - kapacitást iktatunk be, melyre 
Ci : C2 =  x : r. E. G. T.

Wiechert-inga, 1. Földrengéstan.
Wiedemann— Franz - törvény. Esze

rint a hővezetőképesség és az elektro
mos vezetőképesség viszonya állandó. 
A mérések azt mutatják, hogy ez a 
törvény csak közelítően érvényes. Kü
lönösen alacsony hőmérsékleten mu
tatkozik lényeges eltérés ettől a tör
vénytől. Ezért ezt a törvényt L . L o 
re n z  úgy általánosította, hogy az
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előbbi viszony az abszolút hőmérsék
lettel fordítva arányos. 0° és 100° 
közt ez a, törvény elég jól egyezik a 
tapasztalattal, de alacsony hőmérsék
leten még közelítően sem. M. J.

W ie n -e ífek tu s , 1. Feszültségi effektus.
W ien  e lto ló d á s i  tö r v é n y e . A  tapasz

talat szerint a test sugárzásakor az 
energia maximuma növekvő hőmérsék
lettel a kisebb hullámhosszak felé toló
dik el; pl. alacsony hőmérsékleten a 
test vörösen izzik, majd magasabb hő
mérsékleten sárgás és végül kékesfehé
ren. A fekete test esetében ezt az össze
függést mint pontos törvényszerűséget 
sikerült megfogalmaznia Wien VF.-nek, 
mely szerint T =  állandó, ahol 

jelenti azt a hullámhosszat, mely
nél az illető T abszolút hőmérsékleten 
a spektrumban az energiának maxi
muma van (1. az ábrát a Planck-tör- 
vénynél). Az állandó értéke 028836 
cm fok.

Ez az összefüggés szintén használ
ható (jobban, mint a Stefan—Boltz- 
mann-törvény, 1. ott) izzó testek és 
állócsillagok hőmérsékletének a meg
határozására, feltéve, hogy ezek úgy 
sugároznak, mint egy fekete test, ami 
különösen állócsillagok folytonos spek
trumában, jó közelítéssel fennáll. A hő
mérséklet meghatározása ebben az eset
ben úgy történik, hogy pl. bolométer- 
rel meghatározzák a spektrumban az 
energia maximumát és az ehhez tar
tozó hullámhosszal elosztják a Wien- 
állandót. N. T. és G.P.

W ille m it , 1. Világító anyagtömegek.
W ilso n -k a m r a . Korpuszkuláris su

garak pályájának láthatóvá tételére 
szolgáló berendezés. Azon alapszik, 
hogy ha túltelített gőzön korpuszku
láris sugár halad át, akkor a sugár
pálya mentén létesített ionok, mint 
gócpontok körül a gőz finom ködcsep- 
pek alakjában lecsapódik. A ködcsep- 
pek együtt azt a benyomást keltik, 
mint egy összefüggő, többé-kevésbbé 
folytonos vonal, mely a sugárrészecske 
nyomát jelzi. A cseppecskék száma 
ugyanis igen nagy, mert hiszen az 
a-részecske cm-kint kb. 20.000 iont hoz

létre. Eléggé erős, oldalról jövő világí
tás mellett a pályanyomokat sötét ala
pon le is lehet fényképezni (pillanat- 
felvétel); ilyen felvétel a mellékelt áb
rán látható. (Thorium C és thorium C' 
а-sugarainak pályanyomai; a felvételen 
a kétféle а-sugár hatótávolságai jól 
megkülönböztethetők.)

A ködképződéshez szükséges túltelí
tett gőzt úgy állítjuk elő, hogy a kam
rában levő telített gőzt — amely az 
abban elhelyezett két nedves gelatina- 
rétegből áll elő — hirtelen expandál- 
tatjuk. Ilyenkor a gőz lehűl és az ala
csonyabb hőmérsékleten túltelítetté vá
lik. Jó gelatina alkalmazása mellett 
ezt a folyamatot percenkint többször 
is meg lehet ismételni (esetleg auto
matikusan is) és ezáltal a ritkábban 
előforduló sugárpályákról is készíthe
tünk felvételt. I. L.

W o lla sto n -d r ó t, 1. Barretter.
W o lla sto n -p r izm a , 1. Rochon-prizma.
W ürm , 1. Pleisztocén.

X
X a n th o p h y ll , 1. Klorofill.
X a n th o p ter in . Wieland 1922-ben pil

langó szárnyakból állította elő az el
sőt. Hasonló vegyületeket tojásból, 
szervekből, tejből, élesztőből állítottak 
elő. Sárgaszínű, zöldesen fluoreszkáló 
festékek. Ebbe a csoportba tartozik 
a B2-vitamin, mely a második War
burg-légzőfermentum festókcsoportjá- 
val azonos. Az idetartozó vegyületek 
a következő gyűrűből származtatha
tók:

N=CH C— NH
I I H 

HC C— N
I I  I I  >
N - C - N ^ HN—C - N

T. H.
X-egység. A R.-sugárzás körében 

Siegbahn az Angström-egység helyett 
ennek ezredrészét vezette be és X-nek 
nevezte el. Tehát 1000 X — Á  és

1 X = 1000 A .
Cs. E.
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X-egység, 1 Hosszúságegységek.
-xen, szóképző, mely az eléje tett 

szóval olyan élőlényeket jelöl, ame
lyek valamely élettérbe csak véletlenül 
kerültek s így o tt idegeneknek, vendé
geknek tekintendők. Pl. a k r e n o x e n  
élőlények csak véletlenül kerültek a 
forrásokba; a t r o g l o x e n  szerveze
tek csak vendégek a barlangokban 
stb. (1. -biont, -phil). V. L.

Xenia a növényekben a kettős megter
mékenyítés (1. ott) következtében meg
nyilvánuló jelenség, amikor a keresz
tezés következménye már az a n y á n  
jelentkezik. így pl. ha sárgaszemű 
kukoricatő nővirágzatát beporozzuk fe
keteszemű kukorica virágporával, a fe- 
keteszeműség már az anyának hasz
nált példány torzsáján jelentkezik, 
nem kell a következő generációra vár
ni, mint az a keresztezésnél természe
tes volna (1. Mendelezés). Ennek oka 
az, hogy a megtermékenyítéskor nem
csak az embrió lesz az anya és az 
apa tulajdonságainak viselője, hanem 
még az endospermium (belső tápláló
szövet) is, mert ez a szövet is kapott 
az apai tulajdonságokból a kettős 
megtermékenyítés (1. ott) révén. Az 
endospermium színe pedig átlátszik a 
szemtermés héján, a szem fekete lesz.

Sz. Z.
Xenocönikus szervezetek azok az 

élőlények, melyek csak véletlenül je
lennek meg valamely élettérben, de 
egyébként ott huzamosabb ideig meg
élni nem tudnak. V. L.

Xenoplasztika, 1. Transzplantáció.
Xenoziták, 1. Élősködés.
Xerofita, ökológiai csoport, kedve

zőtlen vízellátású, vízhiányban szen
vedő, de szárazságtűrő növények. Szá
raz talajon vagy száraz klímában él
nek, xeromorf megjelenéssel (sklerofi- 
ta) vagy pozsgás (szukkulens) felépí
téssel. Előbbiek vagy erősen párolog
tató, de változó sejtnedvkoncentrációjú, 
illetőleg ozmotikus nyomású, azaz al
kalmazkodó fajok vagy csökkent pá- 
rolgású, közepes ozmotikus értékű, de 
sok vizet felvevő fajok. Egyes xerofi- 
tálc vízhiányban latens állapotban ma

radnak meg (különösen pusztai füvek), 
míg a geofitáknál (1. ott) ilyenkor 
csak a földbeli hajtás, az egyéveseknél 
pedig csak a mag marad meg. A 
szukkulensek testében sok a felhalmo
zott víz, csekély párolgás mellett igen 
alacsony az ozmotikus érték (1. Hid- 
ratura). S. R.

Xeroform, gyógyszer, tribróm-fenol 
bázisos bizmutsója.

Xerogél, 1. Gél.
Xeromorfia, kedvezőtlen vízellátású, 

szárazságtűrő növények (xerofita, 1. 
ott), ritkábban mező- vagy higrofita 
(1. ott) megjelenése. Xeromorf jellem
vonások: mélyreható, dús gyökérzet, 
szürkés szín (szőrőzet vagy viaszbe
vonat), redukált asszimiláló és páro
logtató felület, rövid internodiumok, 
sok szilárdító elem, a levelek vastag
sága, az epidermisz és a levegőnyílás 
zárósejtek kicsisége, sűrű, olykor be- 
mélyesztett levegőnyílások, erős, sűrű 
erezet, gazdag virágképzés stb. (1. Xe
rofita, Higromorfia). Xeromorf (vagy 
anemomorf) megjelenésűek az örökzöl
dek s az erikoid levelűek (1. Ericifru- 
ticeta). S. R.

Xerophthalmia, 1. A-avitaminózis.

Y
Yoldia-tenger. Az északeurópai nagy 

jégtakarónak a Keleti-tenger övezeté
ben való visszavonulása idején, amint 
a Keleti-tenger medencéjének környéke 
a jégtől fokozatosan felszabadult, ott 
különböző tavi, tengeri medencék ke
letkeztek. Az első ilyen képződmény 
a Yoldia-időben (nevét a hasonló nevű 
csigától kapta) az ú. n. Y. volt. Tu
lajdonképen helytelen Y.-ről beszélni, 
mert az a nézet, hogy a Keleti-tenger 
déli részét egy összefüggő tenger, az 
u. n. Y. borította, ma már megdőlt. 
Az újabb vizsgálatok kiderítették, 
hogy a Yoldia-időkben ezen a terüle
ten sok kisebb, különböző magasság
ban fekvő, jégduzzasztotta tó képző
dött. A Yoldia-időt az Ancylus-idő 
követte (az Ancyliis lacustri csigáról
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elnevezve). Ebben az időben nagy és 
nyugaton a tengerrel többszörös meg
szakítással összeköttetésbe kerülő bel
tenger keletkezett. Ez a beltenger az 
u. n. A n c y l u s - t e n g e r ,  kiterje
désben a mai Keleti-tengert jóval felül
múlta. Az Ancylus-tenger a délnyugat
ról behatoló nagyobb mennyiségű sós 
víz révén az ú. n. L i t o r i n a - t e n -  
g e r ró (a Litorina litorcaról elne
vezve) alakult. A Litorina-tenger leg
nagyobb, a mai Keleti-tengert meg
haladó kiterjedését, a legújabb geo- 
kronológiai mérések (1. Pleisztocén) 
szerint (Sauramo, 1929), Kr. e. kb. 
4000 évvel érte el. K. A.

Yperit, 1. Gázháború.

z
Záró-effektus. Egyes fémek olyan 

tulajdonságúak, hogy bizonyos elektro
litoldatokban anódul alkalmazva, felü
letükön oldhatatlan összefüggő fedő
réteg keletkezik, mely az áram továb
bi áthaladását megakadályozza, an
nak útját mintegy elzárja. E Z. fő
leg alumíniumon és tantalon (kénsav- 
vagy szulfátoldatban) észlehető. E Z. 
kedvező esetben oly mérvű lehet, 
hogy 100—1000 volt szükséges ah
hoz, hogy az elektródon észrevehető 
áram haladjon keresztül. Ha az áram 
irányát megfordítjuk, vagyis a kérdé
ses fémet katóddá tesszük, akkor a 
fedőréteg sok esetben már lényege
sen alacsonyabb feszültség mellett át
ereszti az áramot, miért is Z.-t mu
tató fémek elektromos egyenirányítók 
készítésére alkalmasak. E. G. T.

Záróréteges fotocella. A Z.-ák vagy 
más néven fényelemek működése a 
belső fényelektromos hatáson (1. ott) 
alapszik. Szerkezetük a következő: az 
alátét fémre egy félvezető réteget 
visznek, melyre a második vékony, 
fényáteresztő fémelektróda illeszke
dik. Ezen utóbbi és a félvezető közt 
alakul ki az ú. n. záróróteg. E réteg 
ellenállása az egyik irányban folyó 
árammal szemben lényegesen nagyobb,

mint a másik irányban folyóval szem
ben. A fényelektromos hatás (1. ott) 
alapján a félvezetőben kiváltott elek
tronok a zárórétegen át a fémelek
tródába lépnek be, miáltal feszültség- 
különbség áll elő. Az elektronok ezen 
feszültségkülönbség hatására részben 
a külső áramkörben áramot indíta
nak, részben pedig mint helyi ára
mok a záróréteg áteresztési irányá
ban haladva visszajutnak keletkezési 
helyükre. A kiváltott fotoelektronok 
száma függ a ráeső fénymennyiség
től. — Ilyen Z kát készítenek CuzO-hól, 
továbbá szelénből, mint félvezető ré
tegből. F. M.

Záró sürítő. Váltóáram körébe kap
csoljunk kondenzátort. Ekkor azt lá t
juk, hogy a váltóáram ezen a körön 
áthalad. A kondenzátor fegyverzetei 
minden fél periódus alatt ellenkező töl
tést kapnak. Egyenáram az ilyen kör
ben nem haladhat. Ha azt akarjuk, 
hogy valamely ágban egyenáram ne 
haladjon, de váltóáram átmehessen, 
akkor ebbe az ágba sűrítőt kapcsolunk. 
Az ilyen sűrítőt Z.-nek nevezzük. M. J.

Zárványok elrendeződésének fontos
sága, 1. Metamorfózis.

Zeatípus, 1. Uniformitás szabálya.
Zeeman-jelenség a színképvonalak 

mágneses térben való felbomlása. Ma
gyarázatára meg kell gondolnunk, hogy 
az atommag körül keringő elektron 
kicsiny körárammal, mágneses szem
pontból tehát parányi mágnestűvel 
egyenértékű (1. Színképek osztályo
zása). Amint a rendes mágnestű va
lamilyen idegen mágnes hatására ere
deti helyzetéből kitér, ugyanúgy az 
elektron keringésével kapcsolatos pa
rányi mágnesek, — azaz a pályák 
síkjai — is irányítást szenvednek, ha 
az atomot mágneses térbe helyezzük. 
A kvantumelmélet kívánalmai szerint ez 
az irányítás kvantumszámokkal (mág
neses kvantumszámok, jelük m) jelle
mezhető. És mint ahogy az elektron
pálya és spin kölcsönhatása a színkép- 
vonalak multiplett szerkezetét (1. ott) 
idézte elő, ugyanúgy a külső mágneses 
tér és az elektronpálya és spin kap
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csolata is a színképvonalak megtöbb
szöröződését idézi elő. A legegyszerűbb 
esetekben (szingulettvonalak) a mág
neses tér hatására az ú. n. Lorentz- 
triplett áll elő: a mágneses tér nélküli 
vonal helyén egy, attól jobbra és balra 
szintén egy-egy vonallal, melyeknek a 
középsőtől hullámszámokban mért tá
volsága arányos az alkalmazott mág
nestér erősségével: ha a mágneses teret 
gauss-okban mérjük, az arányossági 
tényező 4'67 pro 100.000 gauss. Ha a 
spektroszkópot ú. n. transzverzális ész
lelésre állítjuk be, azaz a mágnes sar
kai közé helyezett tényforrásból a mág
neses erővonalakra merőlegesen kilépő 
fényt ejtjük a résre, a középső Z e e~ 
m a n - k o m p o n e n s  a mágneses erő
vonalakkal párhuzamosan, a két szélső 
azokra merőlegesen van polározva. Ha 
longitudinálisán észlelünk, pl. azáltal, 
hogy a mágnes sarkait koncentrikusan 
átfúrjuk és az erővonalak irányában 
kilépő fényt ejtjük a spektroszkóp ré
sére, a térnélküli vonal helyén mágne
ses komponenst nem találunk; a két 
szélső vonal közül a vörös felé eső az 
óramutató járásával egyező értelemben, 
az ibolya felé eső pedig ellenkezőleg van 
polározva. A bonyolultabb (multiplett) 
színképvonalaknál a Zeeman-felbomlás 
is bonyolultabb, a komponensek száma 
is jóval nagyobb. Azonban it t is érvé
nyes, hogy oly komponensek, melyek 
keletkezésénél a mágneses kvantumszá
mok nem változtak, az erővonalakkal 
párhuzamosan, amelyeknél változtak: 
merőlegesen vannak polározva transz
verzális észlelés esetében. Mint a mág- 
nestérnélküli multiplettek esetében, úgy 
itt is a sorozatok egyes tagjai azonos 
fölbomlásokat mutatnak és egy Zee- 
man-multipletten belül a komponensek 
kölcsönös távolsága rendszerint úgy 
aránylanak egymáshoz, mint egyszerű 
egész számok (Runge és Preston sza
bályai). A Zeeman-komponensek inten
zitásai is hasonló szabályosságokat mu
tatnak, mint a multiplettekéi.

Az elektronpálya és spin kapcsola
tának eredménye a multiplettszerkezet. 
Várható tehát, ha egyrészt ez a kap

csolat nem túlerős, másrészt a külső 
mágneses tér igen erős, hogy a pálya és 
a spin parányi mágnesei közötti kap
csolat felbomolhat erős mágnestér ha
tására, hogy helyet adjon a külső tér 
és külön a pálya, illetőleg a külső tér 
és külön a spin közötti kapcsolatnak. 
(Ha két kis mágnestűt egymáshoz kö
zel helyezünk, egyiknek északi sarka 
vonzást gyakorol a másik déli sarkára 
és viszont. Tehát a két tű iparkodik 
úgy elhelyezkedni, hogy ellentétes sar
kaik egymás közelébe kerüljenek. Ha 
azonban egy sokkal erősebb mágnessel 
közeledünk a két tűhöz, azok kapcso
lata felbomlik és most már mindkettő 
azonos sarkát fordítja az erősebb har
madik ellentétes sarka felé.) Erős mág
nestérben tehát a multiplettszerkezet 
felbomlásnak indul és helyet ad egy
szerűbb mágneses csoportosulásnak, sőt 
a legegyszerűbb Lorentz-triplett kiala
kítására mutat hajlandóságot: ez a 
P a s c h e n —B a c k - h a t  ás. Sch.R.

Zeeman-jelenség a Napon. Hale 
megfigyelte, hogy a napfoltok szín
képében egyes Fraunhofer-vonalak ki- 
szélesednek, esetleg felbomlanak és 
polározottak. Ez azt mutatja, hogy a 
Napon Zeeman-jelenség áll elő. Ha a 
folt a napkorong közepén van, akkor 
a kiszélesedett vonal két széle ellen
tett irányban körösen polározott, 
mint a longitudinális Z.-nél. A korong 
szélén levő napfoltok vonalának széle 
síkban poláros, mint a transzverzális 
Z.-nél. Más esetben olyanok a poláro- 
zási viszonyok, mint mikor a Z.-et 
ferde irányban észleljük. Így tehát a 
napfoltokban mágneses térnek kell 
lenni. Oka az, hogy ionozott gázok 
heves örvénylő mozgásban vannak. Azt 
pedig tudjuk, hogy mozgó töltésnek 
éppen olyan mágneses hatása van, 
mint az áramnak. Az örvényeket 
spektroheliográffal már azelőtt is ki
mutatták. Minthogy irányukat ismer
jük, a Z.-ból megállapítható, hogy az 
örvényekben negatív elektromos ré
szek keringenek. Szomszédos napfol
tokban az örvények ellenkező irá
nyúak. Ennek megfelel az a tapaszta-
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lat, hogy a körös polározás két 
szomszédos folt színképében ellenkező 
irányú. — A kiszélesedés vagy fel
bomlás mértékéből a mágneses tér 
erősségét is meg lehet határozni. Ez
50,00 gausst is elérhet. — Pontosabb 
vizsgálatnál a Z. bonyolult, mert a 
mágneses tér nem homogén. — Ké
sőbb azt tapasztalták, hogy a Napon 
általános mágneses tér is van, melynek 
közepes erőssége 50 gauss. Az ennek 
megfelelő Z. a mérhetőség határán 
van. A Nap mágneses pólusai a for
gástengely közelében vannak. Ennek a 
térnek okát is forgó tömegekben kell 
keresnünk. M. J.

Zigóta (zygota) a két ivarsejt (ga- 
méta) egybeolvadásából (megterméke
nyítés, fogamzás) keletkező új össze
tételű sejt, amely az egysejtű szerve
zeteknél megmarad egysejtű állapot
ban, legfeljebb osztódással többsejtű 
lénnyé szaporodik, többsejtű lények
nél osztódással embrióvá, ez pedig 
új soksejtű egyénné fejlődik, amelyet 
szintén szoktak Z. névvel is jelölni. 
A Z. magában foglalja mindazt az 
örökséghordozó sejtanyagot, idioplaz- 
mát, amelyet a két gaméta tartalma
zott. Ez az idioplazma azután az 
egyén kifejlődését irányítja, az örök
letes tulajdonságok megjelenését biz
tosítja, mert a Z. osztódásából ke
letkező valamennyi testi sejt ekvá- 
ciós osztódással keletkezvén, egyfor
ma idio-plazmatikus összetételű. A Z. 
magában egyesíti a két gaméta hap
loid kromozóma állományát, génom- 
ját és egységes diploid kromozóma 
garnitúrává alakítja (amfimixis). A 
két ivarsejt egymással homológ kro- 
mozómákból alkotott génomot tartal
maz, amelyek kromozómái a Z.-ban 
párokat alkotnak. Ha a két ivarsejt, 
amely a fogamzásban résztvesz, egy
mással teljesen azonos genotípusé, 
vagyis a két szülő nem tért el egy
mástól valamely örökletes sajátság
ban, a létrejött Z.-t h o m o z i g ó -  
t á nak nevezzük. Ellenkező esetben, 
vagyis ha a két gaméta eltérő geno- 
lípusú, úgyhogy egy vagy több alle-

lomorf tulajdonság génjét ta rta lm az
za, a létrejött Z. h e t e r o z i g ó t a  
elnevezést nyer. A heterozigóta az 
e l t é r ő  génpárok mennyisége szerint 
mono-, di-, tri- stb. heterozigóták. A 
homozigóta és a heterozigóta elneve
zés nemcsak magára a Z.-ra, hanem 
a belőle fejlődő egyénre is vonatko
zik, mert annak genotípusát is meg
jelöli. A homozigóta által termelt 
ivarsejtek egymással teljesen azono
sak, ellenben a heterozigóta többféle 
ivarsejtet termel (a Mendel-gaméta- 
tisztaság törvénye szerint), amely 
ivarsejtféleségek mennyiségét a 2n 
képlet adja meg, ahol n a kereszte
zéskor szereplő szülők eltérő tulaj- 
donságpárainak száma. Sz. Z.

Zigótavitalitás. A fogamzáskor ke
letkező zigóta nem mindig életképes, 
illetőleg a zigóták életképessége nem 
azonos, ami gyakran megváltoztatja 
a nemek számarányának szabályossá
gát (1: 1) vagy a Mendel-számviszo- 
nyokat (1. Mendelezés). Ennek há
romféle oka van, amelyek Plate sze
rint a következők: 1. L e  t á l  is  
f a k t o r o k  (1. Gaméták osztályozá
sa), amelyek megölik a zigótát, ami 
miatt az egyik ivar vagy az egyik 
biotípus kisebb mennyiségben jön lét
re, mint várható volna. 2. A r e - 
се  s s z í v e к g y e n g e s é g e ,  vagy
is azok az egyedek, amelyek recesz- 
szív homozigóták, kevésbbé ellentál- 
lók és már emberionálisan elpusztul
nak. 3. Az e g y i k  sz (X) e g y é 
n e k  k i s e b b  é l e t e r e j e  és na
gyobb beteghajlama, ami nemhez kö
tött átöröklés (1. ott). Sz. Z.

Zimáz, 1. Enzim
Zivatar az olyan heves csapadék

folyamat (eső, ritkábban hó) neve, ame
lyet mennydörgés és villámlás kísér. 
Ezek az elektromos jelenségek a he
ves csapadékképződés következményei, 
amely csakis erős felszálló mozgást 
végző légoszlopokban lehetséges. Hi
deg időben, amikor a levegő abszolút 
páratartalma nem nagy, csak kivéte
lesen erős felszálló mozgás okozhat 
Z.-t („téli zivatarok“). A Z. részle



794

tes keletkezési feltételei csak néhány 
év óta ismeretesek; azóta lehetséges 
a Z.-ок pontosabb előre jelzése. Tá
voli Z.-t olyan helyről is megfigyel
hetünk, ahol csapadék nem (vagy még 
nem) hullott; de csapadékképződés 
nélkül („derült égből“) nem keletkez
hetik mennydörgés és villámlás. A. L.

Zivatarok elektromossága. A leg
főbb kérdés az, honnan kapnak a 
felhők annyi töltést, hogy a villám
hoz szükséges óriási feszültség előáll. 
1. Az egyik forrás a Lenard-hatás (1. 
ott). 2. A jégrészekről apró darabok 
törnek le vagy légáram a jégdarabo
kat összekeveri, akkor a laboratóriu
mi kísérletek szerint a nagyobb dara
bok pozitív töltést kapnak, a kiseb
bek negatívat. Ez fontos forrása a zi
vatarok töltésének az egész év folya
mán, de nyugodt időben nem lép fel.
3. Az esőcseppek elektromos megosz
tás folytán töltést kapnak, még pe
dig normális feszültségesésnél felül 
negatív, alul pozitív töltést. Ha ki
sebb cseppel találkozunk, ez negatív 
töltést visz el felfelé, míg a felhő alsó 
részében a pozitív térbeli töltés egyre 
nő. A laboratóriumi megfigyelések 
ezt megerősítik és azt is mutatják, 
hogy ez a folyamat megismétlődhet. 
Ez a töltés forrása nyugodt időben. 
— Keletkezésük után a pozitív és 
negatív töltés különválik. Egyrészt 
azért, mert a részecskék súlya külön
böző, másrészt a felfelé tartó lég
áram, amely minden zivatarnál meg
van (ciklon), a negatív töltésű kis 
részeket magával viszi, a nagyobb 
pozitív részek a felhő alsó részében 
maradnak, it t  lebegnek, vagy még le
felé is esnek. A legnagyobb feszült
ségesés 3 millió volt/méter, ekkor 
villám keletkezik. Valóban viharfel
hők közelében igen nagy feszültség- 
eséseket figyeltek meg. A zivatarfel
hők töltése m3-enként 20 coulomb, ez 
egyúttal a villámban kisülő töltés. M. J.

Zonáció. Valamely termőhelyen egyes 
ökológiai tényezők (hő, talaj víz- és 
sótartalma, hótakarás ideje) fokoza
tos változásával fokozatosan más-más

asszociációk lépnek fel, amelyek így 
zónákat képeznek, pl. feltöltődő ta
vak körül (1. ott), sós-szikes tavak 
körül és laposokon, hóvölgyecskékben. 
Sziki Z.: 1—3. (hullámtér) Phragmites, 
Schoenoplectus, Bulboschoenus; 4—5. 
(tavasszal vízzel borított lapos), Ag- 
rostis-Beckmannia, Aster pannonicus- 
Puccinellia; 6. (nedves szikfok) Pucci- 
nellia limosa; 7. (vakszik) Camphoros- 
ma; 8. (szikpadka) Festuca pseudo- 
vina asszociációk. —- Tavak zónái (ré
giói): 1. supralitorális (normális víz
állás felé emelkedik: zsombékos, magas 
sások); 2. litorális (alacsony és magas 
vízállás közötti tér: nádas); 3. szub- 
litorális (állandóan vízzel borított, 
ú. n. parti padka, amely a lemosott 
kőzetanyag felhalmozódásából keletke
zik: liinár); 4. profundalis (mélységi) 
magasabbrendű növényzet nélkül. A ten
gerparti sziklákon szabályos Z.-ban he
lyezkednek el a moszat-assz.-k. S. R.

Zónák (epi-, mező-, katazóna), 1. 
Metamorfózis.

Zonális talajok, 1. Talajosztályozá
si rendszerek.

Zooparaziták, 1 . Élősködés.
Zooplankton az állatokból állóplank- 

tonikus (1. Plankton) élőlények ösz- 
szessége. V. L.

Zsíranyagcsere. Szervezetünkben a 
zsír részben a kötőszövetben rakódik 
le, mint tartalék táplálóanyag. Ez a 
zsír rendszerint alacsony jódszámú 
zsírsavakból álló triglicerida, melyet 
rezervzsírnak neveznek, megkülönböz
tetésül a tulajdonképeni sejtzsírtól, 
melynek zsírsavai telítetlenebbek és 
főleg lipoidkötésben találhatók. Jóst 
(1931) szerint a foszfatidakötés első 
fázisa a zsírbontásnak, Bloor (1926) 
szerint már a kötőszövetből mobili
zált és a sejtekhez szállított zsír 
(transzportzsír) is lipoidkötésben, fő
leg cholesterinhez kötve található. A 
zsírsavak bontása Knoop (1908) sze
rint úgy megy végbe, hogy a zsírsav
lánc a végén mindig két atommal rö
vidül (/5-oxidáció). Ilyenkor ecetsav 
hasad le. Újabban sok szerző vitatja
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a ő-oxidáció lehetőségét, vagyis azt, 
hogy nem ecetsav, hanem egy négy- 
atómos sav (borostyánkősav vagy 
vajsav) hasad le a zsírsavláncból. A 
négyatómos sav vagy ecetsavvá ég 
el, vagy acetonná alakul át. T. H.

Zsíríelszívódás. Az 1900-as években 
nagy vita tárgya volt, hogy a zsírok 
vizes oldatban (Pflüger) vagy emul
zió alakjában (Murik) jutnak-e át a 
bélfalon. Ez a kérdés ma már ke- 
vésbbé fontos, mert tudjuk, hogy nem 
az a lényeges, hogy valódi oldat-e 
vagy emulzió az, ami átdiffundál, ha
nem egyedül az, hogy az a részecske 
(molekula vagy micellum) átfér-e a 
hártya nyílásain (pórusain). Újabb 
vizsgálatok az epe zsíroldó képessé
gének tulajdonítanak fontos szerepet. 
Az epe diffuzibilis oldatba viszi át 
a zsírokat és zsírsavakat a benne le
vő epesavak (desoxicholsav, Wieland, 
1924, glikocholsav és taurocholsav, 
Ver zár, 1928) révén. Azonban epe 
nélkül is van zsírfelszívódás (Farkas 
és Thannhoffer, 1928), ezt a gyo

mor és főleg a pankreaszlipaszo ha
tására létrejött zsírsavaknak a bél 
alkáliájával képzett szappanjai és a 
pankreasz zsírdehidráló fermentuma 
által létrejött, könnyebben oldódó, erő
sen telítetlen zsírsavak teszik lehe
tővé (Tangl és Berend, 1930). T. H.

Zsírok. A közönséges hőmérsékle
ten szilárd zsírok neve f a g g y ú ,  a 
félpuháké z s í r  és a folyékonyaké 
o l a j .  Mindhárom csoport egy három
értékű alkoholnak, a glicerinnek szer
ves savakkal képezett esztere. A fagy- 
gyúkban és zsírokban a palmitin- és 
sztearinsavak szerepelnek, az olajok
ban fentieken kívül még olajsav is van. 
Az állati zsírok kísérője a choleszte- 
rin, a növényieké a fitoszterin. Mind 
a kettő nagy molekulájú alkohol. A 
gyapjúzsír (adeps lanae) zsírsavak 
choleszterin- és oxicholeszterin esz
tere. Cs. 7 j .

Zsombék, 1. Emersiherbosa-Magno- 
caricion, Láp.

Zsugorodási elmélet, 1 . Csillagok
fejlődése.
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