
tanuló stopperórákkal mérte a szakaszok megtételéhez
szükséges idôket, és még videót is készítettünk a ke-
rékpár mozgásáról, amit utólag elemeztünk.

A gyorsulások értékeit a stopperórás mérésbôl,
illetve a videofelvétel elemzésébôl tudtuk utólag meg-
határozni.

A sebességek meghatározásában a videofelvételek
utólagos elemzésébôl lehetett a legpontosabb értéké-
keket megkapni. A kamera együtt mozgott a kerék-
párral, az elmozdulásokat körülbelül centiméteres
pontossággal tudtuk becsülni. A stopperórás módszer
is megfelelô lehet, ha elég sûrûn helyezkednek el és
elég pontosan tudnak mérni a megfigyelôk. A kerék-
párcomputerrel csak az átlagsebességet tudtuk nagy-
jából pontosan meghatározni. A GPS-es sportórák ki-
csit pontatlanabbak voltak az átlagsebesség meghatá-
rozásában.

A kipróbált okosmobil-alkalmazások sem bizonyul-
tak mindig elég pontosnak. Természetesen ez nem
egy reprezentatív vizsgálat volt, hiszen csak néhány
különbözô okosmobilt próbáltunk ki. Biztosan van-
nak pontosabban mérô okostelefon-alkalmazások is.
(Ezt egy késôbbi tesztben szeretnénk részletesebben
is megvizsgálni.)

Összegzés

Az iskolánk tanulóival egy egyszerû, hétköznapi fizi-
kai problémát vizsgáltunk meg projektfeladatban. A
tanulók feladata egy kerékpáros sebességének és
gyorsulásának meghatározása volt, mérés segítségé-
vel. A tanulók a feladat során mérési módszereket „ta-
láltak ki”, gyakorolták a mérési eredmények megadá-
sát, a statisztikai eredmények kiszámítását.

A projektfeladat remek lehetôséget kínált arra, hogy –
a hagyományos tanóráktól eltérô módon – együtt gya-
koroljuk a mérést, az adatelemzést és a számításokat.
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SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT MÉRÉSEK
A FIZIKA TANÍTÁSÁBAN
– myDAQ és LabView segítségével

Gyermán György
Szent József Gimnázium, Szakközépiskola

és Kollégium, Debrecen

Ismert tény, hogy az általános és középiskolás diákok
számítógép nélkül már nem tudják elképzelni életüket,
valamint nagy részük kevéssé szereti a természettudo-
mányos tantárgyakat, köztük a fizikát. A diákok többsé-
ge most is rendelkezik a természettudományos tantár-
gyak tanulásának alapjával, a kíváncsisággal, azonban
annak kielégítésére csupán az elôdei által használt idô
töredékét szánja. E probléma megoldásához vezethet a
számítógépek alkalmazása a fizika tanításában.

Az elmúlt mintegy 10 esztendôben általános lett a
számítógép alkalmazása fizikaórákon. Szinte minden
tanár használja a számítógépet és a hozzá kapcsolt pro-
jektort képek, filmek egész tanteremben jól látható mé-
retû vetítésére. Már kevesebb az az iskola, ahol a fizika
tanítását interaktív tábla is segíti, és még kevesebb,
ahol az elôadói asztalon „kis méretben” végrehajtott kí-
sérletet webkamerával vetíti ki a fizikatanár.

A fizikai megismerés elkerülhetetlen mérések, adat-
rögzítések, majd azok elemzése nélkül. A hagyomá-
nyos módon történô mérések (mérjünk hússzor, majd
számoljunk átlagot) esetében a mai fiataloknál az elsô
mérések lendülete átvált az „ezt már unom” kategóriá-
ba. E problémára kínálhat megoldást a számítógép
méréseknél történô alkalmazása. A National Instru-

ments által megalkotott grafikus programozási nyelv
(LabView) könnyen tanulható és a cég által készített
myDAQ eszközzel nagyon sok mérésben segíthet. A
programozási nyelv legújabb verziója mindig ingyen
letölthetô a cég honlapjáról és adott ideig használha-
tó, míg a neten magyar nyelven sok segítséget találha-
tunk az elsajátításához. Számítógéphez szokott tanít-
ványaink önmaguktól is szívesen és gyorsan tanulják
ezt a programozási nyelvet. Micsoda élmény tanítvá-
nyainkkal együtt kifejleszteni olyan felhasználóbarát
alkalmazásokat, amelyekkel fizikai méréseket végez-
hetünk, és amelyekkel a kísérleteket sokan, sokfelé,
sokszor végezhetik el! Az ilyen szoftverek készítésére
az NI pályázatokat ír ki. Az elmúlt tanévben fizikata-
nároknak, ebben a tanévben pedig olyan fizikataná-
roknak, akik tanítványaikkal együtt dolgoznak (http://
sukjaro.eu/ELFT-NI-palyazat/NI-palyazat.htm).

Amennyiben szert tettünk egy ilyen szoftverre és
eszközre, a lehetôségeink szinte határtalanok, és a
kiegészítô eszközök csupán néhány 100 Ft-ba kerül-
nek. A szoftverek készítésénél nem szabad abba a
hibába esnünk, hogy „csupán egy gombnyomás, és
már meg is van az eredmény”, mert ez nem vezet a
fizika könnyebb tanulásához. Minden szoftver mû-
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ködtetését a szenzor mûködésének vizsgálatával,

1. ábra. Mérésösszeállítás a rugóállandó meghatározásához.

2. ábra. A LabView kijelzôje a rugóállandó meghatározásakor.

3. ábra. A CNY70-es reflexiós optikai érzékelô bekötése a myDAQ-ba.

majd a kapott jelek elemzésével érdemes kezdeni. A
gép csupán adatgyûjtô, grafikonkészítô és számoláso-
kat elvégzô eszköz kell legyen. Gyorsan, sokat (akár
1000 mérés/s) mér, azonban a számoláshoz szükséges
adatok megállapításánál a tanuló megfigyelései, gon-
dolatai szükségesek.

A számítógépes mérésekkel kapcsolatosan csak
pozitív tapasztalataim vannak. Örömmel tölt el, hogy
több tanítványom kezdett elmélyülni a LabView nyelv
rejtelmeiben, és a programozás mellett a fizikát is
szívesebben és intenzívebben tanulja.

Érzékeltetésül itt a CNY70 reflexiós optikai érzékelô
(http://www.vishay.com/docs/83751/cny70.pdf) és
egy közönséges mikrofon alkalmazására mutatok pél-
dákat. Mindkettô rendkívül könnyen csatlakoztatható a
myDAQ eszközhöz, és egyszerû beállítások után már
mérhetünk is velük. Mûködési elvüket megérthetjük,
bekötésüket és beállításukat magunk is könnyen elvé-
gezhetjük, és mûködésre bírhatjuk a http://download.
ni.com/pub/branches/ee/2014/academic/vizi_tibor_a_
vilagot_meg_is_merheted.pdf helyrôl ingyen letölthetô
segédlet segítségével.

Rugóállandó meghatározása

Klasszikus tanórai, laborgyakorlati és érettségi feladat
rugóra függesztett rezgô test rezgésidejének mérésé-
bôl a rugóállandó meghatározása. A mérés legna-
gyobb hibaforrása az ember, aki a rezgésidôt többnyi-
re stopperórával határozza meg. A LabView-ban írt
szoftver nagy mértékben kiküszöböli ezt a „hibafor-
rást”. A fényképen (1. ábra ) látható elrendezésben a
rezgô test alá egy CNY70 reflexiós fényerôsség-érzé-
kelô van helyezve, amely a rezgô testrôl visszaverôdô
fény erôsségét érzékeli. Az általa vett jeleket myDAQ
segítségével alakítottam át a számítógép által is érté-
kelhetôvé és jelenítettem meg egy grafikus kijelzôn. A
kijelzôn látható grafikon (2. ábra ) egyértelmûen mu-
tatja a mozgás periodikusságát. A tanuló (vizsgázó) a

rezgést és a kapott jeleket figyelembe véve felismeri a
kettô közti kapcsolatot. A szoftverben az „Adatok”
mezôit kitölti, majd a „Számítás indulj!” gombra kattint
és a számítógép meghatározza a rugóállandót. (A
vizsgán természetesen ismernie kell a rezgésidô, ru-
góállandó és tömeg kapcsolatát is.) A periódus kez-
dete és vége adatokat a grafikonon (2. ábra ) látható
függôleges vonalat alul megfogva a periódus kezdeté-
re, majd végére húzva 3 tizedesjegy pontossággal
leolvashatja. A programot a „STOP” gombbal lehet
leállítani.

A méréshez szükséges eszközök: Bunsen-állvány,
rugó, test, myDAQ, CNY70 érzékelô és a LabView
szoftver.

A g nehézségi gyorsulás meghatározása
fonálingával

A gravitációs gyorsulás mérése a tanárok és a diákok
kedvencei közé tartozik. Leggyakrabban fonálinga
segítségével, a lengésidô és a fonal hosszának méré-
sével, a megfelelô összefüggést alkalmazva határoz-
zák meg. A stopperórával történô idômérés okozza a
legnagyobb hibaforrást. A LabView-ban írt szoftvert, a
myDAQ eszközt és a CNY70-es reflexiós optikai érzé-
kelôt alkalmazva a mérési hiba csökkenthetô, vala-
mint a tanulók közelebb kerülnek a számítógéphez,
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mint mérôeszközhöz. Mérés közben a grafikus kijel-

4. ábra. A LabView kijelzôje a nehézségi gyorsulás fonálingás meg-
határozásakor.

5. ábra. A LabView kijelzôje a nehézségi gyorsulás ejtôkísérletes
meghatározásakor.

6. ábra. Mérésösszeállítás a csillapítási tényezô meghatározásához.

zôn kapott jelet elemezve megismerhetik az optikai
érzékelô alkalmazhatóságát.

A mérési elrendezés a „szokásos” fonálingás. Az inga
alá kell elhelyezni közel a lengô testhez az optikai érzé-
kelôt a myDAQ-ba a képen látható módon bekötve (3.
ábra ). A szoftver alkalmazása – egyszerûsége és egyér-
telmûsége miatt – a tanulóknak nem jelent gondot (4.
ábra ). A mérés a „Mérés indulj! – Állj!” gombbal indul,
majd néhány periódus után ugyanezzel a gombbal állít-
ható le. A két egymást követô jelcsúcs ideje – a függô-
leges vonalat alul megfogva és a csúcsra húzva –
három tizedesjegy pontossággal leolvasható. A tanuló-
nak tudnia kell, hogy a szomszédos jelcsúcsok között
csupán egy fél periódus van. A fonál hosszát, valamint
a szomszédos jelcsúcsok idejét az adatmezôkbe beírva,
majd a „Számítás indulj!” gombra kattintva a gravitációs
gyorsulás értéke a jobb oldali mezôben látható. A tanu-
lóknak természetesen ismerniük kell a fonálinga len-
gésideje, a fonál hossza és a gravitációs gyorsulás kö-
zötti kapcsolatot.

A méréshez szükséges eszközök: cérna, mérôszalag,
test, állvány, CNY70 reflexiós optikai érzékelô,
myDAQ és LabView szoftver.

A g nehézségi gyorsulás meghatározása
vízszintes hajításból

A gravitációs gyorsulás meghatározása egy asztalon
guruló, majd onnan lerepülô golyó repülési idejének
mérésével az emelt szintû érettségi vizsga kísérlet-
bankjában található. Ez az idô stopperrel csak rendkí-
vül nagy hibával lenne mérhetô. Az idô meghatározá-
sa az érettségi vizsgán egy ingyenes hangrögzítô és
elemzô szoftver segítségével történik. Az általam írt
szoftver segítségével a mérésnél a repülési idôt szin-
tén hangelemzésbôl állapíthatjuk meg. A hangot az
asztalon guruló, majd a földön koppanó golyó adja,
amelyet a myDAQ eszköz audio inputjára csatlakozta-
tott mikrofon vesz, a myDAQ átalakít és ez a Lab-
View-ban írt szoftverrel egy grafikus kijelzôn megjele-
níthetô. A kapott ábra jól mutatja, hogy a golyó mikor

gurult az asztalon, volt a levegôben és koppant a föl-
dön. A repülési idô itt a „hangszünet” idôtartama,
amelynek kezdetét és végét (a függôleges vonalat alul
megfogva és az aktuális helyre húzva az idô három
tizedesjegy pontossággal leolvasható) az egyszerûen
kezelhetô szoftver (5. ábra ) „t1 (s)” és „t2 (s)” meze-
jébe kell beírni az asztal magasságával együtt. A „Szá-
molás indulj!” gombra kattintva a jobb oldali mezôben
a repülési (esési) idô, az alsó-középsô mezôben a gra-
vitációs gyorsulás mért értéke látható. A vizsgán az
esési idô, a magasság és a „g” közti kapcsolatot a ta-
nulónak ismertetnie kell.

A méréshez szükséges eszközök: mérôszalag, golyó
(például billiárdgolyó), mikrofon, myDAQ és Lab-
View szoftver.

Csillapítási tényezô meghatározása

A csillapodó rezgômozgás kvantitatív leírásával csu-
pán az emelt szintû érettségire vagy versenyekre ké-
szülô tanulók foglalkoznak. A csillapítás „erôsségét”
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jellemzô csillapítási tényezô méréssel történô megha-

7. ábra. A LabView kijelzôje a csillapítási tényezô meghatározásakor.

tározása ezért csupán csak a legjobbak feladata lehet.
Az amplitúdó idôbeli változását klasszikus eszközök-
kel nem egyszerû úgy vizsgálni, hogy a mért adatok-
ból a csillapítási tényezôt meghatározhassuk. A csilla-
pítási tényezô meghatározását segíti az általam Lab-
View programozási nyelven készített szoftver. A rez-
gômozgást végzô test aljára egy papírlapot ragasztva
a felület erôsen megnövelhetô, látványosabbá téve a
csillapítást.

A test alá egy myDAQ eszközhöz csatlakoztatott
CNY70-es optikai reflexiós szenzort helyezve (6. áb-
ra ) a kitéréssel arányos jelek a szoftverben (7.
ábra ) egy grafikus kijelzôn láthatók. (A tanulók –
kreativitásukat kihasználva és a mérést továbbfej-
lesztve – az optikai érzékelôt egy drágább távolság-
érzékelô szenzorra cserélve a tankönyvükben látha-
tó jelet kaphatják.)

A mérés a LabView-ban szo-
kásos futtatás gombbal indul,
majd az egyensúlyi helyzetben
lévô testrôl kapott jelet – az
egyensúlyi helyzet „távolságát”
– érzékeli a szenzor. Az egyen-
súlyi helyzet bemérése kapcso-
lóra kattintva ezt az adatot a
program megjegyzi. Ezután be-
állítható, hogy hány mintát
vegyen a gép. A mintavétel a
„mérés indulj!” feliratú gomb-
bal indul. Amíg a gép a mintá-
kat veszi, a grafikus kijelzô
aljában, a világos mezôben
nyomon követhetjük a minta-
vétel számát. A mintavételek
után megjelenik a jelerôsség-
mintasorszám grafikon, amely

már elemezhetô. A két szomszédos amplitúdó megkö-
zelítô mintavétel számát a grafikonról leolvashatjuk, és a
bal oldali adatmezôkbe beírhatjuk. Ezután a számolást
az „adatok megadva – Számolás indul!” gombra kattint-
va a számítógép elvégzi és a csillapítási tényezôt a kép-
ernyô jobb alján látható mezôbe kiírja. Az amplitúdó
megközelítô mintaszámának 10 mintasorszámú környe-
zetében a szoftver megkeresi a tényleges amplitúdókat
(minimumok) és a hozzájuk tartozó idôket, majd azok-
ból periódusidôt és csillapítási tényezôt számol. A szoft-
ver segítségével meghatározható a tetszôleges mintasor-
számhoz tartozó amplitúdó és idô is, amellyel digitálisan
is „követhetô” az amplitúdó idôbeli változása. A testre
különbözô területû lapokat ragasztva vizsgálható a csil-
lapítási tényezô felületfüggése.

A méréshez szükséges eszközök: Bunsen-állvány,
rugó, test, papírlap, ragacs, myDAQ, CNY70 érzékelô
és a LabView szoftver.

NEM CSAK A ZSELICBEN POMPÁZIK CSILLAGFÉNYBEN
AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLT
– szekszárdi diákcsoport fényszennyezésmérései

Döményné Ságodi Ibolya
Garay János Gimnázium, Szekszárd

„A csillagos ég az egész emberiség öröksége, amit ezért érintetlenül meg kell ôriz-
ni. … A csillagos ég kapjon legalább annyi védelmet, mint amennyit a világörök-
ség részét képezô helyek kaptak a Földön.” A Nemzetközi Csillagászati Unió XIII.
közgyûlésének (1997) egyik állásfoglalása.

Motiváció

A Zselici Tájvédelmi Körzet 2009. november 16-án
Európában elsôként elnyerte a Nemzetközi Csilla-
goségbolt-park (International Dark Sky Park) minôsí-
tést. A címet a Nemzetközi Csillagoségbolt Szövet-

ség alapította annak felismerése nyomán, hogy a
Földön egyre kevesebb helyrôl élvezhetjük teljes
pompájában a csillagos égbolt szépségét. Száz éve
még minden gyermek természetes tapasztalatként
érzékelte a Tejutat, a hullócsillagokat és a csillagké-
peket, ezekre a tapasztalatokra azonban ma már
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