
rom kampányt követõ mérésre az azóta leállított,
1225 MWe teljesítményû Biblis-A erõmûben. A Paksi
Atomerõmûvel összehasonlítva jó érzéssel mondhat-
tuk, hogy az atomenergetikai kultúra, a nukleáris biz-
tonság tekintetében nincs különbség a két ország kö-
zött. A primer köri felületi aktivitások, dózisteljesít-
mény a paksihoz viszonyítva – az eltérõ anyagössze-
tétel miatt – 3–4-szeres volt.

A paksi 2003. évi súlyos üzemzavar elhárításában
alapvetõ feladatunk a fûtõelemek dehermetizációjá-
nak következtében kiszabadult hasadási termékek
megkeresése, felületi aktivitásának meghatározása, az
1. akna falának vizsgálata, a dekontaminálás elõkészí-
tése és detektoros ellenõrzése volt. Ehhez a nagy ha-
tásfokú „clover” spektrométert is igénybe vettük,
amely négy darab 100 cm3-es HpGe-detektort tartal-
mazott. Bevezettük a – maga nemében – nagy térfo-
gatú (2,25 cm3) CdZnTe (CZT) gamma-spektrométer
alkalmazását.

Legnagyobb fejlesztésünk a víz alatti gamma-spekt-
rometria volt a 10 és 100 cm3-es detektorokhoz, vala-
mint a CZT-hez. A transzuránok alfa-spektrometriai
vizsgálatára olyan módszert hoztunk létre, amely vá-
kuumkamra nélküli in-situ vizsgálatokat tett lehe-
tõvé.

A két kiépítés nagyaktivitású hulladékokat tartal-
mazó kútjainak feltárására olyan technikát fejlesztet-
tünk, amellyel meg lehetett állapítani a 8 m mély csö-
vekben tárolt radioaktív anyagok összetételét és akti-
vitását, õket dózisteljesítmény szerint szét lehetett
válogatni.

Összefoglalás, kitekintés

Az atomerõmûvek primer körében keletkezõ korrózió-
termékek felületi aktivitását 33(!) éve rutinszerûen mér-
jük Pakson. Különbözõ feladatok rugalmas kezelése
csak folyamatos kutatás-fejlesztés-innováció révén vált
lehetõvé. Méréseinkkel a világon egyedülálló adathal-
maz keletkezett, amely részletes feldolgozás esetén le-
hetõvé teszi a primer köri felületek tulajdonságainak rö-
vid és hosszú távú elõrejelzését, az üzemidõ-hosszabbí-
tás megalapozását és ellenõrzését. A kísérleti technika
és kiértékelési eljárások segíthetik a tervezett Paks2
blokkok mûködtetését, növelhetik biztonságát. Elõzetes
terveket készítettünk a felkészülésre, amelyek a jövõ
szakembereinek képzését is tartalmazzák.

Köszönetnyilvánítás
A fenti kutatások és eredményeik nem jöhettek volna létre a Paksi
Atomerõmû több évtizedes sokoldalú segítsége, a Vegyészeti Osz-
tály és a kapcsolódó szervezetek munkatársainak a biztonság érde-
kében folytatott tevékenysége, a feladatok megoldásához igényelt
állandó közös gondolkodás kölcsönös igénye nélkül.
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A FIZIKA TANÍTÁSA

NEHÉZSÉGI GYORSULÁS ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA,
NAPELEMCELLA VIZSGÁLATA

Kántor Balázs, Kelkó Balázs, Lányi Zsófia
Komáromi Jókai Mór Gimnázium

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a National Instru-
ments (NI Hungary Kft.) által kiírt pályázaton az NI
myDAQ mérõeszköz és a hozzá tartozó LabVIEW
szoftver segítségével kellett olyan fizikai kísérleteket
megvalósítani, amelyek az iskolai oktatásban is fel-
használhatók. Mi nem rendelkeztünk ilyen eszközzel,
de a pályázatra való jelentkezés után iskolánk köl-
csönszerzõdéssel kapott egyet a hozzá tartozó szen-
zorkészlettel és szoftverrel. Pályamunkánkban három
olyan kísérletet dolgoztunk ki, amelyek a fizika érett-
ségi vizsgán is szerepelnek.

A pályázatra két tanulóból és egy fizikatanárból
álló három fõs csapattal lehetett nevezni. Csapatom

diákjai már három éve indulnak az NI által szerve-
zett VISUAL Thinking LabVIEW programozási verse-
nyen, és ennek során kerültek kapcsolatba a
myDAQ mérõeszközzel. Erre a pályázatra is a diá-
kok beszéltek rá, mert a versenyhez való felkészü-
léshez jól jött, hogy élõben is használhattuk az esz-
közt. Ezen kívül szerettük volna kipróbálni, hogy az
iskolában fizikaórákon vagy szakkörön, miként ve-
hetjük hasznát egy ilyen mérõmûszernek. Pályáza-
tunkkal 2. díjat nyertünk, ami azt jelenti, hogy a
pénzjutalom mellett tárgyjutalomként megtarthatjuk
a myDAQ mérõeszközt. A díjátadóra Debrecenben,
a Science on Stage fesztiválon került sor, ahol a fesz-
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tivál nyílt napján a National Instruments SportTech

1. ábra. A Waveform Chart segítségével kirajzolt grafikon megmu-
tatja, hogy a golyó mikor gurul, esik és koppan a földre. Viszont e
nyers adatokat a program még nem tudja értelmezni.

Kántor Balázs ebben a tanévben végez a
Komáromi Jókai Mór Gimnáziumban, a
B-iThunterz csapat alapító tagja. Programo-
zással elõször a VISUAL Thinking verseny
kapcsán kezdett el komolyabban foglal-
kozni. Mechatronikai mérnök szakon sze-
retne továbbtanulni.

Kelkó Balázs a 2016/2017-es tanévben
végzett a Komáromi Jókai Mór Gimnázium-
ban, jelenleg a BME mérnök-informatikus
hallgatója. 2014-ben alapító tagja volt a
gimnázium B-iThunterz csapatának, amely
az alapításától kezdve minden évben részt-
vevõje az NI VISUAL Thinking versenyé-
nek. Ez a csapat alkotta a jelenlegi pályázat
keretét is.

Lányi Zsófia 2005 óta dolgozik a Komáro-
mi Jókai Mór Gimnáziumban, ahol mate-
matikát, fizikát és informatikát tanít. A pá-
lyázat miatt ismerkedett meg a myDAQ
eszközzel, amivel az iskolában jelenleg
szakköri keretek között foglalkoznak.

2. ábra. A mért adatok abszolút értékével és a Filter alkalmazásával
már a program is jól elkülönítheti az egyes mozgási szakaszokat.

3. ábra. A jól megválasztott küszöbérték (0,005) élesen elkülöníti az
egyes mozgásokat.

leértesikguruláll

programjának keretében bemutatót tartottunk az ér-
deklõdõk számára.

1. kísérlet: nehézségi gyorsulás értékének
meghatározása hangfelvétel segítségével

Az emelt szintû érettségi vizsgán szereplõ kísérletet
valósítottuk meg a myDAQ segítségével. A kísérletben
egy állványon rögzített csempelapon kell egy golyót
elgurítani. A golyó a gurulás során hangot ad, majd
esés közben a hang megszûnik, végül a golyó a földre

érkezéskor hangosan koppan. Az esés idejét egy
hangrögzítõ szoftver segítségével kell meghatározni,
majd a csempe magasságának felhasználásával kiszá-
mítjuk a nehézségi gyorsulás értékét.

Választásunk azért esett erre a kísérletre, mert el-
végzéséhez csak a myDAQ eszközre és a hozzá ka-
pott mikrofonra van szükség.

A kísérletben a kerámialapot különbözõ magassá-
gokba helyezve hangfelvételt kell készíteni. A gurulás
és a koppanás közötti csendes szakasz mérésével
meghatározhatjuk a golyó esésének idejét, majd eb-
bõl kell kiszámítani a nehézségi gyorsulás értékét.

A golyó esésére felírhatjuk a

négyzetes úttörvényt, ahol s a t ideig tartó esés ma-

s = g
2

t 2

gassága. Majd ebbõl kiszámíthatjuk a g nehézségi
gyorsulást:

Ehhez a kísérlethez egy olyan programot akartunk

g = 2 s

t 2
.

írni, amelynek bemenõ adata csak az esés magassága.
A program pedig a hangfelvétel, azaz a golyó leérke-
zése után meghatározza a golyó esésének idejét, ki-
számítja g értékét és a mérés relatív hibáját.

Elõször kipróbáltuk, hogy mit tud az eszköz. A mik-
rofont csatlakoztattuk a myDAQ audiobemenetére, és
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készítettünk egy felvételt. A Wave-

4. ábra. A nehézségi gyorsulást mérõ program fizikaórai változata.

5. ábra. Mérésösszeállítás a nehézségi gyorsulás fonálingával való
meghatározásához.

6. ábra. Az optokapun mérhetõ feszültség és az inga periódusideje
közti kapcsolat.
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1. ugrás 2. ugrás

3. ugrás 4. ugrás

5. ugrás

egy teljes periódus

form Chart segítségével az 1. ábrán
látható grafikont kaptuk. A grafikon-
ról szépen leolvasható, hogy a golyó
mikor melyik mozgási szakaszban
van, de ezekbõl az adatokból nehéz
lett volna megírni a programot.

A mért adatok abszolút értékét
vettük, és Filtert alkalmaztunk. A
szûréssel megszûntek a nagy „ugrá-
lások”, és a golyó mozgásának kü-
lönbözõ fázisai jól azonosíthatók
lettek, ezt a mutatja a 2. ábra.

Programunk lényege az volt,
hogy a golyó mozgását 4 szakaszra
bontottuk, ezek közül a gurulás elõtti állapot és az
esés csendes, míg a csempén guruló, illetve földet
érve koppanó golyó hangot ad. E szakaszok a mérés
folyamán egy jól megválasztott küszöbérték (0,005)
átlépésekor váltanak át a másikba (3. ábra ). A mérés
indulásakor a golyó álló helyzetben van, majd a kü-
szöbérték átlépésével a program észleli, hogy elkez-
dõdött a gurulás (a gurulás hangja mindvégig a kü-
szöb fölött tartja a mérést). A guruló hang megszûné-
sének – és így a csendes esés kezdetének – idõpontját
és a koppanás idõpontját kell megjegyezni, e két idõ-
pont különbsége adja a golyó leesésének idejét.

Miután a program már megbízhatóan mûködött,
olyan változatot készítettünk belõle, amelyet tanórai
használatra terveztünk. A látványosabb megjelenítés
mellett ebben a változatban egy „Kiértékelés” gomb
található. A program elvégzi a mérést és kiírja az esés
idejét, de nem mutatja meg g értékét és hibáját, ha-
nem azt órai számolási feladatként a diákok határoz-
zák meg. Ezután e gomb megnyomásával a képer-
nyõn is láthatóvá válik a helyes eredmény (4. ábra ).

2. kísérlet: nehézségi gyorsulás értékének
meghatározása fonálingával

A második kísérlethez az elsõ kidolgozása közben
kaptunk kedvet. Elõször csak arra voltunk kíváncsiak,
hogy mennyire pontosan tudunk lengésidõt mérni a
myDAQ-kal (az eredmény minket is meglepett).

A kísérlet fizikai háttere: a fonálinga lengésidejérõl
tudjuk, hogy (kis kitérések esetén) egyenesen arányos
a fonál hosszának négyzetgyökével és fordítottan
arányos a nehézségi gyorsulás négyzetgyökével. Kép-
lettel felírva:

ahol T a lengésidõ, l a fonál hossza és g a nehézségi

T = 2 π l
g

,

gyorsulás. T -t megmérve és l -t ismerve meghatároz-
hatjuk g értékét:

Az inga lengését a szenzorkészletben kapott Photo

g = 4 π 2 l

T 2
.

Interrupter segítségével vizsgáltuk.
Az inga aljára egy pálcikát (fogpiszkálót) ragasztot-

tunk, amelyet olyan magasságba kell állítani, hogy
lengés közben áthaladjon az optokapu érzékelõje
elõtt (5. ábra ). Amikor a pálcika a lengés során a
kapu szárai közé érkezik, illetve amikor a takarás
megszûnik, az optokapun mért feszültség értéke hir-
telen megváltozik. Fontos, hogy csak e változásokat
figyeljük, vagyis azokat az eseteket, amikor az aktuá-
lis és az elõzõleg mért érték különbségének abszolút
értéke 3 V-nál nagyobb értéket vesz fel. Az ilyen hir-
telen feszültségugrások nyilvántartását egy számláló-
val oldottuk meg, amelynek a kezdõértéke 0, majd
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minden ugrásnál 1-gyel nõ. Egy teljes lengés idejét

7. ábra. Nehézségi gyorsulás meghatározása fonálingával.

8. ábra. Mérési összeállítás a napelemcella vizsgálatához. 9. ábra. A napelemcella feszültség-áramerõség karakterisztikája
(balra) és teljesítménye az áramerõsség – azaz a terhelés – függvé-
nyében (jobbra). A program megadja a maximális teljesítményt és a
hozzá tartozó áramerõsséget is.

akartuk megmérni, az 5. hirtelen változás jelenti teljes
periódus leteltét (6. ábra ).

A program ekkor meghatározza a lengésidõt, majd
kiszámítja a nehézségi gyorsulás értékét. A számláló
nullázódik, és a program minden periódus letelte
után kiszámítja a friss g értéket (7. ábra ).

3. kísérlet: napelemcella vizsgálata

A harmadik kísérletben azt szerettük volna kipróbálni,
hogy miként használható a myDAQ egy olyan elektro-
mosságtani mérés során, amelyben folyamatosan válto-
zó értékeket kell kezelni.

Ez a feladat is az emelt szintû érettségi vizsga kísér-
letei között szerepel. Egy változtatható ellenállást
használva különbözõ ellenállásértékek mellett meg
kell mérni a napelemcella feszültségét, valamint az
áramkörben folyó áram erõsségét. Grafikonon kell
ábrázolni a feszültség-áramerõsség karakterisztikát,
majd a feszültség és az áramerõsség összeszorzásával
meg kell határozni a napelemcella teljesítményét. A
teljesítményt az áramerõsség függvényében kell ábrá-
zolni, és le kell olvasni a maximális értékét.

Olyan programot szerettünk volna írni, amely a
változtatható ellenállás tekerése közben folyamatosan
méri az áramerõsséget és a feszültséget, kirajzolja a
szükséges grafikonokat, és meghatározza a teljesít-
mény maximális értékét.

Eredeti elképzelésünk szerint a potenciométert egy
szervomotorral tekertük volna, de ennek kidolgozása
sajnos nem fért a szoros határidõbe, ezért a kézi for-
gatásnál maradtunk (8. ábra ). Az áramerõsség- és
feszültségértékeket a program egy while ciklusban
méri meg, amelyben egy késleltetést is alkalmaztunk.
A kapott áramerõsség-értékeket a grafikonokon milli-
amperben jelenítettük meg, a feszültséggel való szor-
zás után a teljesítményt milliwattban kaptuk.

Az elsõ grafikonon a feszültség-áramerõség karak-
terisztikát ábrázoltuk, a másodikon pedig a teljesít-
ményt jelenítettük meg az áramerõsség függvényé-
ben, és megkerestük a teljesítményértékek maximu-
mát (9. ábra ).

Összegzés

A pályamunka elkészítése során sokat kísérleteztünk
a mérõeszköz és a szenzorok beállításával és a prog-
ramok megírásával. Nagyon jó élmény volt a diákok-
kal csapatként dolgozni, egymást segíteni, ötleteinket
megbeszélni.

A LabVIEW programban az tetszik a legjobban,
hogy segítségével a diákok nagyon gyorsan elsajátít-
ják a programírás alapjait, mert a kódok látványosan
felépíthetõk és könnyen változtathatók. Egy-egy
programrészt kiemelhetünk subVI-okba, így elkerül-
ve a túl sok vezetéket, és ezzel elõsegítve az egysze-
rûbb tájékozódást. A kódot megjegyzésekkel, illetve
dokumentációval bõvíthetjük, ezzel segítve a nyo-
monkövetést. A vezetékeken „utazó” adattípusokat
könnyû megkülönböztetni eltérõ színük és méretük
miatt.

A következõ tanévben tervezzük, hogy szakköri
keretek között foglalkozunk a LabVIEW programo-
zással, itt tudnánk felkészülni a versenyekre, és egy
ilyen szakkör nagy segítséget nyújtana a fizikából
érettségizõ diákoknak is. A továbbiakban szervomo-
tor alkalmazásával szeretnénk tökéletesíteni a nap-
elemcella vizsgálatát, és új kísérleteket szeretnénk
megvalósítani a myDAQ segítségével.
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