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Öveges díjat érő munkáim 

Csatári László 

Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
4024 Debrecen, Szent Anna u. 17. 

 

Szeretném ismertetni azokat az eszközöket, melyekkel pályáztam és 2014-ben elnyertem a Magyar Nukleáris Társaság által 
kiírt Öveges díjat. Ez a cikk a pályázatok rövidített változatát tartalmazza. 
Minden iskola "lomtárában" találhatók olyan kidobásra szánt eszközök, amelyek használhatatlanok, vagy elavultak. Ha egy 
berendezés elromlik, nem jelenti azt, hogy barkácsolásra sem használható. 
Szeretnék bemutatni olyan saját készítésű eszközöket, melyek kidobásra szánt eszközökből készültek (pl.: informatikai 
hulladékok), vagy rendkívül olcsón megépíthetők, és az általános és középiskolai fizika oktatásban egyaránt használhatók.  

 

Házi készítésű nukleáris 
mérőeszközök (GM cső, ködkamra) 
Napjainkban sok számítógépes szimulációt lehet találni, sok 
videót és kísérletet tölthetünk le a youtube-ról. Ez a lehetőség 
nagyon kényelmes azoknak a tanároknak, akik időt akarnak 
megtakarítani, vagy félnek kísérleteket bemutatni. Az idő 
fontos tényező, hiszen a fizika óraszáma csak egy vagy kettő 
egy héten. A gondot csak az jelenti, hogy ezzel a multimédiás 
alkalmazásokkal éppen a fizikatanítás lényege vész el.  
A kétségtelenül látványos bemutatók elveszik a felfedezés 
örömét. A tanulók fogyasztókká válnak, ahelyett, hogy 
résztvevők lennének. A bemutatásra kerülő eszközök akár 
diákok által is elkészíthetők, és az áruk mégsem terheli meg 
túlzottan a költségvetést. Természetesen a felhasznált 
anyagok beszerezhetősége is fontos szempont volt. 
Megépítésükkel szemléltethetők, illetve mérhetők a 
magfizikai jelenségek. 

Saját építésű ködkamra 
Az elektromosan töltött részecskék megfelelő közegben - 
jelen esetben a "ködben", azaz izopropil-alkohol túltelített 
gőzében - kondenzációs magként szolgálnak, és jól látható 
nyomot hagynak. Innen ered a ködkamra elnevezés. A fenti 
elv alapján működő ködkamrát Charles Thomson Rees 
Wilson (1869-1959) skót fizikus fejlesztette ki. 
Házi körülmények között a legnagyobb problémát annak a 
hőmérsékletnek az előállítása jelenti, melyen a túltelített 
gőzben láthatóvá válnak a részecskék nyomai. A mintegy 
mínusz 30 C eléréséhez sok módszer kínálkozik. Számtalan 
leírásban találkozhatunk különböző hűtőkeverékek, vagy 
szárazjég alkalmazásával. Ezek beszerzése sajnos szinte 
lehetetlen, vagy - mint a szárazjég esetében - csak nagyobb 
mennyiségben megoldható.  
Munkám során olyan hűtési megoldást kerestem, mely 
bárhol elérhető és költséghatékony. Így jutott a választásom a 
Peltier modulokra [1]. Az általam használt modul 60 W-os, 
mérete 40x40x4,2 mm, elektromos adatai: áramfelvétele 6,4 A, 

maximális feszültsége 15,4 V. Elérhető hőmérsékletkülönbség 
60-70 C a két oldal között, ha a „meleg” oldalt 25 C-on 
tudjuk tartani. Így a kívánt mínusz 25-30 C elérhető.  
Használatuk egyedüli hátránya, hogy jelentős hőmérséklet-
különbség eléréséhez viszonylag nagy áramerősség 
szükséges, melyet a számítógépek tápegységével könnyen 
biztosíthatunk.   
A modul által termelt hő elvezetésére (fontos, hiszen a 
megfelelő hőmérsékletkülönbség csak így áll elő a két oldal 
között) egy olcsó és könnyen beszerezhető megoldást 
használtam: számítógép processzorának hűtésére szolgáló 
ventilátorral egybeépített hűtőtömböt. Ha még jobb 
hatásfokot kívánunk elérni, akkor a ventilátor nélküli 
hűtőtömböt folyó csapvízzel is hűthetjük.  

 
1. ábra: Házi ködkamra 

A hűtött térben - melyet egy fél literes befőttesüvegből 
alakítottam ki (1. ábra) az izopropil-alkohol párologtatását a 
befőttesüveg aljára ragasztott és alkohollal átitatott filc végzi 
(ne itassuk át nagyon, mert a fejjel lefelé fordításnál csak 
kicsorog az alkohol a filcből). A befőttesüveg fedelét belülről 
feketére festettem, így kontrasztosan jobban láthatók a 
"ködfonalak". A részecskék nyomának láthatóságát javítja, ha 
oldalról megvilágítjuk a készüléket.  
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Saját építésű Geiger Müller számláló  
Mérőeszközöm [2] a következő részekből áll: 

 tápegység, detektor és jelformáló elektronika 

 jelfeldolgozó elektronika 

A kapcsolóüzemű tápegység meghajtója egy "fél" NE556-os 
(NE555-ös) integrált áramkör bistabil üzemmódban. 

Induktivitásként egy üzemképtelen energiatakarékos 
fényforrásból kitermelt fojtótekercset használok. A szabá-
lyozás visszacsatolás révén valósul meg. A leosztott 
feszültséggel egy tranzisztort kapcsoltatva szabályozom a 
multivibrátor működését. (2. ábra) 

2. ábra: GM csöves detektor áramköre 
 
A GM-cső az egyetlen alkatrész, melynek beszerzése némi 
nehézségbe ütközik, és emiatt sokan le is mondanak a 
mérőeszköz megvalósításáról. Több típust kipróbálva az 
SBM-20 (СБМ20) mellett döntöttem. Hazai kereskedelemben 
is beszerezhető, de az internetről posta költséggel együtt 
nagyon kedvezményes áron hozzá lehet jutni.  
A nagyfeszültség egy 10 MΩ-os ellenálláson keresztül érkezik 
a GM csőre. Az impulzusok a 100 pF kapacitású kondenzáto-
ron jutnak az alakformáló elektronikába. Erre a célra a másik 
"fél" NE556-os integrált áramkört használom monostabil 
multivibrátor kapcsolásban. Az áramkör minden impulzusra 
11 ms időtartamú kimenő jelet szolgáltat, mely további 
feldolgozásra (számlálásra) alkalmas. Az egységek egyetlen 
panelen kerültek kialakításra (3. ábra) 

 
3. ábra: Az elkészült áramkör 

 

A jelfeldolgozó elektronika egyetlen áramkörre épül, a PIC 
16F887-es [3] mikrokontrollerre (4. ábra). A kontrolleren futó 
program végzi a számlálást, a mérési idő beállítását, és kezeli 
az LCD kijelzőt. Nyomógombok segítségével állítható a 
mérési idő – másodperc pontossággal – menüből vezérelve 
1 másodperctől 99 percig, választható továbbá egyszeri, vagy 
ciklikus mérés. Ciklikus mérésnél az előző mérés eredménye 
és a folyamatosan pörgő aktuális mérés látható a kijelzőn.   

 
4. ábra: Mikrokontrolleres kiértékelő elektronika 
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ARDUINO alapú mérőrendszer  
Az előző kapcsolásnál is felmerült, hogy az elektronika jelét 
számítógép segítségével dolgozzam fel. A mérőeszköz és a 
számítógép közötti kapcsolatra az Arduino-t használom.  

Az Arduino nemcsak a hardvert takarja, hanem az egész 
fejlesztőkörnyezetet is magában foglalja. A PC-n futó 
ingyenesen letölthető Arduino nevű programmal [4] könnyen 
írható a mikrovezérlőre kód, ami lefordítás után az USB 
kábelen keresztül az Arduino panelre tölthető. A 
fejlesztőkörnyezet által használt Arduino programnyelv a 
C++ egy egyszerűsített változata, amely rengeteg beépített 
könyvtárat tartalmaz, de sok ingyenes könyvtár is 
hozzáférhető.  

Egy másik programozási lehetőség a National Instruments 
által kifejlesztett LabVIEW program ingyenesen letölthető 
Arduino toolkitje [5]. A program diákigazolvánnyal 
rendelkező tanulók számára kedvezményesen, 3500 Ft körüli 
összegért elérhető, sőt 6 hónapra ingyenes licensz 
igényelhető. 
(Forrás: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-30610) 

 
5. ábra: Arduino a saját panellel 

Az Arduino "hagyományait" követve olyan panelt terveztem, 
ami egyszerűen ráültethető az alappanelre (4. ábra), de az 

előző pontban ismertetett kapcsolás is könnyen illeszthető. 
Csupán a nagyfeszültségű tápegység leosztott feszültségét 
kell az analog5-ös bemenetre, a jeleket pedig a digital5-ös 
bemenetre csatlakoztatni. A panel az Arduino alappanelről 
kapja a tápfeszültséget (+5 V) és a két említett jelet küldi 
vissza. Az Arduino-n futó program e két adatot küldi tovább 
USB kapcsolattal a virtuális soros porton a számítógép felé 
másodpercenként.  

A számítógépes kiértékelést LabVIEW nyelven írt program 
végzi (5. ábra). Ennek segítségével vehetjük fel a GM-cső 
karakterisztikáját, illetve végezhetünk méréseket (pl. felezési 
idő mérése). 

 
6. ábra: Kiértékelő program 

Összefoglalás 
Az említett eszközök elkészítése némi elektronikai ismeret 
birtokában nem nehéz feladat. Aki vállalkozik a feladatra, 
kiegészítheti az iskola, vagy akár saját mérőeszközeit a 
modern fizika oktatásában használható, olcsón előállítható 
berendezésekkel. 
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