
Geiger-Müller számláló 

MŰSZEREK HASZNÁLATA 

Geiger-Müller számláló 

1. ábra. A Geiger-Müller számláló 

kezelőpanelje. 

 

Bekapcsolás 

A készülék bekapcsolása előtt állítsa minimumra a nagyfeszültséget (High Voltage: 200 V a kapcsológombon és 
0 V a forgótárcsán). 
Kapcsolja be a készüléket (Power gomb), majd várjon 1-2 percet a mérés megkezdéséig! 

Beállítások 

Idő (timer): 60 sec (háttérmérésnél 300 sec) 
Nagyfeszültség (High Voltage): a feszültséget a kapcsológombon és a forgótárcsán beállított értékek összege adja 

Mérés 

Mérések előtt nullázzák a számlálót (reset gomb), a mérés a start gombbal indítható. A számlálás a beállított 
idő után automatikusan leáll. A mérés a stop gombbal bármikor megszakítható. 

 

1. Bekapcsolás előtt állítsa a feszültségszabályozót a minimum értékre (200 V). 

2. Bekapcsolás után várjon 1-2 percet a mérés megkezdéséig!  

3. A készüléket a gyakorlat végéig nem kell kikapcsolni. Ellenőrizze, hogy minden 
kapcsoló a kívánt értékre van-e beállítva, különösen a beállított feszültség értéknél! 

4. Fontos, hogy semmi esetre se lépje túl a megadott maximális feszültséget!  

5. Tilos ujjal érinteni a GM-cső végablakát és a radioaktív preparátumok felszínét! 

6. Kikapcsolás előtt a feszültséget vissza kell állítani a minimum értékre! 

Kikapcsolás 

A mérések befejezése után állítsa a nagyfeszültséget a legkisebb értékre, majd kapcsolja ki a készüléket. 
Ügyeljen arra, hogy a mérőtoronyban ne maradjon preparátum! 



MÉRÉSEK 

I. A GM-cső karakterisztikájának felvétele, munkafeszültségének meghatározása 

1. Helyezze az ólomtorony legfelső szintjére a standard urán preparátumot (U200) a műanyagtartó 
segítségével. 

2. Állítsa be a feszültséget 400, 420, 440, 450 V értékekre majd 50 V-os lépésekben emelje 800 V-ig és 
minden feszültségértéknél mérje a beütésszámot egy percen át. Az alacsonyabb feszültségeken a GM-cső 
még nem számol, ez nem hiba!  

3. Ábrázolja az impulzusszám/perc értékeket a feszültség függvényében a megfelelő Excel táblázatban a 
computer segítségével. A függőleges tengely a 0 értéknél kezdődjön. 

4. A függvényből állapítsa meg az adott cső munkafeszültségét, a plató alsó végének kezdete felett kb. 100 
V-al. A további méréseket ezzel a munkafeszültséggel végezze!  

II. Az átlagos háttér meghatározása  

1. Állítsa be az I . feladatban meghatározott munkafeszültséget! 

2. Az üres ólomtorony ajtaját csukja be és 5 percig (300 s) működtesse a számlálót. 

3. A kapott impulzusszámot öttel osztva megkapja az átlagos háttérintenzitás (impulzusszám/perc vagy cpm, 
counts per minute) értékét, amelyet minden további mérésből le kell vonni. 

III. A radioaktív bomlás statisztikus jellegének vizsgálata 

1. Helyezze a mintát (U200) a legalsó szintre.  

2. Mérje meg 5-ször 1-1 percig az urán preparátum impulzusszámát a munkafeszültségen.  

3. Számítsa ki az öt adat átlagát és ebből a mérési eredmények szórását (sx). 

4. Készítsen számegyenest és jelölje a mért értékeket és az átlagértéket. Vegye fel az [átlag ± sx] és az 
[átlag ± 2sx] tartományokat. Vizsgálja meg, hogy a mérési adatok közül hány helyezkedik el a 
tartományokon belül illetve kívül.  

IV. A geometriai faktor meghatározása három különböző magasságban  

1. Alsó, középső és felső helyzetben mérje meg az U200 standard urán preparátum beütésszámát 1-1 percig. 
Mindegyik mérés eredményéből vonja le a háttérintenzitást. 

2. Számítsa ki minden magasságra a geometriai faktor értékét.  
A természetes uránizotóp összetételéből és annak bomlási állandójából adódóan 1 mg urán átlagosan 12,4 
béta részecskét sugároz másodpercenként (számított érték). Tehát pl. uránoxidból (U308) készített 236 mg-
os preparátum (az atomtömegeket figyelembe véve urántartalma 200 mg) percenként 200 ⋅ 60 ⋅ 
12,4  =  149 000  részecskét sugároz. Ebből egy adott elrendezésben a detektor percenként I impulzust 
érzékel. A geometriai faktor kiszámítása az adott mérési pozícióra: 
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A geometriai faktor ismeretében meghatározható egy ismeretlen preparátum abszolút aktivitása. 

V. Ismeretlen preparátum abszolút aktivitásának meghatározása  

1. Helyezze az U-X preparátumot a középső magasságba. 

2. Mérje a beütésszámot háromszor 1 percig. Vegye az értékek átlagát és vonja ki a háttérintenzitást. 

3. A mért beütésszámot (imp/min) számítsa át imp/s-ra, majd ezt ossza el a geometriai faktorral! 

4. Az így kapott érték az abszolút aktivitás becquerelben (Bq) kifejezve. 

 

 Ne feledje, hogy a gyakorlat befejezése után a Radioaktív felezési idő mérése című 
gyakorlat megfelelő mérését is el kell végeznie! Ez a jegyzőkönyvébe külön 
gyakorlatként kerüljön be! 

 
 Kikapcsolás előtt a feszültséget vissza kell állítani a minimum értékre! 

 



Radioaktív felezési idő 

MÉRÉSEK 

A radioaktív felezési idővel kapcsolatos mérések két, egymástól kb. 14 illetve 21 napra lévő időpontban 
történnek. 

 

Fontos, hogy az első mérés alkalmával jegyezze fel (lásd 1.táblázat): 
a mérés időpontját, 
a preparátum azonosítóját, 
a preparátum helyét az ólomtoronyban. 

Ezekre az adatokra a második mérés elvégzéséhez, ill. a kiértékelés során lesz 
szüksége. 

I. A standard urán és az ismeretlen minta beütésszámának meghatározása, valamint az átlagos 

háttér megadása  

1. Állítsa a GM cső munkafeszültséget 600 V-ra. 

2. Határozza meg a háttérintenzitást, amennyiben ez a gyakorlaton még nem történt meg. Az üres ólomtorony 
ajtaját csukja be és 5 percig (300 s) működtesse a számlálót. A kapott impulzusszámot öttel osztva 
megkapja az átlagos háttérintenzitás H1 (impulzusszám/perc vagy cpm, counts per minute) értékét, amelyet 
minden további mérésből le kell vonni. 

3. Mérje meg az UT jelű urán-preparátum impulzusszámát 3×1 percig, majd a mérések átlagából vonja le a 
háttérintenzitást (H1), a kapott érték az U1.  

4. Mérje meg az ismeretlen radioaktív anyagot tartalmazó (XT jelzéssel ellátott) preparátum impulzusszámát 
ugyancsak 3×1 percig, átlagolja, majd a háttérintenzitást levonva, megkapja az X1 impulzusszám értékét! 
A kapott érték az X1. 

5. A mérési eredményeket (H1, U1, X1) és a mérés dátumát rögzítse a jegyzőkönyvben, az 1. táblázatnak 
megfelelően! 

II. A standard urán és az ismeretlen minta beütésszámának ismételt meghatározása, valamint az 

átlagos háttér megadása 

Kb. 2-3 hét elteltével ismételje meg a GM-csöves mérőberendezéssel az I.  pontban ismertetett 3×3 mérést 
ugyanazokkal az UT és XT preparátumokkal és jegyezze fel az átlagértékeket (H
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III. Az ismeretlen preparátum felezési idejének meghatározása és azonosítása  

1. Számítsa ki a két mérés között eltelt t időt napokban. 

2. Számítsa ki az ismeretlen minta felezési idejét (T1/2)  az alábbi egyenlet segítségével: 
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3. Vegye mindkét oldal logaritmusát és fejezze ki T1/2-t.  

4. A 2. táblázat alapján azonosítsa az ismeretlen radioaktív anyagot! 

 
Felezési idő mérése 

1. táblázat 
A mérés sorszáma 

és dátuma 

Preparátum 

helye 

Háttérintenzitás 

(H) 

Urán-preparátum 

intenzitása (U) 

Ismeretlen preparátum 

intenzitása (X) 

1:     

2:     

T1/2 = Ismeretlen preparátum: 



 

2. táblázat. Néhány, orvosi 

vagy biofizikai szempontból 

fontos izotóp felezési ideje és 

felhasználása. 

 

Izotóp  Felezési idő Sugárzás 

típusa 

Alkalmazási terület 

238U 4,5·109 év α atomenergia termelés 

14C 5,5·103 év β-  radiokarbon kormeghatározás 

3H 12,4 év β- kémiai nyomjelző 

60Co 5,3 év γ 
radioterápia, sterilizálás 

Shilling-teszt (B12 vitamin beépülés) 

45Ca 152 nap β- kutatás (Ca anyagcsere) 

35S 87,3 nap β- kutatás 

89Sr 51 nap β- 
radioterápia, csontáttét diagnosztika (Ca 

analóg) 

59Fe 47,1 nap β- vasmetabolizmus  vizsgálata (lépben) 

86Rb 19,5 nap β-, γ kutatás 

32P 14,3 nap β- kutatás: DNS, ATP nyomjelzés 

131I 8 nap γ pajzsmirigy szcintigráfia 

133Xe 5,2 nap γ ventillációs szcintigráfia 

198Au 2,7 nap β- radio-kemoterápia (brachyterápia) 

115Cd 2,3 nap β- kutatás 

24Na 14,6 óra β-, γ kutatás (vízháztartás) 

42K 12,4 óra β- véráramlás vizsgálata 

99mTc 6 óra γ szcintigráfiai nyomjelző 

19F 110 perc β+ PET kontraszt  

82Rb 78 másodperc β+ miokardium PET 

 
 



Gamma-abszorpció és spektrometria 

MŰSZEREK HASZNÁLATA 

Szcintillációs számláló 

1. ábra.  

A szcintillációs 

számláló 

kezelőfelülete. 

 

Bekapcsolás 

A készülék bekapcsolása előtt állítsa nullára a nagyfeszültséget (High Voltage forgatógomb)! Kapcsolja be a 
készüléket (Power), majd kis idő múlva a nagyfeszültséget adó egységet (High Voltage gomb)!  

 
A szcintillációs mérőfej drága eszköz. Soha NE lépje túl a feltüntetett 
maximális nagyfeszültséget! NE érintse meg a mérőfej kristályát!  

Mérés 

A nagyfeszülség gombnál a tárcsa fölötti ablakban levő számok 100V egységeket mutatnak. A 
küszöbfeszültség gomb esetében a tárcsa fölötti ablak mutatja az egész értékeket, a tárcsán lévő számok pedig 
a tizedeket. Mérések előtt nullázza a számlálót (Null gomb)! A számláló a Start gomb megnyomására indul, a 
beállított ideig számol, majd leáll, ekkor leolvasható. A beállított idő leteltével a piros lámpa kialszik. A mérés 
a Stop gombbal bármikor megszakítható. 

A műszer kikapcsolása 

Állítsa nullára a nagyfeszültség forgatógombját, ezt követően pedig kapcsolja ki a nagyfeszültséget, végül 
kapcsolja ki a készüléket! 

 
Kikapcsoláskor először a nagyfeszültséget csökkentse a minimumig, azután 
kapcsolja ki a nagyfeszültséget, legvégül a készüléket! 

MÉRÉSEK 

I. Gamma-sugárzás ólomban történő abszorpciójának vizsgálata 

Beállítások 

Nagyfeszültség: 870 V 
Erősítés: 16 dB 
Idő: 60 sec (háttér méréséhez ∞) 
Csatornaszélesség: ∞ 
Küszöbfeszültség: 0,5 V 

1. Rögzítse a műszer beállításait a jegyzőkönyvben. Mérje meg a háttér impulzusszámot preparátum nélkül. 
Az időt állítsa végtelenre, és mérjen 5 percig, majd a kapott értéket 5-tel osztva megkapja a percenkénti 
háttér impulzusszám (Iháttér) értékét. Az időt stopperrel mérje, és a számlálót a Stop gomb segítségével 
állítsa le. 

2. Az ólomtoronyba alulra helyezze be a Cs137 preparátumot, így elegendő hely marad az abszorbensek 
számára a preparátum és a detektor között. Helyezze fölé az abszorbenstartó keretet. 



3. Minden mérést háromszor végezzen el, és ezek átlagát számítsa ki. A továbbiakban ezekkel az 
átlagértékekkel dolgozzon. Mérje meg abszorbens nélkül (üres abszorbenstartó kerettel) a preparátum 
impulzusszámát 3 x 1 percig, majd helyezzen a preparátum és a detektor közé rendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
végül 8 db (egyenként 2 mm vastagságú) ólomabszorbenst és mindegyik esetben 3 x 1 percig mérje az 
impulzusszámot. 

4. A kapott impulzusszám értékeket ábrázolja az ólom rétegvastagságának függvényében (egy 
ólomabszorbens 2 mm vastag). Az ábra a megfelelő Excel munkalap segítségével készíthető el. A 
percenkénti hátteret a megfelelő cellába beírva, a számítógép kivonja azt az átlag impulzusszám 
értékekből, és görbét illeszt a mérési pontokra. 

5. A görbéről olvassa le a felező rétegvastagságot, és jelölje be a helyét!  

6. A felező rétegvastagság ismeretében számítsa ki a lineáris abszorpciós együtthatót! 

II. Gamma-sugárzás energiaspektrumának a felvétele 

Beállítások 

Nagyfeszültség: 870 V 
Erősítés: 16 dB 
Idő: 12 sec 
Csatornaszélesség: 0,2 V 
Küszöbfeszültség: 8,0 V – 1,8 V (0,2 V-os lépésekben) 

1. Ehhez a méréshez vegye ki az abszorbenstartó keretet, és helyezze a preparátumot a legfelső helyre. 
Rögzítse itt is a műszer beállításait a jegyzőkönyvben. 

2. Az így beállított energiaszelektív számlálóval vegye fel a Cs137 gamma-sugárzásának energiaspektrumát! 
Mérje meg az impulzusszámot, majd csökkentse a küszöbfeszültséget 0,2 V-tal, mérjen újra, s így tovább 
egészen a küszöbfeszültség 1,8 V-os értékéig! A csatornaszélesség 0,2 V, ami meghatározza a mérendő 
részecskék energiatartományát. A küszöbfeszültséget minden lépésben 0,2 V-tal csökkentjük, s így 
végiglépegetünk a preparátumból kisugárzott radioaktivitás teljes energiaspektrumán.  

3. A megfelelő Excel munkalap segítségével ábrázolja az impulzusszámokat a küszöbfeszültség 
függvényében! Jelölje meg a spektrum nevezetes részeit (fotocsúcs, Compton-él, Compton-tartomány, 
visszaszóródási csúcs, háttér)!  

4. A fotocsúcs leolvasott adatai alapján (ld. 2. ábra) állapítsa meg a detektort jellemző relatív (százalékos) 
felbontóképességet! 
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2. ábra. 137Cs izotóp szcintillációs 

detektorral felvett tipikus gamma-

spektruma és a fotocsúcs  

meghatározása.  

 

 

 

5.  A kapott érték alapján írja le következtetését a műszer spektroszkópiai célra történő alkalmazhatóságát   
    illetően.  

 

A mérések befejezése után állítsa a nagyfeszültséget nullára, majd kapcsolja ki 
a nagyfeszültséget, legvégül a készüléket! Ügyeljen arra, hogy a 
mérőtoronyban ne maradjon preparátum! 
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Béta-sugárzás abszorpciója, holtidő 

MŰSZEREK HASZNÁLATA 

Geiger-Müller számláló 

1. ábra. A Geiger-Müller számláló 

kezelőpanelje. 

 

Bekapcsolás 

A készülék bekapcsolása előtt állítsa minimumra a nagyfeszültséget (High Voltage: 200 V a kapcsológombon és 
0 V a forgótárcsán). 
Kapcsolja be a készüléket (Power gomb), majd várjon 1-2 percet a mérés megkezdéséig! 

Beállítások 

Idő (timer): 60 s (háttérmérésnél 300 s) 
Nagyfeszültség (High Voltage): A feszültséget a kapcsológombon és a forgótárcsán beállított értékek összege 
adja. 

Mérés 

Mérések előtt nullázzák a számlálót (reset gomb), a mérés a start gombbal indítható. A számlálás a beállított 
idő után automatikusan leáll. A mérés a stop gombbal bármikor megszakítható. 

 

1. Bekapcsolás előtt állítsa a feszültségszabályozót a minimum értékre (200 V). 

2. Bekapcsolás után várjon 1-2 percet a mérés megkezdéséig!  

3. A készüléket a gyakorlat végéig nem kell kikapcsolni. Ellenőrizze, hogy minden 
kapcsoló a kívánt értékre van-e beállítva, különösen a beállított feszültség 
értéknél! 

4. Fontos, hogy semmi esetre se lépje túl a megadott maximális feszültséget!  

5. Tilos ujjal érinteni a GM-cső végablakát és a radioaktív preparátumok felszínét! 

6. Kikapcsolás előtt a feszültséget vissza kell állítani a minimum értékre!!  

 

Kikapcsolás 

A mérések befejezése után állítsa a nagyfeszültséget a legkisebb értékre, majd kapcsolja ki a készüléket. 
Ügyeljen arra, hogy a mérőtoronyban ne maradjon preparátum! 
 



MÉRÉSEK 

I. Háttérintenzitás meghatározása 

1. Amennyiben a háttérintenzitást már meghatározta a Radioaktiv felezési idő méréshez, úgy használja azt 
az értéket és folytassa a II. feladattal.  

2. Állítsa be a munkafeszültséget 600 V-ra! Az üres ólomtorony ajtaját csukja be és 5 percig működtesse a 
számlálót. 

3. A kapott impulzusszámot öttel osztva megkapja az átlagos háttérintenzitást impulzusszám/perc 
egységekben, amelyet majd a számítógépen a megfelelő rovatba be kell írni. 

II. Béta-sugárzás abszorpciós paramétereinek meghatározása alumíniumban 

1. A mérőtoronyba tegye legfelülre az – először üres – abszorbens tartó keretet, majd közvetlenül az alá az 
Abs feliratú preparátumot. A további méréseknél mindig csak az abszorbenst cserélje, egyre vastagabbra. 

2. Mérje meg a preparátum impulzusszámát abszorbens nélkül, és különböző vastagságú abszorbensek 
esetén háromszor, 1-1 percig. A mért impulzusszámokat minden abszorbens-vastagságnál átlagolja. 

3. Ábrázolja az impulzusszám átlagértékeket a rétegvastagság függvényében a megfelelő Excel file 
segítségével!  

4. A kapott görbéről olvassa le a felező rétegvastagságot, majd számolja ki az abszorpciós együtthatót és a 
sugárzás maximális hatótávolságát. 

III. GM-cső holtidejének meghatározása 

1. A GM-cső holtidejének megméréséhez az A és B jelű, félkör alakú alumínium preparátum tokokat 
használja. Mindkettő megfogását egy tartócsavar segíti. Amikor a preparátumokat külön-külön méri, a 
plexi félkörrel helyettesítse a hiányzó preparátumot. 

2. Mérje meg a két preparátum impulzusszámát külön-külön, majd együtt (IA, IB, IA+B). Végezzen 3-3 mérést 
felső és alsó helyzetben is. 

3. Számolja ki az IA+IB - IA+B képlet segítségével az impulzus-különbséget mindkét esetben.  

4. Figyelje meg, hogy ha a preparátumokat felső helyzetben mérik (nagy impulzussűrűség), az IA+B és az 
IA+IB értékek különbsége nagyobb. Alsó mérési helyzetben (kisebb impulzussűrűség) az eltérés kisebb, 
azaz a holtidő kevésbé hamisítja meg a mérést. Ebből látható, hogy a különféle méréseket GM-csővel 
viszonylag kis (< 10 000 imp/perc) impulzus-sűrűséggel tanácsos végezni. 

5. A felső helyzetben mért értékekből számolja ki a GM-cső holtidejét: 

  
BA

BABA

II

III
τ

⋅⋅
−+= +

2
   (1) 

  

6. A perc/impulzus egységben kapott eredményt számítsa át ms/impulzus egységre! 

 

 

 Ne feledje, hogy a gyakorlat befejezése után a Radioaktív felezési idő mérése című 
gyakorlat megfelelő mérését is el kell végeznie! Ez a jegyzőkönyvébe külön 
gyakorlatként kerüljön be! 

 
 Kikapcsolás előtt a feszültséget vissza kell állítani a minimum értékre! 

 
 
 

 



Szcintigráfia 1 

MŰSZEREK HASZNÁLATA 

Szcintillációs számláló 

1. ábra. 

A szcintillációs 

számláló 

kezelőfelülete. 

 

Bekapcsolás 

A készülék bekapcsolása előtt állítsa nullára a nagyfeszültséget (High Voltage forgatógomb)! Kapcsolja be a 
készüléket (Power), majd kis idő múlva a nagyfeszültséget adó egységet (High Voltage gomb)! 
  

 
A szcintillációs mérőfej drága eszköz. Soha NE lépje túl a feltüntetett 
maximális nagyfeszültséget! NE érintse meg a mérőfej kristályát!  

Mérés 

A nagyfeszülség gombnál a tárcsa fölötti ablakban levő számok 100V egységeket mutatnak. A 
küszöbfeszültség gomb esetében a tárcsa fölötti ablak mutatja az egész értékeket, a tárcsán lévő számok pedig 
a tizedeket. Mérések előtt nullázza a számlálót (Null gomb)! A számláló a Start gomb megnyomására indul, a 
beállított ideig számol, majd leáll, ekkor leolvasható. A beállított idő leteltével a piros lámpa kialszik. A mérés 
a Stop gombbal bármikor megszakítható. 

A műszer kikapcsolása 

Állítsa nullára a nagyfeszültség forgatógombját, ezt követően pedig kapcsolja ki a nagyfeszültséget, végül 
kapcsolja ki a készüléket! 
 

 
Kikapcsoláskor először a nagyfeszültséget csökkentse a minimumig, azután 
kapcsolja ki a nagyfeszültséget, legvégül a készüléket! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  



Szcintigráfia 2 

MÉRÉSEK 

I. Szcintillációs mérőfej munkafeszültségének meghatározása 

Beállítások 

Nagyfeszültség: 500 V-tól 900 V-ig 50 V-os lépésekben 
Erősítés: 16 dB 
Idő: 30 s 
Csatornaszélesség: ∞ (végtelen) 
Küszöbfeszültség: 0,1 V (Ne állítsa el!) 

1. Állítsa be a készüléken a megadott paramétereket! Mérje meg a feltüntetett feszültséghatárok között 50 
voltonként a preparátum jelenléte nélkül az impulzusszámokat. Ez a háttér, vagy zaj (A). 

2. Helyezze a preparátumot pontosan a mérőfej alá. 

3. Végezze el ugyanazt a mérést, mint az 1. pontban, ügyeljen, hogy eközben se a preparátum, se a mérőfej 
ne mozduljon el. 
Így megkapja a háttér+jel értékeket (B). Mérés után tegye vissza a preparátumot az üveg tárolóedénybe. 

4. Írja be az adatokat számítógépen a megfelelő táblázatba. A számítógép minden feszültségnél kiszámolja 
a két impulzusszám különbségét (C=B–A), azaz a hasznos jelet, valamint a különbség és a háttér (zaj) 
hányadosát: 

 
A

AB
D

−=     (1) 

 
Ez utóbbi az úgynevezett jel/zaj viszony (D).  

5. A program ábrázolja mind a négy paramétert a feszültség függvényében. Ekkor a 2. ábrához hasonló 
grafikont kell kapnia. 

Figyeljen arra, hogy az A, B, C görbék értékeit impulzus/perc-ben kapja, a D viszont relatív érték, ezért a 
D görbéhez tartozó skála az impulzusszáméval szemben, külön ordinátán szerepel, rajztechnikailag 
előnyös léptékben. 

6. Határozza meg az ábra alapján a munkafeszültséget. Ez a fenti esetben körülbelül a nyíllal jelzett helyen 
van, ahol a következő 3 feltétel teljesül:  

• a háttérintenzitás (A) alacsony 
• a háttérrel korrigált jel (C) telítésben van („plató”) 
• a jel/zaj viszony (D) közepes 

2. ábra. Szcintillációs 

számláló 

munkafeszültségének 

meghatározása. 
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II. A kazettában lévő sugárzó anyag térbeli eloszlásának meghatározása 

Beállítások 

Nagyfeszültség: az 1. feladatban megállapított munkafeszültség 
Erősítés: 16 dB 
Idő: 12 s 
Csatornaszélesség: ∞ (végtelen) 
Küszöbfeszültség: 0,1 V (Ne állítsa el!) 

1. Helyezze a kazettát a mérőfej alá és végezzen egy-egy mérést minden koordinátapontban (A1-től I7-ig). 
Rögzítse a kapott adatokat  az 1. táblázathoz hasonlóan a jegyzőkönyvébe!  

 

 

3. ábra. A 

szcintigráfia 

modellje. 

 

 

 

1. táblázat. 

Szcintigráfiás 

felület. 

 

 A B C D E F G H I 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

 

2. Vigye be az adatokat a megfelelő Excell táblázatba. Az adatok bevitele után tekintse meg az impulzusok 
eloszlásának színes, háromdimenziós képét majd nyomtassa ki ennek fekete/fehér változatát. Azonosítsa 
a szcintigramon a „hideg” (a környezeténél kisebb aktivitású) és a „forró” (a környezeténél kiugróan 
magasabb aktivitású) helyeket, gócokat leírva azok koordinátáit.  

3. Határozza meg a mintán lévő rajz segítségével, hogy a „forró góc” mely szervre esik!  

 

 

A széleken elhelyezkedő kisebb aktivitású helyek nem „hideg” gócok, csak 
azok, amelyeket minden oldalról „melegebb” pontok vesznek körül. 

 

Szcintillációs 
detektor

Feltérképezendő kazetta

A

1
2

B D G IC E F H

3
4

5
6

7
8



Optika 

MÉRÉSEK 

I. Gyűjtőlencsék törőerősségének meghatározása 

1. Rögzítse az ernyőt 120 -150 cm távolságra a tárgytól (a „T” alakú kivágás síkjától). 

2. Helyezze az 1. számú lencsét a lencsetartóba, majd a lencse helyzetének változtatásával állítsa be az éles 
(kicsinyített) képet az ernyőn. 

3. Mérje meg a tárgytávolságot (a lámpa T alakú kivágást tartalmazó elülső síkja és a lencse közepe között) 
és a képtávolságot (a lencse közepe és az ernyő közepe között). 

4. Számítsa ki a lencse fókusztávolságát a lencseegyenlet segítségével.  

5. Számítsa ki a lencse törőerősségét.  

Ne feledje: ahhoz, hogy a törőerősséget dioptriában kapja meg, a fókusztávolságot méterben kell 
megadnia. 

6. Ismételje meg a mérést a 3. számú lencsével. 

II. Törőerősségek összeadódásának igazolása 

1. Helyezze az 1. és 3. számú lencsét együtt a lencsetartóba, lapos felükkel egymás felé, hogy ne 
karcolódjanak, majd a lencsék helyzetének változtatásával állítsa be az éles képet az ernyőn. 

2. Mérje meg a tárgytávolságot és a képtávolságot. 

3. Számítsa ki a lencserendszer fókusztávolságát és törőerejét. 

4. Számítsa ki a lencserendszer törőerősségét az I. feladatban mért törőerősségek alapján, a törőerősségek 
összeadódási szabályát felhasználva. 

5. Hasonlítsa össze a két értéket. 

III. Szórólencse törőerősségének meghatározása 

1. Helyezze az 1. és 2. számú lencsét együtt a lencsetartóba, lapos felükkel egymás felé, hogy ne 
karcolódjanak, majd a lencsék helyzetének változtatásával állítsa be az éles képet az ernyőn. 

2. Számítsa ki a lencserendszer fókusztávolságát és törőerejét.  

3. A törőerősségek összeadódási szabálya alapján, felhasználva az 1. számú lencse törőerősségét, számítsa 
ki a 2. számú lencse törőerősségét. 

4. Írja le, miért volt szükség a fenti módszerre, azaz miért nem határozható meg a szórólencse törőerőssége 
az I. feladatban használt egyszerű módszerrel. 

IV. A rövidlátó (myop) szem képalkotásának modellezése 

1. Helyezze a lencsetartóba az 1. lencsét, állítson be rögzített 120 cm-es lámpa-ernyő távolságot, majd 
keresse meg az éles képet az ernyőn. Ez a helyzet modellezi a normál (egészséges) szemlencse – retina 
távolságot. 

2. Modellezze a rövidlátó szemet azáltal, hogy az ernyőt 4 centiméterrel távolabb helyezi. Figyelje meg, 
hogy a kép életlenné válik, mivel az éles kép az ernyő („retina”) előtt keletkezik. 

3. Keresse meg a rendelkezésre álló a, b, c és d lencsék közül azt, amellyel korrigálható a kép. 

4. Mérje meg a tárgy- és képtávolságot, majd a lencseegyenlet, illetve a törőerősségek összeadódási szabálya 
alapján határozza meg a korrigáló lencse törőerősségét. 



V. A távollátó (hypermetrop) szem képalkotásának modellezése 

1. Az előző feladathoz hasonló elrendezésben keresse meg újra az éles képet az 1. lencsével. 

2. Modellezze a távollátó szemet azáltal, hogy az ernyőt 5 centiméterrel közelebb helyezi a lencséhez, így 
az éles kép az ernyő („retina”) mögött keletkezik.  

3. Keresse meg az a, b, c, d lencsék közül azt, amellyel korrigálható a kép. 

4. Határozza meg a kiválasztott lencse törőerősségét a IV. feladathoz hasonló módon. 

VI. Képalkotás rögzített tárgy-kép távolság esetén 

1. Állítson be egy rögzített, 120 cm-es tárgy-kép (lámpa-ernyő) távolságot. 

2. Helyezze a lencsetartóba a 4. lencsét, és keresse meg azt a két helyzetet, amikor éles képet kap. 

3. Mindkét helyzetben mérje meg a tárgy- és képtávolságot. 

4. Mindkét esetben számítsa ki a nagyítást. Igazolja, hogy a két nagyítás szorzata egyenlő 1-el. 

 
 



Abszorpciós fotometria  

MŰSZEREK HASZNÁLATA 

Jasco V-550 UV/Vis spektrofotométer és Spectra Manager program 

Bekapcsolás 

Az alább következő Kapcsolja be a fotométert majd 
várjon 1-2 percet. Kapcsolja be a számítógépet és 
várjon, amíg az operációs rendszer elindul, majd 
nyissa meg a Spectra Manager programot. Válassza a 
Spectrum Measurement elemet a jobb oldali listából, ami 
új ablakban fog megnyílni.  

Paraméterek beállítása/ellenőrzése  
Measurement menü /Parameter almenü 

Start: 550nm (hullámhossz intervallum vége)  

End: 350nm (hullámhossz intervallum eleje) 

Data Pitch: 1 nm  

Scanning speed: 400 nm/min 

Beállítás/ellenőrzés befejeztével nyomja meg az OK 
gombot. 

A mérés menete 
Az alább következő lépéseket (I. – III. feladat ) 
ismételje meg a különböző pH-jú pufferoldatok 
mindegyikével. Mindig két mérést végezzen egymás 
után: először vegye fel az alapvonalat két azonos  
pufferoldatot tartalmazó küvettával (I.), majd az 
egyik küvettát kicserélve vegye fel az előzővel azonos 
pH-jú pufferbe beoldott fluoreszcein abszorpciós 
spektrumát (II. ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Kezdje a mérést a legalacsonyabb pH-jú oldattal és sorban haladjon felfelé! 

Mérések között öblítse ki a küvettákat! 

A küvettákat csak a recés oldaluknál fogja meg, ne érintse az átlátszó oldalt! 

Figyeljen arra, hogy a műszerbe behelyezéskor a küvetta átlátszó oldalával essen a 
fényútba! 



MÉRÉSEK 

I. Alapvonal felvétele 

1. Pipettázzon a két jelöletlen küvettába 2-2 ml-t a megfelelő pH-jú pufferoldatból. Helyezze őket a 
fotométer két küvettatartójába figyelve a recézett oldalak elhelyezkedésére, majd csukja be a fedelet. 

2. Válassza a Measurement /Auto zero parancsot.  

3. Ellenőrizze a Measurement / Baseline almenüben, hogy a Baseline Correction kipipálva legyen, a Full Wavelength 
NE legyen kipipálva. 

4. Indítsa az alapvonal felvételét a Measure feliratú gombbal. 

5. A mérés végén egy új ablakban (Spectra Analysis) megjelenik az alapvonal (baseline). Ha a spektrum 0 
körül mozog (± 0,01 tartományban), akkor a mérés helyes és továbbléphet. Zárja be az alapvonal 
spektrumát a Spectra Analysis ablakon belül, majd Cancel-lel lépjen ki a Parameters - save ablakból (ha 
megjelenik), azaz nem kell menteni az alapvonal spektrumát. 

II. Abszorpciós spektrum felvétele 

1. Pipettázzon a zölddel jelölt küvettába 2 ml-t az előző pufferoldatból és adjon hozzá 20 μl fluoreszceint. 
A nagyobb pipettával keverje össze az elegyet, óvatos fel-le pipettázással.  

2. Cserélje ki a fotométerben a közelebbi, S jelű tartóban (S = sample, minta) lévő pufferoldatos küvettát a 
fluoreszceint tartalmazóra. 

3. Indítsa el a spektrum felvételét a Start gombbal 

4. A kész spektrum ismét a Spectra Analysis ablakban jelenik meg.  

III. Abszorbancia értékek leolvasása 

1. Belekattintva a spektrumot tartalmazó ablakba, a függőleges piros vonal mozgatásával (egér/kurzor) 
olvassa le a kívánt hullámhosszon (490 nm) az abszorbanciát, ami a képernyő jobb alsó sarkában jelenik 
meg. 

2. A mért abszorpciós spektrumot megtarthatja, a Spectra Analysis ablakot nem kell bezárni a méréssorozat 
végéig. 

 
A spektrumok megtekintésére szolgáló (Spectra Analysis) ablakból való kilépéskor az el 
nem mentett görbék elvesznek! Javasoljuk az abszorbancia értékek azonnali leolvasását 
490 nm-nél, a következő mérés előtt! 

3. Írja le az adott pH értéket és a hozzá tartozó abszorbancia értéket! Foglalja az értékeket táblázatba! 

4. Ismételje meg az I. – II. – III. feladat  lépéseit minden pH értéken (pH 2-től pH 12-ig). Figyelje meg a 
spektrumok eltolódását a pH hatására. 

IV. A fluoreszcein pKs értékének meghatározása  

1. Ábrázolja az abszorpció értékeket (A490) a pH függvényében, mm-papíron! 

2. Illeszen szigmoid görbét a pontokra és jelölje AP és AD értékeket! 

3. Határozza meg a görbe inflexiós pontját (azt a pontot, ahol a protonált és a deprotonált forma egyenlő 
mennyiségben van jelen) és ez alapján olvassa le a sav-bázis disszociációs állandó (pKs) értékét (ez az 
inflexiós pontnak megfelelő érték a vízszintes tengelyen)! 

4. Számítsa ki a pKs értékeket azon pontok esetén, ahol a protonált és a deprotonált alak összemérhető 
koncentrációban van jelen (általában pH 5-8 között), felhasználva az (1) egyenletet, majd átlagolja az 
értékeket. Ez lesz a sav-bázis disszociációs állandó, a pKs. 
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5. Hasonlítsa össze a grafikon alapján és a számítással kapott értékeket! 

    



Vérnyomásmérés  

MŰSZEREK HASZNÁLATA 

Riva-Rocci-féle vérnyomásmérő 

A higanyos nyomásmérő elvén működik az indirekt (nem invazív) vérnyomásmérésre használt higanyos, 
úgynevezett Riva-Rocci-féle vérnyomásmérő, amelynek főbb részeit a 1. ábra mutatja. A gumimandzsettában 
lévő nyomás a higanyoszlop melletti skálán olvasható le. A vérnyomásmérés alapja az, hogy a mandzsettában 
létrehozott túlnyomással befolyásolni lehet a vér áramlását az ereken belül. 

1. ábra. Riva-Rocci-féle 

vérnyomásmérő. 

 

 

 

 

A vérnyomást jobbkezeseknél általában a bal felkaron szokták mérni.  

A mérést lehetőleg szabad karon végezze, mert a feltűrt pulóver, vagy ingujj szorítása 
megváltoztathatja a mérés eredményét.  

Vérnyomásmérésnél ügyeljen arra, hogy a felkarra helyezett mandzsetta a szív magasságában 
legyen, mert így a hidrosztatikus nyomás hatása nem befolyásolja a vérnyomásmérés 
eredményét. 

Vérnyomásmérés  Riva-Rocci-féle vérnyomásmérővel 

1. A teljesen leeresztett gumimandzsettát feltekerjük a felkar középső részére, ügyelve arra, hogy a 
könyökhajlat vonala és a mandzsetta alsó széle között kb. 1-2 cm távolság legyen (2. ábra)! A mandzsettát 
rögzítjük, majd elzárjuk a gumiballon szelepét a szelepcsavarral.  

2. ábra. A mandzsetta 

helyes felhelyezése. 

 

 

2. A könyökhajlatban tapintással megkeressük a pulzáló artériát (arteria cubitalis). A pulzálás fölé helyezzük 
később a fonendoszkóp membránját vagy tölcsérét (3. ábra).  

3. A radialis pulzus tapintása mellett a gumipumpa segítségével annyi levegőt pumpálunk a 
gumimandzsettába, hogy a benne lévő nyomás hatására a felkari artéria (arteria brachialis) elzáródjék. Az 
arteria brachialis elzáródását a radiális pulzus eltűnése jelzi (3. ábra). Kb. 30 Hgmm-el tovább növeljük 
a mandzsettanyomást.  

 
Ne tartsa hosszan a mandzsettanyomást a szisztolés vérnyomás felett, mert ez a 
kar súlyos károsodását okozhatja a vérellátási zavar miatt! 

Gumi pumpa

Szelepcsavar

GumicsőMandzsetta

Nyomásmérő



3. ábra. Hallgatózás és 

tapintás a 

vérnyomásmérés során.  

 

 

4.  A fonendoszkóp membránját vagy tölcsérét a könyökhajlatban a már korábban megkeresett helyre 
tesszük. Ilyenkor, mivel nincs véráramlás, nem hallani semmit. 

5. A szelepcsavart kissé kicsavarva hagyjuk a mandzsettanyomást lassan, másodpercenként 2-3 Hgmm-rel 
csökkenni. Amint a mandzsettanyomás a szisztolés vérnyomás alá esik, megindul a véráramlás, melyet a 
fonendoszkóppal hallható surranó-dobbanó hangjelenség, a Korotkov-hang kísér. A Korotkov-hang 
ismétlési frekvenciája egyenlő a pulzusszámmal és ennek megfelelően a szívfrekvenciával. A Korotkov-
hang addig hallható, amíg a mandzsettanyomás a diasztolés nyomás alá nem csökken.  

6. A Korotkov-hang megjelenésekor leolvasott mandzsettanyomás a szisztolés, míg a hang eltűnésekor 
leolvasott érték a diasztolés nyomásnak felel meg. 

Automata, elektromos vérnyomásmérő 

1. Bekapcsolás után helyezze fel a mandzsettát (4. ábra), várja meg míg a műszer automatikusan kalibrálja 
magát, ekkor a kijelzőn 0 jelenik meg. 

2. A Start gomb megnyomásával a vérnyomásmérő felpumpálja a mandzsettát kb. 150 Hgmm-ig, ezután 
automatikus, folyamatos nyomáscsökkenés mellett a mérés elindul. 

3. A mérés végeztével a műszer automatikusan kijelzi az eredményeket, SYS felirat felett a szisztolés, DIA 
felirat felett pedig a diasztolés értéket, a megjelenő P betűt követő szám pedig a pulzusszámot jelzi. A 
mérés végén engedje le a mandzsettát. 

4. ábra. Automata, 

elektromos 

vérnyomásmérő. 

 

 

MÉRÉSEK 

I. Vérnyomásmérés Riva-Rocci-féle és elektromos vérnyomásmérővel 

 Mindenki a saját vérnyomás-értékeit jegyezze le a füzetébe! 

1. Mérje meg társa vérnyomását nyugalomban a Riva-Rocci-féle, majd az elektromos vérnyomásmérővel. 
Írja fel a pulzusszámot is. 

2. Miután társa 30 guggolást végzett, mérje meg a vérnyomását újra, mindkét eszközzel. A guggolások 
befejezése után lehetőleg azonnal végezze el a vérnyomásmérést.  

3. Cseréljen szerepet mérőtársával és ismételjék meg a mérést.  

4. Írja le a jegyzőkönyvébe a saját karján mért vérnyomás értékeit Hgmm egységekben, majd számolja át 
az értékeket SI, azaz kPa egységekbe (1 Hgmm = 0,1333 kPa). (A higanyos vérnyomásmérőről a kPa 
értékek közvetlenül is leolvashatók.)  



Elektrokardiográfia 

MÉRÉSEK 

I. EKG görbe felvétele  

 Mindenki a saját EKG-felvételét értékelje ki és ragassza a jegyzőkönyvbe!  

1. Törölje le az elektródák bőrrel érintkező felületét az alkoholos fertőtlenítőszerrel! 

2. Felhelyezés előtt kenjen egy kevés EKG gélt az elektródára az érintkezés biztosítása érdekében. 

3. Csíptesse fel az elektródákat mérőtársa végtagjaira, a megfelelő helyekre (jobb kar – piros, bal kar – 
sárga, bal láb – zöld, jobb láb – fekete, lásd 1. táblázat)! Az EKG felvétele alatt mérőtársa dőljön hátra 
és lábát tegye fel egy székre. Fontos, hogy ne mozogjon, ne fogja meg kezével sem az asztalt, sem a 
széket és  ügyeljen arra, hogy kezei és lábai ne érjenek egymáshoz. 

1. táblázat. A gyakorlaton 

használt EKG elvezetések. 

 

I. elvezetés jobb kar (piros) - bal kar (sárga) 

II. elvezetés jobb kar (piros) - bal láb (zöld) 

III. elvezetés bal kar (sárga) - bal láb (zöld) 

földelés jobb láb (fekete) 
 

4. Ellenőrizze a műszeren, hogy az érzékenység 1 mV/cm és a futási sebesség 25 mm/s. 

5. Válassza ki az I elvezetést (LEAD)! Az EKG görbe rajzolása a START/STOP gombbal indítható illetve 
állítható le. Az egyes elvezetések közötti váltáshoz nem szükséges leállítani a készüléket, a LEAD gomb 
megnyomására a készülék automatikusan vált és pár másodperc után folytatja az EKG felvételt (1. 
ábra). 

6. Vegyen fel I, II, III elvezetésben, elvezetésenként 4-5 szívciklusra kiterjedő regisztrátumot és ragassza 
be a jegyzőkönyvébe! 

1. ábra. A gyakorlaton használt 

EKG készülék kezelőpanelja. 
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II. EKG hullámok jellemző adatainak meghatározása 

1. Azonosítsa saját EKG felvételén az egyes hullámokat a II. elvezetésben felvett görbén (vagy ott, ahol a 
legjobban látszanak) és jelölje a hullámokat a papíron (P,Q,R,S,T). 

2. Mérje meg az előző elvezetésben azonosított hullámok amplitúdóját mm-ben és kovertálja át mV-ba.  

3. Olvassa le a papír futási sebességét az EKG készülékről vagy a papírról (általában 25 mm/s), és ennek 
ismeretében számolja ki az R-R a P-Q és a QRS időtartamokat. 

III. Pulzusszám meghatározása az EKG görbe alapján 

A II/3-as pontban mért R-R időtartam segítségével számolja ki a percenkénti pulzusszámot. 



IV. A szív elektromos tengelyének meghatározása 

1. Mérje meg a felvett EKG görbén mindhárom elvezetésben az R hullámok amplitúdóját (R1, R2, R3). 

2. Rajzoljon a jegyzőkönyvébe egy egyenlő oldalú háromszöget, csúccsal lefelé. Az Einthoven 
háromszögnek megfelelően mérje fel a két legnagyobb R hullám (általában R2 és R3) amplitúdóját a 
megfelelő oldalakra és megfelelő irányban, a 2. ábrához hasonló módon. 

3. Szerkessze meg az eredő vektort! (Állítson merőlegeseket a két R vektor kezdő-, ill. végpontjára. A 
merőlegesek metszéspontjai meghatározzák az eredő vektor kezdő ill. végpontját.) 

2. ábra. A szív elektromos 

tengelyének szerkesztése az 

Einthoven-féle háromszög 

segítségével. 
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4. Vetítse le az így kapott eredő vektort a háromszög harmadik oldalára: ez megadja a harmadik elvezetés 
R vektorát. Hasonlítsa össze a vetület hosszát az ECG görbén mért értékkel! 

5. Mérje meg szögmérővel a szív elektromos tengelyének irányát (a vízszintes helyzethez viszonyítva), 
majd a 3. ábra alapján  állapítsa meg a szív elektromos tengelyállásának típusát! 

 

3. ábra. Tengelyállások a szívben.  

 

 

-30°

0°

+30°

-150°

+60°

+90°
+120°

balra deviált

horizontális

indifferens

meredekjobbra deviált

kóros jobb 

deviáció

kóros bal deviáció

 



Ultrahang 

MŰSZEREK HASZNÁLATA 

 A Picker LS2700 diagnosztikai ultrahang készülék kezelése 

A készülék be- és kikapcsolása a főkapcsolóval történik (POWER ON/OFF). A felső monitort külön be lehet 
kapcsolni. A transzducer mérőfelületét használat előtt kenjék be ultrahang géllel.  

1. ábra. Az ultrahang készülék 
kezelőpanelja 

 

A gyakorlat szempontjából lényeges kezelőpult funkciók a következők: 
 

FREEZE 
Kimerevíti a képet, kikapcsolja a transzducert. Mérni csak kimerevített képen 
lehetséges. Újbóli megnyomására visszavált élőképre. Ha nincs használatban a 
transzducer legyen kikapcsolt állapotban. 

ZOOM ON/OFF Nagyítja a kép transzducer felőli részét. 

ZOOM N/M/F 
Közelre/középre/távolra zoom-ol.  A mérésekhez legyen mindegyik kikapcsolva, mert 
torzítja a távolságmérést. 

Joystick ON/OFF 
Be/kikapcsolja a kurzort, ekkor a képernyőn megjelenik egy joystickkel mozgatható 
kereszt. 

Joystick START/STOP Távolságmérés indítása, megállítása. 

GAIN CONTROL 
Erősítés (általános/közel/távol). A GAIN/NEAR/FAR gombok csavargatásával 
beállíthatja az optimális képminőséget. 

 
Távolságmérés: (a mérés előtt ki kell merevíteni a képet: FREEZE) 

 

CALIPER be (zölden világit) 
(billentyűzeten balra) 

Tolómérő aktiválása (a kurzor átvált keresztre). Vigye a kurzort a mérés kezdőpontjára, 
majd a START gombbal indítsa a távolságmérést. A lineáris távolság a képernyő bal alsó 
sarkában olvasható le mm-ben (D=distance). STOP gombbal megállítható és új mérés 
kezdhető. 

 
Kerület és területmérés: (a mérés előtt ki kell merevíteni a képet: FREEZE) 

 

CALIPER ki 
(billentyűzeten balra) 

A kurzor kerület és területmérés funkcióban (a kurzor visszavált négyzetre). Vigye a 
kurzort a mérés kezdőpontjára, majd a START gomb megnyomása után szabadkézi 
rajzot húzhat a képen. A vonal hossza a képernyő bal alsó sarkában olvasható le mm-
ben (C=circumference). A STOP megállítja a mérést és kiszámolja a körülrajzolt terület 
nagyságát (A=area). A joystick kikapcsolásával a rajzolt vonal eltűnik. 

 
A mérések végeztével az ultrahang gélt törölje le az edényekről! 

 



MÉRÉSEK 

I. A műszer kalibrációjának ellenőrzése 

1. Helyezzen megfelelő mennyiségű csatoló közeget (gélt) a transzducer felszínére!  

2. Illessze a transzducert a vízzel töltött műanyag mérőkád 0 cm felőli oldalához!  

3. A mellékelt üvegbotot mártsa a fedőbe fúrt mérőpontokon keresztül a mérőkádba, és képét azonosítsa a 
készülék képernyőjén!  

4. Állitsa meg a képet (FREEZE) és mérje meg az üvegbot transzducertől mért távolságát minden mérési ponton 
az ultrahang készülék tolómérő funkciója segítségével!  

5. A valós és a készülékkel mért távolságokból szerkessze meg milliméterpapíron a térbeli kalibrációs görbét, 
amelyen ábrázolja a mért távolságot a valós távolság függvényében! 

II. Az ultrahang terjedése glicerinben és metanolban 

1. Mérje meg a vízzel töltött mérőkád hosszát ultrahang segítségével, majd végezze el a mérést glicerinnel, 
illetve metanollal töltött mérőkád esetében is! (Metanol esetében a „legfehérebb” és legegyenesebb, alsó 
vonalat figyeljék!) 

 

Figyelem, a metanol méreg! A kádak fedeleit nem kell eltávolítani a 
méréshez. 

2. Felhasználva, hogy a hang terjedési sebessége vízben 1500 m/s (25°C-on), az (1) egyenlet alapján 
számítsa ki az ultrahang terjedési sebességét glicerinben, illetve metanolban! 

 víz
x víz

x

d

d
=v v  (1) 

ahol dvíz és dx a vízzel illetve glicerinnel vagy metanollal töltött kád képernyőn mért hossza. 

3. Számítsa ki a glicerin és a metanol fajlagos akusztikus impedanciáját (ρglicerin = 1260 kg/m3, ρmetanol = 791 
kg/m3)!  

III. Reflektivitás számolása közeghatárokon 

A II. feladat  eredményeit felhasználva számolja ki a reflektivitás értékeit víz-glicerin és metanol-víz 
határfelületen (a víz fajlagos akusztikus impedanciája 1,49 x 106 rayl). 

IV. Különböző anyagok (víz, levegő, Ca(OH)2-szuszpenzió) akusztikus sajátosságainak jellemzése 

1. A különböző anyagokkal (víz, levegő, Ca(OH)2-szuszpenzió) megtöltött gumiujjakat tartsa a vízzel töltött 
mérőkádba. 

2. Rajzolja le és értelmezze egy-egy mondatban (az akusztikus impedancia és a reflektivitás segítségével) a 
róluk alkotott ultrahang-felvételeket. 

V. Modelltárgy belső szerkezetének feltérképezése ultrahang segítségével 

1. A modelldobozt úgy helyezze el, hogy a tetőn látható refrenciapont (X), a transzducer felőli oldalon, a 
transzducerhez képest jobbra legyen. 

2. A transzducer fel-le mozgatásával keresse meg a dobozban lévő tárgyakat. Készítsen vázlatos (2D) rajzot, 
és mérje le a dobozban látható objektumok kerületét és területét! Ehhez használja az ultrahang készülék 
megfelelő funkcióját (CALIPER ki). 

VI. Szorgalmi feladatok 

1. „Bonus box” 

Vizsgálja meg a „Bonus box” felíratú modell-dobozt az előző feladat alapján és azonosítsa az elrejtett 
tárgyakat. 

2. A máj és a lép akusztikus sajátosságainak vizsgálata 

A transzducert illessze a jobb (máj vizsgálata) vagy a bal (lép vizsgálata) bordaív alá! A vizsgálatot álló 
mérőtársán végezze! Annak érdekében, hogy a máj, illetve a lép széle a bordaív alá nyúljon, a vizsgálatot 
mély belégzésben kell elvégezni, mert ilyenkor a megfeszülő rekeszizom lefelé tolja ezeket a szerveket. 



Hőmérsékletmérés 

MÉRÉSEK 

I. A termoelem és a termisztor kalibrációs grafikonjának elkészítése 

1. Csatlakoztassa a termoelem kivezetéseit a voltmérőhöz! 

2. Csatlakoztassa a termisztort az ellenállás mérés üzemmódba kapcsolt multiméterhez. (A termisztor 
kivezetéseit csatlakoztassa a multiméter COM ill. V/Ώ bemeneteihez, a forgótárcsát állítsa az Ohm 
tartományba) 

3. Merítse bele a termoelem egyik végét a fedővel ellátott edényben található jég-víz keverékbe: ez szolgál 
majd hidegpontként a termoelem számára.  

4. Melegítsen vizet a vízforralóval, és öntsön a másik edénybe kb. 80 °C hőmérsékletű vizet. A 
hőmérsékletet ellenőrizze a hőmérővel. Merítse bele a meleg vízbe a termoelem másik végét, valamint a 
termisztort. Olvassa le a víz hőmérsékletét, a termoelem feszültségét és a termisztor ellenállását. 

 
Ha a voltmérő mutatója a skálával ellentétes irányban tér ki, cserélje fel a 
termoelem csatlakozási pontjait. 

5. Csökkentse a melegpont hőmérsékletét 5-7 fokos lépésekben  kb. 20 °C-ig, mindig egy kevés hideg vizet 
adagolva a meleghez. Minden ponton jegyezze le a a víz hőmérsékletét, a termoelem feszültségét és a 
termisztor ellenállását. 

II. A termoelem paramétereinek meghatározása 

1. Ábrázolja a termoelem esetén kapott feszültségértékeket a hőmérséklet függvényében milliméterpapíron. 
Illesszen egyenest a mérési pontokra az origóból kiindulva. 

2. Olvasson le az egyenesről egy adott hőmérsékletkülönbséghez (pl. 20 °C-os) tartozó feszültségváltozást, 
majd számolja ki ez alapján a termoelem differenciális érzékenységét, azaz az 1 °C-ra eső 
feszültségváltozást. Az eredményt adja meg mV/°C egységben. 

III. A levegő valamint a tenyér és nyak bőre hőmérsékletének meghatározása 

1. Vegye ki a termoelem melegponti végét, törölje le róla a vizet és tartsa a levegőn. Figyelje meg, mennyi 
idő alatt áll be az új feszültségértékre. Jegyezze fel a feszültséget. 

2. Ismételje meg a mérést úgy, hogy a termoelem végét a tenyeréhez, illetve a nyakához érinti. 

3. Határozza meg a feszültségértékeknek megfelelő hőmérsékleteket és írja fel őket a jegyzőkönyvébe. 

IV. A termisztor paramétereinek meghatározása 

1. Ábrázolja a termisztor esetén kapott értékeket számítógépen, Excel program segítségével.  

 
A termisztor ellenállását a táblázatba ohm-ban (Ω) kell beírni. 

2. A termisztor esetén a program az ellenállást ábrázolja a hőmérséklet függvényében és kiszámolja a 
maradék-ellenállást és az aktiválási energiát.  

3. Értelmezze az eredményt és definiálja a termisztor maradék-ellenállását (A) és az aktiválási energiát (∆E)! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



Audiometria 

MŰSZEREK HASZNÁLATA  

1. ábra. A hanggenerátor (b) és az 

audiométer (c) részei.  A 

hanggenerátor tetején található az 

ismeretlen hangokat előállító 

készülék (a). 

 

 

2. ábra. Az egyenlő 

hangosságszintek görbéi (Fletcher-

görbék). A görbékre írt számok a fon 

értékeket jelölik. 
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MÉRÉSEK 

 
Mindenki a saját hallásküszöbét és audiogramját vegye fel és értelmezze! 

I. Hallásküszöb-görbe felvétele hanggenerátor segítségével 

1. Állítsa a hanggenerátor hangerő-szabályozó gombját 0 dB-re és a frekvenciagombot 1000 Hz-re. A 
fejhallgató felvétele után úgy szabályozza az amplitudo gombbal a hangerősséget, hogy az éppen hallható 
legyen, ezzel a környezet zajszintjéhez igazítja a mérést. Az audiométeren lévő megszakító gomb segít 
eldönteni, hogy valóban hallotta-e az illető hangot. A mérés során később már ne változtassa meg az 
amplitudo gomb állását! 

2. Állapítsa meg minden frekvencián a hallásküszöb értékét a hangerő szabályozó (dB-gomb) állításával.  

3. A kapott eredményeket ábrázolja számítógépes program segítségével. 

4. A kapott görbét hasonlítsa össze a standard Fletcher-görbével (2. ábra). 

II. Két különböző frekvenciájú hang hallásküszöb-intenzitásának meghatározása 

Számítsa ki az I. feladatban kapott legalacsonyabb és a legmagasabb hallásküszöb értékek esetén a hang 
abszolút intenzitását, W/m2 egységben. A referencia intenzitás (a hallásküszöb 1000 Hz esetén) 10−12 
W/m2. 

III. Audiogram felvétele 

1. Vegye fel az audiométer fejhallgatóját és állítsa be a fejpántot úgy, hogy jól illeszkedjen, és minél jobban 
kizárja a terem zaját.  

2. Állítsa a frekvenciát 250 Hz-re (frequency felirat alatti bal gomb) és a hangerőt -10 dB-re (level dB / select 
feliratú tekerő szabályozó). Válassza ki a jobb vagy a bal fület (left/right feliratú gomb). 

3. A hangerő szabályozóval 5 dB-es lépésekkel emelje a hangerőt.  

4. Ha hallja a szaggatott hangjelzést, akkor jegyezze fel az adott frekvenciához tartozó intenzitás értéket. 

5. Ellenőrzésként, tekerje a hangerő szabályozót ellentétes irányba, ekkor 10 dB-lel csökken a hangerő, majd 
ismét növelje a hangerőt 5 dB-es lépésekben. Amikor ismét hallja a pulzáló hangot, olvassa le az 
intenzitást még egyszer. Amennyiben ismét ugyanannál az intenzitásnál hallja a hangot, mint az előző 
esetnél, akkor megtalálta az adott frekvenciához tartozó intenzitás értéket. Ha eltérő intenzitásnál hallja, 
akkor addig ismételje a mérést az adott frekvencián amíg kétszer ugyanarra az eredményre nem jut 

6. Növelje a frekvenciát és ismételje meg a küszöbintenzitások méréséhez a fenti lépéseket (500, 1000, 2000, 
3000, 4000, 6000, 8000 Hz). Olvassa és jegyezze le az egyes frekvenciákhoz tartozó értékeket (Hz - dB). 
Készítsen táblázatot (lásd alul)! 

 

frekvencia 
(Hz) 

intenzitás (dB) 

bal fül jobb fül 

250   

…   

7. Ismételje meg a lépéseket a left/right feliratú gomb megnyomása után a másik fülével is. (A Left  felirat 
Right-ra változik a kijelzőn.) Kezdjen 250 Hz-en, -10 dB-nél.  

 

Az audiométeren nem a hang decibelben mért abszolút intenzitása, hanem a normál 
hallástól való decibelben mért eltérés, azaz a hallásveszteség olvasható le. 

8. Készítsen audiogrammot: ábrázolja a mért adatokat a kiadott grafikonon! 

9. Hasonlítsa össze a két görbét és jegyezze fel a megfigyeléseit (pl. mekkora hallásveszteséget mért, 
azonos-e a hallásveszteség különböző frekvenciákon, illetve a két fül esetén). 



IV. Hangosságszint meghatározása a fon-skála segítségével 

1. A fejhallgatót az elágaztató vezeték segítségével kapcsolja össze mind a hanggenerátor, mind az 
ismeretlen hangot előállító doboz kimenetével.  

2. Kapcsolja be az 1. ismeretlen hangot. 

3. Állítsa be az 1000 Hz-es referencia hangot a hanggenerátoron és állítsa be a hang erősségét (dB gomb) 
úgy, hogy egyforma hangosságúnak hallja a füleihez érkező két hangot. (Egy hang annyi fonos, ahány 
dB-es az 1000Hz-es hang, amellyel azonos hangosságúnak hallja.) 

4. Írja fel a referencia hang intenzitását és határozza meg az ismeretlen hang hangosságszintjét (fonban). 

5. Ismételje meg a mérést a 2. ismeretlen hanggal is! 

 

Ez a mérés csak akkor ad értelmezhető eredményt, ha a jobb és a bal fül 
érzékenysége kb. ugyanolyan a hallható hangok teljes frekvenciatartományára, 
vagyis ha a III. feladatban  felvett, a jobb és a bal fülre vonatkozó audiogram 
hasonló. 

 


