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Egyenáramú mérések 

MŰSZEREK HASZNÁLATA 

Digitális multiméter 

A digitális multiméter egyenáramú és váltóáramú feszültség és áramerősség, valamint ellenállás mérésére 

alkalmas (DC = Direct Current, egyenáram, AC = Alternating Current, váltakozó irányú áram, váltóáram). A 

mérni kívánt mennyiség típusát a középső tárcsával állíthatjuk be (1. ábra). Feszültség mérésekor a COM és 

a V/Ω, áramerősség mérésekor a COM és az A csatlakozókat használjuk (COM = common, közös). 

1. ábra. A digitális 

multiméter beállításai. 

 

Az egyes mezőkön belül a további beosztások az adott beállításhoz tartozó maximálisan mérhető értéket 

mutatják. A DCV mezőben például a 200m, 2, 20, 200 beállításokkal maximálisan 200 mV, 2 V, 20 V vagy 

200 V feszültség mérhető. Ha a mérendő feszültség nagyobb, mint az aktuális beállítás maximuma, a kijelzőn 

egy 1-es jelenik meg: ilyen esetben váltson eggyel nagyobb skálára. Mindig válassza azt a beállítást, amelyik 

a legpontosabb leolvasást biztosítja. Ha pl. a műszer a 20-as beállításnál 1,3 V-ot mutat, a 2-es beállításnál azt 

pontosabban leolvashatja (pl. 1,34 V), ezért válassza az utóbbit. 

MÉRÉSEK 

I. Ellenállás értékének meghatározása 

2. ábra. Áramkör az Ohm-törvény 

igazolására. 
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1. Állítsa össze a 2. ábra szerinti kapcsolást. A „V” és „A” jelű feszültség- és áramerősség-mérő műszerek 

helyére kösse be a megfelelő üzemmódba kapcsolt multimétereket, az ellenállás helyére pedig az R1 

ellenállást. 

2. Az egyenfeszültségű tápegység feszültségét változtatva mérjen meg 5-6 feszültség-áramerősség értékpárt. 

A feszültséget 0-12 V között, kb. kétvoltos lépésekben növelje (nem kell egész értékeket beállítani). A 

mért értékeket foglalja táblázatba. 

3. Ismételje meg ugyanezt a mérést az R2 ellenállással. 

4. Ábrázolja Excel-ben az R1 és az R2 ellenállások esetén mért áramerősség értékeket a feszültség 

függvényében (3. ábra). 

3. ábra. Ohmikus ellenállás 

áramerősség-feszültség 

karakterisztikája. 

 

5. Egy legalább 5 V-os változásnak megfelelő szakaszt kiválasztva az egyeneseken, olvassa le a szakaszhoz 

tartozó feszültségváltozást (U) illetve áramerősség-változást (I), majd számítsa ki az ellenállások 

értékeit Ohm törvényének segítségével: 

 
I

U
R

Δ

Δ
  (1) 

II. Eredő ellenállás meghatározása 

1. Kérdezze meg a gyakorlatvezetőt, hogy párhuzamos, vagy soros kapcsolás eredő ellenállását határozza 

meg. 

2. Állítsa össze a 2. ábrán látható kapcsolást úgy, hogy az R ellenállás helyett R1 és R2 ellenállásokat köti 

be sorosan vagy párhuzamosan az áramkörbe. Készítse el az ennek megfelelő kapcsolási rajzot. 

3. Az előző feladathoz hasonlóan mérjen meg 5-6 feszültség-áramerősség értékpárt. A mért értékeket 

foglalja táblázatba. 

4. Ábrázolja az áramerősség-feszültség karakterisztikát az előző feladatban kapott grafikonon. 

5. Illesszen egyenest a pontokra és annak meredekségéből számítsa ki az eredő ellenállást az (1) képlet 

segítségével. 

6. Az I. feladatban kapott R1 és R2 értékekből számítsa ki a kapcsoláshoz tartozó képlettel az eredő ellenállás 

várható értékét, és hasonlítsa össze ezt a grafikon alapján számolt értékkel. 
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Váltóáramú mérések 1 

MŰSZEREK HASZNÁLATA 

Oszcilloszkóp 

1.ábra. Az oszcilloszkóp 

kezelőpanelje. A feketével 

jelölt gombok a mérés során 

benyomott állapotban 

tartandók. 

 

A gyakorlaton használt oszcilloszkóp (1. ábra) kétcsatornás, azaz két független bemenete van (11, 12). Az YA 

vagy YB kapcsológomb (17, 18) benyomásával választható ki, hogy a képernyőn melyik bemeneti jel képe 

legyen látható. A mérés során csak az egyik bemenetet használjuk. 

A bemenő jelet az oszcilloszkóp elektronikusan erősíti, az erősítés mértéke a függőleges erősítés 

szabályozógombok (7, 10) segítségével változtatható. A gombokon leolvasható érték a függőleges 

érzékenység, amely megadja, hogy a képernyő függőleges tengelyén 1 cm hány volt feszültségnek felel meg. 

Egy jel voltban mért feszültségét megkapjuk, ha a képernyőn cm-ben leolvasott jelmagasságot megszorozzuk 

a V/T, vagyis V/cm egységekben leolvasott érzékenységgel. 

Hasonlóan, az elektronsugár vízszintes futási sebességét szabályozó gomb (5) skáláján ms/T és s/T, 

vagyis ms/cm és s/cm egységekben leolvasható a vízszintes érzékenység, amely megadja, hogy a vízszintes 

tengelyen 1 cm hány milli- vagy mikroszekundumnak felel meg. 

A szabályozógombokon lévő piros segédgombok folyamatos szabályozást tesznek lehetővé. 

  

 

Az érzékenység szabályozógombjai mellett jelzett értékek viszont csak akkor 

érvényesek, ha a piros segédgombokat jobbra ütközésig elforgatjuk! 

Szinuszgenerátor 

A hangfrekvenciás szinuszgenerátor szinuszosan változó feszültségjelet állít elő különböző frekvenciákon. Az 

amplitúdó gombbal a maximális feszültség, a frekvencia gombbal pedig a frekvencia változtatható. A 

frekvenciakapcsoló 100x állásánál a tárcsán leolvasható értékeket 100 Hz-el, a kHz állásnál 1 kHz-el kell 

megszorozni. 

Digitális multiméter 

A digitális multiméter részletes használatát ld. az Egyenáramú mérések gyakorlat leírásában. Váltakozó 

feszültség méréséhez kösse össze a digitális multiméter COM ill. V/Ώ kimeneteit a szinuszgenerátor 

bemeneteivel. Állitsa a szabályozó tárcsát az ACV tartományba. 
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Szinkronizálás 

1. Ahhoz, hogy a képernyőn mozdulatlan képet kapjunk, a fűrészrezgést szinkronizálni kell a bemenő jellel. 

Ez háromféleképpen lehet megtenni. 

2. Kapcsolja be az oszcilloszkópot és a szinuszgenerátort, majd kösse össze a generátor kimenetét az 

oszcilloszkóp bemenetével. A kábel koaxiális csatlakozóval ellátott vége csatlakozik az oszcilloszkóphoz, 

a banándugókkal ellátott vége pedig a jelforráshoz. 

 

A banándugók generátorhoz történő csatlakoztatásakor a vékonyabb, földelő dugót 

mindig a jelforrás alsó (földelt) kimenetéhez csatlakoztassa! A helytelen 

csatlakoztatás rövidzárlatot okoz! 

3. Próbálja ki a jegyzetben részletesen leírt szinkronizálási módokat: 

Belső szinkronizálás: Nyomja be a 14-es, INT jelű gombot (1. ábra). Az oszcilloszkóp ekkor egy belsőleg 

előállított indító (trigger) jel segítségével szinkronizálja a fűrészrezgést a bemenő jellel. 

Külső szinkronizálás: Nyomja be a 15-ös, EXT jelű gombot, és kapcsolja rá a vizsgált jelet az 

oszcilloszkóp szinkron-bemenetére (1. ábra, 16-os csatlakozó). Az indítás feszültségküszöbét állítsa be a 

6-os szabályozógombbal. 

Automatikus szinkronizálás: Nyomja be a 13-as, AUTO jelű gombot az oszcilloszkópon. Ha a bemenő jel 

túl kicsi, a szinkronizálás nem működik, a képernyő üres marad. 
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Váltóáramú mérések 2 

MÉRÉSEK  

I. Feszültség és frekvencia mérés két különböző értéken 

1. Kösse össze az oszcilloszkópot és a szinuszgenerátort, majd állítson be a generátoron egy tetszőleges 

amplitúdó és frekvencia értéket. 

 

A banándugók generátorhoz történő csatlakoztatásakor a vékonyabb, földelő 

dugót mindig a jelforrás alsó (földelt) kimenetéhez csatlakoztassa! A helytelen 

csatlakoztatás rövidzárlatot okoz! 

2. Próbálja ki a Szinkronizálás részben leírt szinkronizálási módokat, hogy mikor kap a képernyőn 

állóhullámokat. Az oszcilloszkóp függőleges és vízszintes érzékenységének változtatásával állítsa be az 

optimális nagyságú jelet a képernyőn. 

3. Állítson be a színuszgenerátoron egy tetszőleges amplitúdó illetve frekvencia értéket. Ezután az 

oszcilloszkóp függőleges (1. ábra 7 vagy 10) és vízszintes érzékenységének változtatásával (5) és a 

képeltolás gombok segítségével (1. ábra 8 / 9 és 4) állítsa be a jel képét a képernyőn. Jegyezze le a 

függőleges (V/cm) és vízszintes (ms/cm vagy s/cm) érzékenységet (lásd 1. táblázat). 

4. Mérje meg a képernyőn az amplitúdót és a periódus hosszát (cm-ben). A függőleges erősítést szabályozó 

gomb skáláján leolvasott érzékenység (V/cm) segítségével számítsa ki a váltófeszültség maximális értékét 

(Umax) majd ebből a feszültség effektív értékét (Ueff)!  

5. Az oszcilloszkópos méréssel egyidőben multiméterrel mérje meg a generátor váltóáramú feszültséget, és 

hasonlítsa össze az effektív feszültség számított értékével!  

6. Mérje meg a vízszintes tengelyen egy periódus képernyőn leolvasott hosszát (cm). A vízszintes erősítést 

szabályozó gomb skáláján leolvasott érzékenység (ms/cm vagy μs/cm) segítségével számítsa ki a 

váltófeszültség periódusidejét (T), majd ebből a frekvenciáját (f)! 

7. Összegezze az eredményeket az 1. táblázathoz hasonlóan! 

 
 

1. táblázat.  
függőleges érzékenység 

(V/cm) 

amplitúdó 

(cm) 
Umax (V) 

Ueff (V) 

számolt 

Ueff (V) 

mért 

     

vízszintes érzékenység 

(ms/cm vagy s/cm) 

periódus 

(cm) 

periódusidő 

(s) 

frekvencia (s-1) 

számolt 

frekvencia (s-1) 

mért 

     

 

 

 

 

Folytatás a következő oldalon! 



Fogorvosi Biofizika 

 

 

III. Dióda vizsgálata 

1. Csatlakoztassa a dióda vizsgálatára szolgáló panel két kábelét a szinuszgenerátorhoz (fekete banándugót 

az alsó csatlakozóba), majd kösse rá az ellenállás kimenetét az oszcilloszkópra (a földelést a földeléshez 

kösse!) (3. ábra). 

3. ábra. Dióda vizsgálatára 

szolgáló kapcsolás. 

 

2. Húzza ki a diódát a panelből és zárja rövidre egy kábel segítségével az A és B pontokat (3. ábra). A 

feszültségjel képe megjelenik az oszcilloszkóp képernyőjén. Állítsa be a képet, ha szükséges. 

3. Vegye ki a rövidzárként használt kábelt és tegye be a helyére a diódát. Figyelje meg hogyan változik meg 

a feszültségjel képe. 

4. Fordítsa meg a dióda bekötési irányát, és ismét figyelje meg hogyan változik meg a feszültségjel képe. 

5. Rajzolja le egyetlen milliméterpapírra a három esetben megfigyelt jelalakot, és magyarázza meg, hogyan 

és miért változott meg a feszültségjel képe. 

 

 

 

 

 

R

jelgenerátor

dioda

oszcilloszkóphoz
A B
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Elektromos vezetőképesség 

A MŰSZER HASZNÁLATA 

Konduktométer 

Bekapcsolás, átöblítés 

Kapcsolja be a vezetőképesség-mérő műszert. 

 

Az elektródáról távolítsa el a műanyag védőkupakot. A legelső mérés előtt az 

elektródát alaposan öblítse át desztillált vízzel úgy, hogy többször belemártja a 

desztillált vízzel töltött edénybe, majd kívülről szűrőpapírral finoman törölje le a 

felesleges vizet. Minden mérés után öblítse át az elektródát desztillált vízzel. 

Oldat cseréje 

Csere alkalmával öblítse át az elektródát az új oldattal úgy, hogy többször belemártja az edénybe. A mérés 

alatt az elektróda érjen mélyen az oldat közepébe (1. ábra). A különböző oldatok vezetőképességének 

meghatározását mindig emelkedő koncentráció-sorrendben végezze! 

Mérés menete 

A már leírt módon helyezze az elektródát a mérendő folyadékba. Az érték a konduktométer kijelzőjéről 

(2. ábra) leolvasható. Figyeljen a mértékegységre! 

 

 

 

MÉRÉSEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉRÉSEK 

I. Cellaállandó meghatározása 

1. Mérje meg a 0,01 M koncentrációjú KCl oldat vezetőképességét (G). A kijelzőről olvassa le a 

vezetőképesség értéket. Figyeljen a mértékegységre! 

Aktuális 

vezetőképesség Mértékegység

Hőmérséklet

6.48 mS

22 °C

on
off

2. ábra: A konduktométer. 1. ábra: Az elektróda helyes használata       
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A mS-ben leolvasott vezetőképesség értéket számítsa át S-be. 

2. Számítsa ki a cellaállandót (K) az alábbi egyenlet alapján.  

 
1   K m

G


  (1) 

3. A 0,01 M-os oldat fajlagos vezetőképességét (σ) olvassa ki az alábbi táblázatból, a laborban mért 

hőmérsékletnek megfelelően. 

1. táblázat. 0,01 M 

koncentrációjú KCl oldat 

fajlagos vezetőképessége. 

Hőmérséklet (°C) Fajlagos vezetőképesség (S·m-1) 

19 0,1251  

20 0,1278  

21 0,1305  

22 0,1332  

23  0,1359  

24  0,1386  

25  0,1413  

30  0,1552  
 

II. Fajlagos és moláris vezetőképesség meghatározása 

1. Mérje meg a 0,1 M és 0,25 M koncentrációjú KCl oldat vezetőképességét. A mérések után alaposan 

öblítse le az elektródát desztillált vízzel! 

2. Az előző részben kiszámolt K cellaállandót felhasználva számítsa ki a 0,1 M és az 0,25 M koncentrációjú 

KCl oldat fajlagos vezetőképességét az (1) képlet segítségével. 

3. Számítsa ki mindhárom oldat moláris vezetőképességét (Λ) a (2) összefüggés segítségével: 

 
2Sm

c mol

  
   

 
 (2) 

 
Vegye figyelembe, hogy 1 M = 1 mol/dm3 = 103 mol/m3. 

4. A fajlagos és moláris vezetőképesség értékeket, mindhárom koncentráció esetén foglalja táblázatba az 

alábbi minta alapján (zárójelbe a mértékegységek kerüljenek): 

2. táblázat.  

KCl oldat vezetőképességi paraméterei 

C  (      ) G  (      ) σ   (      ) Λ   (      ) 

    

    

    
 

III. Koncentráció meghatározása 

1. Mérje meg a második oldatsorozatban található, ismert százalékos koncentrációjú KCl oldatok 

vezetőképességét. 

2. Ábrázolja Excel-ben a vezetőképesség értékeket a koncentráció függvényében.  

3. Mérje meg az ismeretlen (X% feliratú) oldat vezetőképességét, majd a grafikon alapján határozza meg a 

koncentrációját. 
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Folyadékok viszkozitása 

MÉRÉSEK 

Minden feladatban 2-2 mérést végezzen, ezek átlagát használja a számításokban!  

Glicerin oldatok viszkozitásának meghatározása 

 

Minden méréshez pontosan azonos térfogatú, mérőhengerrel kimért 

folyadékot használjon! A méréseket az emelkedő koncentráció sorrendjében 

végezze! 

1. Desztillált vízzel mossa át az Ostwlad-féle viszkozimétert az alábbiak szerint: töltsön desztillált vizet a 

viszkoziméter nagyobbik gömbjébe. Fecskendő segítségével lassan szívja fel a folyadékot az U alakú cső 

jobb szárán található  kisebb gömb felső jelzése fölé, majd a fecskendő eltávolítása után öntse ki a 

folyadékot. 

2. Mérőhenger segítségével mérjen ki 20 cm3 desztillált vizet és töltse az Ostwald-féle viszkoziméter 

nagyobbik gömbjébe. Fecskendő segítségével lassan szívja fel a folyadékot az U alakú cső jobb szárán 

található  kisebb gömb felső jelzése fölé, majd zárja el a csapot.  

3. Nyissa meg a csapot és stopperóra segítségével mérje meg a folyadék átfolyási idejét a felső gömb felett 

és alatt található jelzések között. 

4. Az előzőek szerint végezze el a mérést a 10, 40 és 60%-os glicerin oldatokkal az emelkedő koncentráció 

sorrendjében. Az egyes mérések végeztével a glicerin oldatokat töltse vissza a megfelelő tároló üvegekbe. 

5. Számolja ki az egyes glicerin oldatok relatív, majd abszolút viszkozitását, felhasználva az (1) 

egyenleteket! Az eredményeket gyűjtse táblázatba! A desztillált víz viszkozitását az 1. táblázat 

tartalmazza. A hőmérsékletet olvassa le a teremben lévő hőmérőn. A víz sűrűsége szobahőmérsékleten 

997 kg/m3. Az egyes glicerin oldatok sűrűségét a 2. táblázat tartalmazza. 

 x x x x x
rel x i

i i i i i

η ρ t ρ t
η η η

η ρ t ρ t
      (1)

  

6. Ábrázolja a glicerin oldatok abszolút viszkozitását a koncentráció függvényében. Illesszen görbét a 

pontokra, figyelembe véve a desztillált vízre (0%-os glicerinre) vonatkozó értéket is! Értelmezze a kapott 

függvényt! 

 

 
A gyakorlat végén többször öblítse át a viszkozimétert desztillált vízzel! 
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1. táblázat. Desztillált víz 

viszkozitása (i) a hőmérséklet 

függvényében. 

Hőmérséklet (°C) Viszkozitás (mPa·s) 

20 1,002 

21 0,979 

22 0,955 

23 0,933 

24 0,911 

25 0,891 

26 0,871 

27 0,852 

28 0,833 
 

 

 

2. táblázat. Glicerin oldatok 

sűrűsége. 

Glicerin koncentráció (%) Sűrűség (kg/m3) 

10 1026 

40 1104 

60 1156 
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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) 

 

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 

 

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. 
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MÉRÉSEK 

Az ultrahang terjedése glicerinben és metanolban 

1. Helyezzen gélt a transzducer felszínére és illessze a a vízzel töltött műanyag mérőkád 0 cm felőli 

oldalához! Mérje meg a vízzel töltött mérőkád hosszát, 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. Számítsa ki az ultrahang terjedési sebességét glicerinben, illetve metanolban! (a hang terjedési sebessége 

vízben 1500 m/s (25C-on) 

 
víz

x víz

x

d

d
v v   

 ahol dvíz a vízzel, dx pedig a 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)!  

II. Reflektivitás számolása közeghatárokon 

A I. feladat eredményeit felhasználva számolja ki a reflektivitás értékeit víz-glicerin és metanol-víz 

határfelületen (a víz fajlagos akusztikus impedanciája 1,49 x 106 rayl). 

III. 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. 

 

IV. Szorgalmi feladatok 

 

1. Modelltárgy belső szerkezetének feltérképezése ultrahang segítségével 

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). 

2. A máj akusztikus sajátosságainak vizsgálata 

A transzducert illessze a jobb bordaív alá! A vizsgálatot álló mérőtársán végezze! Annak érdekében, hogy 

a máj a bordaív alá nyúljon, a vizsgálatot mély belégzésben kell elvégezni, mert ilyenkor a megfeszülő 

rekeszizom lefelé tolja a szerveket. A transzducer mozgatásával a többi hasüregi szerv is megfigyelhető 

(epehólyag, portális képletek, aorta, vese…stb.). 

 

 

 

 
A mérések végeztével az ultrahang gélt törölje le az edényekről! 
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Duzzadás 

MŰSZER HASZNÁLATA 

Torziós mérleg 

Kalibrálás 

1. A mérleg terheletlen állapotában állítsa a rögzítő kapcsolót nyitott helyzetbe (Frei). 

2. Állítsa a mérleg mutatóját 0-ra. 

3. A hátoldalon található kalibráló csavarral hozza a vízszintes 0 jelhez a nullázó mutatót. A továbbiakban 

ne nyúljon a kalibráló csavarhoz. 

Mérés 

1. Állítsa a rögzítő kapcsolót zárt helyzetbe (Fest). 

2. Helyezze a csipesszel a mérleg serpenyőjébe a mérendő zselatin darabot. 

3. Állítsa a rögzítő kapcsolót nyitott helyzetbe (Frei). 

4. Mozdítsa el a mérleg mutatóját addig, míg a nullázó mutató pontosan beáll nulla helyzetbe. 

5. A belső skálán olvassa le a zselatin lemez tömegét. 

6. Zárja a rögzítő kapcsolót (Fest), majd vegye ki a zselatin darabot. 
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MÉRÉSEK 

Zselatin relatív víztartalmának időbeli változása duzzadás során 

1. A torziós mérleggel külön-külön mérje le és jegyezze fel 6 db száraz zselatin lemezdarab tömegét (száraz 

tömeg, msz) az 1. táblázathoz hasonlóan.  

2. Öntsön vizet 6 db Petri-csészébe. Merítse bele az első zselatinlemezt az egyik csészébe, majd 0,5 perc 

múlva emelje ki. Szűrőpapírok között gyorsan, óvatosan itassa le a rajta maradt vizet és mérje meg újra a 

tömegét (nedves tömeg, mn). 

3. Ismételje meg ugyanezt a második, majd a harmadik zselatinlemezzel 1 illetve 2 perc áztatás után. 

4. Merítse bele a fennmaradó három zselatinlemezt egy-egy csészébe, majd rendre 3, 6 és 10 perc múlva 

vegye ki őket. Szűrőpapírok között gyorsan, óvatosan itassa le a rajtuk maradt vizet és mérje meg újra a 

tömegüket (nedves tömeg, mn). 

5. A mért adatokból számítsa ki az egyes zselatinlapok víztartalmát (mv=mn–msz), majd a relatív víztartalmat 

(i=mv/msz). 

6. Ábrázolja a relatív víztartalmat az idő függvényében.  

7. A görbe segítségével határozza meg a maximális relatív víztartalmat (imax), vagyis hogy a maximálisan 

duzzadt rendszer esetén hányszorosa a felvett víz tömege a szárazanyag tömegének. 

8. Határozza meg a duzzadás sebességi állandóját (k) a félmaximális telítéshez szükséges idő segítségével: 

 1/2

ln2
k

t


   (1)

  

1. táblázat.  

Zselatin lemez duzzadása 

zselatinlap 
eltelt idő 

[t], (perc) 

száraz tömeg 

(msz) 

nedves tömeg 

(mn) 

víztartalom 

(mv=mn–msz) 

relatív 

víztartalom 

(i=mv/msz) 

1 0.5     

2 1     

3 2     

4 3     

5 6     

6 10     

 imax = 
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Centrifugálás 

MÉRÉSEK 

I. Vörösvértestek térfogatának meghatározása 

1. Készítsen hipertóniás (2,0%-os NaCl), izotóniás (0,9%-os NaCl) és hipotóniás (0,5%-os NaCl) oldatban 

vörösvértest-szuszpenziót. Ehhez keverjen össze egyenlő, 0,5 - 0,5 ml térfogatú, előzően jól felkevert 

alvadásgátolt vagy defibrinált vért és sóoldatot és hagyja állni szobahőn kb. 20 percig (inkubáció). 

Óvatosan keverje össze, de NE pipettázza fel-le a vért, mert könnyen hemolizálhat. 

 
Az inkubáció alatt végezze el a II. feladatot! 

2. A 20 perc elteltével, ismételt óvatos felkeverés után töltsön meg mintánként 2-2 kapillárist a 

vérszuszpenziókkal: döntse meg a kis edényt, és ferdén tartva merítse bele a kapilláris egyik végét. A 

kapilláris erők lassan felszívják a folyadékot a csőbe. Ha szükséges mozgassa fel-le a kapillárist, vagy 

finoman ütögesse a kapilláris alsó végét az edény aljához. 

3. Tömje be gyurmával a kapilláris csövek egyik végét oly módon, hogy belenyomja a cső végét a gyurmába, 

majd elforgatva kihúzza. Készítsen egy legalább fél cm-es dugót. 

4. Tegye be a kapillárisokat a hematokrit centrifugába a dugós részükkel kifelé, majd tekerje rá a tetőt a 

rotorra.  

 
A centrifuga elindítása előtt, ellenőriztesse a beállításokat a gyakorlatvezetővel! 

  

5. Centrifugálja a kapillárisokat 6000 rpm fordulatszámon 2 percig. A fordulatszám és az idő beállítása a set 

gomb megnyomása után a +/− gombok segítségével történik. Az idő leteltével a centrifuga automatikusan 

leáll, a sípolás után a tető a lid gombbal nyitható, amint a zöld jel világít. (A start/stop ismételt megnyomása 

újraindítja a centrifugát!) 

6. Határozza meg az üledék magasságának arányát az össztérfogat (azaz a kapillárisban található vérminta 

teljes magasságának) százalékában, ehhez használja a mellékelt hematokrit leolvasót. Ahhoz, hogy 

megkapja a hematokrit értéket, az így kapott számot szorozza meg 2-vel, a hígítás miatt.  

7. Magyarázza meg az eredményeket és a tapasztalt jelenséget! 

 

II. A centrifugált minta relatív és abszolút gyorsulása 

1. Mérje meg egy vonalzóval a minimális és maximális forgási sugár értékét  a  kilendülőfejes centrifuga 

esetén. A sugár a forgástengelytől a kilendült helyzetű cső tetejéig és aljáig mért távolság. 

2. Mindkét sugár esetén számítsa ki a relatív centripetális gyorsulást a gyakorlatvezető által megadott 

alacsony, közepes és magas fordulatszám értékeknél! 

 

 

 

 


