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Előszó 

 

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy e számtól kezdődően változik a Nukleon főszerkesztőjének személye. Az első, az 
alapításban is szerepet vállaló főszerkesztő, Cserháti András átadja helyét Radnóti Katalinnak. A cserének több oka van: 
új munkamegosztás a Magyar Nukleáris Társaság elnökségében, a régi főszerkesztő új munkahelyi és elnökségi 
feladatai, de nem utolsósorban új, hozzáértő, szorgalmas és lelkes személlyel történő frissítés. 

Az atomerőmű mérnökét tehát az ELTE fizikatanára váltja. Természetesen nem csak ez az oka, hogy a Nukleon jelenlegi 
számában az eddiginél több, tanárok által írt cikket is közlünk. Az igazi magyarázat az, hogy a Magyar Nukleáris 
Társaság megalakulásától kezdve fontosnak tartotta a magyar közoktatás, azon belül is kiemelten a fizikaoktatás 
helyzetének nyomon követését, mivel ez alapvetően fontos a szakember-utánpótlás szempontjából. Ezt a célt szolgálta 
annak idején a Tanári Szakcsoport létrehozása is. A Társaság egyöntetűen állt ki az oktatási kormányzat további 
óraszámcsökkentő javaslata ellen 2007-ben. Fontosnak tartja a tehetséges diákok érdeklődésének felkeltését a fizika és a 
nukleáris technika iránt: versenyeket szervez (ilyen például az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal közösen évek óta nagy 
sikerű Szilárd Leó Verseny), és elindította, évek óta sikeresen működteti a Nukleáris Tábort.  

A Társaság által évente megrendezett Szimpóziumokon minden esetben voltak oktatási témájú előadások. A Társaság 
több díjat is alapított a kiváló tanári teljesítmények elismerésére. A Szilárd Leó díjat már több alkalommal is az oktatói 
tevékenység elismeréséért ítéltek oda, és néhány éve ez kibővült az Öveges díjjal, amivel a kiváló kísérletező tanárokat 
díjazza a Társulat. A 2008-as évben egy különleges rendezvénysorozatot indított útjára a Társaság: Teller Ede 
születésének 100 éves évfordulójának megünneplése témakörében, ennek során iskolák vetélkedtek egymással 
rendezvényeik dokumentációjának bemutatásával. A díjazottak, minden évben nagysikerű előadásokat tartanak az éves 
Szimpóziumokon, illetve az ahhoz kapcsolódó Közgyűlésen.  

A Nukleon jelenlegi számában tehát a kifejezetten nukleáris technikával foglalkozó szakcikkek mellé összegyűjtöttük a 
2009-es Szimpóziumon, illetve Közgyűlésen elhangzott oktatási témájú előadások írásos változatait.  

A jövőre nézve is fontos célunknak tartjuk, hogy néhány oktatási témájú írást megjelentessünk. Szeretnénk bíztatni a 
kollégákat, hogy írják le ötleteiket, bevált oktatási módszereiket elsősorban a nukleáris technika témaköréhez 
kapcsolódóan, a közoktatás és a felsőoktatás vonatkozásában egyaránt. De természetesen minden nukleáris témájú írást 
örömmel fogadunk.  

Az összeállítás végső fázisában szintén elégedetten állapíthattuk meg, hogy a szám más szempontból is rendhagyónak 
tekinthető, mert az egyre komolyabb magyar eredményeket felmutató részecskefizika is helyet kapott egy cikk erejéig. 

Kérjük, ahogy a többieket, ezeket is olvassák érdeklődéssel. 

A főszerkesztők 
 
 
 

A Szerkesztőség köszönetet mond Cserháti Andrásnak 
a Nukleon folyóirat indításában és a korábbi számok megjelentetésében végzett munkájáért! 
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Az első ütközések az LHC-ben: a CMS Együttműködés 
eredményei 900 GeV és a világrekord 2,36 TeV ütközési 

energián  

Krajczár Krisztián, CMS Együttműködés 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Atomfizikai Tanszék, 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 

 

A CERN 2008-ban átadott részecskegyorsítója, az LHC 2009 decemberében produkálta az első proton-proton ütközéseket. Az 
ütközéseket mind az LHC-beli ún. injekciós (belövési) energián, 900 GeV-en, mind pedig a laboratóriumban eddig elért 
legnagyobb ütközési energián, 2,36 TeV-en sikerült megfigyelni. A CMS kísérlet a közelmúltban publikálta az első 
eredményeket ezen világrekord energián. Jelen cikk rövid áttekintést ad magáról az LHC-ról, szól a CMS kísérletről, majd 
bemutatja és értelmezi a CMS kísérlet töltött részecskék spektrumairól (részecskék kirepülési szögének és transzverz 
impulzusának eloszlásai) közölt első eredményeit. 

 

Bevezető 
A Genf melletti CERN (Organisation Européenne pour la 
Recherche Nucléaire, magyarul leginkább Európai 
Részecskefizikai Laboratórium néven ismert) 2008-ban 
átadott részecskegyorsítója, az LHC (Large Hadron Collider, 
Nagy Hadronütköztető), 2009 decemberében produkálta az 
első proton-proton ütközéseket. Az ütközéseket mind az 
LHC-beli ún. injekciós (belövési) energián, 900 GeV-en, mind 
pedig a laboratóriumban eddig elért legnagyobb ütközési 
energián, 2,36 TeV-en sikerült megfigyelni. Ezen ütközések 
vizsgálatát az LHC gyűrű négy nagy (ALICE, ATLAS, CMS, 
LHCb) és több kisebb kísérlete azonnal megkezdte, amelynek 
eredményeképpen még decemberben megszületett az első 
cikk az ALICE kísérlet jóvoltából, majd ezt követte januárban 
a CMS kísérlet első cikke [1,2]. A CMS cikk a második volt az 
LHC-ról, ugyanakkor az első, ahol impulzusmérésről is 
beszámolt, továbbá ez a világ első cikke az eddig elért 
legnagyobb, 2,36 TeV-es energiájú ütközésekről. 

Az LHC részecskegyorsító 
Az LHC a világ legnagyobb energiájú részecskegyorsítója, 
amely két egymással ellentétes irányban keringő részecske- 
(proton) vagy ionnyalábokat (ólom) ütköztet (a CERN 
gyorsító-komplexumáról az 1.(a) ábra nyújt áttekintést). A 
gyorsító mélyen a felszín alatt található (bizonyos részei 175 
méter mélyen vannak) a francia-svájci határ alatt, kerülete 27 
km. Mielőtt a gyorsítandó protonok magába az LHC-be 
kerülnének, egy sokfázisú előgyorsításon mennek keresztül. 
Az első lépésben egy lineáris gyorsítóban, a LINAC 2-ben 
gyorsulnak 50 MeV-es energiájúra. Ezek a részecskék ezután 
bekerülnek az első körkörös gyorsítóba, a PSB-be (Proton 
Synchrotron Booster), ahol 1,4 GeV-re gyorsítódnak, innen a 

PS-be (Proton Synchrotron) jutnak, ahonnan 26 GeV-es 
energiájúként távoznak az SPS-be (Super Proton 
Synchrotron). Az SPS-ben 450 GeV energiára gyorsítják őket, 
majd ezek kerülnek be az LHC-be. Így az LHC-be bekerülő 
protonok (mivel két egymással szemben keringő nyalábról 
van szó) 900 GeV energiájú ütközéseket produkálnak. Ehhez 
az energiához tehát nincs szükség LHC-beli gyorsításra, a 
nyaláb „csak” kering benne (valamint az ütközések is itt 
történnek) 
Az LHC-ben a nyalábok tovább gyorsíthatók: a tervezett 
maximális ütközési energia 14 TeV, ami egyenként 7 TeV-es 
nyalábokat jelent. Ezen energia melletti stabil gyorsító-
üzemeltetéshez azonban először tapasztalatot kell szerezni az 
LHC tényleges üzemeltetésével kapcsolatban. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy az injekciós 450 GeV-es 
nyalábonkénti energiát több lépésben növelik, amíg elérik a 
tervezett 7 TeV-es értéket. A tavaly decemberi leállás előtt az 
elért legnagyobb ütközési energia 2,36 TeV volt, ami ugyan 
még elmarad a tervezett maximális energiától, azonban már 
így is világrekord! Az ezen energián született első publikációt 
a CMS Együttműködés készítette, az eredmények 
bemutatására a cikk későbbi részében kerül sor. 

Részecskeütközések akkor jöhetnek létre, ha a különböző 
irányban keringő nyalábok keresztezik egymás útját. Az 
LHC-ben több ilyen nyalábkereszteződési hely, ütközési pont 
létezik; ezeket a helyeket „figyeli” az említett négy nagy 
kísérlet közül egy-egy. Az ezen kísérletek által közölt 
eredmények, valamint azok meghatározási módszerének 
megértéséhez elengedhetetlen a kísérletek felépítésének 
vázlatos ismerete. Minthogy jelen cikkben a CMS eredményei 
kerülnek bemutatásra, röviden tekintsük át a kísérlet 
felépítését. 
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a b 
1. ábra: (a) A CERN gyorsító-komplexuma, köztük az LHC gyűrű és előgyorsítói. (b) A CMS detektor vázlatos rajza 

 

A CMS kísérlet 
A CMS (Compact Muon Solenoid, vagyis Kompakt Müon 
Szolenoid) kísérlet az LHC 5. ütközési pontját figyeli, ami a 
franciaországi Cessy település alatt található. A detektor 
általános kutatási célú, azaz nem csak egy adott jelenségkör 
vizsgálatára alkalmas, hanem a proton-proton (valamint az 
ólom-ólom) ütközések teljesen különböző kísérleti apparátust 
igénylő vonatkozásainak vizsgálatára, tanulmányozására is. 
A kutatási célok között éppúgy szerepelnek 
kvantumszíndinamikai vizsgálatok (részecskespektrumok, 
jetspektrumok) mint a részecskefizika standard modellje által 
megjósolt részecskének, az eddig még nem megtalált Higgs-
bozonnak a kutatása, továbbá különböző szuperszimmetria-
elméletek kísérleti tesztjei. Egy olyan detektornak, amely 
mindezek vizsgálatára alkalmas, rengeteg összetevőből kell 
állnia. Ez hatalmas méretet és súlyt jelent: a CMS detektor 
hossza 22, átmérője 15 méter, tömege 12500 tonna (1.(b) ábra). 
Maga az ütközési pont a detektor legbelsejében található. Az 
ütközési pont egyben a detektor szimmetriaközéppontja is. 

A CMS felépítése „hagymahéj” szerkezetet követ: az ütközési 
ponthoz legközelebb a töltött részecskék nyomkövetésére 

alkalmas szilícium alapú ún. tracking detektor rendszer 
(röviden: tracker) található. Folytatva az ütközési ponttól való 
távolodást, a trackinget követő detektor „réteget” az ún. 
elektromágneses kaloriméterek alkotják. Ezekkel az 
elektromágneses kölcsönhatásban résztvevő elektronokat és 
fotonokat lehet detektálni. Ezt követi az ún. hadronikus 
kaloriméterek rétege, amelyek töltött és semleges hadronok 
(pl. pionok és neutronok) detektálására alkalmasak. Az 
ütközési ponttól legtávolabb a müonok detektálására szolgáló 
ún. müonkamrák találhatók. 

A detektor belsejében lévő 3,8 Tesla nagyságú nyalábirányú 
mágneses térben az ütközésben keletkezett töltött részecskék 
nyalábirányú tengelyű hélix pályára állnak, ennek transzverz 
(nyalábra merőleges) vetülete kör. A kör sugara a szóban 
forgó részecske transzverz impulzusától (pT), valamint a 
mágneses tér nagyságától függ. Mindez azt jelenti, hogy 
minél távolabb van (transzverz irányban) egy detektor az 
ütközési ponttól, annál nagyobb az a minimális pT, amely az 
eléréséhez szükséges. Így ha a keletkezett töltött részecskék 
közül a lehető legtöbbet szeretnénk detektálni, akkor a lehető 
legközelebb kell helyezni a detektorunkat az ütközési 
ponthoz. 

 
2. ábra: A CMS pixel detektorának vázlatos rajza. Jól látható a három nyalábbal párhuzamos szimmetriatengelyű réteg, valamint a két-két 

végsapka. 
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A CMS első eredményei a tracker által mért töltött hadronok 
spektrumai voltak 900 GeV és 2,36 TeV ütközési energián. 

A szilícium alapú tracker két alrendszerből áll: a 66 millió 
100x150 µm2 felületű lapból (pixelből) felépülő pixel 
detektorból, illetve a nagyobb, csíkokra emlékeztető 
elemekből (stripekből) álló strip detektorból. A pixel detektor 
három, a nyalábtól egyenként 4, 7 és 10 cm-re lévő 
detektorrétegből, ún. hordóból (barrel), valamint a két 
végükön található „végsapkákból” (endcap) állnak (2. ábra). 
A strip detektor körülveszi a pixel detektort, legközelebbi 
rétegei 20 cm-re vannak a nyalábtól, összesen 22 
detektorréteg alkotja. 

A rétegek konkrét geometriai elrendezése miatt a részecskék 
tipikusan nem hagynak 20 beütésnél többet a trackerben, a 
legjellemzőbb beütésszámok 3 és 13 között vannak. 

Alkalmazott kísérleti módszerek 
Adatok felvétele és válogatása 
A decemberi adatfelvételi időszakban nem minden 
nyalábkereszteződéskor történt részecskeütközés. Valójában 
csak minden tízezredik kereszteződéskor történt ilyen. Az 
esetleges ütközések (vagy valamilyen speciális típusú 
ütközés) megtörténtét a detektor különböző alrendszereivel 
(tracker, kaloriméterek, stb.) lehet „figyelni”. Ha egy ilyen 
rendszer ütközést vél látni, beindítja az adatfelvételt. Az 
adatfelvétel elindítását triggerelésnek nevezzük, az azt 
beindító „megfigyelési” csatornát triggernek. 

A részecskeütközések különböző osztályokba sorolhatjuk a 
kölcsönhatás típusa szerint. Beszélhetünk rugalmas 
(elasztikus) illetve rugalmatlan (inelasztikus) ütközésekről. A 
rugalmatlanokat további három csoportba oszthatjuk: 
egyszeresen diffraktív (SD), kétszeresen diffraktív (DD) és 
nem diffraktív (ND) ütközésekre. Diffraktív ütközések esetén 
ún. pomeroncsere (elektromos és színtöltés nélküli 
hipotetikus részecske cseréje) történik, míg ND esetben a 
kvantumszín-dinamika által leírt színtöltést hordozó 
részecske cseréje megy végbe. Diffraktív ütközések esetén a 
keletkezett részecskék trajektóriáinak nyalábbal bezárt szöge 
jellemzően kicsi, így a detektor „közepe” üres, míg az 
„elejében” és „hátuljában” aktivitást tapasztalunk. 
Kétszeresen diffraktív ütközéseknél a detektor mindkét 
„végében”, míg egyszeresen diffraktívnál csak az egyik 
végében mutatkozik aktivitás. Nem diffraktív ütközéseknél 
tipikusan a teljes detektor „jelez”. Érdemes bevezetni a nem 
egyszeresen diffraktív (NSD) ütközések fogalmát, amely alatt 
a kétszeresen diffraktívokat illetve a nem diffraktívokat 
(DD+ND) értjük. 

Töltött hadronok spektrumainak mérése valamilyen előzőleg 
leírt típusba tartozó ún. minimum bias ütközésekben 
történik. Ez azt jelenti, hogy a felvett adatok a lehető 
legkevesebb válogatáson esnek át, ideális esetben az összes 
adott típusú ütközés felhasználásra kerül, más típusúból 
viszont egy sem. A gyakorlatban azonban ilyen pontosan 
nem választhatók szét a különböző típusú ütközések. A 
minimum bias események triggerelésekor az alkalmazott 
triggerrel elérhető nagyon magas hatásfok valamilyen típusú 
ütközésre, de a felvett adat sosem lesz teljesen mentes a 
többitől. 

A CMS-nél a minimum bias ütközéseket az ún. BSC (Beam 
Scintillator Counter, azaz Nyaláb Szcintillációs Számláló) 
triggerelte. 

Az események válogatásának azonban ezzel nincs vége: a 
felvett eseményekben vannak olyanok, amelyeknél nem 
tényleges proton-proton ütközés indította be az adatfelvételt, 
vagy ugyan valóban volt tényleges proton-proton ütközés, de 
az ütközési ponthoz érkező nyalábbal együtt jött valami 
„háttér” is. (A nyalábcsőben a vákuum sosem lehet tökéletes, 
így előfordulnak levegő-nyaláb ütközések. Ezen kívül a 
nyalábnak lehet egy ún. háloja, „aurája”, amelyben 
különböző részecskék érkezhetnek a nyalábbal együtt.) Az 
adatok analízisekor ezeket az eseményeket nem szabad 
figyelembe venni. Ez a válogatás a már felvett adatokon 
történt a BSC és a hadronikus kaloriméterek segítségével. A 
hadronikus kalorimétereknél megkövetelt kétoldali 
koincidencia miatt az SD ütközések detektációs hatásfoka 
alacsony, így a fizikai eredményeket NSD ütközésekre 
korrigáltuk. 

Adatok analízise 
Az adatokat kiértékelése három különböző módszerrel 
történt. A három módszer közül mindegyik alkalmas a 
szögeloszlás mérésére, azonban a transzverz impulzusok 
mérésére csak az egyikkel van lehetőség. Jelöljük θ-val a 
részecskének a nyalábhoz képesti kirepülési szögét. A 
részecskék szögeloszlása általában nem közvetlenül a θ 
függvényeként, hanem az ún. pszeudorapiditás, η=-
ln(tan(θ/2)) függvényeként kerül megadásra. 

Az ütközésben keletkezett (kellően nagy impulzusú) 
részecskék nyomot, avagy beütést hagynak a tracker 
különböző szilícium rétegeiben. Mindhárom módszer ezen 
nyomok térbeli elhelyezkedésére alapul. Mindegyik analízis 
esetén fontos az ütközés helyének (vertex) pontos ismerete is. 
Ezt a pozíciót a harmadikként bemutatandó módszer 
szolgáltatja az összes többi számára is. A vertex helyének 
meghatározásáról így majd a harmadik módszer 
bemutatásakor lesz szó. 

A beütések számlálásának módszere 
Ez az eljárás csak a pixel detektort használja, annak is csak a 
hordó tartományát. Az analízis során a három detektorréteg 
külön-külön van kezelve, ami három egymást ellenőrizni 
képes eredményt szolgáltat. 

Maga a mérési elv igen egyszerű: mivel mind az ütközésben 
keletkezett töltött (elsődleges) részecskék által hagyott 
nyomok pozíciói, mind a vertex helye ismert, a töltött 
részecskék kirepülési szögének eloszlása ezekből 
meghatározható. A gyakorlatban azonban ez nem ilyen 
egyszerű, hiszen nyomokat nem csak elsődleges részecskék 
hagynak, és azok sem feltétlenül csak egyet. Beütéseket 
okoznak a semleges részecskék bomlásából származó 
bomlástermékek (tipikusan +−→ ππ0

sK , −→Λ πp , +→Λ πp ), 
anyaggal való kölcsönhatásából származó másodlagos 
részecskék, a „delta” elektronok. Többszörös beütések 
jelenhetnek meg részleges fedésben lévő detektorelemek 
miatt, valamint kis pT-s részecskék okán, amelyek a mágneses 
tér által rajuk kényszerített hélix-pálya miatt többször 
haladnak át egy adott szilícium rétegen. 
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3. ábra:  (a) A beütések nyalábmenti hossza az 1. pixel barrelben az η függvényében, 900 GeV-es adatokban. A vonal a beütések 
számlálásának módszerekor alkalmazott vágást mutatja (lásd a szövegben) [2]. (b) A trackletek ∆η eloszlása adatokban (pontok és 

körök), valamint Pythia szimulációban (vonalak). A fekete szaggatott vonal a Pythia-beli elsődleges részecskéknek megfelelő trackleteket 
mutatja 900 GeV-en [2]. 

 

A mérési háttér azonban jelentősen csökkenthető egy 
egyszerű meggondolás segítségével. Maguk a beütések nem 
pontszerű objektumok. Egy beütés több (a tracker leírásánál 
említett) apró pixel lap együttese. Ezeket a pixeleket a 
detektoron áthaladó részecske által leadott töltés juttatja a 
kiolvasási küszöbszint fölé. A több lapból összeálló beütés így 
egy kétdimenziós objektum, amelynek van nyalábmenti 
kiterjedése (valahány pixel). Könnyen kiszámolható, hogy a 
beütés nyalábmenti hossza arányos |sinh(η)|-val (3.(a) ábra). 
Ez kvalitatíve azt jelenti, hogy minél nagyobb az η, annál 
hosszabb a beütés. Mindez azonban csak az elsődleges 
részecskékre igaz, a háttérből származó beütések esetén az 
arányosság nem áll fent. Így az arányosságot megkövetelve a 
háttér jelentősen csökkenthető, azonban nem tehető nullává. 
A maradék „szennyezésre” az analízis során korrigálni kell. 

Mivel a legelső szilícium réteg csak 4 cm-re van az ütközési 
ponttól, pT,min ≈ 30 MeV/c szükséges annak eléréséhez. 

A „tracklet” módszer 
Az előző módszernél a pixel detektor különböző rétegeit 
függetlennek tekintettük. Valójában azonban nem 
függetlenek, hiszen egy kellően nagy pT-jű részecske nem 
csak egy rétegen fog áthaladni, hanem mindegyiken. Az ún. 
tracklet módszernél már felhasználjuk ezt az információt. Két 
különböző rétegen lévő beütésekből elkészítjük az összes 
lehetséges párt (a pároknak már irányuk is van, ebben 
tárolódik az előző analízishez képest meglévő plusz 
információ), majd kiválasztjuk azokat, amelyek vissza-
mutatnak a vertexbe. Így modellezzük a részecskék pályájá-
nak kezdeti szakaszát. A kiválasztott párokat (trackleteket) 
azonban nem csak a tényleges részecskéknek megfelelők 
fogják alkotni, hanem lesznek tisztán kombinatorikus 
eredetűek is. Ezt a hátteret azonban le lehet vonni. 

Vezessük be a ∆φ = φ1 - φ2 és a ∆η = η1 - η2 jelöléseket a 
tracklet két beütésének azimut-szögbeli illetve 

pszeudorapiditásbeli különbségére (a ∆η eloszlása a 3.(b) 
ábrán látható). Ezen változók eloszlásában 0 körül csúcs 
jelenik meg, amely csúcs az elsődleges részecskéknek felel 
meg (hiszen az esetükben erős a korreláció a tracklet két 
pontjának helyzete között), ami egy széles háttéren ül. A 
|∆η|<0,1 és a |∆φ|<1,0 régiók (azaz a csúcs) kiválasztásával 
a háttér nagy része levonható. A háttér csúcs alatti része a 
lapos ∆φ eloszlás csúcsot nem tartalmazó 1,0<|∆φ|<2,0 
részéből becsülhető meg és vonható le. 

Ezen módszer esetében a minimálisan szükséges transzverz 
impulzus pT,min ≈ 40 MeV/c. 

A „tracking” módszer 
A harmadik módszer esetén a részecskék pályának teljes 
rekonstrukciója megtörténik. Ehhez a pixel és a strip detektor 
összes rétegét használjuk. Ezen módszer alkalmazásával már 
a részecskék pT-je is megmérhető. 

A rekonstrukció első lépésében beütéshármasok (tripletek) 
készülnek a pixel detektorokbeli beütésekből. Ezen ponthár-
masok egy gyors „páronkénti legközelebbi szomszéd” kereső 
módszerrel, az ún. agglomeratív klaszterezéssel csoportokba 
rendeződnek. Ezen rendezés a nyaláb iránya mentén történik, 
a tripletek nyalábirány menti koordinátáinak és ezek hibájá-
nak felhasználásával. Az eljárás végén maradó csoport (cso-
portok) helye (helyei) adják meg a vertex (vertexek) nyaláb-
menti koordinátáját (koordinátáit). A transzverz 
koordinátákat maga a nyaláb jelöli ki. 

Ezután ismét tripletek épülnek (az előzők figyelmen kívül 
hagyásával) azonban már azzal a feltétellel, hogy 
kompatibilisek legyenek az ütközési pontból származással 
(vissza kell mutatniuk abba). Ezek a tripletek folytatódnak a 
strip rétegekig, ahol további beütések adódnak hozzájuk. Így 
felépül a teljes trackeren át tartó trajektória. 

 



Nukleon 2010. március III. évf. (2010) 54 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2010  5 

 
 

a b 

4. ábra: (a) Töltött hadronok pT spektruma az |η| < 2,4 tartományban (szimbólumok), valamint az illesztett Tsallis-függvény [2]. A 
szisztematikus és statisztikus hibák kisebbek, mint a szimbólumok mérete. (b) Töltött részecskék szögeloszlásának a három analízis 

módszer adta átlaga, összehasonlítva korábbi 900 GeV-es eredményekkel (UA5, ALICE) valamint a 2,36 TeV-es eredmény. A CMS és 
UA5 pontok szimmetrizáltak η-ban. A szürke sáv a mérés szisztematikus hibáját mutatja, amely erősen korrelált pontról pontra. Az 

UA5 és ALICE eredményeknél a hibavonalak csak a statisztikus hibákat mutatják [2]. 
 

A következő lépésben a nagy szögben szóródott (és így a 
vertexbe nem visszamutató) részecskék rekonstrukciója 
következik. Ehhez a vertexbe való visszamutatás feltételén 
kell enyhíteni. A korábban megtalált pályákhoz tartozó 
beütések minden lépésben eltávolítódnak, így csökkentve a 
fennmaradó kombinációs lehetőségeket. 

A harmadik lépésben azon elsődleges részecskék 
rekonstrukciója következik, amelyek nem hagytak három 
beütést a pixel detektorban, és így tripletekkel nem 
megtalálhatók. Ilyen több oknál fogva is előfordulhat: egy 
beütés nem érte el a kiolvasási küszöböt; az a detektorelem 
amelyen beütésnek kellett volna keletkezni, nem működik; a 
részecske két érzékeny detektorfelület között halad át. Ebben 
az esetben beütéspárokból indul a strip rétegekbe a 
trajektória. 

A részecskepályák rekonstrukciója után az elsődleges 
részecskék kiválasztása a pályák vertexbe való 
visszamutatása és a visszamutatások hibája alapján történik. 

Ezen módszerrel való detektáláshoz szükséges minimális 
transzverz impulzus pT,min ≈ 75 MeV/c, a pT > 200 MeV/c 
tartományban a keletkezett a töltött részecskéknek már 98%-a 
rekonstruálható. Az esetleges hamis (kombinatorikus 
eredetű) rekonstruált pályák számát már a rekonstrukció 
közben hatásosan lehet korlátozni. Maguknál a triplet illetve 
beütéspárok építésénél és később a trajektória propagálásakor 
is meg lehet követelni, hogy a trajektória lokális iránya legyen 
kompatibilis a beütés alakjával. Ezen feltétel segítségével a 
hamis pályák aránya 1% alatt tartható, miközben a 
rekonstrukció hatásfoka a pT > 300 MeV/c tartományban 90 
és 95% között van. Mivel elsődleges részecskékre vonatkozó 
mennyiségek mérése a cél, a bomlásokból vagy anyaggal való 
kölcsönhatásból származó, de elsődlegesként rekonstruált 
részecskék járulékát le kell vonni. Ez 2%-os korrekciót jelent. 

A részecskék szögeloszlása a pT spektrum integrálásból 
kapható meg. Azonban mivel nem a teljes pT tartomány 
hozzáférhető a mérés során (kis transzverz impulzus esetén a 
részecskék nem hagynak kellő számú nyomot, nagy esetén a 
mérési statisztika szab határt) a mért spektrumot illeszteni 
kell egy függvénnyel, és a mérési tartományon kívül az 
illesztést kell integrálni, majd hozzá kell adni a mért adatok 
integráljához. Az illesztésre az ún. Tsallis-függvény került 
alkalmazásra, amely kombinálja a kis-pT-s Boltzmann- és a 
nagy pT-s hatványfüggvény viselkedést. 

Eredmények 
A töltötthadron-spektrumok kiértékelése során közelítőleg 40 
ezer 900 GeV-es és 11 ezer 2,36 TeV-es ütközést használtunk 
fel, a mérési eredményeket NSD ütközésekre korrigáltuk. 

A |η|<2,4 tartományban mért pT spektrum a 4.(a), míg a 
három módszer által adott átlagolt η eloszlás a 4.(b) ábrán 
látható. Az átlagos transzverz momentum mért értéke <pT>  
= 0,46±0,01(stat.)±0,01(sziszt.) GeV/c 900 GeV és <pT> = 
0,50±0,01(stat.)±0,01(sziszt.) GeV/c 2,36 TeV esetén. A mért 
szögeloszlás gyengén η-függő, enyhe növekedéssel nagyobb 
η értékek felé, amely a 900 GeV-es adatokban |η|>2 esetén 
csökkenésbe megy át. A 2,36 TeV-es adatokban a teljes 
eloszlás szélesebb a nagyobb ütközési energiának, és így a 
részecskeprodukció számára elérhető nagyobb η 
tartománynak köszönhetően. Az η < 0,5 tartományban az 
átlagos töltött hadronszám dNch/dη = 
3,48±0,02(stat.)±0,13(sziszt.) 900 GeV és dNch/dη = 
4,47±0,04(stat.)±0,16(sziszt.) 2,36 TeV esetén. 

Ezen eredmények illeszkednek a korábbi, alacsonyabb 
energiájú méréseknél megfigyelt trendbe (5. ábra). 
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5. ábra:  (a) Töltött hadronok átlagos transzverz impulzusának energiafüggése. A CMS pont az |η|<2,4 tartományra vonatkozik [2]. A 
részletes hivatkozások megtalálhatók [2]-ben. A görbe az adatpontokra vonatkozó <pT> = 0,425-0,0197ln(s)+0,00156ln2(s) illesztést 
mutatja, ahol <pT> GeV/c-ben és s GeV2-ben értendő. A CMS hibavonal tartalmazza a szisztematikus hibákat. (b) Töltött hadronok 

pszeudorapiditás-sűrűsége centrális régióban a tömegközépponti energia függvényében proton-proton és proton-antiproton 
ütközésekben. Az ábrán mind az inelasztikus, mind az NSD ütközésekbeli értékek fel vannak tüntetve tapasztalati illesztési 

paraméterezéssel együtt. A hibavonalak szisztematikus hibákat mutatnak (ahol ezen adat hozzáférhető) [2]. 
 

Az ütközésben keletkezett részecskék nagy része néhány 100 
MeV/c transzverz impulzusú. Erre az alacsony pT-jű 
tartományra a különböző modellek nem igazán tudnak jó 
leírást adni (a nagy-pT-s tartomány számolható perturbatív 
QCD-ből), azonban pont ez a tartomány az, ami a legjobban 
befolyásolja a dNch/dη eloszlást. Így a mérési eredmények 
viszonyítási pontot jelentenek a különböző modellek 

számára. Jelen eredmények azt mutatják, hogy a két mérési 
energia közötti (28,4±1,4±2,6)%-os részecskeszám növekedés 
jóval nagyobb, mint a Pythia (Phojet) generátor által 
előrejelzett 18,5% (14,5%)-os növekmény. 

A CMS bemutatott cikke a JHEP februári számában, valamint 
az arXiv-on olvasható [2]. 
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Fizikatanításról a Teller-év ürügyén 

dr. Kirsch Éva 

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma 
4029 Debrecen, Csengő utca 4.; Tel/Fax +3652 503 952 

 

Egy pályázat anyagának létrehozása olyan tevékenység, amely több célt is szolgálhat. Különösen így van ez, ha iskolában zajló 
szervezési munkáról van szó. Az oktatási, nevelési funkciók végiggondolása során a tanár óhatatlanul szembesül általánosabb 
kérdésekkel is. Az írás a Teller Ede-emlékév apropóján a fizikatanítással kapcsolatos problémákra világít rá, és egy 
munkaközösség tagjainak legőszintébb meggyőződésből fakadó válaszát fogalmazza meg. 

 

Egy tudós emlékének 
1908-ban megszületett Teller Ede. 95 éves koráig szakmai és 
emberi tekintetben jelentősen gazdagította az emberiséget, 
eredményt felmutatva és vitát gerjesztve. A Magyar 
Nukleáris Társaság (MNT) részéről méltó kezdeményezés 
volt a 100. évfordulóra kiírt pályázat. Munkaközösségünk azt 
gondolta, nemes cél úgy ünnepelni, hogy a diákságot 
megismertetjük a magyar származású, világhírű fizikussal. 
Egyszerre nehéz és könnyű a feladat, hiszen gazdag élete 
egyben sors is: a történelem meghatározta létét, de ő maga is 
alakította a történelmet. Szakember és politikus egyben; 
eredményekkel és ellentmondásokkal teli, kemény kritikus, 
akit elvarázsol a zene. Ember, akinek tartása van és tévedései 
is; külföldi létében is nemzeti tudatot erősítő a magyarsága. 
Ez a kaleidoszkóp a januári Teller centenáriumi ünnepségen 
is szépen kirajzolódott az elhangzott előadások mozaikjaiból.  

 2008. január 15-én az iskolarádióban elhangzott rövid 
megemlékezéssel és felhívással kezdetét vette a Teller-év a 
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában. 
Úgy döntöttünk, hogy a pályázati időszak egészét igénybe 
vesszük. Terveink olyan rendezvényeket, kezdeményezé-
seket foglaltak magukba, melyek 7.-12. évfolyamos diákjaink 
mellett kollegáinkat, az iskola épületébe látogató szülőket és 
tanárjelölteket is megcélozták, ugyanakkor meg kívántunk 
szólítani intézményen kívüli személyeket is. Fizikatanárként 
természetesen Teller tudományos tevékenységét, szakmai 
nagyságát és zsenialitását tartottuk a legfontosabbnak, de 
ugyancsak fizikatanárként nagyon jól tudtuk, hogy ha ezt 
állítjuk a középpontba, akkor a tanulóinknak csak szűk 
rétegét sikerül részvételre bírni. A kaput sokkal szélesebbre 
kellett tárni. 

Ha valamilyen évforduló személyről szól, akkor az életrajz 
ismertetése óhatatlanul része az ünneplésnek. Ám Teller Ede 
olyan korszak szülötte, amely közvetlenül szólt bele az 
emberek sorsába. Az irodalomórán felbukkanó „kitántorgó 
embereink” képe még csak-csak összekapcsolódik a törté-
nelemleckével a diákok fejében, de az, hogy a „marslakók” 
története a magyar és európai történelem része, már 
ritkábban tudatosodik. Ki mutathatná meg ezt befogadható 
módon? Egy kiváló történelemtanár és egy a 20. század eleji 

modern fizikát kedvencének valló fizikatanár, aki mellesleg a 
történelem szerelmese, igazán szerencsés választás erre. A 
humán-reál képzelt vagy valós megosztottság miatt a két 
tanár közös fóruma már önmagában is vonzó. A megtanulás 
kötelezettsége nélküli ismeretekre, a komplex megközelí-
tésekre igencsak fogékony közönség számára igazi csemege 
volt, ahogy a szót egymásnak átadva felvázolták a korszak 
társadalomrajzát, oktatáspolitikai és nagypolitikai hátterét. 

Méltó folytatása volt a történetnek az akadémikus Pálinkás 
József előadása. Az, hogy ő személyesen is találkozott a 
tudóssal, még hitelesebbé tette a rajzolt képet. Tanulóink 
számára már történelem a Szovjetunió felbomlása, de 
tapasztalható hatásai és a jelen történéseiben játszott szerepe 
miatt benne van az érdeklődési körükben. A hidegháború 
története egyben a fegyverek története is. Ezért a nukleáris 
bajvívás szakaszai egyben Teller Ede politikai szerepvál-
lalásának szintjei is – nem elszakíthatóan fizikusi mivoltától. 
A fórum tehát joggal volt népszerű a diákság széles körében. 

A centenárium természetesen nem csak azt tette lehetővé, 
hogy Teller Edéről szóljunk, hanem kínálta az atomfizika, a 
magfizika, az atomerőművek és a radioaktivitás témakörét is. 
Ahogy napjainkban elkerülhetetlen az ilyen jellegű kérdé-
sekkel való találkozás, úgy tettük kikerülhetetlenné azokat az 
ATOMKI és a debreceni Kísérleti Fizika Intézet által 
rendelkezésünkre bocsátott tablókat, melyek a Radioaktivitás: 
a természet része című kiállítás anyagát tartalmazták. A 
hatalmas méretű tablók ugyanis az iskola két zsibongóját 
olyan mértékben foglalták el, hogy a termek közötti 
vándorlás az ezek között való bolyongást is jelentette. A 
rövid, de tartalmas szövegrészek, a kapcsolódó informatív 
képek három héten keresztül ivódtak diákjainkba. A tanítási 
gyakorlatot végző ötödéves hallgatóknak ugyanúgy ezek 
között a tablók között kellett a terembe találniuk, mint 
azoknak a szülőknek, akik szülői értekezletre jöttek a kiállítás 
ideje alatt. A vendégkönyv arról tanúskodott, hogy más 
iskolákba kiküldött meghívásunkat néhány csoport elfogadta. 
A kiállított eszközök között – nem meglepő módon - a 
ködkamra volt a legnépszerűbb. Egész nap üzemelt, és a 
körülötte nyakukat nyújtogató diákok soraiban örömmel 
fedeztük fel nyelv- vagy humán szakos kollegáinkat is. A 
kiállítás ideje alatt megrendezett dr. Szegedi Ervin megyei 
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fizikaverseny résztvevői szakmailag mélyebb ismereteket is 
szerezhettek, mert dr. Raics Péter tartott számukra tárlat-
vezetést.  

Az ő téma iránti elkötelezettségéről egy előadás keretében is 
meggyőződhettünk. Az „Atom + energia + … = Teller” elne-
vezésű fórum kiváló alkalom volt az atomenergia békés célú 
felhasználásával kapcsolatos félelmek oldására, a 
megalapozott, ezért hiteles, pozitív állásfoglalás közvetíté-
sére.  

Ezek után nem volt olyan fizika fakultációra járó diákunk, 
akinek aggályai lettek volna a paksi atomerőműben tett 
látogatással szemben. A téma körül hallható viták, laikus 
félelmek még izgalmasabbá tették azt az élményt, amit a 
hatalmas gépterem, a vezérlőpult és az élénk színű 
reaktorfedelek látványa kelt. A Paksi disputának nevezett 
szoborcsoportnál röviden szóltunk azokról a magyar 
tudósokról, akik Teller barátai, sorstársai voltak.  

Kiváló diákjaink között olyan is akad, aki önálló kutatási 
témának választotta a radioaktivitást. Takács Marcell azt 
vizsgálta egy méréssorozat keretében, hogy a csernobili 
katasztrófának milyen nyomai vannak Hajdú-Bihar megye 
talajrétegeiben. A szisztematikus feltérképezés azt mutatta, 
hogy a reaktorrobbanás szignifikánsan nem okolható a 
szennyezettségért. Az erről szóló beszámolót nemcsak 
mondanivalója, hanem társuk iránti megbecsülésük okán is 
szívesen hallgatták a 11.-12. évfolyam érdeklődő tagjai.  

Ugyanezt a figyelmet tapasztaltuk az ATOMKI hagyományos 
Fizikus Napok rendezvénysorozatán, ahol a programok 
közül – az évforduló jegyében – a magfizikai témájúakat 
preferáltuk csoportjainkkal. Volt alkalmunk hallgatni, 
tanulni, látni, sőt mérni is. 

A tananyagban az atomfizika csak 11. évfolyamon jelenik 
meg. Az alsóbb évesek zöme számára szakmailag még 
nehezen követhető ez a téma. Az ő aktivizálásukra Teller Ede 
személyén, életén, kötődésein keresztül vezetett az út. A 7.-8. 
osztályt végzett tanulóink nyári házi feladatot kaptak: 
anyagot gyűjtöttek egy olyan kiállításhoz, mely Teller Ede és 
Debrecen kapcsolatát hivatott feltárni. Diákjaink jól dolgoz-
tak. Ősszel két dologgal szembesültünk: egyrészt kiderült, 
hogy a debreceni vonatkozások forrásanyaga szűk, másrészt 
az összegyűlt anyag olyan gazdag, hogy bővíteni kellett az 
eredeti elképzelést. Így négy osztály helyett hét csoport 
vetélkedhetett a közönség elismeréséért, és teret adtunk a 
tudós életét és Magyarországhoz kötődését feldolgozó 
törekvéseknek is. A megcélzott közönség ugyanaz volt, mint 
a tavaszi kiállításon. Csak a nagy tablók helyét most kisebb 
paravánok foglalták el, a profizmust felváltották az 
igyekezetet, gyermeki kreativitást tükröző megoldások. A 
nyolcadikos diák édesapjával készült interjú vagy a 
kronológiai időtengely felragasztása közben szinte egymást 
zsűrizték a csoportok. Megtettük ezt mi is, és nagyon büszkék 
voltunk rájuk. 

A kicsik, az érdeklődő nagyok már megszólíttattak. Nyerjünk 
meg olyan diákokat is a fizikus megismerése ügyének, akik 
kissé távolságtartók a természettudományokkal szemben! 
Esszépályázatot írtunk ki Teller és a művészetek címmel. 
Nem titkolt szándékunk volt provokálni azokat, akik 
íráskészségükre, látásmódjukra, egyéni felfogásukra büszkék. 
Tudtuk, hogy az életút megismerése nem kikerülhető a 
feldolgozás során. A 39 beadott írásmű arról győzött meg 
bennünket, hogy a provokáció sikeres volt. Az egyik díjazott 

dolgozat így kezdődik: „Lehetséges-e az, hogy a világ egyik 
legnagyobb atomfizikusa alkotóművész is egy személyben? 
Hisz a kettő majdnem kizárja egymást.” A naiv felütéssel 
induló írás így zárul: „Dolgozatom befejező részében 
szeretném elmondani azt, hogy a korábban elképzel-
hetetlennek hitt téma feldolgozását a tudós munkáinak 
megismerése után nem csak nagy érdeklődéssel, de élvezettel 
is végeztem. Olyan tényeknek jutottam birtokába, ami nélkül 
most szegényebb lennék.” Hát, ezért érdemes volt! 

2008. októberének egyik estéjét a zenét szeretőknek szántuk. 
A zenélő tudós címmel rendhagyó hangversenyre invitáltuk 
diákjainkat, a szülőket, a város iskoláinak, intézményeinek 
tagjait. A műsor egy ötvözet volt. Az elhangzott 
zongoraművek mindegyike Teller Edéhez köthető, a 
kapcsokat az önéletrajzi írása [1] rejti. A zeneműveket egy 
olyan közegbe ágyaztuk be, melyen egy Teller Edét 
megszemélyesítő diák vezette végig a közönséget. A még 
tágabb keretet a Naprendszer adta. Szót, pontosabban hangot 
kapott a Kepler által komponált Szférák zenéje, és a sarki 
fényt idéző Wagner-zene is. Az előadók kollegáink, diákjaink 
és meghívott vendégek voltak, akiknek az a közös 
tulajdonságuk, hogy civil érdeklődésük és foglalkozásuk a 
természettudományokhoz köti őket. Ezen az ünnepségen 
került kihirdetésre az esszé és a poszter-pályázat eredménye. 
Az estét a programsorozat méltó befejezésének éreztük. 

„A legnagyobb titkok azok, amiket nem fedeztünk fel.” [1]  
Ez alatt a pár hónap alatt mi nem titkokat, csak 
momentumokat igyekeztünk – minél többet – felfedezni, és 
rendezvényeinkben tükrözni. Ma már tudjuk, hogy legalább 
egyet kihagytunk. A Teller Ede emlékére rendezett pingpong 
bajnokságra már csak a centenáriumi éven kívül kerülhet sor. 

Kérdőjelek és válaszok a 
fizikatanításban 
„A fiatalok tanulják csak meg jól a modern fizikát!” - mondta 
Teller [1]. És ne csak azt - mondjuk sokan. Teller Ede sok és 
sokféle hatást gyakorolt az emberiségre. De arra legmeré-
szebb elemzője sem gondolhatott, hogy apropóul szolgálhat 
egy fizikaoktatásról való polémiának.  

A Teller-pályázat győzteseként a természetes összegzésen túl 
is át kellett gondolnunk tevékenységünk szakmai és egyéb 
hozadékát. A statisztika szintjén az eredmény elégedettségre 
adhat okot: a passzív résztvevők száma az iskola teljes 
tanulói létszáma lehet, az előadásokat alkalmanként átlago-
san 60 fő hallgatta, tevékeny, alkotó munkát végzett közel 100 
diák. De a fizikatanítás kapcsán egyébként is meglévő 
kérdőjeleink mellé újak íródtak.  

Tanítottunk-e a programsorozat megvalósításával? A válasz 
kétséget kizáróan: igen. Gondolkodás- és látásmódot, haza-
szeretetet, fejlesztettük a forrásfeldolgozási készséget, a 
csapatmunkában való részvételt, az esztétikai érzéket, és 
sorolhatnánk még.  

Segítettük-e a természettudományokkal szembeni pozitívabb 
attitűd kialakítását? Azaz építgettük-e saját tanórai munkánk 
alapjait? Kétségtelenül igen.  

Tanítottunk-e fizikát? Elég sokuknak igen. Olyanoknak, akik 
egyébként is elköteleződtek már ebben az irányban, vagy 
legalább érdeklődnek. A többieknek erősen becsomagoltuk. 
Az orruk elé tettük, kihasználtuk az odaképzelt misztikus 
ködöt, az előadó személyével csábítottunk, kirándulásba 
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ágyaztuk, versenyt provokáltunk, képbe, hangjegybe konver-
táltuk. Ahogyan ezt tanórán is tesszük.  

Ám a fizikatanítással kapcsolatban felbukkan bennünk egy 
félelem: nehogy a csomagolópapír legyen a lényeg! 

(A további gondolatok csak az ürügy vékony szálával 
kötődnek a Teller-programokhoz, semmit le nem vonva az 
általuk nyújtott élményből.) 

Ismerjük a tényeket, mely szerint a fizika a legkevésbé 
kedvelt tantárgyak egyike, és egyre inkább hozzátehető, hogy 
a legkevésbé tudottaké is.  

Másként kell tanítani – mondjuk és halljuk évek óta. Az 
útkeresés a tanárok, természettudományi szakemberek, elkö-
telezett közéleti személyiségek és az oktatási kormányzat 
köreiben egyszerre zajlik, és természetesen kívülállóknak is 
van véleménye.  

A tantárgy kísérletező jellege sokak számára sosem volt 
kérdéses, a fizikát tanítók nagy része ennek megfelelően 
végzi munkáját. Az ismeretek szinte észrevétlen átadása 
valóban a jelenségek oldaláról a legkönnyebb. De 
meggyőződésünk, hogy nem állhat meg ott. Az még 
tolerálható elvárás, hogy a fizikatanár a szórakoztatóiparban, 
legalábbis show-műsor prezentálásában járatos legyen, de 
hogy erre korlátozódjon a tevékenysége, az nem elfogadható 
álláspont. Halkan feltehető az a kérdés is, hogy ezek szerint a 
fizikát pusztán csak szerető, tudó, sokat dolgozó, de 
látványosságra kevésbé fogékony tanároknak nincs is helye a 
pályán? 

Érdemes összegyűjteni azokat a momentumokat, amelyekkel 
tanárként szembesülünk és megoldandó, kezelendő 
problémának látunk.  

A motivált, már szinte továbbtanulásában is döntésre jutó, 
érdeklődő, jó képességű és megfelelő alapokkal rendelkező 
tanulókra azért nem vonatkoznak az alábbiak, mert szinte 
tanári segítség nélkül is képesek eredményesek lenni. Őket 
látjuk a pályázati munkák szerzőiként is. De a diákság 
egészét nézve nehezebb a helyzet.  

A gimnáziumba érkező kilencedikes, hetedikes (!) tanulók 
egy része meg van győződve róla, hogy ő humán 
érdeklődésű. Saját környezetükben vagy a médiában látottak, 
hallottak alapján úgy dönt, hogy ez felmenti őt a 
természettudományos tantárgy ismereteinek megértése alól. 
Ennek eredményeképpen kísérletet sem tesz a reproduktív 
tanulást túllépő, gondolkodást, netalán számolást igénylő 
problémák megoldására. Ez még akkor is lehetetlenné teszi 
az eredményes tanítást, ha a szövegértéssel nincs probléma. 
De van, és a szövegalkotással még inkább. A kevés szóbeli 
megnyilatkozás gyakorlatlanná teszi őket a látottak 
megfogalmazásában, gondolataik kifejtésében, a lényeg 
megragadásában. A válaszok sok esetben címszavak, érdemi 
megértés nélkül. Az alany vagy állítmány nélküli, a ragozás 
egyeztetését nélkülöző mondatok – aminek tartalmi monda-
nivalója jó esetben is csak hamis, de legalább állít valamit – 
újra meghallgathatók és olvashatók, mert a diák így tanulta 
meg.  

A fejben-írásban való számolás a becslést, a valós nagyság-
rendek összehasonlítását szolgálhatná, de a jártasság hiány-
zik. Ha ezt a készséget irracionális elvárásnak tekintjük a 
computerek, mobilcsodák korában, akkor a számológépek 
használata jelentheti a következő akadályt: be kell vinni 
adatokat, de a tanulók egy része nem bízik a saját gépében, 

mert nem ismeri, túl bonyolultnak találja, és a kijelzők eltérő 
formátumai kiolvashatatlanná teszik számukra az eredményt. 

Bízzunk a jelenségek érdeklődést felkeltő erejében, használjuk 
ki a megtapasztalásban rejlő lehetőségeket: elemezzék a 
tanári demonstrációban látottakat, kísérletezzenek, mérjenek 
ők maguk! Feltételezve, hogy a 36 fős csoport számára van 
megfelelő számú eszköz, az előkészítés és a tanári instruálás 
időigénye már feleslegessé teszi azok kiosztását, mert 45 
perces az óra. A heti másfél órás tantárgy esetében a 
következő alkalom lehet, hogy csak egy hét múlva lesz. 
Valójában akkor már a következő tananyagot kellene tanítani, 
mert például a lejtőn való mozgásra és a szabadesés 
vizsgálatára is egy-egy tanóra áll rendelkezésre. Az érdemi 
munkához előkészítő, mérő és elemző tevékenységre is 
szükség lenne. 

Építsünk az önállóságukra, bízzunk a kreativitásukban: 
adjunk otthoni feladatot, kutassanak bizonyos információk 
után. Ha nem tanítjuk meg őket az igényes keresésre, a 
források kritikus felhasználására, a megfelelő szintű és 
formájú átfogalmazásokra (mikor?), akkor a wikipediából 
kimetszett, linkekkel teletűzdelt nyomtatványt kapunk házi 
dolgozatként, aminek tartalma ismeretként azért nem 
rögzült, mert készítője talán el sem olvasta.  

Közelítsünk a cél irányából! A kilépő érettségizettektől 
általános műveltséget, kompetenciákat, szemléletet várunk el. 
Már ez sem megy tényszerű - ha úgy tetszik, lexikális - 
ismeretek nélkül, de az ilyen területen továbbtanulni 
szándékozók szempontjából hiba, mulasztás, sőt felelőt-
lenség, ha precíz, stabil, kompakt, a szaknyelv és a 
matematika használatát igénylő tudás nélkül engedjük ki 
tanulóinkat. Erre is szándék és idő kell. A tagozatos és 
általános képzési profil szétválasztása jelent egy kis 
segítséget, de technikai, létszámbeli okok, valamint a korai 
pályaválasztás elkerülésének igénye miatt ez szűk csoportot 
érint. A következmény ismert: a műszaki és tudo-
mányegyetemek középiskolás példatárakból vizsgáztatnak, 
abból tartanak felzárkóztató foglalkozásokat.  

Az ijesztő felsoroláshoz hozzátehetjük, hogy ezek a saját 
tapasztalataink, pedig a gyakorló iskola messze nem az 
átlagos képet rajzolja. Egy tekintetben viszont még tovább 
árnyalja azt. A tanítási gyakorlatra érkező jelöltek 
felkészül(le)t(len)sége még a diákok számára is jól tapintható. 
A középiskolát a fent vázolt körülmények között elvégzők 
bizonyos tekintetben nem sokat lépnek előre, mert az 
egyetemnek más a feladata.  Ezért gyakran tapasztalatlanok 
az eszközhasználatban, nem tudnak igényesen, változatosan 
fogalmazni, feladatmegoldásban bizonytalanok. Nehéz 
elképzelni, hogy szakmailag kifogástalan, látványos, érdekes 
show-műsorrá alakítják a tanórát, ahol az interaktív tábla 
használata váltja a csoportos, differenciált foglalkozást. 

Akkor miért vannak mégis sikeres tanulók, szép 
eredmények? Mert vannak nagyon tehetséges, kreatív 
tanárok, akik csodákat tudnak művelni, és a szűk tanórai 
keretek között is meg tudják valósítani mindazt, amit a 
társadalom elvár tőlük. Ők tanári Nobel-díjat érdemelnének. 
Ezen kívül vannak energiát, időt nem kímélő, elkötelezett 
tanárok, akik tanórán kívül foglalkoznak a diákokkal. A 
szakkörök, a felkészítők, a verseny-előkészítők a délután 
programjai. Ugyancsak nagy segítséget jelentenek a 
kutatóintézetek, elektronikai cégek, alapítványok által 
felkínált lehetőségek, amik szintén extra időt igényelnek, 
diáktól, mentortól és szaktanártól egyaránt. 
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De a tudósok között sem csak a Nobel-díjasoknak van 
létjogosultsága. A magánéletből kimetszett idő értékelendő, 
de kötelezővé nem tehető, és a korosztály egészét érintő 
fizikatanítási kérdőjelekre ezek együttese sem ad választ.  

Egy praktizáló fizikatanár a saját óráján tehet a legtöbbet a cél 
érdekében. Munkaközösségünk tagjainak felfogása bizonyos 
tekintetben konzervatív. Magunkénak valljuk az olykor 
poroszosnak nevezett módszert, melyet tanulóink intelli-
genciájának megfelelően lazítunk, és alkalmazkodunk a 
korosztályhoz, a csoporthoz, a XXI. századi lehetőségekhez, 
és ki is kihasználjuk azokat. Fizikatanári ars poéticánk a 
következő: 

− Igent mondunk a kísérleti alapú feldolgozásra, és ha jellege 
engedi, szórakoztatóvá tesszük a bemutatott jelenségeket. 
A kezdeti stádiumban – a megértés oltárán áldozatot 
bemutatva – megengedjük a „konyhanyelvet”, de végső 
soron elvárjuk a dolgok precíz leírását, az ok-okozati 
összefüggések feltárását, a fizikai tartalom szaknyelven 
történő, igényes megfogalmazását.  

− Fontosnak tartjuk a gyakorlati élettel való szoros 
kapcsolatkeresést, de az elméletnek lényeges szerepet 
szánunk, és a hétköznapi példák tárgyalásakor nem 
elégszünk meg a sztereotip, rövid válaszokkal. 

− Fejlesztjük a komplex, integrált gondolkodásmódot, 
látásmódot, de a tantárgy-rendszerű oktatás hívei vagyunk. 
Minden alkalmas témában hivatkozunk a más tantárgyból 
tanultakra, a tudománytörténeti ismereteket történelmi 
környezetbe ágyazzuk, keresünk irodalmi momentumokat, 
a tudósokhoz az ember oldaláról is közelítünk.  

− Használjuk a multimédiás eszközöket, de nem fetisizáljuk 
azokat. Szerepet szánunk azoknak az érdeklődés 
felkeltésében, az illusztrálásnál, az összegzésnél, az ismét-
lésnél, de nem hisszük, hogy az animáció többet ér, mint az 
akár elsőre nem sikerülő, ám élőben elvégzett kísérlet. 

− Alkalmazzuk az aktív táblát, amennyiben segíti a fenti 
célokat, de ügyelünk rá, hogy a játékos lehetőségek ne 
tereljék el a figyelmet a lényegről. 

− Lehetőséget adunk a tanulók önálló tevékenységére, az 
eszközök kipróbálására, de elvárjuk az esztétikus, igényes 
jegyzőkönyv készítését, a célnak megfelelő tapasztalatok 
megfogalmazását. 

− Teret adunk az internet használatának, de önálló 
szövegalkotást várunk az írásbeli munkában. 

− Segítjük a tanulói pályamunkák készítését.  

− Folytatjuk a fizikatörténeti színdarabok bemutatását, de 
nem felejtjük azt a tapasztalatot, hogy a szereplők csak a 
színpadon tudják a szöveget, a tanórai felidézés már nem 
mutat valódi ismeretet. 

− Hiszünk a fogalmi alapok szigorú lerakásának szüksé-
gességében, azokat számon is kérjük. Elvárjuk az 
összefüggések tartalmi megfogalmazását szavakkal, vala-
mint az alapvető képletek ismeretét, azok matematikai 
eszközöket igénylő használatát. 

− És igen, oldatunk meg feladatokat, életszerű helyzetekre 
vonatkozóakat és elméleti síkon megfogalmazottakat is.  

− Vállaljuk a tanórán kívüli foglalkozásokat, ahol felzár-
kóztatásra, korrigálásra, hiányosságok pótlására szánjuk az 
időt, valamint csökkenteni igyekszünk az időhiányból 
fakadó rutintalanságot.  

− Lassan már lehetetlen, de törekszünk naprakészek lenni az 
olyan lehetőségek számontartásában és felhasználásában, 
melyeket a video-oldalak, kollégáink internetes lapjai, 
intézetek, kiadók honlapjai kínálnak oktatási segédletként. 

− Mi magunk is aktívan részt veszünk olyan fórumokon, 
ahol a megoldások keresése zajlik, megosztjuk ötleteinket 
másokkal. 

Számunkra is nyilvánvaló, hogy másra is szükség lenne: a 
társadalom személetének átformálására, a tanári pálya és 
természettudományok presztízsének visszaszerzésére, a 
média segítségére, a kormányzat elvi, gyakorlati és anyagi 
támogatására, az óraszámok racionalizálására, a tananyag 
újragondolására, az eszközpark javításáról nem is beszélve.  

Az utóbbi kérdőjelek kiradírozása már kívül esik a közvetlen 
kompetenciánkon, és míg ezekre megoldás kínálkozik, 
tovább folytatjuk tevékenységünket a tanórán, a vázolt elvek 
mentén, és a tanórán kívül, például a Teller-centenáriumhoz 
hasonló pályázaton való részvétellel. 

 

 

Irodalomjegyzék 
[1]  Teller Ede: Huszadik századi utazás tudományban és politikában, Huszadik Század Intézet, 2002. 
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Hangszerek a „semmiből” 

Dr. Nagy Anett 

Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, 6720 Szeged, Tisza L. krt. 6-8. 

 

Öveges tanár úr érdekes és lelkesítő felvételeivel egyetemista koromban találkoztam először. Akkor kaptam kedvet az otthoni 
kísérletezéshez, és azóta keresem azokat a kísérleteket, melyekhez csak hétköznapi, mindenki számára hozzáférhető eszközök 
kellenek. A következőkben Öveges tanár úr emléke előtt tisztelegve az Öveges díjat elnyert pályázatomból mutatok be 
részleteket. Az említett egyszerű kísérletek megvalósításával akár kis koncertet is adhatunk diákjainkkal, mellyel igazolhatjuk, 
hogy a fizika tényleg körülvesz minket. 

 

Elméleti háttér 
Poharakkal, csövekkel, üvegekkel zenei előképzettség nélkül 
is bármelyik osztály szórakoztató koncertet adhat. Annyit 
kell mindösszesen tudnunk, hogy a természetes (dúr) 
hangskála hangjainak frekvenciái olyan arányban nőnek, 
mint  a következő számsor: 24, 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48. Ez azt 
jelenti, hogy ha a házi készítésű hangszeren egy teljes 
oktávnyi hangot szeretnénk megszólaltatni, akkor a kiinduló 
(alaphanghoz) képest az oktávon belüli többi egész hanghoz 
tartozó frekvenciákat a következő törtek segítségével 
kaphatjuk meg [1]: 

 f,  
24
27 f,  

24
30 f,  

24
32 f,  

24
36 f,  

24
40 f,  

24
45 f,  

24
48 f. 

Házi hangszereinkben vagy az üveg falával együtt rezgő 
vízoszlop vagy egy rezgő levegőoszlop ad hangot. A rezgés 
során létrejövő legerősebb alaprezgés hullámhossza a rezgő 
levegő vagy vízoszlop hosszával arányos. Mivel egy hullám 
frekvenciája és hullámhossza egymással fordítottan arányos 
mennyiségek, az előbbiek alapján egy adott l hosszúsághoz 
tartozó kezdő hanghoz képest a többi hosszat az előbbi törtek 
reciprokaként kaphatjuk meg (a törteket egyszerűsítettem): 
(1. táblázat) 

1. táblázat A természetes hangskálákhoz tartozó csőhosszak 

Hang dó ré mi fá szó lá ti dó’ 

A hosszak aránya a dóhoz képest 1 
27
24  

30
24  

32
24  

36
24  

40
24  

45
24  

48
24  

Az adott hanghoz tartozó hosszak l 
9
8 l 

5
4 l 

4
3 l 

3
2 l 

5
3 l 

15
8 l 

2
1 l 

 

Házi hangszerek 
Zene-csövek 
A diákok között legnépszerűbb „hangszer” a zene-cső (1. 
ábra). Megszólaltatása senkinek sem jelenthet akadályt és 
már elsőre is biztosan sikerül. Vékony műanyag csöveket 
megfelelő hosszúságúra vágva egy olyan hangszert 
kaphatunk, mellyel zenélhetünk, ha a tenyerünkhöz 
ütögetjük a cső egyik száját. A csőben levő levegő ekkor 
rezgésbe jön és a cső hosszától függően különböző hangot 
hallhatunk. A csövek oldalára érdemes ráírni a csőhöz tartozó 
adott hangot illetve kisebbek számára érdemes színkódot is 
használni. Így ezzel a hangszerrel akár egy óvodás csoporttal 
is zenélhetünk, ha kivetítjük a színekkel kódolt hangsort és 
rámutatunk a soron következő színre [2].  

A zenecsöveket 20 mm-es külső és 16 mm-es belső átmérőjű, 
vízvezeték-szereléshez használt műanyag csövekből készí-
tettem, de más csövekből is elkészíthetőek a „zenélésre” 

alkalmas eszközök. Ezek a csövek viszonylag olcsón 
beszerezhetők, általában 2 m-es hosszúságban. Ebből egy 
nyolc hangból álló hangsort vághatunk ki. A 20 mm-es 
műanyag csőből készített hangsorban a megfelelő hangokhoz 
a következő csőhosszak tartoznak (2. táblázat):  

 
1. ábra: A zene-csövek 
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2. táblázat Adott hangokhoz tartozó csőhosszak és frekvenciák 

Hang Hossz (cm) Frekvencia(Hz) 

A 38,5 220 

H 36,4 233 

B 34,3 247 

C 32,3 261,5 

C# (Db) 30,5 277 

D 28,8 293,5 

D# (Eb) 27,1 311 

E 25,6 329,5 

F 24,1 349 

F# (Gb) 22,7 370 

G 21,4 392 

Ab (G#) 20,2 415,5 

A 19,0 440 

H 17,9 466 

B 16,9 494 

C’ 15,9 523 

C’# (D’b) 15,0 554 

D’ 14,1 587 

D’# (E’b) 13,3 622 

E’ 12,5 659 

F’ 11,8 698 

F’# (G’b) 11,1 740 

G’ 10,5 784 

A’b (G’#) 9,8 831 

A’ 9,4 880 

B’ 9,2 892 

C’ 7,9 1046 

Az Örömóda egy részletének előadása nagyon egyszerű, 
hiszen végig szinte egyforma hosszúságú hangokból áll, így 
könnyen felismerhető (3. táblázat). 

3. táblázat Az Örömóda hangjai 

E’ E’ F’ G’ G’ F’ E’ D’ C’ C’ D’ E’ E’ D’ D’   

E’ E’ F’ G’ G’ F’ E’ D’ C’ C’ D’ E’ D’ C’ C’   

D’ D’ E’ C’ D’ E’ F’ E’ C’ D’ E’ F’ E’ D’ C’ D’ G 

E’ E’ F’ G’ G’ F’ E’ D’ C’ C’ D’ E’ D’ C’ C’   

 
 

 
2. ábra: Koncert zene-csövekkel 

Pohár-zene 
Tegyünk egymás mellé egyforma üvegpoharakat és töltsük 
meg különböző magasságig vízzel (3. ábra)! Egyik kezünkkel 
fogjuk le a poharat a talpánál. Nedves ujjunkat végighúzva a 
pohár peremén, a pohár fala rezgésbe jön és hang keletkezik. 

A pohár fala azért jön rezgésbe, mert az ujjunk hol megtapad, 
hol pedig megcsúszik a pohár peremén. 

Minden testhez tartozik egy sajátfrekvencia, amelyen rezeg, 
ha magára hagyjuk. A poharakba töltött különböző magas-
ságú vízoszlopok különbözőképpen módosítják a pohár 
sajátfrekvenciáját, így különböző magasságú hangokat 
hallunk. Egy elektronikus hangolóval, vagy énekkaros diákok 
segítségével néhány perc alatt összeállítható egy hangsor a 
poharakból. Egy kis gyakorlással pedig egy-egy dalt is 
előadhatunk a segítségükkel. A kísérlet alkalmat ad egy kis 
tudománytörténeti emlékezésre, ugyanis hasonló elven 
működik az üvegharmonika nevű régi hangszer.  

Benjamin Franklin angliai látogatása során találkozott egy 
zenésszel, aki vízzel töltött különböző poharakat egymás 
mellé téve úgy „zenélt”, hogy végighúzta a poharak peremén 
a nedves ujját. Miután hazatért, 1761-ben készített egy zenélő 
eszközt, az üvegharmonikát (4. ábra), mely egy közös 
tengelyre felfűzött üvegedényekből állt. A hangszert pedállal 
forgatta, mint a régi varrógépeket és nedves ujjal szólaltatta 
meg (5. ábra) [3]. A hangszer elkészültekor ezt írta egyik 
barátjának, a turini Beccaria professzornak. 

 
3. ábra: Hangsor poharakból 
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4. ábra: Az üvegharmonika 

 „Talán némi örömet tudok szerezni önnek, hiszen hazája a zene 
országa. 32 üveg félgömb felhasználásával új hangszert készítettem. 
Úgy érzem, valamicskével gazdagítottam ezzel a legbűbájosabb 
tudományt, a muzsikát, amelynek mindannyian rabjai vagyunk. 
Hangszerem szava édes a fülnek, egyaránt zeng halkan és erősen, s 
ha egyszer behangoltuk, megtartja pontosságát. Az ön országának 
tiszteletére olasz nevet adtam találmányomnak, úgy hívják: 
armonica.” [4] 

Az üvegedényeket nagyság szerint fűzte egymásba és színes 
festékkel jelölte a különböző hangokat. A hangszer nagyon 
népszerűvé vált, ezrével gyártották abban az időben. Az 
üvegharmonika számos zeneszerzőt is megihletett, például 
Mozart is komponált egy darabot (Adagio és Rondo 617) 
1815-ben Beethoven egy melodrámájában a narrátor 
elbeszélése alá szerzett zenét szintén üvegharmonikán. 

A korabeli történetírók szerint az üvegharmonikán 
rendszeresen játszó zenészek egy része arról számolt be, hogy 
érzelmileg lehangolja őket a hangszer. Úgy gondolták, hogy a 
hangszerben keltett rezgések az ujjaikon keresztül bejutnak a 
szervezetükbe és rossz kedvet gerjesztenek. Az akkori 
vizsgálatok inkább ólommérgezéssel magyarázták a zenészek 
lehangoltságát. A hangszer üveg félgömbjei ólmot is 
tartalmaztak, így elképzelhető, hogy a hangszerből jutott 
nagyobb mennyiségű ólom a szervezetükbe. Mivel azonban a 
18. században igen elterjedt volt az ólom használata, így az 
ólom számos más forrásból is bejuthatott a zenészek testébe. 

 
5. ábra: Franklin az üvegharmonikán játszik 

Az üvegharmonika azóta is meg-megjelenik a koncertter-
mekben. Ebben az évben is sok hazai koncerten találkoz-
hattak a hangszer különleges hangjával az érdeklődők.  

Hangsor üvegekből 
Egy másik egyszerű és olcsó hangszer a műanyag üdítős 
palack (vagy a sörös üveg, 6. ábra). Fél literes egyforma 
üdítős üvegekbe különböző magasságú vízoszlopot töltve 
szintén készíthetünk hangsort. Az üveg szája felett elfújva a 
levegőt, a palackban lévő levegő rezgésbe jön és a vízszintnek 
megfelelően hangot ad. A palack megszólaltatásához kell egy 
kis gyakorlás, de ha valaki egyszer megérezte a kézben tartott 
palack rezgését, utána már nagyon könnyen előidézheti a 
megfelelő hangot.  

 
6. ábra: Hangsor sörös üvegekből 

Érdemes felhívni a diákok figyelmét arra, hogy míg a poharas 
kísérletben a magasabb vízoszlop mélyebb hangot 
eredményezett, addig ebben a kísérletben annak a palacknak 
lesz mélyebb a hangja, melyben alacsonyabb a víz szintje. 
Ennek a látszólagos ellentmondásnak az a magyarázata, hogy 
a poharak és a befőttes üvegek esetében az üveg fala a 
vízoszlopot hozza rezgésbe, míg amikor átfújunk az üveg 
szája felett, akkor az üvegben található levegőoszlop jön 
rezgésbe. Minél nagyobb a levegőoszlop magassága, (vagyis 
minél kevesebb víz van az üvegben), annál mélyebb lesz a 
megszólaltatott hang. 

A palacknak nagy előnye a poharakkal szemben, hogy sokkal 
könnyebb behangolni, törhetetlen és akár egy egész osztály 
részt vehet vele egy koncerten. Gitárhangolóval igen gyorsan 
összeállítható egy hangsor, és ha az üvegeken alkoholos 
filctollal megjelöljük a vízszintet, akkor a későbbiekben 
nagyon könnyen feltölthetők és beállíthatók lesznek. Mivel 
egy adott hangmagassághoz tartozó vízszint függ a palack 
paramétereitől, így nem adható meg egy univerzális 
hangmagasság- vízoszlop táblázat. Ha tanárként nem érzünk 
elég önbizalmat magunkban a palackok behangolásához, 
kérjünk segítséget zeneileg képzett diákoktól vagy az iskola 
énektanárától. A vízoszlop-szintek meghatározása csak 
néhány percet vesz igénybe, így nem jelenthet megterhelést 
annak, akit megkértünk. 
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7. ábra: Koncert üdítős üvegekkel a 10.B-vel 

Pille-palackos ütőhangszer 
A műanyag csöveket a befőttes üvegekhez hasonlóan is 
használhatjuk hangszerként. Másfél literes palackokat 
töltsünk meg különböző magasságokig vízzel és szájuknál 
fogva kössük fel őket sorban egy hosszú lécre. Kezdjük azzal, 
amelyikben a legtöbb víz van – ez lesz a legmélyebb hangú – 
és fejezzük be a legkevesebb vizet tartalmazóval. A hangszer 
megszólaltatásához üssünk rá valamivel a lécről lelógó 
üvegek oldalára. Az így kapott hangszer a befőttes üveghez 
képest tompább hangot ad, de nagy előnye, hogy törhetetlen, 
ha pedig elreped, akkor sem balesetveszélyes. 

4. táblázat A természetes skála hangjaihoz rendelhető vízoszlop 
magasságok 

hangok dó ré mi fá szó lá ti dó’ 

h(cm) 30 26,67 24 22,5 20 18 16 15 

Papírhenger-xylophon 
Alufólia vagy folpack (esetleg papírtörlő) papírhengeréből 
egyszerűen készíthetünk xylophont (8. ábra). Vegyünk 8 
egyforma papírhengert és vágjunk le a végeikből úgy, hogy a 
következő hosszúságú csöveket kapjuk (8. táblázat). Tegyük a 
hengereket egymástól 2 cm távolságra! Egy zsinór segítsé-
gével rögzítsük egymáshoz a hengereket úgy, hogy a zsinórt 
áthurkoljuk a hengereken. Az így elkészült xylophonon egy 
műanyag bot segítségével játszhatunk [5]. 

5. táblázat természetes skála hangjaihoz rendelhető csőhosszak 

Hangok dó ré mi fá szó lá ti dó’ 

h(cm) 30 26,67 24 22,5 20 18 16 15 

 
8. ábra: Alufólia papírhengeréből készült xylophon 

Összefoglalás 
Tavasszal az osztályommal a gimnáziumunkban rendezett 
Tavaszi Kulturális Fesztiválon léptünk föl, ahol üvegekkel, 
poharakkal és csövekkel adtuk elő a Tavaszi szél vizet áraszt 
című népdalt különböző „hangszereken” (9. ábra). A nagy 
„sikerre” való tekintettel házi hangszereinkkel (egy másik 
osztállyal) az Arany János Tehetséggondozó Program szegedi 
konferenciáját is mi nyitottuk meg.  

Kísérletezni mindig élmény, tanárnak, diáknak egyaránt. A 
hétköznapi eszközök nagy előnye, hogy a kísérleteket otthon 
is megismételhetjük, továbbfejleszthetjük. Az előbbi leírt 
kísérletek további nagy előnye szerintem, hogy miközben a 
fizikával foglalkozunk, csapatot is építünk és jól is 
szórakozunk. Ezért mindenkinek jó szívvel ajánlom, hogy 
próbálják ki ezeket a hangszereket a „semmiből”. 

 
9. ábra: A Tavaszi szél vizet áraszt… a Tavaszi Fesztiválon 

 

Irodalomjegyzék 
[1] Öveges, J.: Az élő fizika. Aranyhal Könyvkiadó, Budapest 1999. 

[2] Palm pipes (Zenecsövek); http://www.stevespanglerscience.com/product/1185 (2010.02.18.) 

[3] A tudós feltaláló; http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/kiallitas/franklin/talalmany.html ( a letöltés dátuma: 2010.02.18.) 

[4] Az Üvegharmonika; http://www.pbs.org/benfranklin/l3_inquiring_glass.html ( a letöltés dátuma: 2010.02.18.) 

[5] Tit, Tom: Tom Tit második száz kísérlete és produkcziója. Atheneum, Budapest. 1904  
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A fizika- és a kémiatanítás eredményessége 

Dr. Radnóti Katalin 

ELTE TTK Fizikai Intézet, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, +361 208 2927 

 

2009-ben két reprezentatívnak minősíthető adatgyűjtést végeztünk. Jelen írásban ezekről számolok be.  
Vizsgálatainkban a műszaki felsőoktatásba beérkező hallgatók felkészültségének felmérését végeztük el fizika és kémia 
tantárgyakból, mivel egy ilyen jellegű, több felsőoktatási intézményben is elvégzett, széleskörű vizsgálat alkalmas lehet arra, 
hogy az oktatási kormányzat figyelmét felhívja a közoktatásban lezajlott negatív jelenségek kezelésének elodázhatatlanságára, 
hiszen a deklarált célok között szerepel a műszaki-természettudományos végzettségű szakemberek képzésének kiemelt 
támogatása. 
A felmérő megíratásában minden olyan felsőoktatási intézmény részt vett, ahol fizika, kémia illetve vegyészmérnök BSc képzés 
van, és több olyan intézmény, ahol mérnököket képeznek és a fizika alapvetően fontos a tanulmányok szempontjából, illetve ahol 
a kémia alapvetően fontos, mint pl. környezettan, környezetmérnök szakos hallgatók esetében.  

 

A vizsgálat célkitűzései 
− Annak vizsgálata, hogy a felsőoktatásba belépő hallgatók 

milyen tudásszinttel érkeznek, és az megfelelő-e a 
választott szak követelményeinek. 

− Annak vizsgálata, hogy a felvételi pontszám megfelelő 
információt ad-e a hallgatók tudásáról.  

− Korábbi következtetéseink ellenőrzése, további empirikus 
adatokkal való alátámasztása.  

− A vizsgálat kiterjesztése a kémia tudásra különböző szakok 
esetében.  

A vizsgálatok lebonyolítása 
A hallgatók egy 60 perces dolgozatot írtak a regisztrációs hét 
folyamán, tehát abban az időben, amikor a felsőoktatási 
intézmény még nem „avatkozott bele” a képzésbe. A 
kérdések összeállításánál azt tartottuk szem előtt, hogy a 
felsőoktatás számára fontos, a sikeres előrehaladáshoz 
szükséges tudásanyag meglétét vizsgáljuk meg. A dolgozat 
kifejezetten a középiskolából hozott, ott elsajátítandó 
ismereteket térképezte fel. A Függvénytáblázatot nem 
használhatták a hallgatók, mivel azt is szerettük volna 
megtudni, hogy a legfontosabb összefüggéseket ismerik-e. 
Ahol adatokra volt szükség, azokat megadtuk a feladatban. 

Az előkészítés során a feladatlap központilag készült el, 
valamint ehhez részletes megoldási, javítási útmutatót is 
mellékeltünk, hogy a pontozás, amennyire lehetséges, 
egyforma szempontok szerint történjen. Minden intézmény 
saját maga szervezte a dolgozatok megíratását és javítását az 
egységes útmutató alapján. A kollégák az eredményeket egy 
központilag előkészített Excel táblában rögzítették és ezeket 
küldték vissza feldolgozásra. 

A kiértékelés módszere 
Az adatok feldolgozása Excel táblázatkezelő program 
segítségével történt. A dolgozatok megoldásait a demográfiai 
adatokkal együtt egy táblázatban numerikusan kódoltuk. A 
kiértékeléshez szükséges válogatásokat, összesítéseket, 
átlagokat az előre programozott makrók segítségével 
végeztük el. Összesen 20 (kémia), illetve 16 (fizika) csoport 
írta meg a dolgozatot, a kollégák ennyi Excel fájl-t küldtek. 
Ezeket mind külön – külön is kiértékeltem és néhány 
grafikonnal, szöveges elemzéssel együtt visszaküldtem a 
kollégáknak további elemzésre, illetve a táblázat statisztikai 
része segítségével további összefüggések is vizsgálhatók 
voltak. 

Résztvevők 
Az adatgyűjtés és kiértékelés - a 2008-as vizsgálathoz 
hasonlóan [1], [2], [4] - társadalmi munkában készült, 
melyben nagyon sokan vettek részt. Dolgoztak az egyes 
intézmények oktatói, hallgatói, sok olyan személy, akinek 
még a nevét sem ismerem, de fontosnak tartották 
felmérésünk sikeres lebonyolítását. Ezért csak néhányukat 
emelném ki, akik az úgynevezett „összekötők” voltak, illetve 
a feldolgozásban, szervezésben tevékenykedtek.  

Külön köszönetet mondok Dr. Király Bélának (NYME), aki 
több éven keresztül a számítógépes feldolgozásban, 
szerkesztésben és egyéb szakmai munkában nyújtott komoly 
segítséget. 

Főbb résztvevők: Dr. Pipek János (BMGE TTK), Dr. 
Homonnay Zoltán (ELTE), Dr. Róka András (ELTE TTK), Dr. 
Szalay Luca (ELTE TTK), Dr. Rácz Krisztina (ELTE TTK), Dr. 
Rózsahegyi Márta (ELTE TTK), Dr. Nyulászi László (BMGE 
VBK), Németh Veronika (SZTE TTK), Dr. Bárdos Erzsébet 
(PE), Dr. Tóth Zoltán (DE), Dr. Erostyák János (PTE), Dr. 
Tevesz Gábor (BME VIK) 
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A cikk további részében a részletes kiértékelésből mutatok be 
néhány jellegzetes adatot.  

A fizika felmérő eredményei 
A dolgozat felépítése a következő volt:  

− 14 darab tesztes kérdés 28 pont 

− 2 számításos feladat (8+14)  22 pont 

A dolgozatra maximálisan 50 pontot lehetett szerezni. Az 
eredmények eloszlása az 1. ábrán látható. 

 
1. ábra: A felsőoktatásba belépő hallgatók fizikatudása 

Amint az eloszlásból látható, a dolgozat elég gyengén 
sikerült. A teljesítési átlag 47%.  

Elemzésünk során több háttérváltozó függvényében is 
vizsgáltuk a tanulói teljesítményeket, többek közt azt is, hogy 
a hallgatók milyen pontszámmal érkeznek a felsőoktatásba.  

A felvételi pontok és a dolgozatban elért pontok 
összefüggései a 2. ábrán láthatók. 

 
2. ábra: A hallgatók által hozott felvételi pontszámok és a 

fizikadolgozatban elért pontok összefüggése 

A 2. ábra a felmérésben részt vett összes hallgató összetartozó 
pontpár értékeit mutatja. Azt találtuk, hogy a magas felvételi 
pontszámokkal érkező hallgatók nagyon jó, de nagyon rossz 
teljesítményt is tudnak a felmérésben nyújtani. A felmérő 
során mért eredmények rámutatnak a felvételi rendszer 
visszásságaira. Erősen kérdéses, hogy a magas felvételi pont-
szám vajon mér-e egyáltalán valamit. 

A továbbiakban az egyik fizika feladatot elemezzük picit 
részletesebben, mely szerepelt a 2009-es Szilárd Leó Verseny 
elődöntőjében. [3] 

Feladat 
Korunk egyik legnagyobb műszaki teljesítményének számító, a 
CERN-ben megépített LHC (Large Hadron Collider = Nagy hadron 
ütköztető) gyorsítóját az elmúlt évben kapcsolták be először. A 
tervek szerint a föld alá helyezett kör alakú 26,7 km kerületű 
gyorsítóban 7 TeV (tera = 1012 ) energiájú protonok fognak 

keringeni és ütközni. A teljes kerület mentén 2808 csomagban 
keringenek a protonok. Egy csomagban 1,15 × 1011 darab proton 
van. (1 eV = 1,6.10-19 J) 
a.) Mekkora egy protoncsomag teljes energiája?  
b.) Ha egy 150 kg tömegű kismotor ekkora mozgási energiával 

rendelkezne, mekkora sebességgel mozogna? 
c.) Mekkora a teljes kerület mentén mozgó protonok energiája?  
d.) Mekkora tömegű 25°C fokos aranytömböt lehetne 

megolvasztani ekkora energiával? 
Adatok: az arany fajhője 126 J/kg°C, olvadáspontja: 1337,6 K, 
olvadáshője 64,9 kJ/kg. 

(14 pont) 
Megoldás 
a.) 

Egy darab részecske energiája: 

 7 TeV = 7  × 1,6 · 10-19 = 1,12 · 10-6 J 

Egy csomag energiája tehát: 

 1,12 · 10-6 J × 1,15 · 1011 = 1,29 · 105 J 

(2 pont) 

b.) 

A kismotor sebessége 

 
150

1058,22 5⋅
==

m
Ev = 41,47 m/s ~ 149 km/h 

(5 pont) 

c.) 

A teljes kerület mentén mozgó összes proton energiája: 

 Eössz = 1,29 · 105 J × 2808 = 362,2 MJ 

(2 pont) 

d.) 

 mLTmcEössz ⋅+∆⋅⋅= , 

amiből kapjuk: 

 =
+∆⋅

=
LTc

Em össz 1849 kg 

(5 pont) 

A feladat megoldása 35,1%-ban volt sikeres. 820 fő nem 
foglalkozott a feladattal, nulla pontot kaptak. Ők átlagosan 
25,4%-osra írták a dolgozatot. 292 fő megoldása teljesen jó 
volt, maximális pontszámot kaptak. Ezek a hallgatók 
átlagosan 86,3%-osra írták meg a dolgozatot. 

A feladat megoldása kapcsán nagyon sok érdekes hiba és 
tévképzet jelent meg. 
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− Többen nem tudták helyesen a mozgási energia képletét, 
elfelejtettek 2-vel osztani. 

− Volt, aki a sebességet az F = m · a összefüggésből akarta 
kiszámolni, majd ebből kifejezte a „sebességet”, v = F/m – 
ként. De szerepelt F = v · m képlet is. Találkoztam E = m · a, 
F = m · v2 /2 illetve F = m · v2 összefüggésekkel is, de a 
centripetális erő képletével is (mely valójában nem is külön 
erő, hiszen sokféle kölcsönhatás során jöhet létre 
körmozgás), melyek mindegyike azt mutatja, hogy a 
hallgatók az energia fogalmát az erővel keverik. Többen 
keverték a mértékegységeket is, mint J és N. Volt, aki le is 
írta, hogy Fmozg. = E1 és N a mértékegysége. Továbbá 
szerepelt a Emozg. = a · m · g összefüggés is.  

− Nagyon sokan voltak, akinél a mozgási energia m.v , vagyis 
az energia fogalma teljes mértékben keveredik az impulzus 
fogalommal. Ennek a ténynek az az érdekessége, hogy ezt a 
korábbi kutatások során csak kvalitatív, szöveges 
megfogalmazások esetében vizsgálták. Esetünkben pedig 
számításos feladatok esetében került elő ez a probléma.  

− Az olvadáshőről nagyon sokan elfeledkeztek, csak 
felmelegítették az aranyat az olvadáspontjára.  

Mint azt a bevezetőben írtuk, a Függvénytáblázatot nem 
használhatták a diákok. Ha engedtük volna, akkor minden 
bizonnyal kikeresték volna a megfelelő összefüggéseket. 
Ellenben így azt is láthatjuk, hogy mennyire keverednek a 
diákok fejében a különböző fogalmak.  

 

0 pontos dolgozat kevés, mindössze 5 darab volt, mely a 
tesztes jellegnek tudható be.  

Maximális pontszámot, vagyis 50 pontot mindössze 34 
hallgató ért el.  

A kémia felmérő eredményei 
A dolgozat szerkezete 
A dolgozat 10 kérdést, illetve feladatot tartalmazott, melyek 
szerkezete, témája változatos volt. Szerepeltek egyszerű 
kérdések, mint vegyületek képletének leírása, táblázatkitöltés, 
elektronszerkezet felírása, egyenletírás, hagyományos számí-
tásos feladatok, gondolkodtató, probléma típusú kérdések. 
Mindösszesen 70 pontot lehetett elérni.  

Amint az a 3. ábrán látható, a dolgozat meglehetősen 
gyengén sikerült, rosszabbul, mint a fizika dolgozatok. A 
teljesítési átlag 35%.  

 
3. ábra: A felsőoktatásba belépő hallgatók kémiatudása 

A fizikához hasonlóan az elemzés során több háttérváltozó 
függvényében is vizsgáltunk a tanulói teljesítményeket, 
többek közt azt is, hogy a hallgatók milyen pontszámmal 
érkeznek a felsőoktatásba.  

A felvételi pontok és a dolgozatban elért pontok 
összefüggései a 4. ábrán láthatók. 

Az ábra teljesen hasonló, mint a fizika esetében, vagyis azt 
láthatjuk, hogy a felvételi pontszám nem sok információt ad a 
diákok tudásáról.  

Példaként az utolsó kérdést mutatjuk be, mivel az a fizikához 
hasonlóan nukleáris téma volt. A feladat célja az volt, hogy 
meg lehessen tudni, hogy kik azok a diákok, akik ténylegesen 
- mintegy alkotó módon - képesek alkalmazni megszerzett 
tudásukat, képesek a kreatív gondolkodásra szokatlan kér-
dések esetében. Jelen esetben jól értik-e a periódusos rend-
szert, tudják-e használni az atomok szerkezetéről szerzett 
ismereteiket. A feladatot Sükösd Csaba találta ki, és szerepelt 
a 2009. évi Szilárd Leó Verseny döntőjében.  

 
4. ábra: A hallgatók által hozott felvételi pontszámok és a 

kémiadolgozatban elért pontok összefüggése 

Feladat 
2002-ben Dubnában (Oroszország) a Flerov Laboratóriumban egy 
orosz-amerikai közös kutatócsoportnak sikerült előállítani a 118 
rendszámú szupernehéz elemet, amelyet Ununoctium-nak 
neveznek. Nem túl nagy mennyiségben: 2002 tavaszán egyetlen 
atomot, 2005-ben további két atomot. Az előállítás a következő 
atommag-reakcióval sikerült. 

 01294
118

48
20

249
98 3 nUuoCaCf +→+  

Kémiai szempontból milyen lenne az ununoctium, ha sikerülne 
nagy mennyiségben előállítani? (Milyen lenne a halmazállapota 
normál nyomáson és hőmérsékleten, milyen lenne a kémiai 
reakcióképessége, milyen ismert kémiai elemhez lehetne 
hasonlítani)? Milyen lehet az elektronszerkezete?  
Indokolja válaszát!  

(4 pont) 

Megoldottsága 17,7 %. 73 fő adott teljesen jó választ, misze-
rint a radon alatt helyezkedne el, tehát nemesgáz lenne. 

Maximális pontszámú, 70 pontos dolgozat összesen 6 volt, 
míg 0 pontos 20 darab.  

Vizsgáltuk a tanulók teljesítményét az érettségi és a 
tanulmányi versenyek összefüggésében is.  
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5. ábra: Az érettségi, tanulmányi verseny és a dolgozaton elért 

pontok közötti összefüggés a fizika dolgozatok esetében. 

Fenti ábránkkal az érettségi és a tanulmányi versenyek 
jelentőségét szeretnénk bemutatni. Azt láthatjuk, hogy azok a 
diákok, akik versenyeken vesznek részt, sokkal jobban 
teljesítenek, tehát a diákokat érdemes versenyeztetni! Ez a 
kép teljesen hasonló a fizika és a kémia esetében, továbbá a 
2008-as felmérés esetében kapottal. 

Azok a diákok, akik versenyekre készülnek pluszban is sokat 
foglakoznak a tananyaggal, és ez még akkor is így van, ha 
netán nem érnek el semmilyen eredményt. És ez egészen 
biztosan pozitívan befolyásolja azt, hogy választott felső-
oktatási intézményükben miként tudnak majd helytállni! 
Vagyis a tanulmányi versenyek támogatása egészen biztos jó 
befektetés!  

Javaslatok 
A rossz teljesítmény hosszú időre és sok okra vezethető 
vissza. Én kizárólag szakmai szempontok alapján csak 
néhányat szeretnék kiemelni, melyek rövid távon orvosol-
hatóak lennének: 

− Az eredmények az érettségi vizsga és a tanulmányi 
versenyek jelentőségét mutatják. Azt láthatjuk, hogy azok a 
diákok, akik tanulmányi versenyeken vettek részt, sokkal 
jobban teljesítenek. Tehát a diákokat az érettségire való 
felkészítés mellett érdemes versenyeztetni is! Javasoljuk, 
hogy az a diák, aki rangos tanulmányi versenyen /OKTV, 
Diákolimpia stb./ (az OKM által meghatározott kritéri-
umok alapján) eredményes, szakirányának megfelelő 
felsőoktatási helyre mehessen rögtön, pl. kapjon 480 
pontot. Ez komoly ösztönzést jelentene a diákok számára.  

− Javaslom a felvételi pontszámok szakspecifikus számítását, 
mivel jelen formájában nem tükrözi a diákok olyan jellegű 
előzetes tudását, mely szükséges lenne választott szakjuk 
eredményes elvégzéséhez.  

− A szakirányú érettségi bevezetése a felsőoktatási felvétel-
hez, a felsőoktatási intézmények azonos mértékű(!) 
finanszírozása mellett. 

− Fontos lenne a gyerekekben a természettudományos 
érdeklődés felkeltése, nem csak a tanórák keretében (ahol a 
tanrend szerint kell haladni, mely a gyerekek számára 
sokszor unalmas), hanem természettudományos hetek 
szervezésével, neves előadók meghívásával, különböző 
neves tudósok évfordulójának megünneplésével, egyetemi 
látogatásokkal, stb. 

− Úgynevezett reál osztályok létrehozása, az OKNT ad hoc 
Bizottság 2008-as javaslatának megfelelően [4], a tanárok 
nagyobb ösztönzése akár anyagilag is, az iskolai 
szertárfejlesztés segítése, a fenti céloknak megfelelő pályá-
zatok kiírása. 

− A különböző szaktárgyakhoz kapcsolódó tanulmányi 
versenyek támogatása, mely magában foglalja a diákok 
felkészítését, a diákok tanári kísérésének díjazását, a 
verseny szervezési, lebonyolítási költségeit.  
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Kockázatszempontú módszerek alkalmazása az 
üzemeltetésben és a felügyeletben 

Macsuga Géza 

Országos Atomenergia Hivatal 
1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4. Tel: +361 4364 910,  

 

Az Országos Atomenergia Hivatal még 2002-ben indított átfogó projektet a kockázatszempontú eljárások hatósági munkában 
történő meghonosítására. A projektben 2008 végéig előirányzott feladatok sikeresen teljesültek, ami megalapozta a továbblépés 
lehetőségét. 2008-2009 során egy újabb többéves projekt terveit dolgozták ki, amely egyúttal lehetővé tette a Paksi Atomerőmű 
Zrt. szakembereinek bekapcsolódását is. Az új projekt keretében elsősorban konkrét PSA (Probabilistic Safety Assessment - 
valószínűségi biztonsági elemzés) alkalmazások kidolgozását, azok hatósági engedélyezéséhez a feltételek kialakítását és az 
atomerőmű üzemeltetésében való felhasználásuk módszertanának és eszközeinek létrehozását tűzték célul. A cikk áttekintést ad 
a projektben tervezett feladatokról. 

 

Bevezetés 
A kockázatszempontú döntéshozatal (Risk-Informed 
Decision Making – RIDM) figyelembe veszi, súlyozza és 
integrálja a hagyományos mérnöki (determinisztikus) 
elemzésekből és a valószínűségi elemzésekből származó 
eredményeket és információkat, valamint az üzemeltetési 
tapasztalatokat, a lehetséges kompenzáló vagy enyhítő 
intézkedéseket és egyéb releváns tényezőket. Értékel minden 
egyes tényezőt minden egyes másik tényező, illetve azok 
összessége vonatkozásában. Vizsgálja az elvek vagy 
kritériumok teljesülését, és a biztonság (kockázat) alakulását. 
A kockázatszempontú döntéshozatal (KSZD) tehát egy 
komplex gondolkodásmód, amely integrálja az ilyen 
információkat, szempontokat és elemzési eredményeket a 
biztonságot szolgáló, megalapozott és optimális irányítás, 
üzemeltetői beavatkozás vagy döntések érdekében. A 
nemzetközi nukleáris közösség (tervezők, szállítók, építők, 
üzemeltetők, hatóságok és támogató intézmények) egyre 
fokozódó mértékben ismeri fel és hangsúlyozza, hogy a 
valószínűségi biztonsági elemzés és egyéb kockázat-
értékelések kiemelkedően értékes kiegészítő ismeretekkel, 
információval, átfogó érvényű értékelésekkel szolgálnak a 
nukleáris létesítmények determinisztikus biztonsági 
elemzései mellett. Ennek megfelelően sürgető igénnyel merül 
föl a kockázatszempontú döntéshozatal terén a nemzetközi 
szabályozás létrehozásának szükségessége. A Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség (NAÜ) e szükséglet kielégítésére 
egy a kockázat-szempontú döntéshozatalról szóló kiad-
vánnyal készül. A kiadvány célja, hogy útmutatóul 
szolgáljon, hogyan kell döntést hozni a kockázati szempontok 
figyelembevételével, és hogyan kell kialakítani a KSZD-hez 
szükséges és felelős infrastruktúrát a döntések dokumen-
tálása, nyilvánosságra hozatala, valamint a döntések 
következményeinek követése érdekében. 

 
1. ábra: Nemzetközi szakemberek konzultációs találkozója az 

OAH-ban, 2008 áprilisában a NAÜ KSZD kiadvány 
előkészítésére 

A jó nemzetközi gyakorlat követése érdekében az Országos 
Atomenergia Hivatal (OAH) 2002-ben egy munkacsoportot 
hozott létre  hogy részletesebben megismerje a kockázatszem-
pontú döntéshozatal hatósági alkalmazásának nemzetközi 
gyakorlatát, és megvizsgálja a kockázatszempontú felügyelet 
(KSZF) hazai bevezetésének szükséges előfeltételeit. A 
munkacsoport tevékenységének eredményeként Megvalósí-
tási Terv készült, melyet a Nukleáris Technikai Szimpózium 
keretében is megismerhetett a szakmai közönség [1]. A 
Megvalósítási Terv nyomán indult projekt keretében 2003 és 
2008 között számos feladatot, illetve intézkedést hajtottak 
végre a kockázatszempontú felügyelet hatósági beveze-
tésének elősegítésére. A feladatok végrehajtásában az 
Országos Atomenergia Hivatal elsősorban a PSA területén 
működő háttérintézményének támogatására támaszkodott 
[2], de 2007-től fokozódó mértékben kapcsolódtak be a Paksi 
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Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.) szakemberei is. Az előrehaladást 
rendszeresen értékelték, és 2008 végén megállapítást nyert, 
hogy az előirányzott feladatok jelentős része teljesült. Az 
előállt eredményekre és a fölhalmozódott tapasztalatokra 
alapozva az OAH és a PA Zrt. közösen elindítja a projekt 
második fázisát a kockázatszempontú döntéshozatal támoga-
tását szolgáló konkrét alkalmazások kifejlesztésére és beveze-
tésére. 

A nemzetközi ajánlások és szabályzatok figyelembevételével 
az Országos Atomenergia Hivatal és a Paksi Atomerőmű Zrt. 
szakemberei közösen fejlesztik ismereteiket az atomerőmű 
biztonságosabb és hatékonyabb üzemeltetését lehetővé tevő 
kockázatszempontú módszerek bevezetéséhez szükséges 
infrastruktúra kialakítása érekében. 

A paksi atomerőmű PSA modelljeinek helyzete  
A paksi atomerőműre készült PSA modellek átfogóak és 
részletesek, elemzik a feltételezett belső kezdeti eseményeket, 
közöttük a belső tűz és elárasztás típusú kezdeti esemé-
nyeket, valamint számos külső kezdeti eseményt, mint 
például a földrengést és a súlyos időjárási viszonyokat. A 
modellek kiterjednek az első és második szintű elemzésekre 
átfogva a névleges, illetve a névlegestől eltérő teljesítményű 
és leállási üzemállapotokat. Ezek a részletes, nemzetközi és 
hazai független felülvizsgálatnak alávetett, rendszeresen 
frissített és korszerűsített modellek megfelelő szakmai 
hátteret nyújtanak a KSZD hazai létrehozásához. 

A projekt célkitűzései 
Általános cél a paksi atomerőmű biztonságának fejlesztése, a 
megbízhatóság fokozása és a sugárterhelés csökkentése a 
működés rugalmasságának, teljesítőképességének és 
hatékonyságának növelése révén. A projektterv definiálja az 
egyes résztvevők specifikus céljait is. 

Országos Atomenergia Hivatal 
Az OAH specifikus célja a kockázatszempontú döntéshozatal 
bevezetése és támogatása a nukleáris biztonsági hatósági 
tevékenységekbe. 

Paksi Atomerőmű Zrt. 
A PA Zrt. specifikus célja a kockázatszempontú 
döntéshozatal eszközeinek kifejlesztése, bevezetése és 
támogatása az atomerőmű üzemeltetése során.  

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
A NAÜ specifikus célja, hogy támogassa a KSZD témában 
készült Biztonsági Útmutatóban (RIDM Safety Guide) foglalt 
elvek valóra váltását a kockázatszempontú környezet (Risk 
Informed Environment – RIE), a kockázatelemző képességek 
és egyes kiválasztott KSZD alkalmazások OAH-ban és PA 
Zrt.-ben történő kialakítása és bevezetése során, valamint 
hogy visszacsatolást kapjon a fölmerülő nemzeti tapasz-
talatokról. A NAÜ elsődleges célja továbbá, hogy támogassa 
az OAH és a PA Zrt. saját kitűzött céljainak elérését. 

 

 

 

 
2. ábra: A Megvalósítási Tervben előirányzott feladatok 
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Kitűzött feladatok 
Az előzetes kezdeményezések és a két- és többoldalú 
előkészítő találkozókon elhatározottak alapján a projekt az 
alábbi KSZD alkalmazási területekre fókuszál: 

a.) Atomerőművi berendezések kockázatszempontú osztá-
lyozása 

b.) Kockázatmonitor 

c.) A karbantartás-tervezés felülvizsgálata 

d.) Kockázatszempontú környezet kialakítása 

Míg az első három KSZD alkalmazási terület elsődlegesen a 
magyar felek érdekkörébe és felelősségébe tartozik, addig az 
utolsó KSZD alkalmazási terület a NAÜ Biztonsági Sorozattal 
kapcsolatos visszacsatolás révén a NAÜ érdekeit is szolgálja. 

Atomerőművi berendezések kockázatszempontú 
osztályozása 
A kockázati szempontok alkalmazása új súlyponti területeket 
tárhat föl a szerkezetek, rendszerek és rendszerelemek 
(továbbiakban: SRR) jelenleg determinisztikus elveken 
alapuló biztonsági osztályba sorolásában. A kockázati 
szempontok figyelembevétele megerősítheti egyes szerke-
zetek, rendszerek és rendszerelemek determinisztikus 
besorolását, ugyanakkor a kockázati szempontok más 
esetekben jelezhetik, hogy a berendezések besorolása 
biztonsági szempontból túl- vagy éppen alulértékelt, tekin-
tettel azok szerepére a súlyos zónakárosodás vagy a jelentős 
környezeti kibocsátás megelőzésében vagy enyhítésében [3]. 
Ezért a kockázatszempontú osztályozás fölhasználható az 
SRR-eket megillető figyelem pontosabb fókuszálására mind 
az üzemeltetés, mind a karbantartás során úgy a hatóság, 
mint az üzemeltető részéről. A magyar felek specifikus 
célkitűzése ezen a KSZD alkalmazási területen a 
kockázatszempontú osztályozás módszertanának kidolgozá-
sa és bevezetése. Az elvégzendő műszaki feladatok ezen a 
KSZD alkalmazási területen: 

e.) információ gyűjtése a kockázatszempontú osztályozás 
módszertanáról, korlátairól, feltételeiről és alkalmazási 
követelményeiről; 

f.) tapasztalatok gyűjtése már bevezetett kockázatszempon-
tú osztályozásokról; 

g.) a kockázatszempontú osztályozás elveinek és módszer-
tanának meghatározása a magyar gyakorlat számára; 

h.) az SRR-ek kockázatszempontú osztályozására kidol-
gozott módszertan alkalmazási környezetének meghatá-
rozása (korlátok, feltételek és követelmények); 

i.) alkalmazási módszerek kidolgozása az üzemeltetés és a 
karbantartás területén mind a hatóság, mind az üzemel-
tető számára; 

j.) a teljesítendő hatósági követelmények és a követendő 
ajánlások kidolgozása a kockázatszempontú osztályozás 
módszereinek alkalmazására; 

k.) az SRR-ek kockázatszempontú osztályozásának elvég-
zése a magyar gyakorlat számára kialakított elvek és 
módszertan alapján. 

Kockázatmonitor 
A kockázatmonitor célja a blokkok kockázati szintjének és a 
biztonsági funkciók/rendszerek rendelkezésre állásának 

monitorozása az aktuális/valós rendszerkonfiguráció 
figyelembevételével. A blokk kockázati szintjét a 
zónakárosodási gyakoriság egységeiben kifejezett értékek 
jellemzik. A megbízhatósági jellemzők a biztonsági 
rendszerek rendelkezésre nem állásának valószínűségét 
fejezik ki. Az aktuális rendszerkonfiguráció megbízhatósági 
modellbeli megváltoztatásával az aktuális, illetve a kívánatos 
rendszerkockázati és megbízhatósági jellemzők kiszámít-
hatók [4]. Az információk gyűjtése és a felkészülés a 
kockázatmonitor kifejlesztésére egy korábbi, az OAH és a PA 
Zrt. közötti kétoldalú megállapodás keretében már megkez-
dődött. Az elvégzendő műszaki feladatok ezen a KSZD 
alkalmazási területen: 

a.) tapasztalatok szerzése a kockázatmonitor alkalmazási 
lehetőségeiről, és számértékek/kritériumok gyűjtése a 
kockázatmonitorral meghozható döntések elősegítésére. 

b.) a már rendelkezésre álló PSA modellek alkalmassá tétele 
a kockázatmonitor számára történő felhasználásra. 

c.) a kockázatmonitor célterületeinek kiválasztása. 

d.) az elvi és gyakorlati/műszaki alkalmazhatóság igazo-
lása. 

e.) a megszerzett tapasztalatok hasznosítása a kockázat-
monitor megvalósítása során.  

f.) a teljesítendő hatósági követelmények és a követendő 
ajánlások kidolgozása a kockázatmonitor alkalmazásá-
hoz. 

g.) a különféle döntéstípusokhoz (műszaki, adminisztratív) 
számértékek/kritériumok kidolgozása. 

h.) a kockázatmonitorral támogatandó kockázatszempontú 
döntések meghozatalához eljárásrend és dokumentálási 
szabályok kidolgozása. 

A karbantartás-ütemezés felülvizsgálata 
A feladat célja a megelőző karbantartás-ütemezés fejlesztése, 
az üzem közbeni karbantartás támogatása, a megengedhető 
javító karbantartás értékelése a rendelkezésre álló kockázati 
információk alapján. Ez az alkalmazás kiterjed a megelőző 
karbantartás ütemezésére és az üzem közbeni karbantartás 
megengedhetőségének vizsgálatára. Megvizsgálja, hogy a 
tevékenységspecifikus feltételes kockázat, a teljes éves kocká-
zat és a hosszabb távú kockázat figyelembe vételével egyes 
megelőző karbantartási tevékenységek elvégezhetők-e az 
üzemelés közben. Az elvégzendő műszaki feladatok ezen a 
KSZD alkalmazási területen: 

a.) a jelenlegi karbantartási gyakorlat áttekintése és 
megértése; 

b.) a minimális karbantartási csomagok, valamint egymás 
közötti kölcsönhatásaik, függőségeik és sorrendjük 
meghatározása; a karbantartási csomagok átütemezési 
lehetőségeinek, az átütemezés kockázati következménye-
inek vizsgálata, beleértve az erőmű teljesítményüzeme 
közben elvégzendő karbantartási csomagok meghatáro-
zását; 

c.) egy naptári évre vonatkozó próbaszámítások elvégzése 
létező és feltételezett karbantartási csomagok 
felhasználásával és a megfelelő következtetések levoná-
sa. A létező és a feltételezett karbantartási stratégiák 
kockázatprofiljának összehasonlítása; 
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d.) a karbantartás-tervezésre vonatkozó hatósági követelmé-
nyek és ajánlások kidolgozása; 

e.) a döntéstípusokhoz (műszaki, adminisztratív) számérté-
kek/kritériumok kidolgozása; 

f.) a karbantartás-tervezés támogatására szolgáló eljárás-
rend kidolgozása. 

Kockázatszempontú környezet kialakítása 
A NAÜ specifikus céljai ezen a feladatterületen, hogy 
támogassa Magyarországot a KSZD eszközök kifejlesztésében 
és a kockázatszempontú környezet kialakításában. Várja, 
hogy a KSZD témakörében kiadott műszaki publikációkkal, 
specifikusan a NAÜ RIDM Safety Guide alkalmaz-
hatóságával kapcsolatos OAH és PA Zrt. véleményeket 
megismerje. A feladat keretében a NAÜ látogatásokat szervez 
amerikai atomerőművekbe és az amerikai nukleáris 
biztonsági hatósághoz az OAH és a PA Zrt. szakemberei 
számára. E látogatások célja a KSZD program és az 
alkalmazások megvalósításának, a kockázatszempontú 
környezet kialakításának megfigyelése, első kézből származó 
információk, tapasztalatok szerzése, valamint megfelelő 
szakmai kapcsolatok létrehozása. Szintén e feladat keretében 
amerikai szakemberek Magyarországra történő látogatásának 
szervezését tervezi a NAÜ a KSZD alkalmazások 
megfigyelése és továbbfejlesztésükhöz szakmai útmutatások 
céljából. Szükség szerint további látogatások is lehetségesek. 
A kockázatszempontú környezet hazai fejlesztésének 
támogatása érdekében fejlett KSZD programot és a KSZD 
alkalmazásokhoz hierarchikus eljárási kereteket kell létre-
hozni. Ehhez a NAÜ törekszik más tagországoktól származó 
KSZD példákat vagy modellprogramokat és eljárásrendeket 
rendelkezésre bocsátani. 

Az OAH-tól, a PA Zrt.-től és a nemzetközi szakemberektől 
származó vélemények és a rendszeres háromoldalú 
találkozók során előálló tapasztalatok figyelembevételével a 
NAÜ továbbfejleszti a témakörben készülő műszaki 
publikációját. Ezért a visszacsatolás különösen érdekes 
területeit képezi, hogy miben volt hasznos a NAÜ 
dokumentum, hol lehet szükség a továbbfejlesztésére és hogy 
miben nyilvánulnak meg az előnyei a biztonságot szolgáló, 
megalapozott és optimális döntések meghozatala során. 

A projekt végrehajtása 
A projekt megvalósításának felügyeletét az OAH és a PA Zrt. 
közösen látja el. A NAÜ a Division of Nuclear Installation 
Safety nevű szervezeti egységén keresztül kapcsolódik be. A 
projektben előirányzott feladatok elvégzésére 2009-2011 
folyamán kerül sor. A megfelelő KSZD alkalmazásokat 
támogató számítógépes modellek kidolgozása, eljárásrendek 
létrehozása már korábban, az OAH és a PA Zrt. által 
koordinált kutatás-fejlesztési tevékenységek keretében elkez-
dődött. Előzetesen számos egyeztető találkozóra került sor a 
célok kitűzése és az elvégzendő feladatok meghatározása 
érdekében. 

A modellprojekt közös elindításáról az OAH és a PA Zrt. 
felső vezetőinek évenkénti rendes találkozóján született 
döntés 2008. áprilisában. Mind az OAH, mind a PA Zrt. felső 
vezetése kinyilvánította elkötelezettségét a kitűzött projektcé-
lokkal szemben, és kifejezte szándékát a megvalósítás 
támogatására. 
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A fúziós energiatermelés megvalósítására irányuló világméretű összefogás jelenlegi legnagyobb vállalkozása az ITER tokamak 
építése. Az ITER plazmaközepi töltéscsere-spektroszkópia (CXRS) diagnosztikájának építését az EU végzi KFKI RMKI és 
BME részvétellel. A CXRS diagnosztika arra a fizikai jelenségre épül, hogy a plazmába belőtt nagyenergiájú atomnyaláb 
atomfizikai folyamatokon keresztül karakterisztikus hullámhosszú fotonok keletkezését okozza. Ezen fotonokat a nyaláb optikai 
megfigyelésével detektáljuk, és az emisszió nyalábmenti eloszlásából számos plazmaparaméter térbeli eloszlására tudunk 
következtetni. A magyar fél a CXRS periszkóp egy kritikus elemének mechanikai és hőtechnikai tervezését végzi, illetve a 
diagnosztika képességeinek bővítési lehetőségét vizsgálja sűrűségfluktuációs méréssel. 

 

Bevezetés 
Az ITER tokamak világméretű összefogásban épül 
Cadarache-ban, Franciaországban. A berendezés legfonto-
sabb célja, hogy demonstrálja a majdani fúziós energia-
termelő reaktorhoz szükséges technológiák meglétét [1,2]. 

A tervek szerint 2018-ra felépülő berendezés tervezésében 
jelentős a magyar szerepvállalás. Egyéb részrendszerek 
mellett az ITER plazmadiagnosztikai rendszereinek fejlesz-
tésébe kapcsolódtunk be. A fúziós paraméterű plazmák 
méréstechnikája eleve kihívásokat rejtő feladat, amihez az 
ITER esetében a nagy sugár-, hő- és mechanikai terhelések 
plusz megoldandó problémákat adnak, ami a különböző 
szintű tervezési fázisok iterációját teszi szükségessé. 

Az ITER plazmaközepi töltéscsere-
diagnosztikája 
Több másik részegység fejlesztése mellett a magyar 
mérnökök és fizikusok a plazmaközepi töltéscsere-diagnosz-
tika megvalósításában vállaltak szerepet. Ez a diagnosztika 
arra épül, hogy egy 100 keV energiájú deutérium 
atomnyalábot lövünk a plazmába. A forró plazma és az 
atomnyaláb kölcsönhatására mind a nyalábatomok, mind a 
plazmaionok karakterisztikus sugárzást bocsátanak ki. Ezt 
detektálva a plazma összetételére, hőmérsékletére és 
mozgására lehet következtetni. A töltéscsere diagnosztika 
több olyan paramétert tud mérni, amit a plazma közepén más 
diagnosztika nem, így kiemelt jelentősége van. 

Az 1. ábra szerint a középsík porton belőtt diagnosztikai 
atomnyaláb plazmaközepi tartományát egy felső portban 
elhelyezett periszkópon keresztül figyeljük meg. A 

periszkópban a várható sugárterhelés miatt csak fém tükröket 
lehet felhasználni a nyaláb képének továbbítására. A 
periszkóp hátsó faláról a képet optikai szálakon továbbítjuk a 
spektrométerekhez, ahol a spektrum megfelelő tartományait 
részletes spektrumelemzésnek vetjük alá. A detektált 
karakterisztikus spektrumvonalak amplitúdója a plazma 
összetételére, szélessége a plazma hőmérsékletére, eltolódása 
pedig a plazma forgási sebességére vonatkozóan ad 
információt [3]. 

Magyar részvétel a fejlesztésben 
A magyar fél egyik feladata a CXRS felső porti szerkezet, az 
ún. port-modul kivehető csövének tervezése. Ennek fő 
feladata a bizonytalan élettartamú komponensek cserél-
hetőségének biztosítása. Ilyen az első tükör, az első tükör 
előtti redőny-mechanizmus és a kalibrációs lámpa. A 
csőszerkezet tervezése során figyelembe kell venni a neutron- 
és gammafűtés mellett az elektromágneses hatásokat is, 
továbbá a kivehető csőnek meg kell felelnie az ITER 
karbantartási követelményeinek. Előre láthatóan a normál 
működési ciklus mellett kétévenként lesz lehetőség a cső 
cseréjére [3]. 

A magyar fél másik feladata annak a lehetőségnek a 
vizsgálata, hogy az ITER CXRS plazmára néző optikai 
periszkópjának felhasználásával lehetséges-e a nyaláb-
emissziós spektroszkópia (BES) technikát felhasználva 
sűrűségfluktuációt mérni. Ennek a kérdésnek az eldöntése 
érdekében a fluktuációs BES mérést részletesen szimuláltuk. 
A kapott térbeli felbontás és jel/zaj viszony értékeket a 
tanulmányozni kívánt jelenségek megfelelő jellemzőivel 
hasonlítottuk össze [4]. 
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1. ábra: Az ITER CXRS diagnosztikájának felépítése 

 

Mérnöki feladatok a periszkóp első tükrét tartó 
kivehető cső kapcsán 
A CXRS periszkóp első tükrét – az összes többi optikai 
diagnosztikához hasonlóan – a plazma porlaszthatja, illetve 
lerakódásokat képezhet rajta. Ennek a folyamatnak a 
modellezésében elég nagy a bizonytalanság. A legfrissebb 
eredmények szerint – még egykristályos molibdén tükör 
alkalmazása esetén is – az élettartam biztosan kevesebb lesz 
két évnél. Mivel az egész port-modult biztosan nem lehet 
ilyen gyakran cserélni, az első tükröt egy hátulról kihúzható 
csőre rakják. 

A 2. ábra a kék színnel jelölt kihúzható cső elhelyezkedését 
mutatja a port-modulon belül. Az ábrán zöld színnel 
feltüntetésre került a fény útja a periszkóp optikai 
labirintusán keresztül. Mivel a cső elfoglalja a helyet az 
optika útból, annak felépítése és elhelyezkedése kritikus az 
egész periszkóp tervezése szempontjából. 

A kivehető cső az elnevezés által sugalltnál jóval 
bonyolultabb, 5 méter hosszú, 1 tonnás szerkezet. Két kritikus 
része van: a feje és a felfüggesztése.  

A 3. ábrán látható csőfejet a port modul elülső részében 
pontosan dokkolni kell, hiszen ez tartja az optika első elemét, 
melyet nagyon pontosan kell pozícionálni az optikai rendszer 
többi eleméhez képest. A cső fejében az első tükör tartóján 
kívül még helyet kell biztosítani egy első tükröt védő 
redőnyszerkezetnek és valószínűleg egy kalibrációs 
lámpának is. 

A kivehető cső oldható kötésekkel történő megfogására a port 
modul hátsó falán van lehetőség. Ennek a kötésnek elég 
erősnek kell lenni a gravitációs és elektromágneses terhelések 
elviseléséhez, de elég rugalmasnak is kell lennie a 
hőtágulásból eredő alakváltozás kiegyenlítéséhez. A fenti 
célok megvalósításának érdekében a cső hátsó részébe egy 
tengelyirányú hőtágulást kompenzáló karima került a 3. 
ábrán látható helyre. 

 
2. ábra: Az ITER CXRS kivehető csövének elhelyezkedése a port modulban 
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3. ábra: A kivehető cső fejének és hátsó részének részletes tervei 

 

 
4. ábra: A kivehető cső fejének hőtani szimulációja 

Az ITER építése kapcsán állandó probléma, hogy a 
nagyenergiájú neutron- és gamma-sugárzás miatt a plazmától 
egész távol is számottevő a szerkezeti anyagok térfogati 
fűtése. Mivel a periszkóp vákuumban van, ennek a hőnek az 
elvezetése csak aktív hűtéssel valósítható meg. A vizes hűtés 
hűtőjáratai a jelenlegi elképzelések szerint a cső első 2,5 
méteres szakaszában hosszlyuk fúrással lesznek kialakítva, 
mert így a hűtéshez szükséges hűtőjárat-sűrűség esetén sem 
csökken számottevően a szerkezet merevsége, és a 
hegesztések számát is minimalizálni lehet. Ezen kialakítással 
nem probléma az ITER előírások szerinti 40 bar 
nyomásállóság biztosítása sem. 

A hűtés tervezését hőtani végeselem szimuláció is segíti. A 
csőszerkezet tengelye mentén a térfogati hőfejlődés a 
plazmától való távolság függvényében az (1) képlet szerint 
exponenciálisan csökken. 

 H(x) = 2.4945 exp (-0.0299 x) [W/cm3] (1) 

A hűtővízben a térfogati hőfejlődést Monte-Carlo szimulációk 
eredményét felhasználva számolták ki, maximális értéke 
0.615 W/cm3. Az első tükör környékén ezen felül számolni kell 
még az optika belépő apertúráján keresztül bejutó sugárzás 
szóródásából eredő 1000 W/m2 felületi hőterheléssel. 

A szimuláció eredménye, hogy a víz 150 °C-os bemenő 
hőmérséklete a hűtőcsatornákban összesen 8 °C-kal emel-
kedik, és a csőben kialakuló maximális 305 °C hőmérséklet a 
4. ábrán látható fejrészen jelentkezik. Annak eldöntésére, 
hogy a csőben fellépő hőmérsékletkülönbség tolerálható-e, 
hátravan még a hőfeszültség és deformáció vizsgálata, 
valamint a hűtővíz áramlástani szimulációja. 

Fluktuációs nyalábemissziós mérőrendszer 
integrálása a spektrométerekbe 
A fúziós plazmák sűrűségfluktuációit két rendkívül fontos 
folyamat okozza. Az egyik a mágneses térre merőleges 
transzportot okozó turbulencia, a másik a plazmában fellépő 
magnetohidrodinamikai (MHD) módusok, amik többek 
között a fúziós reakcióban keletkezett nagyenergiájú α-
részecskék összetartását befolyásolják. A turbulencia által 
keltett sűrűségfluktuáció centiméteres térskálával és a plazma 
közepén maximálisan 1 %-os relatív amplitúdóval rendel-
kezik. Az MHD módusok térskálája nagyobb, 10 cm körüli, 
míg amplitúdójuk rendkívül széles skálán mozog. A jellemző 
frekvencia mindkét esetben pár 100 kHz. 

A nyalábemissziós (BES) mérés során a plazmával való 
kölcsönhatás útján gerjesztett nyalábatomok karakterisztikus 
hullámhosszú, spontán emisszióját vizsgáljuk. A fluktuációs 
mérés esetén ezt jó időfelbontással kell megtenni, így a CXRS 
berendezésekbe hagyományosan telepített spektrométerek 
alkalmazása nem megoldható. 

 
5. ábra: Modellezett fluktuációs BES mérés 
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6. ábra: A javasolt fluktuációs BES mérés jel/zaj viszonya és térbeli felbontása a normált kis sugár függvényében 

 

Az 5. ábra a CXRS spektrométerbe integrált fluktuációs BES 
mérés általunk vizsgált elrendezésének elvi vázlatát mutatja. 
A spektrométerbe a nyaláb egy adott szakaszából optikai 
szálakon érkező fényt spektrális szűrőkkel szétbontjuk, és 
gyakorlatilag három különböző spektrométerbe vezetjük. A 
HeII és CVI spektrométerek a hélium és a szén egy-egy 
kiválasztott vonalát bontják fel nagy pontossággal, míg a BES 
spektrométer a nyalábemisszió spektrális felbontását végzi. 
Mivel a fluktuációs méréshez is a BES csúcsot használjuk, a 
fényt a BES ágban elhelyezett mozgatható tükörrel térítjük el. 
A fluktuációs mérőegységbe beérkező fény egy kollimátor 
optika után egy finoman behangolt keskenysávú 
interferencia-szűrőre jut. Ezen szűrő feladata, hogy minél 
több BES fény átengedése mellett kiszűrje a zavaró 
spektrumkomponenseket. Végül a szűrt fényt egy gyors 
lavinadióda (APD) detektorra képezzük. 

Első feladatként a SimulationOfSpectra CXRS szimulációs 
programcsomaggal [3,5] a szűrőre a nyaláb különböző 
szakaszaiból érkező spektrumokat modelleztük. Azt 
tapasztaltuk, hogy a nyalábatomok mozgásából eredő 
Doppler-eltolódás hatására a BES vonalak a rho = r/a > 0,3 
normált kissugár tartományban válnak el a plazma széléről 
jövő karakterisztikus sugárzástól, ahol r a kis sugár és a a 
legkülső zárt fluxusfelület kis sugara. A spektrális szűrés 
tehát ebben a tartományban lehetséges. A csatornánként 
optimalizált interferencia-szűrőkön áteresztett spektrumokat 
hullámhossz szerint integrálva, a megfigyelőrendszer 
Etendue-jével és az optikai elemek transzmissziójának 
szorzatával megszorozva megkapjuk a detektorra érkező 
intenzitást. Ezen intenzitás alapján a fotonok emisszióját 
Poisson-folyamatnak modellezve és egy 1 MHz sávszélességű 

APD detektor elektronika zajerősítését figyelembe véve [6] 
megkapjuk a várható jel-zaj viszonyt (SNR). 

A 6. ábrán a jel-zaj viszony értékét a nyaláb 40 mm-es 
hosszáról minden spektrométerbe érkező fényt egyetlen APD 
detektorra képezve becsültük meg. A 0,3 < rho < 0,8 radiális 
tartományon az elérhető SNR 10 és 100 között van, ami egy 
hosszú stacioner szakaszokkal rendelkező ITER kisülés 
esetén elégséges az 1% körüli amplitúdójú hullámok 
kimutatására. 

A mérés térbeli felbontását a nyaláb és a periszkóp geomet-
riája határozza meg. A 6. ábrán látható radiális és poloidális 
irányú felbontás ábrákból az a következtetés szűrhető le, 
hogy a turbulencia térbeli skálájánál rosszabb a felbontásunk, 
tehát azt nem tudjuk mérni, de az ITER működése 
szempontjából kritikus MHD módusokat tudjuk [4]. 

Az ígéretes szimulációs eredmények hatására elkezdődött 
egy fluktuációs mérőrendszer integrálása az épülő ITER 
prototípus spektrométerbe, amit a TEXTOR és esetleg a JET 
tokamakokon fognak tesztelni. A prototípuson szerzett 
tapasztalatok szükségesek annak eldöntéséhez, hogy az 
ITER-en működhet-e egy ilyen irányú bővítése a CXRS 
diagnosztikának. 

Összefoglalás 
Az ITER tokamak plazmaközepi töltéscsere diagnosztikájá-
nak fejlesztésében számottevő a magyar szerepvállalás. Az 
első tükör cseréjét lehetővé tevő cső szerkezet mechanikai és 
hőtechnikai tervezését az KFKI RMKI és a BME mérnökei 
végzik, és magyar kezdeményezésre szimulációk és 
prototípusok segítségével vizsgáljuk a CXRS rendszer lehet-
séges bővítését fluktuációs atomnyaláb-emissziós méréssel. 
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