gyár. A csõre nyomtatott embléma (VATEG BUDAPEST felirattal) a gyár emblémája, és elsõsorban az
exportálandó termékekre nyomtatták a könnyebb
olvashatóság kedvéért [20]. A gyár története az elõdjével (Vatea) együtt, külön kis hazai technika- és kultúrtörténet [20, 21]. A rádiócsöveken kívül számos egyéb
eszközt, például fotocellákat [21], vagy izzókatódos
diagnosztikai röntgencsöveket is [20] gyártottak. Sajnos, az oktatási intézményeknek szánt taneszközökrõl semmilyen információt vagy nyomtatott tanszerismertetõt sem találtunk. Iskolánk eredetileg nem rendelkezett röntgencsövekkel. 2009-ben „örököltünk”
két csövet a megszüntetésre ítélt Kelenföldi Mûszaki
Szakközépiskolától és a Kolos Richárd Mûszaki Szakközépiskolától. Valószínûleg az 1970-es években itt
készülhetett az a 30 × 40 cm-es fényképezõ lemezen
látható, a csõ antikatódjától származó kerek röntgenfolt, amit a csõ mellett nagy megbecsüléssel õrzünk
szertárunk muzeális vitrinjében [7].
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A WIGNER JENÕ SZAKKOLLÉGIUM KÍSÉRLETI KÖR
MUNKACSOPORTJA BEMUTATJA: DIFFÚZIÓS KÖDKAMRA
Palotai Veronika, Sánta Botond
BME Fizika Tanszék

A kedves Olvasónak korábban már bemutattuk [1] a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Karának szakkollégiumán, a
Wigner Jenõ Szakkollégiumon belül mûködõ munkacsoportot, a Kísérleti Kört. A szervezethez csatlakozó
hallgatóknak a tanév során, továbbá nyáron is számos
lehetõsége van fizikai ismereteik, illetve elektronikaés programozástudásuk, valamint elõadókészségük
fejlesztésére. E tevékenységek során olyan eszközök
születnek, mint a cikksorozat elõzõ részében bemutatott vízirakéta, illetve elektronikus dobókocka.
Palotai Veronika a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kara harmadéves Fizika BSc szakos, alkalmazott fizika szakirányos hallgatója. 2016 szeptembere óta cikkíró és tördelõ a Pikkász címû kari lapnál, illetve
2017 februárja óta a kari Wigner Jenõ Szakkollégium tagja, ahol 2018 áprilisában az
Oktatási és Kapcsolatok Munkacsoport
vezetõjének választották. A Szakkollégium
Kísérleti Kör nevû öntevékeny körének
tagja.
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A diffúziósködkamra-projekt
A Karon belül nagy hangsúlyt fektetnek a fizika népszerûsítésére, amelybõl a Kísérleti Kör is rendszeresen
kiveszi részét, így az általunk készített eszközök gyakran válnak demonstrációs kísérletek fõszereplõivé.
Olyan is elõfordult már, hogy egy-egy eszközt kifejezetten demonstrációs céllal építettünk. Így volt ez a
diffúziós ködkamrával is, amelynek elsõ verzióit –
minden részegységgel és vezérléssel együtt – a Kísérleti Kör tagjai tervezték, illetve építették. Az elõadáSánta Botond fizikus 2016-ban végzett a
BME-n, jelenleg itt a Fizika Tanszék doktorandusza, az atomi méretû memóriákat vizsgálja. Egy demonstrációs kísérlet, amelyben
az áram egyetlen atomon keresztül folyik
címmel már jelent meg írása folyóiratunkban. A kutatás mellett közéleti tevékenységet is folytat: a Wigner Jenõ Szakkollégium
Kísérleti Körének korábbi vezetõje (és
egyik alapítója), számos demonstrációs kísérleti bemutató és laborlátogatás megszervezése és megtartása fûzõdik nevéhez.
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sainkhoz használt, végleges
formája pedig néhány évvel
ezelõtt egy TDK-dolgozat keretein belül épült meg [2].
A fizika oktatásában és
népszerûsítésében alapvetõ
szerepet játszanak a demonstrációs kísérletek, azonban a
legtöbb látványos kísérlet a
klasszikus fizika témaköreihez
kapcsolódik. Ezért készült el
két olyan kísérleti eszköz kifejezetten demonstrációs céllal, amelyek a 20. századi modern fizika két fontos kísérletét mutatják be. A diffúziós
ködkamra melletti másik eszköz a pásztázó alagútmikroszkóp volt [2]. A kettõ közül az
elõbbit megépítése óta a legtöbb fizikát népszerûsítõ ren- 1. ábra. A teljes demonstrációs mérési összeállítás, balra a diffúziós ködkamra kamrarésze látható [2].
dezvényen, illetve valamennyi
A kamrában kialakuló ködfonalak mérete, alakja
egyetemi és kari nyílt napon bemutattuk; mondhatni
karakterisztikus az adott részecskére nézve. A ködforepertoárunk oszlopos részévé vált (1. ábra ).
nalak vastagsága elsõsorban az adott részecske ionizációs képességétõl, hossza pedig a részecske kinetikus energiájától függ.
Történeti áttekintés, elméleti háttér
A radioaktív sugárzások jelenléte környezetünkben
döntõen természetes eredetû. Fõ forrásuk a Napból és
világûrbõl származó kozmikus sugárzások, illetve a
Föld belsejébõl származó radioaktív nehéz elemek. A
radioaktivitás érzékszerveinkkel közvetlenül nem
érzékelhetõ, ugyanakkor kimutatása és mérése fontos
feladat.
A ködkamra egy olyan különleges nukleáris detektortípus, amely az ionizáló sugárzásokat közvetlenül
láthatóvá teszi. Az eredeti Wilson-féle kamrában – egy
dugattyúval történõ gyors expanzió segítségével –
vízgõzt hoztak túlhûtött állapotba [3]. Az eszköz megalkotóját – C. T. R. Wilson skót fizikust – 1927-ben
Arthur Comptonnal megosztva fizikai Nobel-díjban
részesítették.
A ködkamrában túlhûtött gõzréteget hozunk létre
expanzióval vagy hûtéssel; ez a detektor érzékeny
térfogata. A túlhûtött állapot metastabil, perturbáció
hatására fázisátalakulás jön létre. Amikor e túlhûtött
rétegen egy ionizáló részecske halad át, akkor trajektóriája mentén ionizálja a gõzrészecskéket, aminek
hatására apró folyadékcseppek – kondenzációs magvak – képzõdnek. A magvak környezetében lévõ gõz
kondenzációja tovább növeli a csepp méretét, így
szabad szemmel látható méretû csepp képzõdik (2.
ábra ). Ezen cseppekbõl épülnek fel a ködfonalak.
Amíg a Wilson-féle kamrában csak pillanatfelvételeket lehetett készíteni az expanzió miatt, addig a diffúziós ködkamrában a kamra tetejébõl folyamatosan a
hûtött oldal felé áramló, majd ott kondenzálódó alkohol miatt folyamatos üzemû mûködtetés is lehetõvé
válik.
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A ködkamra hûtése
Ködkamrát viszonylag egyszerûen lehet építeni, ha
rendelkezésre áll szárazjég vagy folyékony nitrogén.
Akár házilag is könnyen összeállítható ködkamrát ír le
a CERN által tartott workshop [5]. Nagy hátránya a
szárazjéggel és folyékony nitrogénnel mûködtetett
ködkamráknak, hogy idõnként utántöltést igényelnek, illetve hosszabb mûködtetés esetén meg kell
oldani a hûtõközeg tárolását is, nem beszélve azok
szállításáról és beszerzésérõl.
Gyári ködkamrák esetében, mint a PHYWE PJ45
típusú ködkamra kompresszoros hûtést alkalmaznak.
2. ábra. A ködfonalképzõdés folyamata [4].
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vel vezeti el a meleg oldalon keletkezõ hõáramot (4. ábra ). Ez a
kerá
mia
hûtõborda
egy hideg vízzel
szig
etel
teli edényben helyezkedik el,
és
amely nagy hõkapacitása
révén lassan melegszik, és
fémlap
kvázi állandó, alacsony hõmérsékletet biztosít a bordá+
nak és így a Peltier-elemek
meleg oldalának. Egy 10 litep-típusú
ker
félvezetõ
res, 18 °C-os csapvízzel törtéámi
asz
nõ feltöltéssel a kamra akár
n-típusú
iget
elektomos
elés
–
félvezetõ
másfél órás mûködésre is kékontaktusok
pes.
A ködkamra tervezésénél a
hõmérséklet mérése kritikus
rész volt. Fontos, hogy közvetlenül a hõszivattyúk hideg
3. ábra. A Peltier-elem felépítése [7].
és meleg oldalán mérjük a
hõmérsékleteket, amely geoEzek nagy elõnye, hogy – általában nagy hûtött felü- metriai okokból nem könnyen kivitelezhetõ. A meglettel – gyakorlatilag folyamatos, utántöltés nélküli oldást végül a két Peltier-elem közé helyezett nyáklemûködtetést tesznek lehetõvé [6]. Hátrányuk, hogy mez – amelyen a hõmérõáramkör is ki lett alakítva –
nagyok és zajosak, valamint az áruk is meglehetõsen jelentette.
magas. Folyamatos üzemû ködkamra hûtésére alterA jó hõvezetés érdekében alumínium alapú nyáknatív megoldás lehet félvezetõ Peltier-elemek haszná- lemezt alkalmaztunk, így a mért értékek jó közelílata. Az itt bemutatott ködkamra hûtése is Peltier-ele- téssel a Peltier-elemek hideg és meleg oldalán kialamekkel lett megvalósítva.
kuló hõmérsékleteket adják. A felületi egyenetlenségekbõl adódó rossz hõkontaktus kiküszöbölésére
vékony hõvezetõpaszta-réteg került a nyáklemezek
A Peltier-elem
és a Peltier-elemek közé. A hûtött oldalt is – vagyis
a fémlapot, ami felett a túlhûtött gõzréteg jön létre –
A Peltier-elem egy olyan félvezetõ eszköz, amely a legfelsõ ilyen hõmérõ áramkör alumíniumlemeze
elektronikus hõszivattyúként mûködik. Tipikusan biztosítja.
hordozható hûtõtáskáknál,
4. ábra. Egy diffúziós ködkamra sematikus felépítése (balra) és a kész kamra (jobbra).
processzorhûtõknél, lézerek
izopropil-alkoholt
hûtésénél alkalmazzák. Elõtároló szivacs
nyei a széleskörû vezérelhetõség, a zajmentesség, a hõáramlás irányának változtat- üvegbúra
hatósága, illetve a mozgó alkatrészek hiánya. Hátrányai megvilágítás
közé tartozik, hogy drága, ledsorral
törékeny és a kompresszoros
nagyfeszültségû
hûtéssel szemben kis teljesít- (+400 V)
mény valamint felület jellem- ionkivonó elektróda
zi. Felépítése több, egymással
sorba kapcsolt félvezetõ pn- túlhûtött réteg
átmenettel történik, amelye- hûtött fémfelület
ket vékony kerámialapok (ti- (–30 °C)
pikusan Al2O3) közé rögzítePeltier-elemek
nek (3. ábra ).
alkoholgõz

hõáram

A ködkamra felépítése
A Peltier-elemek alsó oldalára
egy SCNJ-3100 típusú passzív
hûtõborda csatlakozik, amely
nyolc darab hõcsõ segítségéA FIZIKA TANÍTÁSA

hõcsöves hûtõborda
vízfürdõben
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A Peltier-elemek pontjain mért hõmérsékletek
monitorozására egy, a BME TTK Wigner Jenõ Szakkollégium Kísérleti Kör munkacsoportja által tervezett és megépített mikrokontroller alapú fejlesztõpanel szolgált.
A digitális hõmérõk által mért hõmérsékletek kiolvasása mellett ez az áramkör felelt a saját fejlesztésû
hétszegmenses kijelzõ mûködtetéséért is. Utóbbi három darab azonos, három és fél digites kijelzõbõl áll,
amelyekkel a ködkamra hûtésekor nyomon követhetõ
az egyes hõmérsékletek változása. Ez az interfész
egyúttal monitorozási célt is szolgál, hiszen ha túlságosan felmelegedne a hûtõvíz, akkor ez a kijelzõrõl
könnyen leolvasható, és szükség esetén a felmelegedett víz könnyen lecserélhetõ.
A ködfonalak megfelelõ megvilágítása szintén nagyon kritikus volt. Ideálisnak tekinthetõ egy keskeny
résen át világító, nagy fényerejû, homogén eloszlású
fényforrás, amely csakis a néhány mm-es túlhûtött
réteget világítja meg, egyenletesen [8]. Ez a gyakorlatban egy nagy fényerejû SMD (Surface Mounted Device – felületszerelt alkatrész) LED-sor segítségével
valósult meg, amely a szilikonos védõrétegnek köszönhetõen vízálló kivitelû is. Ez igen elõnyös tulajdonság, hiszen a kamrában az alkoholgõz kondenzációja miatt elektromos rövidzár is kialakulhatna. A fényforrás mindenféle tükrözõdését meg kell elõzni, ezért
a LED-sor fölé egy fekete mûanyaggyûrû került,
amely így kitakarja a megfigyelõ felé érkezõ direkt
megvilágítást. A LED-sor, mivel igen sok fénykibocsátó diódát tartalmaz, amelyek különbözõ szögbõl világítják meg az érzékeny térfogatot, kiváló megvilágítást biztosít.
A ködkamrában lévõ zavaró ionok és szennyezõdések megakadályozhatják a ködfonalképzõdést,
ezért egy külsõ elektromos tér alkalmazása – amely
ezen szennyezõdéseket kivonja a hûtött térfogatból
– szükséges [8]. A külsõ elektromos teret egy 1 kVos nagyfeszültségû tápegység biztosította. A feszültségforrás földje a hûtõbordára, a pozitív elektróda
pedig az üvegbúra belsõ részén kialakított elektródára került.
Az izopropil-alkohol a kamra tetején található szivacsrétegbõl párolog a hideg oldal felé. Mivel kamrarész hermetikusan zártnak tekinthetõ, ezért az
alkoholveszteség minimális. Egy csupán 10 ml-es
alkoholfeltöltéssel a ködkamra órákig üzemeltethetõ. Ugyanakkor egy külön e célra kialakított üvegcsap – amely az üveghenger felsõ oldalán helyezkedik el – segítségével lehetõség van az alkohol utántöltésére.
A ködkamra vezérlése egy C# nyelven megírt
programmal történik. A program a mikrokontrollerrel
UART (Universal Asynchron Receiver Transmitter –
univerzális aszinkron adóvevõ) protokollon keresztül
kommunikál. A mikrokontroller a digitális hõmérõk
lekérdezésén kívül még visszaméri a Peltier-elemeket
meghajtó tápegységek által kiadott feszültség- és
áramértékeket is. Így PC alapú adatgyûjtésre is lehetõség nyílik.
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Kísérletek a diffúziós ködkamrával
Részecskék által keltett ködfonalak jellemzõi
Ebben a részben összefoglaljuk, hogy mely részecskék kimutatása lehetséges a diffúziós ködkamrában
és mi jellemzõ ezen részecskék által keltett ködfonalakra.

α-sugárzás
A ködkamrában legjobban az α-részecskék figyelhetõk meg. Nagy kinetikus energiájuknak köszönhetõen egyenes vonalban terjednek. Ionizáló képességük – a Bragg-görbének megfelelõen – sebességük
csökkenésével megnõ [9]. Mivel ködkamrában kialakuló ködfonalak szélességét alapvetõen a részecskék
ionizáló képessége határozza meg, ezért az α-részecskék által keltett ködfonalak vége kiszélesedik. Az
α-részecskék által levegõben a lefékezõdésig megtett
úthossz kinetikus energiájukkal, vagyis a keltett ködfonalak hosszával arányos. Egy ökölszabály szerint
egy 1 MeV-es α-részecske ≈ 1 cm-es úthosszal rendelkezik [3]. Így a ködkamrával a megjelenõ részecskék
kinetikus energiája is megbecsülhetõ.
β-sugárzás
A ködkamrában a β-részecskék is jól megfigyelhetõk. Trajektóriájuk alakja elsõsorban kinetikus energiájuktól függ. Nagyenergiás β-részecskék (10 keV – 1
MeV) kvázi egyenes, kisenergiásak (<1 keV) szabálytalan pályát írnak le. A szabálytalan pályát az atomokon történõ rugalmas ütközések okozzák [3]. A
β-ködfonalak jóval keskenyebbek az α-részecskék
által keltetteknél, mivel ionizációs képességük kisebb.
γ-sugárzás
Ezen részecsketípus megfigyelhetõsége a ködkamrában csekély, ugyanis α-, β- és γ-sugárzások közül a
γ-foton rendelkezik a legkisebb ionizáló képességgel.
Anyaggal történõ kölcsönhatásai során (párkeltés,
Compton-szórás, fotoeffektus) keletkezõ β±-részecskék keltenek közvetlenül ködfonalakat a kamrában
[3]. A jelenség úgy is megfigyelhetõ, ha a sugárforrást
a ködkamrán kívülre, de közvetlenül mellé helyezzük
el. Ugyanis, az α-, illetve a β-sugárzás nem képesek
áthatolni a mm vastag üvegbúrán, a γ-sugárzás viszont igen. Így például nagyon jól megfigyelhetõ az
uránérc kiemelkedõen magas γ-aktivitása.

A ködkamrában alkalmazott sugárforrások
A radioaktív demonstrációs kísérletek elengedhetetlen kellékei a sugárforrások. Természetesen megfelelõ körültekintést igényel a források kiválasztása, figyelembe véve a hatályos jogi szabályozást is. A diffúziós ködkamra építése idején az alábbi, nem engedélyköteles sugárforrások léteztek:
Uránüveg gyöngy
Különlegessége, hogy az urántartalma miatt UV
fényben zölden fluoreszkál. Ezt a tulajdonságát minFIZIKAI SZEMLE
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NK-2 jelzésû gyári ködkamrasugárforrás [8]
A volt NDK területén készült ködkamrához egy komolyabb aktivitású sugárforrást is mellékeltek. A leírás
szerint a forrás 210Pb-izotóp,
amelynek aktivitása 1973-ban
0,2 μCi volt, ami 7,4 kBq-nek
felel meg. Mivel a felezési
ideje 22,2 év, ezért a mai aktivitása ennél lényegesen kisebb, mindössze ≈ 1 kBq.
Gyakorlatilag mind a három
−
5. ábra. Balra a 210Pb-izotóp keltette ködfonalak, jobbra pedig a sugárzás kis térszögben, rézle- alap (α, β , γ) sugárzásfajtát
mezzel való árnyékolása látható.
kibocsátja. Ezen preparátum
kifejezetten
ködkamrához
den bemutató alkalmával demonstrálom is. Ennek készült, ami kialakításán is látszik. Hengeres hordozóoka, hogy az üvegmátrixban néhány térfogat-száza- ra vékony rétegben nagy aktivitású 210Pb izotópot
léknyi szennyezõ urán található. A mintában alapve- vittek fel, tehát a minta radiálisan, egy keskeny sávtõen a természetben a leggyakoribb 238U izotóp talál- ban sugároz. Így a kibocsátott részecskék nagy része
ható. Ez az izotóp bomlása során 4,27 Mev-es α-ré- a túlhûtött rétegben nyelõdik el. A vékony rétegû
szecskét bocsát ki, felezési ideje pedig 4,468 109 év kialakításnak köszönhetõen kiküszöbölésre került az
[10]. Az α-részecske csak akkor tud kilépni a mintá- önárnyékolás, mely az α-sugárforrások készítésének
ból, ha a forrás az üveg felszínén helyezkedik el. legnagyobb kihívása.
Mindezekbõl adódik, hogy a minta aktivitása igen
csekély, de ködkamrában egyértelmûen kimutatható.
2 cm

2 cm

Sugárzások abszorpciója

Gázharisnya
Korábban kemping gázlámpásoknál alkalmazták,
növelve a gázláng fényerejét. A sugárforrás beszerezhetõsége elég nehézkessé vált, mivel kereskedelmi
forgalomban manapság már nem kapható. Radioaktivitását a benne lévõ tórium-dioxidnak köszönheti. A
természetben csak egyfajta tóriumizotóp lelhetõ fel,
amely az egyik természetes bomlási sor eleje. A 232Th
100%-ban α-bomló (4,08 MeV), 14,05 109 év felezési
idõvel [10].
Tóriumos hegesztõpálca
Ma is kereskedelmi forgalomban kapható hegesztéshez használt pálcatípus. Ennél a fajta pálcánál a
volfrámból álló elektródák 2-3% tórium-dioxid stabilizátort tartalmaznak. A tóriumadalék javítja a hegesztési tulajdonságokat. A gázharisnyánál leírtak vonatkoznak rá.

A cél az α- és β-részecskék közegben történõ elnyelõdésének bemutatása volt. Ehhez elsõként vékony
aranyfüstfólia került a sugárforrás elé, ami a várakozások szerint az alfa-sugárzást elnyeli, de kellõen vékony fólia esetén a béta-sugárzást átereszti.
Sajnos a fólia mögött egyáltalán nem látszottak
ködfonalak, így a szelektív elnyelést nem sikerült demonstrálni. Ezután egy egyszerûbben kezelhetõ, vastagabb rézfólia következett, amely adott térszögben
láthatóan minden sugárzást elnyelt (5. ábra ).

Sugárzások eltérítése elektromos térrel

A kísérlethez a ködkamra hûtött felülete fölé vékony
rézlapokból álló elektródapár került, és egy Delta ES
300-0.45-ös nagyfeszültségû tápegység szolgáltatott
250 V-os feszültséget a két
210
6. ábra. A Pb-forrásból származó részecskék eltérülése elektromos térben. Jól megfigyelhetõk a
elektróda közé. Az elektropozitív elektródát megközelítõ, majd onnan visszakanyarodó a részecskék.
mos tér polaritása megfordít+
–
ható, illetve a teljes elektromos tér is megszüntethetõ,
ezzel teremtve lehetõséget a
kontrollkísérletre.
Könnyen belátható, hogy
az alkalmazott geometria mellett jelentõs eltérülést csak
akkor kapunk, ha a részecske
+
–
kinetikus energiája összemérhetõ a q U energiával, ahol q a
részecskék töltése, U pedig az
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elektródákra kapcsolt feszültség (6. ábra ). A 210Pbforrás által kibocsátott sugárzások kinetikus energiáját
ismerve egyértelmû, hogy csak akkor várunk eltérülést, ha a nagyenergiás részecskék kinetikus energiája
már párszáz elektronvolt nagyságúra csökken.
Az egyes részecsketípusok elsõsorban vastagságuk
és alakjuk szerint különböztethetõk meg. Megfigyelhetõ, hogy adott irányú elektromos tér jelenlétében az
azonos vastagságú részecskepályák merre térülnek el.
A kísérletben kiválóan látszódott, hogy a vastagabb és
kiszélesedõ végû pályát létrahozó α-részecskék a pozitív elektródát megközelítve visszakanyarodnak a
negatív elektróda felé, miközben elveszítik kinetikus
energiájukat. Ellentétes irányú elektromos térrel adott
részecskére az ábrának megfelelõen ellenkezõ irányú
eltérülést tapasztaltam. Az elektromos tér megszüntetésével az addig tapasztalt eltérülés teljesen megszûnt.
Kijelenthetõ tehát, hogy a diffúziós ködkamrában jól
demonstrálható a radioaktív bomlásból származó részecskék elektromos térrel való eltérítése és így elektromos töltésének elõjele.

Jövõbeli tervek
A cikk elején már említettük, hogy a diffúziós ködkamrát a vízirakétával és egy sor másik eszközzel
együtt az érdeklõdõk számára már számtalanszor bemutattuk a különféle egyetemi, kari, illetve tudományt

népszerûsítõ eseményeken. Ezt a jövõben is hasonlóan tervezzük, így akinek felkeltette az érdeklõdését
ez az eszköz, és szeretne közelebbrõl is megismerkedni vele, a legjobb helyen jár az imént említett rendezvényeken.
Továbbá, ha valaki a ködkamra megépítésére vállalkozik, és elakadna, akkor felmerült kérdéseire a
santa.botond.cwzb3f@gmail.com e-mail-címen szívesen válaszolunk.
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A KALOCSAI ÉRSEKI FÕGIMNÁZIUM
RÖNTGENLABORATÓRIUMA ÉS ELSÕ VILÁGHÁBORÚS
SZEREPVÁLLALÁSA
Szabó Róbert
ELTE TTK V. éves hallgató

Középiskolai fizikatanárként munkánk jelentõs részét
a fizikaszertárban vagy fizikalaboratóriumban töltjük
a tanórai kísérletekre való felkészülés céljából. Eközben lépten-nyomon olyan, esetenként nagyon régóta
nem használt eszközökbe, berendezésekbe botlunk,
amelyeket nemhogy használni nem tudunk, de rendeltetésük céljával sem vagyunk tisztában.
A szertár 20., sõt 19. századi felszerelésének megismerése azonban két ok miatt is fontos. Egyrészt rendelkezésre állhat olyan eszköz, amely napjaink egyegy új, drágán beszerezhetõ darabját is pótolhatja;
másrészt alkalmazásukkal testközelben tudunk beszélni azokról a témákról, amelyek jelenünkben más,
önálló tudományág (például orvostudomány) részeivé
váltak, így az iskolában már demonstrációs célokból
sem tanítjuk õket.
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Ilyen kutatás tárgyát képezheti egy 20. század elsõ
évtizedeibõl származó röntgenlaboratórium, amelynek elsõ tömeges alkalmazása az elsõ világháborúban
(Nagy Háború) történt.

Célok, motivációk
Az elsõ világháború befejezésének (1918) századik
évfordulója apropóján szükséges lehet nem csupán a
had- és társadalom-, hanem a kapcsolódó tudománytörténeti témák feltárása is. Ennek egyik lehetõségét
nyújtja, ha egy középiskola háborús áldozatvállalását és
fizikaszertárának ebben jelentkezõ szerepét vizsgáljuk
meg. Ez adja írásom legfõbb motivációját amellett,
hogy volt középiskolám, a Kalocsai Szent István GimFIZIKAI SZEMLE
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