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Kedves Diákok! Tisztelt Szervező Tanár Kollégák! 

A Debreceni Egyetem Fizikai Innovációs Kutatóműhelye ebben az évben is meghirdeti kutatási témáit. 

Az előző év tapasztalatait leszűrve, a tanulók érdeklődését, kíváncsiságának irányát és verseny 

tapasztalatainkat figyelembe véve folyamatosan változtatunk a témákon. 

Az előző éves tevékenységünk kapcsán két tanuló a TUDOK Esszéverseny Különdíjasa lett, négy 

tanuló a 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen dicséretben, egy tanuló 

kiemelt dicséretben részesült. Tehetséggondozó munkánkat ebben az évben is szeretnénk folytatni. 

Célunk, hogy a műhelymunka során keletkezett értékes projekteket minél több versenyen bemutassuk, hírét 

vigyük a programban résztvevő iskoláknak, aktív diákjaiknak, lelkes szervező tanárainak, továbbá 

szeretnénk minden fórumon hálánkat kifejezni mindazoknak, akik segítik, támogatják kutatóműhelyünket.   

Kiemelt versenyek: 

 32. OTOI (Országos Tudományos és Innovációs Olimpia) 

 TUDOK (Tudományos Diákkörök Kárpát-medencei Konferenciája) 

 OTDK (Országos Tudományos Diákköri Konferencia Középiskolai szekció) 

Törekvéseink: 

 Tehetséggondozás, kutatómunka biztosítása, versenyfelkészítés debreceni, hajdú-bihar megyei 

középiskolások számára 

 Lányok irányítása a STEM tudományterületek irányába 

 Előadási lehetőség biztosítása nemzetközi konferenciákon: Nemzetközi Interdiszciplináris 

Konferencia, Mestersége Intelligencia Konferencia (együttműködő partnerünk a Kocka Kör 

Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, http://www.kpluszf.com) 

 Publikálási lehetőség biztosítása az OXIPO Interdiszciplináris Tudományos folyóiratban és a 

Mesterséges Intelligencia folyóiratban (együttműködő partnerünk a Kocka Kör Tehetséggondozó 

Kulturális Egyesület, elnök: Mező Ferenc) 

  

http://www.kpluszf.com/
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A 2022/23-as tanévben az alábbi témák közül választhatnak a hozzánk jelentkező diákok: 

Zöld Debrecen 

Debrecen levegőjének vizsgálata Sensirion szenzorokkal 

Innovátor-kutató neve: dr. Ujvári Balázs 

Kutatási területe: részecskefizika 

Egyetemi beosztása: adjunktus 

Tanszéke: Kísérleti Fizika Tanszék 

A kutatás rövid leírása: A munka során a diákok megismerkednek a szállópor, CO2, páratartalom, 

hőmérséklet szenzorok működésével, majd kb. 50 darab mini mérőállomást állítanak össze. Ezzel nagy 

területen tudjuk nézni, hogy városi környezetben a forgalom és más emberi tevékenység hogyan 

befolyásolja az egészségre ártalmas szálló por koncentrációját. A városban kihelyezett mérőállomások 

adatait felhőben összegyűjtve kiértékeljük. A kiértékelés nyomán feltérképezzük a debreceni levegő 

minőségét és egészségügyi javaslatokat teszünk a tapasztalatainkra alapozva. Az adatfeldolgozás és a 

megjelenítés izgalmas, új programozási módszereket kíván, de a műszerek elhelyezése és üzemeltetése is 

komoly munkát igényel. Munkánkat a Sensirion cég támogatta szenzorokkal.  

Részecskék viselkedése nyílt rendszerben 

Innovátor-kutató neve: dr. Nagy Sándor 

Kutatási területe: elméleti fizika  

Egyetemi beosztása: egyetemi oktató, adjunktus 

Tanszéke: Elméleti Fizika Tanszék 

A fizikai folyamatokat legtöbbször zárt rendszerben vizsgáljuk, azonban ez csak egy közelítés, mert nem 

küszöbölhető ki teljesen a fizikai rendszernek és a környezetének a kölcsönhatása. Erre példa a rugóra 

akasztott test mozgása, ahol a levegővel való kölcsönhatás ugyan nagymértékben csökkenthető, de mindig 

jelen van. A környezet egy új erőt, a csillapítást eredményezi. A megoldás egy csillapított harmonikus 

oszcillátor, amelynél gyenge és erős csillapítást is kaphatunk. 

Hasonló viselkedést mutat a nyílt rendszerben vizsgált kvantumrészecske is. Lehet egy gyengén csillapított 

megoldás, amely a csillapítás eltűnésekor egy végtelen élettartamú szabad részecskévé válik, de megjelenik 

az erősen csillapított részecske is. A célunk az, hogy megértsük, lehetséges-e átmenetet találni a gyengén 

és erősen csillapított állaptok között. 
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Müonkamra építés 

Innovátor-kutató neve: dr. Ujvári Balázs 

Kutatási területe: részecskefizika 

Egyetemi beosztása: adjunktus 

Tanszéke: Kísérleti Fizika Tanszék 

A kutatás rövid leírása: 

Az előző évi sikerre való tekintettel megismerkedünk a részecskefizika alapjaival, a CERN méréseivel, 

elméletileg megalapozzuk egy kozmikus müonok megjelenítésére alkalmas detektor felépítését. Második 

félévben az alapoktól kezdve forrasztással, ragasztással és az elektronika elkészítésével összerakjuk a 

kamrát.  

Mágneses nanorészecske hypertermia 

Innovátor-kutató neve: dr. Nándori István 

Kutatási területe: részecskefizika 

Egyetemi beosztása: docens 

Tanszéke: Kísérleti Fizika Tanszék 

A kutatás rövid leírása: 

A láz a szervezet természetes védekező reakciója. A magas hőmérséklet egyes kórokozók pusztulásához 

vezethet. Lázterápia során a testhőmérsékletet gyógyító célzattal mesterségesen 39-40,5 ºC-ra emelik. A 

lázterápiát már az ókorban is használták gyógyításra.  

Sajnos a láznak azonban számos káros hatása is lehet. Megnöveli például a pulzust, gyorsítja az 

anyagcserét, így potenciálisan megnöveli az idősebb, szívbeteg páciensek terhelését. A nagyon magas láz 

fellépése miatt a szövetek is károsodhatnak, gyerekeknél lázgörcsöt is előidézhet. Éppen ezért érdemes 

lokális melegítéshez folyamodni. A lokális melegítés lehetséges eszközei lehetnek a mágneses 

nanorészecskék. Ez a melegítés közvetlenül a tumorsejtekben, illetve környezetükben hat, így nem terheli 

meg az egész szervezetet. Az alapvetően elméleti fizikai kutatás középiskolás megvalósításának lehetőségét 

helyezzük előtérbe.  
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Figyelem, vezetünk! 

Innovátor-kutató neve: Borbélyné dr. Bacsó Viktória, Orosz Melinda 

Kutatási területe: részecskefizika 

Egyetemi beosztása: középiskolai tanár, PhD hallgató 

Tanszéke: Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum, Atomki 

A kutatás rövid leírása: 

Sok tanuló szerez jogosítványt középiskolában. Ennek kapcsán gondolkodtunk el azon, hogy egy fiatal lány 

számára milyen nagy kihívást jelenthet az első autó kiválasztása. A legtöbb lánynak csak a tanuló autóról 

és szüleik járművéről vannak tapasztalatai, ezért tanácstalanok a választással kapcsolatban. Lehet, hogy az 

újat nem tudják vagy nem is akarják megfizetni, a használtban pedig nem igazán bíznak. Honnan lehet 

tudni, hogy egy működés közben alig hallható, de furcsa hang mire utalhat? Esetleg valamilyen rejtett 

hibára? Vagy teljesen természetes, a mindennapi üzem velejárója? Természetesen az sem baj, ha a jármű 

kívülről gyönyörű, de a legfontosabb mégis a biztonság. Ez egy nagyon stresszes helyzet. 

Ekkor óriási segítséget jelenthet egy olyan eszköz, ami figyeli a működés közben hallható hangokat, 

felismeri a rejtett hibákat és figyelmeztet, mielőtt vagyonokat költenénk „álmaink autójára”. Egy olyan 

eszközt álmodtunk meg, amely megvéd ettől a stressztől és segít a számunkra optimális jármű 

kiválasztásában. 
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Alacsonyabb sugárzású röntgen képalkotási módszer kidolgozása 

Innovátor-kutató neve: dr. Márián István Gábor 

Kutatási területe: részecskefizika 

Egyetemi beosztása: tudományos munkatárs 

Tanszéke: Atomki 

A kutatás rövid leírása: 

A röntgen gépek a mai napig nagyon elterjedtek az orvosi diagnosztikában. Ennek oka, hogy a röntgen 

gép egy viszonylag olcsó képalkotási eszköz, ami az emberi test belsejében lévő szövetekről, csontokról 

tud fontos információt adni anélkül, hogy a páciensen operálni kellene. Ehhez a nevében is szereplő röntgen 

fotonokat használ, melyek különböző sűrűségű és anyagú szövetekben különböző valószínűséggel 

nyelődnek el, például csontokban az elnyelődés, szóródás sokkal valószínűbb, mint egy lágyszövet 

esetében. Így ha egy röntgen nyalábbal besugározzuk a pácienst és a keresztülhaladó fotonokat detektáljuk, 

akkor a besugárzott testrészről kapunk egy két-dimenziós leképezést, képet, amin a belső szövetek, csontok 

is látszanak. Ezen eljárás hátránya, hogy a besugárzás károsíthatja a sejteket a sugárdózissal arányosan. 

Jelen kutatás célja egy olyan röntgen képalkotási módszer kidolgozása Geant4-ban végzett szimulációkkal, 

amely csökkenti a pácienst érő sugárdózis nagyságát, ami még elegendő egy éles kép rekonstrukciójához. 

Low Energy Room 

Innovátor-kutató neve: dr. Ujvári Balázs, Borbélyné dr. Bacsó Viktória 

Kutatási területe: részecskefizika 

Egyetemi beosztása: adjunktus, középiskolai tanár 

Tanszéke: Kísérleti Fizika Tanszék, Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és 

Technikum 

A kutatás rövid leírása: 

Napjainkban sok szó esik arról, hogyan takarékoskodjunk a vízzel, árammal, ne pazaroljunk mert nem 

tudjuk, hogy meddig lehet még bírni ezt a mértéktelen fogyasztást megszorítások nélkül. Lehet, hogy 

mindenki tudja, hogy belátóan, sőt beosztóan kellene élnünk az energiáinkkal, mégsem tapasztalható, hogy 

tömegesen eszerint viselkednénk. Mi valóban tenni szeretnénk valamit az energiapazarlás ellen, ezért arra 

gondoltunk, hogy használjuk ki az okos eszközöket! Teremtsünk a fogyasztók számára kellemes 

környezetet, vagyis oldjuk meg számukra ezt a problémát anélkül, hogy nekik ez erőfeszítésükbe telne. 

Gondoskodjunk róluk anélkül, hogy ez számukra bármilyen nehézséggel járna. 
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Egér a Marson 

Innovátor-kutató neve: dr. Ujvári Balázs 

Kutatási területe: részecskefizika 

Egyetemi beosztása: adjunktus 

Tanszéke: Kísérleti Fizika Tanszék 

A kutatás rövid leírása: 

Ez a kutatás fizikai és biológiai alapozást is megkövetel. Előző évben elkészítettünk egy zárt dobozt, 

amelybe növényeket ültettünk. Azóta CO2 szenzorokkal figyeljük, hogyan változik a CO2 koncentráció a 

dobozban nappal-éjszaka. A termelt oxigén kiszámolásával megbecsüljük, hogy mekkora méretű 

növényház lenne képes egy egeret oxigénnel ellátni egy marsi kolóniában.  

Részecske megfigyelés ködkamrával  

Innovátor-kutató neve: dr. Ujvári Balázs 

Kutatási területe: részecskefizika 

Egyetemi beosztása: adjunktus 

Tanszéke: Kísérleti Fizika Tanszék 

A kutatás rövid leírása: 

A kutatómunka során a cél egy hordozható ködkamra megalkotása lesz. A diffúziós ködkamra képes 

ionizáló sugárzások, töltött részecskék jelenlétét és útvonalát kimutatni. Az eszköz izopropanol-gőzt 

tartalmaz, melyen kicsapódnak a keletkezett ionok, s láthatóvá teszik a láthatatlant. Az eszköz megépítése 

precíz munkát kíván. Első lépés az irodalom áttekintése, az megfigyelendő fizikai jelenségek megértése, 

ezt követi a tervezési fázis. Itt 3 dimenziós modellezés segítségével felépítjük a virtuális eszközt, majd 

elkezdjük a megfelelő anyagok kiválasztását s az egyes elemek kialakítását. Ez megkövetel számos érdekes 

munkálatot: üvegvágás, csiszolás, forrasztás, műanyagformázás, fóliázás, stb. Ezt követően a szenzoros 

környezet kialakításával könnyen monitorozhatóvá tesszük a gépet, felkészítve az esetleges távlabor 

használatra. A kész eszközön pedig a tanszéken elérhető forrásokat lehet tesztelni, azok lenyomatát 

összehasonlítani az irodalmi értékekkel/képekkel. 


