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LÉGKÖRFIZIKA EGY ÜDÍTŐS DOBOZBAN,  
AVAGY CANSAT12  

Pető Mária 
Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, rkollegium@yahoo.com, 

az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Űrkutatás, rakéták, műholdak, világmindenség ... Olyan fogalmak ezek, amelyek mindenkit 

érdekelnek, de amelyek nagyon távolinak, elérhetetlennek tűnnek. Ez csupán a látszat, mert 

már a X-XI-es diák ismeretei, kíváncsisága, fantáziája és érdeklődő hozzáállása elég ahhoz, 

hogy mindezt közelebb, tanóra közelbe hozzuk.  

Az előadás egy olyan mérőeszköz, mérési eljárás és adatfeldolgozási módszer bemutatása, 

amely lehetővé teszi a tanult termodinamikai, áramköri ismeretek elmélyítését, bővítését 

középiskolai szinten egy teljesen új környezetben egy „CanSat” nevű, saját építésű egységgel. 

A módszer célja olyan jártasságok, készségek kialakítása, amelyek képessé teszik a tanulókat 

tudományos feladatok, egyéni kutatómunka elvégzésére, felkeltik érdeklődésüket a 

természettudományok iránt. 

 „Az Idő s Tér bilincsei nem kötik meg a lelkeket.” 

Bolyai Farkas 

BEVEZETÉS 

A CanSat -„Can-Soda Satellite‖- nemzetközi űrkutatási versenyt már harmadik éve rendezi 

meg az ESA (European Space Agency) és a NAROM (Norwegian Centre for Space Related 

Education) középiskolás diákok számára. A feladat egy olyan mérőegység megépítése, amely 

képes mérni az alapvető légköri jellemzőket (nyomás, hőmérséklet, páratartalom, légköri 

szennyeződés) 1km magasságtól a Föld felszínéig. A versenykiírás alapfeltétele az, hogy az 

egész mérőegység férjen bele egy üdítős dobozba (330ml-es alumínium henger: 115mm 

magas, 66mm átmérő, max. 350g tömeg), bírjon ki min. 20 atm nyomást, (10-15)G 

gyorsulást, legyen állandó rádiókapcsolatban egy földi vevőegységgel, és a teljes költsége ne 

haladja meg az 500€-t. Az így megépített egységet egy Intruder típusú rakéta emeli 1km 

magasra az Andoya Rocket Rangen (É70
0
, K16

0
), majd ejtőernyő segítségével érkezik vissza 

a földre. 

 

 

 

 

 

 

A verseny igazi egy évig tartó (október-szeptember) tudományos kutatómunka, ugyanis a 

mérés elméleti megalapozásától, a tervezésen keresztül a működő szerkezet megépítéséig 

1. ábra. Az Intruder rakéta (www.esa.int/Education)  
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minden műveletet rögzíteni kell, erről havonta tudományos jelentést kell írni, illetve 

dokumentálni kell a próbamérések, adatgyűjtés és feldolgozás minden fázisát.  

2012-ben iskolánk csapata, a „Bolyai‖ is részt vett ezen a versenyen, ahol négy X-es diák 

(Kriszta, Andrea, Gellért és Zsolt) képviselte Tudós-klubunkat, akik a nyomás, hőmérséklet 

és páratartalom mellett a légköri szennyeződés mérését vállalták fel.  

EGY KIS LÉGKÖRFIZIKAI ALAPOZÁS 

A verseny által a feladat adott volt, arra kellett válaszolnunk, hogyan lehet megbízhatóan 

mérni a nyomást, hőmérsékletet, és miként lehet összekapcsolni az elméleti ismereteket, a 

technikai megoldásokat a szervezők által szabott feltételekkel. Gondot ―csupán‖ az jelentett, 

hogy tanév elején a tanulók semmilyen vagy csak alapfokú általános iskolai ismeretekkel 

rendelkeztek a temakörben, tulajdonképpen egy olyan versenybe vágtunk bele, amely teljesen 

új területre vezette őket. Ezért órán és diákköri foglalkozásokon lépésről-lépésre haladva meg 

kellett ismerniük a légkör fizikai jellemzőit, annak leírási módozatait és a benne lejátszodó 

folyamatok törvényszerűségeit. Ezután meg kellett ismerkedniük az elektromosság és 

elektronika alapfogalmaival, áramkörtervezési illetve építési technikákkal és mérési 

eljárásokkal.  

Elsődleges feladat: A nyomás- és hőmérséklet mérése a troposzférában 

A légköri nyomás megközelítőleg egyenletesen változik a magasság függvényében; 

amelyet a barometrikus egyenlettel írunk le:  

  (1) 

A Föld gravitációs hatása miatt a légköri részecskék lefelé irányuló ütközései gyakoribbak, 

mint a más irányításúak, ennek következtében függőleges nyomásgradiens alakul ki, amely 

függ a levegőrétegek sűrűség eloszlásától. 

A légköri hőmérséklet változását a magasság függvényében, a hőmérsékletgradiens írja le. 

Ez a függvény (dT/dz egységnyi távolságra jutó hőmérsékletváltozás) többször is előjelt vált, 

és ennek alapján a légkört feloszthatjuk: troposzférára, sztratoszférára, mezoszférára és 

termoszférára. Ez a felosztás az 2. ábrán látható: 

3. ábra. A légkör hőmérsékleti rétegződése 
 

A mérsékelt övben végzett, több éves magas légköri meteorológiai mérések alapján azt 

állapították meg a szakemberek, hogy a troposzférában az átlagos hőmérsékleti gradiens 

értéke: 0,65°C/100m, amit az alábbi megközelítő összefüggéssel írhatunk le méréseink során:   

  grad T ~ gradTz = dT/dz ~ ΔT/Δz  (2) 

A nyomás és a hőmérséklet méréséhez szenzorokat választottunk. Ezek esetében meg 

kellett érteni a mérési elvet, ellenőrízni kellett a mérési paramétereket és ezeket egyeztetni 

kellett az elvárt mérési határokkal. 
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Az LM 335- Philips hőmérsékletszenzort, amely (-15°C, 25°C) 

között mér, azért választottuk, mert ennek a mérési paraméterei 

leginkább megfeleltek a norvégiai illetve itthoni mérési 

körülményeknek, alacsony fogyasztású és jól illik a többi 

alkatrészhez. A mérés elve Ohm törvényére és az ellenállás 

hőmérsékletfüggésére épül, vagyis az ellenállás változása a 

hőmérséklet hatására feszültségingadozást jelent, ezt rögzítjük (3. 

ábra). 

 

3. ábra. A hőmérsékletmérés elve 

 

1. táblázat. Az LM335-ös hőmérsékletszenzor jellemzői 

Paraméterek Feltételek LM335 

kilépési feszültség 400μA≤IR ≤5mA 3mV, max. 14mV 

dinamikus impedancia IR =1mA 0,6Ω 

a hőmérséklet kilépési 

feszültségi együtthatója 

 +10mV/
o
C 

mérési időegység • nyugalomban levő levegő esetén 

• v=0,5m/s sebességgel áramló levegő  

80s. 

10s. 

mérési stabilitás TC=125
o
C 0,2

o
C/ 

 

Nyomásmérőként a MPX4115A nyomásszenzort használtuk:Működési jellemzői: 

méréshatár (15-115)kPa, minimális nyomásra adott válaszfeszültség: (0,135-0,273)V, 

maximális nyomásra adott válaszfeszültség: (4,521-4,659)V, érzékenység: 45,9mV/kPa, 

válaszidő: 1,00ms, várakozási idő: 20ms. 

A szenzorokat egy Arduino processzoron futó C+-nyelvben megírt program vezérelte, 

amelyet a csapat informatikus diákjai írtak meg. Ez a program biztosította az érzékelők által 

adott feszültségimpulzusok regisztrálását és egy hangolt rádióadón keresztül a földre való 

továbbításukat (az adatátvitelhez egy Yagi antennát használtunk, a rádióadónk 433,15Hz-re 

volt hangolva). Számítástecnikai programjaink lehetővé tették, hogy a földi egységhez küldött 

adatokat a számítógéppel azonnal (valós időben) feldolgozzuk és kövessük a mért 

paraméterek változását a landolásig (grafikonok, számeredmények, összehasnlító táblázatok). 

Az egész egységet egy 9V-os alkáli elem táplálta, amely megbízhatóan működött a 

megszabott 3 órás mérés alatt. Külön gondot és nehézséget okozott az ejtőernyő 

megtervezése, mert a legtöbb bizonytalansági tényező hozzá kapcsolódott. Milyen erős lesz a 

szél landoláskor? Milyen irányú? Mekkora helyen kell elférjen a rakétában, mikor fog 

kinyilni? Nyiláskor mennyire változtatja meg az egység mozgását és ezáltal a mérés 

folyamatát? Felhasználva a IX-es mechanikai ismereteket, és kiegészítve azt az áramló 

folyadékok, fluidumok törvényeivel több ejtőernyőt készítettünk, amelyek esési 

sebességhatára (5-8)m/s között volt. Az elmélet alapján elkészített ernyőket próbalandolással 

teszteltük, illetve több kiszámított modellt előbb az OpenModellica program szimulációival 

ellenőriztünk. 
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 4. ábra. A mérőegység elvi vázlata és felépítése. 

Másodlagos feladatunk a légköri szilárd, porszennyeződés eloszlásának vizsgálata és 

szabályszerűségeinek keresése volt. Ez a feladat azért fontos, mert arra kereste a választ, hogy 

milyen hatásai vannak a légköri szennyeződéseknek az emberek egészségi állapotára.  

A légkör jellegzetes szennyezőanyagai a PM10 (d≤10μm) és PM 2,5 (d≤2,5μm) jelzésű, az 

úgynevezett szállóporok (nem hétköznapi por vagy pollen, hanem aeroszol jellegű 

részecskék). A PM10 lehet: kadmium-, réz-, nikkel-, cink-, molibdén-, ólomion, azbeszt, stb.. 

Ezek közül a legveszélyesebb az azbeszt rákkeltő hatása miatt, és mivel közvetlen forrásai a 

közúti járművek illetve az ipartelepek. A PM 2,5 szennyeződés még kevésbé ismert, de 

méreténél fogva nagyon veszélyes, ugyanis könnyen bejut a tüdőbe és a hozzátapadó 

járulékos részecskékkel együtt sokféle betegséget okozhat. Az Európai Unió által 

meghatározott szabvány határérték 40 μg/m3 szállópor esetén, de Bukarestben nyáron ez az 

érték nagyon gyakran eléri a 73 μg/m3-et. A Nemzeti Egészségügyi Hivatal statisztikai adatai 

szerint, a belélegzett por részecskékhez baktériumok, vírusok, spórák és más mérgező 

anyagok tapadnak, amelyek károsíthatják a tüdő légző hólyagocskáit. További lehetséges 

egészségi hatásként, a jelentés a szem kötőhártyájának gyulladását, a felső légutak 

nyálkahártyájának irritációját, az asztmás és hurutos megbetegedéseket; illetve a tüdő 

szilikózist említi. [5] Azonban ezek ismeretében sem lehet egyértelműen kijelenti, hogy 

közvetlenül milyen kapcsolat van a szállópor szennyeződés koncentrációja és a különböző 

betegségek kialakulása között, mert ez függ a légkör többi összetevőjétől valamint az 

időjárástól is.  

A szállópor koncentrációjának (μg/m3) a méréséhez egy optikai szennyeződésérzékelő-

szenzort használtunk: Sharp GP2Y1010AU0F. Ebben egy fototranzisztor és egy infravörös 

jelt kibocsájtó dióda van átlósan elrendezve, így a szenzor képes érzékelni a por részecskékről 

visszaverődött fényt (a fotometrikus analízist egy megfelelően elhelyezett lencserendszer 

segíti), a keletkező áramimpulzust felerősíti, és a kimenő analóg feszültség pedig egyenesen 

arányosan növekszik a mért porkoncentrációjával. Alapvető jellemzői:  

1. mérési érzékenység: 0,5 V/0,1 μg/m
3
; 

2. alacsony fogyasztás (átlag 11mA, legtöbb 20mA); 

3. mérési periódus 10 ms,  mérési intervallum periódusonként: 0,32-0,35ms 

4. képes megkülönböztetni a szivarfüstöt és a házi port (ez lehetővé teszi, hogy 

laboratóriumi körülmények között is tudjuk használni); 
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5.ábra. Így készül a mérőegység. A doboz aljára furatokat készítünk, hogy a levegő 

átáramolhasson rajta, és megfelelő hűtést is biztosítson az egységnek. 

TERVEZETT PARAMÉTEREK ÉS EREDMÉNYEK 

Amit vártunk, a mérőegység kilövése előtt: 

A nyomás- és hőmérsékletváltozás törvényeinek megbízható igazolása mérési adatokkal. 

Szilárd szennyeződés mérése a légkörben, esetleges eloszlási szabályszerűség 

megállapítása. 

Tervezett esési sebesség 7,5m/s-8m/s 

Tervezett repülési idő 150-200s. Emelkedési magasság (950-1000)m 

Az ejtőernyő időben nyílik, sérülésmentes lesz a landolás. 

Adattovábbítás kilövés és landolás alatt, az adatok rögzítése, feldolgozása. 

Az egység működik landolás után is. 

Landolás után: 

A nyomás- és a hőmérsékletváltozás törvényét igazoltuk. A vizsgált magasságban az 

exponenciális törvény egy szakaszát (egyenessel közelíthető) jól leírják a mérési adataink 

Alig szennyezett a levegő Andoyaban. Eloszlási szabályszerűséget nem tudtunk 

meghatározni, mivel alig mértünk légköri szennyeződést az erős szélben. 

Landolási sebesség: 5,5m/s. Emelkedési magasság: 923m, esési idő: 165s. 

Az egység nem sérült meg a kilövés és a landolás alatt. Az ejtőernyő hatékonyan működött. 

Az adatátvitel folyamatos volt, az adatokat rögzítettük (több mint 3000) és fel is dolgoztuk. 

Az egység hatékonyan mért a landolás után is, több mint 1 órán át.  

  
6. ábra. A hőmérsékletváltozás és nyomás grafikonja kilövéskor és a landolás alatt. 

 
7. ábra. Szállópor szennyeződés Andoya légkörében.  

 

A grafikon és a mérési adataink is azt mutatták, hogy a vizsgált terület légterében (Andoya 

É700, K160) nem volt számottevő szállópor szenyeződés 2013. április 23-án, a legnagyobb 

érték: 25 μg/m3. 
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9. ábra. Szállópor szennyeződés ugyanazon a napon Románia légkörében  

 

10. ábra Szállópor szennyeződés Sepsiszentgyörgyön augusztusban (www.calitateaer.ro). 

 

Megállapítható, hogy mindkét mérési napon itthon nagyobb volt a légköri szennyeződés, 

augusztusban pedig többszörösen meghaladta az EU-s határértéket. 

ÖSSZEGZÉS 

A magas légkörben végzett mérések sikeresek voltak és az eredmények megfeleltek a 

fizikai törvények követelményeinek. Földi illetve osztály körülmények között végzett statikus 

mérések (több héten keresztül) igazolták a hőmérséklet- és nyomásváltozás jellegzetességeit 

saját földrajzi szélességünknek (É 45,8651, K25,7877) és az évszakoknak megfelelően. 

A norvégiai, illetve az iskola udvarán végzett mérések alapján készített tanulmányok, 

bemutatók meggyőzték a tanulókat arról, hogy az elméleti órákon tanult környezetfizikai 

törvények egyszerű mérésekkel is igazolhatók.  

A versenyen résztvevő diákok kísérleti beszámolói nagyon hatékonynak bizonyultak, mert 

nagyon sok tanuló bekapcsolódott mérési sorozatba, amelynek során sokkal eredményesebben 

sajátították el a termodinamika, környezetfizika, elektronika alapelveit. 

A középiskolában alkalmazva a bemutatott mérési eljárást a diákok egy átfogó, egységes 

képet kaphatnak a földi légkör szerkezetére, állapothatározóira illetve azok változásait leíró 

törvényekre vonatkozóan, ugyanakkor gyakorlati jártasságokra tesznek szert a mérőegység 

megtervezésével, megépítésével kapcsolatosan. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A Székely Mikó Kollégium „Bolyai‖ csapatának, akik sikeresen részt vettek a CanSat12 

nemzetközi vetélkedőn Norvégiában az Andoya Rocket Rangen: Rosu Kriszta (tudósítás, 

design, rádiókommunikáció), Popescu Andrea (design, tervezés, adatfeldolgozás), Kovács 

Gellért-Pál (programozás, vezérlés, tudományos program) és Pünkösti Zsolt (csapatkapitány, 

adatfeldolgozás, kommunikáció). Az előadáson a csapat mérési adatait használtam. 

Honlapunk: http://hun-bolyaicansat.blogspot.com/ 
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