FelvÃ©telizÅ‘knek

NyÃ-lt nap 2013. november 27.

HagyomÃ¡nyos nyÃ-lt napunk 2013. november 27-Ã©n
szerdÃ¡n 9.00 Ã³rÃ¡tÃ³l kerÃ¼l megrendezÃ©sre, a B Ã©pÃ¼let aulÃ¡jÃ¡ban
(VeszprÃ©m, Egyetem utca 10.).

A mÅ±szaki Ã©s termÃ©szettudomÃ¡nyok irÃ¡nt Ã©rdeklÅ‘dÅ‘ kÃ¶zÃ©piskolÃ¡sok a
MÃ©rnÃ¶ki Kar oktatÃ³itÃ³l, hallgatÃ³itÃ³l kÃ©rdezhetnek a szakok Ã¶nÃ¡llÃ³
standjainÃ¡l, a nyÃ-lt kurzusainkon bepillanthatnak
kutatÃ³mÅ±helyeink munkÃ¡jÃ¡ba, illetve megismerkedhetnek a hallgatÃ³i Ã©let
szÃ¡mos szÃ-nterÃ©vel.

A Â MÃ©rnÃ¶ki Kar az alÃ¡bbi programokkal vÃ¡rja a mÅ±szaki Ã©s termÃ©szettudomÃ¡nyok irÃ¡nt Ã©rdeklÅ‘dÅ‘ kÃ¶zÃ©pisko

9:50-13:00 Folyamatos tÃ¡jÃ©koztatÃ¡s a szakok standjain (B Ã©pÃ¼let fÃ¶ldszint)

10:00-13:00 "Nyitott labor" program

A kurzusokra az indulÃ¡s minden Ã³ra '15 Ã©s '45 perckor a szakok
standjaitÃ³l, hallgatÃ³i kÃ-sÃ©rettel tÃ¶rtÃ©nik. KezdÃ©s egÃ©sz Ã³rakor Ã©s
fÃ©lkor. Az Ã©rdeklÅ‘dÅ‘k az aula fÃ¶ldszinti lÃ©pcsÅ‘fordulÃ³jÃ¡ban felÃ¡llÃ-tott
infÃ³ pultnÃ¡l is tÃ¡jÃ©koztatÃ¡st kapnak a laborlÃ¡togatÃ¡s menetÃ©rÅ‘l.
http://felviweb.uni-pannon.hu
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LÃ¡togathatÃ³ kurzusok:

10:00-13:00Â Â Â LebegÃ©s mÃ¡skÃ©ppen, avagy a szupravezetÅ‘k vilÃ¡ga
HelyszÃ-n: D csarnok
Szak: AnyagmÃ©rnÃ¶ki alapszakÂ

A szupravezetÅ‘ anyagok lÃ©nyeges tulajdonsÃ¡ga, hogy alacsony
hÅ‘mÃ©rsÃ©kleten elektromos ellenÃ¡llÃ¡suk megszÅ±nik Ã©s kizÃ¡rjÃ¡k magukbÃ³l a
mÃ¡gneses mezÅ‘t. Ã•gy alkalmasak az elektromos Ã¡ram vesztesÃ©gmentes
vezetÃ©sÃ©re, tovÃ¡bbÃ¡ nagy erÅ‘ssÃ©gÅ± mÃ¡gneses terek lÃ©trehozÃ¡sÃ¡ra. EbbÅ‘l
adÃ³dÃ³an legfontosabb felhasznÃ¡lÃ¡si terÃ¼leteik az energiaszÃ¡llÃ-tÃ¡s,
elektromos energiatÃ¡rolÃ¡s, nagy mÃ¡gneses terÅ± szupermÃ¡gnesek, mÃ¡gneses
lebegtetÃ©ses vonatok, kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ kisebb eszkÃ¶zÃ¶k Ã©s berendezÃ©sek
kÃ©szÃ-tÃ©se (pl. hÃ¡lÃ³zati elemek tÃºlfeszÃ¼ltsÃ©gtÅ‘l valÃ³ vÃ©delme,
nyersanyagok tisztÃ-tÃ¡sÃ¡ra szolgÃ¡lÃ³ mÃ¡gneses szeparÃ¡torok, sÃºrlÃ³dÃ¡smentes
lebegtetÃ©ses csapÃ¡gyak, orvosdiagnosztikai berendezÃ©sek (pl. mÃ¡gneses
enkefalogrÃ¡f)).

A mÃ¡gneses tÃ©rben Ã¡tmeneti hÅ‘mÃ©rsÃ©klete alÃ¡ hÅ±tÃ¶tt szupravezetÅ‘bÅ‘l a
mÃ¡gneses erÅ‘vonalak kilÃ¶kÅ‘dÃ©sÃ©vel a szupravezetÅ‘ mÃ¡gnesezettsÃ©ge mintegy
ellentÃ©tessÃ© vÃ¡lik a kÃ¼lsÅ‘ mÃ¡gneses tÃ©rrel. Az ekkor fellÃ©pÅ‘ taszÃ-tÃ³
erÅ‘ a permanens mÃ¡gnes szupravezetÅ‘ feletti lebegÃ©sÃ©t eredmÃ©nyezi, mely
jelensÃ©g alkalmas a szupravezetÅ‘ Ã¡llapot bemutatÃ¡sÃ¡ra.

10:00-13:00Â Â Â AlternatÃ-v energia â€“ autÃ³ ami â€žvÃ-zzel megyâ€•?
HelyszÃ-n: D csarnok
Szak: AnyagmÃ©rnÃ¶ki alapszak

Napjaink egyik legfÅ‘bb problÃ©mÃ¡ja az â€ženergia-Ã©hsÃ©gâ€•. A felhasznÃ¡lt
energia mennyisÃ©ge exponenciÃ¡lisan nÅ‘, a rendelkezÃ©sre Ã¡llÃ³ fosszilis
kÃ©szletek pedig drasztikusan csÃ¶kkennek. SzintÃ©n Ã©getÅ‘ problÃ©ma a
kÃ¶rnyezetszennyezÃ©s, amit jÃ³rÃ©szt szintÃ©n a fosszilis energiahordozÃ³k
alkalmazÃ¡sÃ¡nak kÃ¶szÃ¶nhetÃ¼nk. SzÃ¼ksÃ©ges tehÃ¡t olyan megoldÃ¡sok kutatÃ¡sa,
amelyek segÃ-tsÃ©gÃ©vel eljuthatunk oda, hogy a hagyomÃ¡nyos
energiahordozÃ³kat kivÃ¡lthassuk. SpeciÃ¡lis kÃ-vÃ¡nalom olyan gÃ©pjÃ¡rmÅ±vek
fejlesztÃ©se, amelyek nem igÃ©nyelnek benzint, vagy gÃ¡zolajat.
Milyen megoldÃ¡sok jÃ¶hetnek szÃ³ba? AlternatÃ-v energiaforrÃ¡skÃ©nt egyre
szÃ©lesebb kÃ¶rben alkalmazzÃ¡k a napenergiÃ¡t (napelemek, napkollektorok), a
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jÃ¡rmÅ±vek hajtÃ¡sÃ¡ra pedig jÃ¡rhatÃ³ Ãºtnak tÅ±nik a hidrogÃ©n alkalmazÃ¡sa.
SokfÃ©le napelem-tÃ-pust dolgoztak ki Ã©s az Ã¼zemanyag cellÃ¡k egyre Ãºjabb
generÃ¡ciÃ³i is kifejlesztÃ©sre kerÃ¼lnek. Lehet, hogy ez lesz a jÃ¶vÅ‘?

10:00-13:00Â Â Â A mikrobÃ¡ktÃ³l a bioreaktorokig, avagy mit csinÃ¡l egy biomÃ©rnÃ¶k
HelyszÃ-n: N Ã©pÃ¼let, 3.em, 326-os labor
Szak: BiomÃ©rnÃ¶ki alapszak

A biomÃ©rnÃ¶ki laboratÃ³riumi tevÃ©kenysÃ©gek bemutatÃ¡sa pÃ©ldÃ¡kon keresztÃ¼l:
â€¢ MikrobiÃ¡lis Ã¼zemanyagcella mÅ±kÃ¶dÃ©se
â€¢ MikrobÃ¡k tenyÃ©sztÃ©se, kezelÃ©se
â€¢ A steril munka kÃ¶vetelmÃ©nyei, eszkÃ¶zei
â€¢ Fermentor mÅ±kÃ¶dÃ©se
â€¢ Enzimes reakciÃ³k kivitelezÃ©se

10:00-13:00Â Â Â KorszerÅ± technolÃ³giÃ¡k a gÃ©pÃ©szmÃ©rnÃ¶ki gyakorlatban
HelyszÃ-n: J csarnok
Szak: GÃ©pÃ©szmÃ©rnÃ¶ki alapszak

â€¢ TermÃ©kfejlesztÃ©s a gyors prototÃ-pus gyÃ¡rtÃ¡s alkalmazÃ¡sÃ¡val.

â€¢ GyÃ¡rtÃ¡stechnolÃ³giai szimulÃ¡ciÃ³k.

â€¢ A CNC technolÃ³giÃ¡k alkalmazÃ¡sa a gÃ©pgyÃ¡rtÃ¡stechnolÃ³giÃ¡ban.

â€¢ FÃ©mes anyagok Ã¶sszetÃ©telÃ©nek Ã©s mechanikai tulajdonsÃ¡gainak vizsgÃ¡lata

10:00-13:00Â Â Â Lumineszcencia
HelyszÃ-n: N Ã©pÃ¼let 4. em.
Szak: KÃ©mia alapszak

A lumineszcencia az anyagok olyan fÃ©nysugÃ¡rzÃ¡sa, amely nem hÅ‘kÃ¶zlÃ©s miatt bekÃ¶vetkezÅ‘ gerjesztÃ©s kÃ¶vetkezmÃ
A hÅ‘mÃ©rsÃ©kleti sugÃ¡rzÃ¡ssal szemben ez a sugÃ¡rzÃ¡s alacsony hÅ‘mÃ©rsÃ©kleten (pl. szobahÅ‘mÃ©rsÃ©kleten) is jelen
hideg fÃ©nyâ€•.

A lumineszcenciÃ¡t kivÃ¡lthatjÃ¡k biolÃ³giai hatÃ¡sok (biolumineszcencia), ez figyelhetÅ‘ meg pÃ©ldÃ¡ul a
szentjÃ¡nosbogaraknÃ¡l, vagy a neonhalaknÃ¡l. Az elektromos tÃ©r energiÃ¡jÃ¡t alakÃ-tjÃ¡k fÃ©nnyÃ© (elektrolumineszcencia) a
LED-ek. A koncerteken Ã¡rusÃ-tott vilÃ¡gÃ-tÃ³ csÃ¶vekben kÃ©miai reakciÃ³k sorÃ¡n keletkezik fÃ©ny (kemilumineszcencia).
http://felviweb.uni-pannon.hu
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A foglalkozÃ¡s sorÃ¡n a kemilumineszcenciÃ¡ra mutatunk be pÃ©ldÃ¡kat.

10:00-13:00Â Â Â HÅ‘kamerÃ¡s vizsgÃ¡lat bemutatÃ¡sa
Szak: KÃ¶rnyezetmÃ©rnÃ¶ki alapszakÂ

10:00-13:00Â Â Â Mi van a LevegÅ‘ben?
HelyszÃ-n: B-aula elÅ‘tti parkolÃ³
Szak: KÃ¶rnyezetmÃ©rnÃ¶ki alapszak

A megvÃ¡ltozott lÃ©gkÃ¶r kÃ¡ros hatÃ¡ssal lehet az emberi egÃ©szsÃ©gre, az
Ã©lÅ‘ szervezetekre, a talajra, a vÃ-zre Ã©s a kÃ¶rnyezet mÃ¡s rÃ©szeire is.
Emiatt fontos a monitoring hÃ¡lÃ³zatok kiÃ©pÃ-tÃ©se, amelyek a folytonos
mÃ©rÃ©seknek kÃ¶szÃ¶nhetÅ‘en tisztÃ¡bb kÃ©pet adnak a levegÅ‘ Ã¡llapotÃ¡rÃ³l Ã©s
segÃ-tsÃ©get nyÃºjtanak a tovÃ¡bbi intÃ©zkedÃ©sek meghozatalÃ¡hoz.
A KÃ¶rnyezetmÃ©rnÃ¶ki IntÃ©zet, KÃ¶rnyezetvÃ©delmi Mobil MÃ©rÅ‘laboratÃ³rium is
ezt a cÃ©lt szolgÃ¡lja. SegÃ-tsÃ©gÃ©vel azonnali, helyi mÃ©rÃ©seket lehet
vÃ©gezni Ã©s hatÃ¡rÃ©rtÃ©ket meghaladÃ³ lÃ©gszennyezettsÃ©g esetÃ©n a szÃ¼ksÃ©ges
intÃ©zkedÃ©sek is rÃ¶gtÃ¶n megtehetÅ‘k.
A mÃ©rÅ‘busz kontÃ©nere kÃ©t rÃ©szre van osztva: kezelÅ‘- Ã©s mÅ±szertÃ©rre. A
mÅ±szertÃ©rbÅ‘l vezetjÃ¼k ki a meteorolÃ³giai szenzorokat tartÃ³ Ã¡rbocrudat, a
pormonitort Ã©s a gÃ¡zminta-vevÅ‘ csÃ¶vet, ezeken keresztÃ¼l jut a
kÃ¶rnyezeti levegÅ‘ a mÃ©rÅ‘mÅ±szerekhez. A mÅ±szerek megfelelÅ‘ mÅ±kÃ¶dÃ©se
Ã©rdekÃ©ben az egÃ©sz kontÃ©ner klimatizÃ¡lva van.â€ƒ

10:00-13:00Â Â Â Mit kutat egy kÃ¶rnyezetkutatÃ³?
HelyszÃ-n: N Ã©pÃ¼let, LimnolÃ³gia elÅ‘adÃ³
Szak: KÃ¶rnyezettan alapszak

Az Ã©rdeklÅ‘dÅ‘k betekintÃ©st kaphatnak a termÃ©szetben lejÃ¡tszÃ³dÃ³ biolÃ³giai folyamatokba. Megismerkedhetnek
kÃ¼lÃ¶nleges Ã©lÅ‘helyekkel, mint pÃ©ldÃ¡ul a faodvakkal, Ã©s azok lakÃ³ival. FelszÃ-ni Ã©desvizek aprÃ³ ragadozÃ³ival Ã©s
tÃ¡plÃ¡lÃ©kÃ¡llataikkal, pÃ©ldÃ¡ul a bolharÃ¡kokkal. A legkisebb Ã©lÅ‘lÃ©ny csoporttal, a planktonnal. Valamint ezen
Ã©lÅ‘lÃ©nycsoportok gyÅ±jtÃ©si Ã©s hatÃ¡rozÃ¡si mÃ³dszereivel. FolyÃ³ Ã©s Ã¡llÃ³vizek partjÃ¡n talÃ¡lhatÃ³ nÃ¶vÃ©nyzettel.

10:00-13:00Â Â Â Ahol a mechatronikai mÃ©rnÃ¶k megmÃ©rettetik
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HelyszÃ-n: N Ã©pÃ¼let, 2. emelet
Szak: Mechatronikai mÃ©rnÃ¶k alapszak

A Fizika Ã©s Mechatronika IntÃ©zetben megmutatjuk az Ã©rdeklÅ‘dÅ‘knek a laboratÃ³riumi tantermeket, ahol a hallgatÃ³k a
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ tÃ¡rgyak keretÃ©ben a mÃ©rÃ©seket vÃ©gzik. Ezek, pl.: az Elektronika, Szenzorok Ã©s aktuÃ¡torok, DigitÃ¡lis
elektronika, Mechatronikai rendszerek laboratÃ³riumi gyakorlatok. A lÃ¡togatÃ¡s sorÃ¡n bemutatjuk az intÃ©zetben talÃ¡lhatÃ³
Festo-labort is, ahol egy "mini Ã¼zem" mÅ±kÃ¶dÃ©sÃ©t tanulmÃ¡nyozhatjuk a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ vezÃ©rlÃ©si folyamatokon
keresztÃ¼l. .

11:10-11:40Â A MÃ©rnÃ¶ki Kar bemutatkozÃ³ elÅ‘adÃ¡sa (B Ã©pÃ¼let II.emelet, konferenciaterem)Â
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