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A befogási elméletet másfelől valószínűtlenné teszi az ősi meteoritikus anyag és a nap-
légkör vegyi összetételének általános jó egyezése [MT6]. Ráadásul ez az elmélet azt sem 
magyarázza meg, miért áll közel a bolygók pályasíkja a Nap egyenlítői síkjához. (A befo-
gási elméletnek később Woolfson (1960–78), valamint Alfvén és Arrhenius (1960–76) olyan válto-
zatait javasolták, ahol a befogott anyag a Napot szülő csillagközi felhőcsomóból származik. Ezek az 
elméletek voltaképpen átmenetet jelentenek a nebuláris elméletek felé, részleteiket tekintve azonban to-
vábbra is kevésbé meggyőzőek annál.) 

Preszoláris szupernóva? 
Az asztrofizikai megfigyelésekből régóta tudjuk, hogy a szupernóva-robbanások kel-

tette lökéshullámok a csillagközi anyagban csillagképződési folyamatokat válthatnak ki. 
Ez alapján már a XX. század derekától többször felvetődött, hogy a Naprendszer kelet-
kezését is effajta lökéshullám indíthatta el. Az elképzelés akkor lépett elő merő spekulá-
cióból hipotézissé, amikor 1975-ben Wasserburg és munkatársai kimutatták, hogy egyes 
ősi meteoritok anyagában feltűnően gyakori a magnézium 26-os tömegszámú izotópja, a 
„rendes”, 24-es izotóphoz képest. Egy ún. kondrula több, mikroszkopikus méretű da-
rabkáját megvizsgálva azt találták, hogy az anomália annál erősebb, minél nagyobb a 
minta alumíniumtartalma. Ez arra utal, hogy a 26Mg a 26Al radioaktív izotóp bomlásával 
keletkezhetett. Utóbbi izotóp rövid (720 ezer éves) felezési ideje viszont azt jelenti, hogy 
a szoláris ködanyagát egy, legfeljebb kétmillió évvel az első meteoritikus szemcsék kelet-
kezése előtt fellángolt szupernóva radioaktív izotópokkal szórhatta tele [MT9]. 

A felfedezést kővetően az elmélet évtizedekre a viták kereszttüzébe került. Többen 
rámutattak, hogy a 26Al nemcsak egy csillag belsejében jöhetett létre, hanem pl. az ős-
Nap erős nagy energiájú részecskesugárzásának (protonflerjeinek) hatására is; ráadásul 
az is felvetődött, hogy ezen izotóp általános gyakorisága a csillagközi anyagban nem tér 
el lényegesen a szoláris ködben mutatott kezdeti gyakoriságától. 

Újabb fordulatot hozott az ügyben a 60Ni izotóp kimutatása egyes meteoritokban 
(Tachibana&Huss 2003). Ez az izotóp  a 26Mg-hoz hasonlóan csak a 60Fe bomlástermé-
ke lehet (felezési idő: 1,5 millió év), amely azonban kizárólag csillagok magjában kelet-
kezhet. Ez a 26Al esetében felvetődött alternatívákat kizárja, megerősítve a preszoláris 
szupernóva hipotézist. A legfrissebb modellszámítások szerint a szupernóvának a szolá-
ris ködtől legfeljebb néhány parszekre kellett fellángolnia, ami valószínűvé teszi, hogy az 
a Nap „idősebb testvére” lehetett. Tudjuk, hogy a Naphoz hasonló legtöbb csillag 
(többnyire rövid életű) csillaghalmazban keletkezik, tehát Napunkról is feltételezhetjük 
ezt. A halmaz egy néhány millió évvel korábban létrejött, igen nagy tömegű tagja lehe-
tett az, amely életét hamar leélve szupernóvává vált, nehéz elemekben feldúsítva a Na-
pot szülő felhőmagot, s talán annak összeomlását is okozva. 

Petrovay Kristóf 

 

A számítógépes grafika  

V. rész 
 
A számítások elvégzésekor az OpenGL a homogén koordinátákat használja. 
A homogén koordináták az n dimenziós tér egy pontjának helyzetét n+1 koordináta 

segítségével írják le, oly módon, hogy egy tetszőleges nullától eltérő értékkel az eredeti n 
dimenziós térben értelmezett koordinátákat, és ezt a konstanst tekintjük az n+1-dik ko-
ordinátának. 
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Az n dimenziós tér egy pontja (x1, x2, x3, ..., xn) homogén koordinátákkal kifejezve 
(xh1, xh2, xh3, ..., xhn, w). Az eredeti n dimenziós és a homogén koordináták közötti kap-
csolatot az xhi = xi × w összefüggés fejezi ki, így egy n dimenziós térben értelmezett 
pontnak végtelen számú homogén koordinátás megfelelője létezik. 

Célszerű homogén koordinátákat használni, mert: 
− A geometriai transzformációkat a mátrix műveletek segítségével hajthatjuk végre. 
− Több egymás után végrehajtandó transzformáció eredőjét egy transzformációs 

mátrixba foglalhatjuk össze. 
− Használatuk és az alkalmazott módszerek könnyen általánosíthatók az n dimen-

ziós térre. 
− Végtelenben levő pontokat véges koordinátákkal fejezhetünk ki. 
− Segítségükkel könnyebben meg tudjuk oldani a vágási feladatokat. 

 

Pont és egyenes viszonya 
A 2D-s térben egy egyenes általános alakját az ax + by + c = 0 egyenlettel adhatjuk 

meg (Az y = mx + b nem az egyenes általános alakja, mivel ezzel a kifejezéssel nem tud-
juk leírni az y tengellyel párhuzamos egyeneseket!). 

Egy 2D-s pont koordinátái akkor elégítik ki az egyenes egyenletét, ha pont az egye-
nesre esik. 

A pont homogén koordinátáit használva az egyenes egyenletének bal oldala az egye-
nes együtthatóiból alkotott vektor (e) és a pont homogén koordinátáiból alkotott vektor 
(p) skaláris szorzata. 

Az <e p> skaláris szorzat eredményének előjele megadja, hogy a pont az egyenes 
melyik oldalára esik, az értéke pedig arányos a pont és az egyenes távolságával.  

 

Két ponton átmenő egyenes (2D) 
Legyen p1 és p2 két nem egybeeső 2D-s pont homogén koordinátás vektora. A két 

ponton áthaladó egyenes egyenletének együtthatói megegyeznek a p1 és p2 vektorok vek-
toriális szorzatának koordinátáival (e = p1 × p2). 

 

Két egyenes metszéspontja (2D) 
Vegyük észre, hogy a 2D tér legegyszerűbb kétdimenziós alakzata (egyenes) és a két-

dimenziós pont homogén koordinátás alakja három elemű vektorral írható le. Ezek 
alapján a két egyenes metszéspontjának kiszámítására is alkalmazható a két ponton át-
menő egyenes együtthatóinak kiszámításához felírt összefüggés.  

 

Pont és egyenes távolsága 
Egy pont homogén koordinátás vektora és egy e egyenes együttható vektorának a 

skaláris szorzata a pont és az egyenes távolságával arányos.  
A skaláris szorzat normálásával a távolságot is megkaphatjuk.  
A p(xh, yh, w) pont és az e(a, b, c) egyenes távolsága (t):  
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2D-s transzformációk 
A 2 dimenziós térben a következő transzformációkkal vagy transzformációkkal vég-

zett műveletekkel foglalkozunk: 
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− Eltolás  
− Skálázás és tükrözés 
− Origó körüli forgatás  
− Egyenesekre vonatkozó transzformációk  
− Transzformációk konkatenálása  
− Transzformációk ellentettje  
− Leképzési transzformáció  

 

Az elemi 2D-s geometriai transzformációk 3×3-as mátrixok segítségével írhatók fel. 
Egy pont transzformáció utáni koordinátáit a pont homogén koordinátás vektora és a 
transzformációs mátrix szorzata adja. 

 

A transzformációs mátrix 4 részre bomlik: 
3 1 

 

2  4 
 

− 1. forgatás és méretarány változtatás az x és y tengely mentén 
− 2. eltolás 
− 3. projektív transzformáció 
− 4. méretarány váltás mindkét koordinátatengely mentén 

 

Eltolás:  
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Skálázás:  
Az x és y tengely mentén eltérő méretszorzó beállítása: 
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Az x és y tengely mentén azonos méretszorzó beállítása: 
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Tükrözés: A skálázás segítségével x illetve y tengely menti tükrözést is végrehajtha-
tunk: Sx = -1, Sy = 1 (az x tengely menti tükrözés). 

 

Origó körüli forgatás (a pozitív forgási irány az óramutató irányával ellentétes): 
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Egyenesekre vonatkozó transzformációk: A p pontot az M transzformáció mátrix a 
p’ pontba viszi át (pT’=pTM). Az e egyenes együtthatóit az M transzformáció után az 
e’=M-1e összefüggés alapján kaphatjuk meg. 

Transzformációk konkatenálása: Egy pontra több elemi transzformációt alkalmazva 
a következő összefüggés adódik: 

)))(((' 321 MMMpp TT =  

Mivel a mátrix szorzás asszociatív (csoportosítható) a következő alakban a írhatjuk fel: 
))((' 321 MMMpp TT =  

Azaz a transzformációs mátrixok szorzatát előre kiszámíthatjuk és egy eredő M 
transzformációs mátrixot írhatunk fel. Figyelembe kell venni, hogy a mátrix szorzás 
nem kommutatív művelet, így a transzformációs mátrixok sorrendjét nem szabad fel-
cserélni. 

Transzformációk ellentettje: Egy M transzformáció ellentettjét a transzformációs 
mátrix inverzével fejezhetjük ki. Az eddig felírt elemi transzformációk mindegyike in-
vertálható (rangjuk 3). Az egyes elemi transzformációk ellentett transzformációja és az 
eredeti transzformációs mátrix inverze azonos (például a 30 fokos forgatás transzfor-
mációs mátrixának az inverze a mínusz 30 fokos forgatás transzformációs mátrixával 
azonos). Példa: Egy tetszőleges pont körüli elforgatást három elemi transzformáció fel-
használásával hajthatjuk végre: a koordinátarendszer origójának eltolása a forgatás kö-
zéppontjába; forgatás az origó körül; a koordinátarendszer visszatolása az eredeti hely-
zetébe, az első transzformáció inverze. 

Leképzési transzformáció: A számítógépes grafikában gyakran kell transzformál-
nunk a világ koordinátarendszer (ez az a koordinátarendszer, amelyben a geometriai 
alakzatok jellemző pontjainak koordinátáit tároljuk) és a képernyő koordinátarendszer 
között. Jellemzően a világ koordinátarendszer egy téglalap alakú, koordinátatengelyekkel 
párhuzamos tartományát képezzük le a kép koordinátarendszer egy téglalap alakú tar-
tományába.  

 

A leképzési transzformáció elemi transzformációi: 
1. A világ koordinátarendszer origójának eltolása a megjelenítendő rész bal felső 

sarkába (a képernyő koordinátarendszer pozitív y tengelye lefelé mutat); 
2. A koordinátarendszer tükrözése az x tengelyre; 
3. Méretváltoztatás a tengelyek mentén; 
4. Eltolás a képernyő koordinátarendszerben. 

 

Kovács Lehel 
 


