
94 2008-2009/3 

bolygó, de bolygó méretű égitest még nem tudott összeállni. A Kuiper-övből olykor a 
perturbációk hatására jég-kisbolygók tévednek be a Naprendszer belsőbb tartományai-
ba. Ezeket az objektumokat nevezzük kentauroknak, illetve, ha a jéghatárnál beljebb jut-
nak, periodikus üstökösöknek. 

A parabolikus üstökösök ezzel szemben eredetileg a Kuiper-objektumoknál beljebb, az 
óriásbolygók tartományában keletkezhettek, ám a bolygók perturbációi igen távolra 
szórták ki őket, ahol extraszoláris hatások (más csillagok ill. a Tejút gravitációs tere) irá-
nyítják további pályafejlődésüket. 

Petrovay Kristóf 
 
 
 
 
 
 

A számítógépes grafika  

VII. rész 

Számítógépes grafika – Az animációról (1.) 
Az animáció olyan filmkészítési technika, amely élettelen tárgyak (többnyire bábok) 

vagy rajzok, ábrák stb. „kockázásával” olyan illúziót kelt a nézőben, mintha az egymás-
tól kis mértékben eltérő képkockák sorozatából összeálló történésben a szereplők meg-
elevenednének vagy élnének. Ahhoz, hogy a szemünk folytonosnak lássa a mozgást, 
minimum 16 képkockára van szükség másodpercenként. 

A XX. század végére az animáció számos váll faja elkülönült: rajzfilm, árnyfilm, 
kollázsfilm, bábfilm, gyurmafilm, homok- vagy szénporfilm, festményfilm, fotó-
animáció, tárgymozgatás, számítógépes animáció, Flash animáció, trükkfilm, pixillá-ció, 
stop motion. 

A CGI (Computer-Generated Imagery) a film és egyéb vizuális médiumok készítése so-
rán alkalmazott számítógépes grafika legelterjedtebbé vált elnevezése mind 2D-ben, 
mind 3D-ben. 

A videojátékok leggyakrabban valós idejű számítógépes grafikát használnak, de ese-
tenként tartalmaznak előrenderelt „vágott jeleneteket”, illetve intrófilmeket, amelyek ti-
pikusan CGI-alkalmazások: FMV-k (Full Motion Video). 

Filmkészítés során filmtrükköt igénylő jelenetekhez azért használják egyre gyakrab-
ban a digitális technika, s így a CGI nyújtotta lehetőségeket, mert: 
− magasabb minőséget eredményez 
− jóval tudatosabban irányítható 
− olyan képek kidolgozására is alkalmas, amelyeket semmilyen más technológiával 

nem lehetséges létrehozni 
− lehetővé teszi egy művésznek, hogy akár színész, költséges díszletek vagy kellé-

kek nélkül dolgozzon 
Az első filmbeli 2D képalkotás 1971-ben jelent meg Az Androméda-törzs (The 

Andromeda Strain) című filmben (Michael Crichton). 
2D-s CGI-t először 1973-ban használtak a Feltámad a vadnyugat (Westworld) című 

filmben (Michael Crichton). 
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Az első 2D-s teljesen számítógépes animációval készült film a 11 perces kanadai The 
Hunger (1974) volt. 

Három dimenziós kép először a Futureworldben (1976) volt látható, ahol egy számí-
tógép által generált kezet és arcot alkotott Edwin Catmull és Fred Parke a számítógépes 
grafika fellegvárában, az Utah-i Egyetemen. 

 

 
 

Az első film, amelyben 3D számítógépes animációt használtak, a Csillagok háborúja 
(1977) volt, ahol a Halálcsillag tervrajzai követelték a beavatkozást. 

Az első CGI karakter az 1982-ben bemutatott Tron c. filmbeli Bit volt (egy poliéder). 
 
 

 
 

CGI-t használtak az Utolsó csillagharcos (The Last Starfighter) c. filmben is (1984). 
Azonban e két film pénzügyi kudarcnak bizonyult, s így rövid időre száműzték a CGI-t, 
s helyette olyan képeket alkalmaztak, amelyek csak azt a látszatot keltették, mintha szá-
mítógép alkotta volna őket (a technikai körülmények még nem voltak megfelelők). 

1986-ban megalakult a Pixar Studió. amely saját renderelő szoftver gyártásába kez-
dett (RenderMan), és amely kimagaslóan teljesített a rajzfilmek területén. 

  
 Csillagok háborúja Bit 

  
 The Hunger     Futureworld 

  
 Az Androméda-törzs    Feltámad a vadnyugat 
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Az első ember alakú CGI karakter 1985-ban jelent meg a Sherlock Holmes és a félelem 

piramisa (Young Sherlock Holmes) c. filmben (John Lasseter). A karakter egy festett 
üvegablakból összeállt lovag formájában jelent meg a vásznon. 

A fotorealisztikus CGI egészen 1989-ig nem jelent meg a filmiparban, amikor is A 
mélység titka (The Abyss) elnyerte a legjobb vizuális effektusokért járó Oscar-díjat, a víz-
lény tökéletes CGI karakter volt. 

 
Ezt követően a CGI a Terminátor 2-ben (1991) kapott központi szerepet, ahol a T-

1000-es terminátor folyékony fém-mivoltával és alakváltó effektusaival kápráztatta el a 
közönséget, melyek szerves részét alkották a film akciójeleneteinek. A Terminátor 2 szin-
tén meghozta az ILM-nek az Oscar-díjat a különleges hatásokért. A két utóbbi filmet 
James Cameron rendezte. 

Az 1993-as Jurassic Park dinóinak életszerű megjelenése, mely hibátlanul ötvözte a 
CGI-t és a live-actiont, hozta meg a filmipar forradalmát. E pont jelentette Hollywood 
áttérését a stop-motion animációról és a hagyományos optikai effektusokról a digitális 
technikákra. 

 

 
1994-ben a CGI-t hasznosították a Forrest Gump különleges hatásainak megalkotásá-

ra. A leginkább megjegyzendő trükk a filmben Gary Sinise színész lábainak digitális 

  
 Terminátor 2 Jurassic Park 

  
 Young Sherlock Holmes The Abyss 

  
 Utolsó csillagharcos Pixar 
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módon történő eltávolítása volt, vagy a napalm-támadás, a gyorsan mozgó pingpong 
labdák és a madártoll a nyitójelenetben. 

A 2D CGI használata folyamatosan nőtt a hagyományos animációs filmek készíté-
sénél, ahol a kézzel rajzolt filmkockákat egészítették ki vele. Széles skálán mozgott az 
alkalmazása, a két képkocka közti átmenet elősegítésére használt animációktól egészen a 
szemkápráztató 3D-s effektusokig, amilyen a Szépség és a szörnyeteg báltermi jelenete. 

 
1995-ben, az első teljes egészében számítógép alkotta 

mozifilm, a Pixar cég és a Walt Disney produkciója, a Toy Story 
zajos sikereket ért el.  

Itt megjegyeznénk, hogy a CGI a filmekben általában 1,4–6 
megapixellel renderelt. A Toy Storyt például 1536×922 
(1,42 MP)-vel renderelték. Egy képkocka renderelése jellemzően 
2–3 óra körüli időt vesz igénybe, a legbonyolultabb jeleneteknél 
ennek tízszerese is előfordulhat. Ez nem sokat változott az 
utóbbi évtizedben, mert a képminőség azonos szinten halad 
előre a hardverfejlődéssel, mivel gyorsabb gépekkel egyre 
összetettebb megvalósítás válik lehetővé. A GPU (a videokártya 
processzora) feldolgozási erejének exponenciális növekedése, illetve a CPU erejének, tá-
rolási kapacitásának és memória sebességének és méretének jelentős emelkedése rend-
kívül kiszélesítette a CGI lehetőségeit.  

1995. után további animációs cégek jöttek létre: Blue Sky Studios (Fox), a DNA 
Productions (Paramount és WB), az Onation Studios (Paramount Pictures), a Sony 
Pictures Animation (Columbia Pictures), a Vanguard Animation (Walt Disney Pictures, 
LGF és 20th Century Fox), a Big Idea Productions (UP és FHE Pictures) és a Pacific 
Data Images (DreamWorks), illetve már létezők (Walt Disney Pictures) tértek át a ha-
gyományos animációról a CGI-re. 

1995. és 2005. között a széles körben vetített filmek effektusköltségeinek átlaga 5 
millió dollárról 40 millió dollárra ugrott. 

2005-ben több mint a filmek felénél alkalmaztak jelentősebb effektusokat. 
2001-ben a Square Pictures megalkotta a Final Fantasy – A harc szelleme című CGI-

filmet, amely magas szinten részletezett és fényképminőségű grafikát vonultatott fel. 
Gollam karaktere A Gyűrűk Ura-trilógiából teljes egészében CGI-vel készült, motion 

capture segítségével. 
A számítógépes játékok és 3D-s videokártyák fejlesztői igyekeznek elérni ugyanazt a 

vizuális minőséget személyi számítógépeken real-timeban, amelyet a CGI-filmeknél és 
animációnál használnak.  

 

  
 Forrest Gump Szépség és a szörnyeteg 
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A real-time renderelési minőség villámgyorsaságú előrehaladásával a művészek el-

kezdték alkalmazni a videojátékok szoftverének magját alkotó game engine-t a nem in-
teraktív filmek renderelésére. Ezen művészeti formát machinimának nevezik. 

Sorozatunk következő részében a főbb animációs elvekkel és technikákkal ismerke-
dünk meg. 

 
Kovács Lehel 

 
 
 
 

tudod-e?
 

 
Beszámoló az EMT rendezésében szervezett  

XIV. vegyészkonferenciáról 

 
November 13-15. között Kolozsváron, a hagyományokhoz híven megtartották 

tizennegyedszerre a vegyészek nemzetközi találkozóját, amelyen a hazaiakon kívül az 
Amerikai Egyesült Államokból, Svájcból, Svédországból, Magyarországról voltak vendég 
előadók, résztvevők. Amit nagyon lehetett hiányolni, hogy a helyi napilapban is meghirde-
tett jelentős eseményre a kolozsvári kémiaoktatók, felsőbb osztályos tanulók nem voltak 
kíváncsiak. Sajnos ez az érdektelenség „globális” jelenség, ezt támasztotta alá a konferen-
cia nyitó előadása is, amelyet dr. Pavlath Attila, Kaliforniában élő vegyészprofesszor tar-
tott, főleg amerikai és nyugat-európai tapasztalataira alapozva. Beszámolt arról, hogy világ-
szerte csökkent az érdeklődés a kémia iránt, a fiatalok nem akarják tanulni, s ezért nem is 
választják életpályájukként. Kezd érződni, hogy nincs elég sok jól képzett, tehetséges fiatal 
kutatóvegyész, s ez az életminőség javításának fejlődését lassítani fogja. 

A fiatalok kialakuló ellenszenvét a kémiával szemben több tény is meghatározza: 
mielőtt még tanulnák az iskolában, csak a káros hatásairól, veszélyességéről hallanak 
(környezetszennyezés, harcianyagok, mérgező anyagok stb.) Nem tudatosul a gyerekek-
ben, hogy minden ami jó, hasznos lényegében a kémia tanulmányozta és megvalósította 
folyamatok eredményének tulajdonítható. Az élet elemi feltételei: a légzés, a táplálék 
megemésztése, az érzékszerveink működésekor az érzetek kialakulása mind kémiai vál-

  
 Final Fantasy Gollam 


