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 NTSC: Az adott DVD film amerikai régiós jellemzővel rendelkezik. A fel-
bontás 720×480 vagy 352×240, a film sebessége pedig 30 kép per másodperc. 

 PAL: Az adott DVD film európai régiós jellemzővel rendelkezik. A felbon-
tás 720×576 vagy 352×288, a film sebessége pedig 25 kép per másodperc.  

 DVDR: Az adott film DVD formátumú.  
 SVCD: Az adott film SVCD formátumú.  
 VCD: Az adott film VCD formátumú. 
 DivX: Az adott film DivX formátumú.  
 XviD: Az adott film XviD formátumú.  
 DUB: A film hangjának nyelvét jelzi: HunDUB, EngDUB. 
 SUBBED: Ha az angol és német nyelvű feliraton kívül más feliratot is csa-

toltak a filmhez, akkor azt az adott nyelv két- vagy hárombetűs rövidítésé-
vel felsorolják pontokkal elválasztva a fenti jel előtt. Pl. HunSUBBED. 

 CUSTOM: Ezt a jelet akkor teszik ki, ha egy csoport saját maga készít fel-
iratot, vagy kiveszi egy DVD filmből az extrákat.  

 SAMPLE: A letöltött fájlokban esetleg találkozhattok SAMPLE elnevezésű 
könyvtárral. Ebben a könyvtárban rövid bemutató van, hogy lássuk a minőséget. 

 CDM: Bemutató lemez különböző számokkal CD-ről rögzítve.  
 CDS: Bemutató lemez egy szám több fajta feldolgozásával CD-ről rögzítve.  
 CDA, CDR: Teljes zenei album CD-ről rögzítve.  
 DVDA: Teljes zenei album DVD-ről rögzítve.  
 VINYL: Az adott hangfelvételeket bakelit lemezről rögzítették.  
 CABLE: Az élő felvételt kábeles rádióadásból rögzítették.  
 DAB: Az élő felvételt rádióból digitális módon rögzítették.  
 FM: Az élő felvételt rádióból analóg módon rögzítették.  
 LINE: Az élő felvételt közvetlenül rögzítették.  
 SAT: Az élő felvételt szatellites rádióadásból rögzítették.  
 ISO: A játék vagy alkalmazás forrása optikai adathordozó, amiről képfájlt 

készítettek. A használathoz ki kell írni adathordozóra, vagy be kell tölteni 
egy optikai lemezmeghajtót emuláló programba, és ezután feltelepíthető. 

 RIP: A játékot nem kell adathordozóra rögzíteni, nem kell optikai lemez-
meghajtót emuláló programba betölteni, és telepíteni sem kell ahhoz, hogy 
játszható legyen.  

 DVD: Az adott játék DVD formátumú.  
 PS2: Az adott játék PlayStation 2-n működtethető. 
 XBOX: Az adott játék XBOX-on működtethető.  
 GBA: Az adott játék GameBoy Advanced-en működtethető.  
 WinALL: Az alkalmazás az összes verziószámú Windows-on működőképes. 
 Multilanguage: Az alkalmazásba több nyelv is be van építve. 

K. L.  
 

A levegő nedvessége és mérése 

 
A légkörnek mindig van bizonyos vízgőz tartalma, vagy más szóval kifejezve pára-

tartalma.  
Ez a vízmennyiség az álló- és folyóvizek, a nedves talaj és a növényzet párolgása kö-

vetkeztében kerül a légkörbe. Ez azt jelenti, hogy a levegő adott térfogatában jól meghatá-
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rozott vízmennyiség található, amely megfelelő mérőeszközzel pontosan mérhető. A min-
dennapi életben nagyon fontos szerepe van a levegő páratartalmának. Az egyes tárgyakat, 
az élő és élettelen testeket a légkör veszi körül és ennek következtében kisebb-nagyobb 
kölcsönhatásba kerülnek a légköri nedvességgel. Ez a kölcsönhatás nagymértékben függ a 
páratartalom nagyságától és az adott test tulajdonságaitól. Ennek a kölcsönhatásnak, egyes 
anyagok és testek esetében, sok esetben káros következményei lehetnek. Ezért a nedves-
ségre érzékeny anyagok esetében gondoskodni kell arról, hogy a páratartalom meghatáro-
zott értékeken belül maradjon. Olyan raktárokban, tározókban, ahol a tárolási szabályok 
megkövetelik a páratartalom megfelelő értéken való tartását, folyamatosan mérni kell a 
légköri nedvességet. Ha a páratartalom alacsonyabb a megengedetnél (nagyon száraz leve-
gő), vizet kell párologtatni, ha túl nagy a páratartalom, szelőztetéssel, vízelvonó anyagok-
kal, száraz levegő bejuttatásával kell a nedvességet csökkenteni. Az emberi tüdő normális 
működéséhez a relatív nedvességnek 40% és 75% között kell lennie. 

A páratartalmat meghatározó egyik fontos paraméter az f0 abszolút nedvesség, amely az 1 
köbméter levegőben lévő vízgőz tömegét jelenti. Ezen értelmezés szerint, ha a V térfogatú 
levegőben m tömegű vízgőz található, akkor az abszolút nedvesség: f0=m/V, a gyakorlat-
ban használt mértékegysége a g/m3 (gramm/köbméter). Az 1. ábrán látható a Regnault-féle 
abszorpciós higrométer, amely az abszolút nedvesség mérésére alkalmas mérőeszköz. 

 

 
1 ábra 

 

Ezzel a berendezéssel, melyet házilag is összeállíthatunk, a következőképpen hatá-
rozhatjuk meg az f0 abszolút nedvesség értékét. Az A és B csövekben vízelnyelő anyag 
(kalciumklorid, foszforpentoxid) található, míg a C edényben víz van. Megnyitjuk az E 
csapot, és hagyjuk, hogy a csap alatt levő D mérőpohárba befollyon V térfogatú víz. A 
kifolyt víz helyére ugyanolyan térfogatú levegő áramlik be a C edénybe. A beáramló le-
vegő áthalad az A és B csövön, beáramlása közben az A csőben levő abszorbens anyag 
megköti a levegő víztartalmát. A levegő beáramlása előtt le kell mérni a száraz abszor-
benst tartalmazó A cső tömegét, majd a V térfogatú levegő beáramlása után, ismét 
megmérjük a nedves abszorbenst tartalmazó cső tömegét. A két mérés tömegkülönbsé-
ge megadja a V térfogatú levegőben lévő vízmennyiség m tömegét. Az m/V arányból 
megkapjuk a levegő abszolút nedvességét. A B csőben levő abszorbens anyag megaka-
dályozza, hogy a C edényből vízpára juthasson az A csőbe. 

 Ha egy adott t hőmérsékleten a levegőben levő vízgőz mennyiségét fokozatosan el-
kezdjük növelni, azt tapasztaljuk, hogy egy meghatározott értéken túl nem növelhető, 
mert a további vízgőz bevitele annak lecsapódását eredményezi. A levegőnek azt az ál-
lapotát, amelyen a lecsapódás bekövetkezik, telítettségi állapotnak nevezzük. Azt a th 
hőmérsékletet, amelyen a telítettség létrejön, harmatpontnak nevezik. A nem telített víz-
gőz, egészen a harmatpontig, jó közelítéssel követi a gáztörvényt. Ebből következik, 
hogy a vízgőz parciális nyomása adott hőmérsékleten növekszik a páratartalommal (a 
vízmennyiséggel) és a legnagyobb értékét a lecsapódási állapotban éri el. Az alábbi táb-
lázatban feltüntettük a különböző th harmatponti hőmérsékletekhez tartozó ph vízgőz-
nyomás és az f0 h abszolút nedvesség értékeit. 
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Táblázat 
harmatpont 

th 
C0 

telített vízgőz nyomása 
ph 
at 

telített vízgőz 
abszolút nedvessége 

f0h 
g/m3 

0 0,0062 4,8 
5 0,0089 6,8 
10 0,0125 9,4 
15 0,0178 12,8 
20 0,0238 17,5 
25 0,0323 23 
30 0,0432 30,3 
35 0,0573 39,6 
40 0,0752 51,1 
45 0,0977 65,6 
50 0,1258 82,8 
55 0,1605 104,3 
60 0,2031 130,2 

 
A táblázatból kiolvasható, hogy a magasabb hőmérsékleten történő kicsapódáskor a 

levegő nagyobb páratartalommal rendelkezik mint az alacsonyabb hőmérsékleteken. A 
trópusi esőövezetben sokkal sűrűbb esőzések adódnak, mivel ott 30-35 C0–os hőmér-
sékleteken, míg a mérsékelt övezeti zónában általában 30 C0 alatt megy végbe, a trópu-
sinál jóval kisebb páratartalommal.  

A levegő nedvességtartalmának a leírására egy másik jellemző paramétert is beve-
zethetünk, amely sok szempontból szemléletesebben írja le a légköri állapotokat a ned-
vesség szempontjából. Ez a paraméter a ϕ relatív nedvesség. Relatív nedvesség alatt a vizs-
gált hőmérsékleten az egységnyi térfogatban levő m víztömeg (fo abszolút nedvesség) és 
azon a hőmérsékleten a telítési állapotot előidéző mh víztömeg (foh harmatponti nedves-
ség) arányát értjük : 

 
hhh p

p
f
f

m
m === 0ϕ  (1) 

Az abszolút nedvességre adott definíció értelmében ez a tömegarány megegyezik az 
adott hőmérsékleten mért f0 abszolút nedvesség és azon a hőmérsékleten a telítést elő-
idéző f0h abszolút nedvesség arányával. A ϕ relatív nedvességet százalékban szokták 
megadni. A %-ban kifejezet relatív nedvesség arra utal, hogy az adott hőmérsékleten az 
abszolút nedvesség hány százaléka a kicsapódást előidéző értéknek. Ezért a relatív ned-
vességet mérő készülékeket is rendszerint % egységekre kalibrálják. Mivel a levegőben 
levő vízgőzre (a harmatpontig bezárólag) érvényesnek tekinthetjük a gáztörvényeket, 
ebből következik, hogy az m/mh tömegarány egyenlő kell, hogy legyen a p/ph  nyomás-
aránnyal, ahol p az m tömegű vízgőz által létesített parciális nyomás és ph a harmatponti 
parciális nyomás, amit az mh víztömeg okoz.  

 
Puskás Ferenc 

 
 


