
for i := 1 to m do { labirintus generálása véletlenszerüen } 
for j := 1 to n do 
begin 

a[i,j] := random(3); 
if a[i,j] = 2 then a[i, j] := 0; 

end; 
a[random(m)+1, random(n)+1] := sajt; {sajt} 
repeat 
k := random(m)+1; {egér} 
l := random(n)+1; 

until a[k,1] = szabad; 
for i := 1 to m do {a labirintus kirajzolása} 
begin 

for j := 1 to n do 
if (i=k) and (j=1) then invers ('e') 

else if a[i,j] = sajt then invers ('s') 
else write (a[i,j]:2); 

writeln; 
end; 
ut := legrovidebb(k,1); 
if ut < vegtelen then writeln ('Legrövidebb út:', ut) 

else writeln ('Nincs út!'); 
readln; 

END. 
Borzási Péter 

Variációk színes, pezsgő löttyökre: 
a peroxo-dikromátok világa 

Kilencedikes koromban szerettem meg a redoxi folyamatokat. "Kedvenc" 
vegyületeim közé tartozott a hidrogén-peroxid. Gyakran szórakoztam azzal, hogy 
minden oxidálhatót feloxidáltam vele. 

Egyszer egy érdekes kérdés jutott eszembe. A K 2Cr 2O 7-ban a króm maximális 
oxidációs állapotban van, tehát tovább nem oxidálható, csak redukálódni képes. 
Ha tehát tömény H2O2 oldattal (perhidrol) reagálna, akkor a perhidrolból O2 

fejlődne, a Cr pedig redukálódna. De vajon mivé? Cr+ 3-má, Cr + 2-vé, vagy esetleg 
mássá? 

Kíváncsian készítettem el az oldatokat, s mikor összeöntöttem, nagyon furcsa 
dolgokat tapasztaltam. Az történt, hogy a két oldat koncentrációjának füg-
gvényében az összeöntés után rögtön vagy bizonyos idő után - pár másodperctől 
negyed óráig - az oldat olyan lett mint a Coca-Cola: barnás színben pezsegni 
kezdett. A pezsgést okozó gázfejlődés (O2) időtartama szintén a koncentrációtól 
függött. Egy idő után kezdett lelassulni és az oldat fokozatosan visszanyerte 
eredeti narancssárga, dikromátra jellemző színét. 

Nagyon elcsodálkoztam és többször is elvégeztem a kísérletet, különféle 
magyarázatokat keresve és elméleteket állítva fel. Izgalmam csak fokozódott, 
amikor H2SO4-val savanyított, ill. NaOH-dal lúgosított oldatokkal is elvégeztem 
a kísérletet, mert a következőket tapasztaltam: 

— savas közegben gyönyörű szép kék oldat keletkezik, ami a pezsgés 
megszűntével halványzöldre vált (Cr 3 + ) 
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— bázikus közegben kezdetben sötét narancssárga szín jelenik meg, amely 
fokozatosan sötétvörös felé vált. A pezsgés megszűnte után citromsárga színű az 
oldat, ami CrO42-. A reakciókat töményebb oldatok esetén jól érzékelhetően 
hőhatás kíséri, tehát exoterm folyamatok. 

Talán még érdekesebb, ha az elkészített oldatokba egy-egy darabka K2Cr2O7 

kristályt teszünk. Ilyenkor a kristályok színes sávokat húzva maguk után le-
süllyednek a kémcső aljára, majd a felületükhöz tapadó képződő O2 miatt 
csakhamar az oldat felszínére emelkednek, ahol az O2 távozik és a kristályok 
újból lesüllyednek. Ez így ismétlődik, míg fel nem oldódnak egészen. 

A rejtélyes reakciók magyarázatát csak nemrég találtam meg két kémia 
szakkönyvben : A dikromát ion tömény, 33%-os H2O2 oldat hatására a közeg 
pH-jától függően különböző színű és bonyolult szerkezetű peroxokromátokat és 
peroxodikromátokat képez. Ezek —O—O— peroxokötést tartalmazó labilis 
vegyületek, melyek O2 fejlődés közben elbomlanak. 

— Savas közegben kék 
színű peroxodikromátok 
keletkeznek, amelyek 
szerkezete: 

(A Me egyvegyértékű fémet 
jelöl) 

Ezek hamar elbomlanak, Cr 3 + vegyületekké és O2-né. 

— Semleges közegben lila színű peroxokromátok 
keletkeznek, amelyek szerkezete 

— Lúgos közegben vörös színű peroxokromátok 
keletkeznek: 

K 2 C r 2 O 7 + 4 NaOH + 7 H 2 0 2 -> K2NaCrO8 + Na 3CrO 8 + 9 H2O 
A Cr ebben a vegyületben valószínűleg 

ötvegyértékű. 
A vörös színű peroxokromátokkal izomorfok a per-

oxoniobátok, Me3[NbO8] és a peroxotantalátok, 
Me 3 [TaO 8 ] . Ezekben a vegyületekben a Nb és Ta 
biztosan ötvegyértékű, tehát a fenti vegyületben 
ötvegyértékű krómnak kell jelen lennie. 

A fenti reakciók egyik gyakorlati alkalmazása a Cr0 4 2- ion kimutatása: a 
vizsgálandó oldatot H2SO4-val savanyítják, H2O2-ot és étert adnak hozzá, majd 
jól összerázzák. Ha CrO 4 2- ion van jelen, a reakció 
során elbomló peroxodikromátból szintén instabil 
CrO 5 , krómperoxid lesz. Szerkezete: 

ami az éterrel intenzív kék színű stabil komplex 
vegyületet képez. 
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Felhasznált irodalom: 
1. Általános és szervetlen kémia (Lengyel Béla, Praszt László, Szarvas Pál), 

Egyetemi Tankönyv, Tankönyvkiadó, Bp. 1954 
2. Chimie generală, (C. D. Neniţescu), Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc , 1972 

Románszky Loránd 
Nagyvárad, Ady Endre Líceum 

ComeniusLogo 
II. rész 

A Comenius Logo alkotóinak legfőbb célkitűzése az volt, hogy a felhasználó 
olyan programokat készíthessen, amelyek színes képeket tudnak kezelni és 
mozgatni. Comenius Logo-ban bevezetlek egy új adattípust, a képsort. Egy képsor 
több képből álló sorozat. Egy kép a Windows-terminológiában egy ikon, amely 
legfönnebb 64x64 pontból állhat. Egy képsort lehet hasonló módon kezelni mint 
egy szót - a szó betűkből áll, a képsor pedig képekből. Comenius Logo-ban 
ugyanazokat az eljárásokat használjuk a képsorok kezelésére mint a szavak 
kezelésére: FIRST, LAST, BUTFIRST..(ezekkel a parancsokkal már a LogoWriter 
használtánál találkoztunk). Sőt, egy képsor értékét tárolni lehet egy változóban 
a MAKE utasítással. Képsorokat a KÉPSOR szerkesztővel lehet létrehozni és 
szerkeszteni. A KÉPSOR szerkesztő a Comenius Logo-hoz tartozó segédprogram, 
amelyet a program installálásakor hozunk létre. De lehet egy Logo programmal 
rajzolni egy kicsi képet a rajzmezőben, és ezt a képet egy GETIMAGE utasítással 
kivágni a rajzmezőből, és egy változóban tárolni. A GETIMAGE utasítás magyar 
megfelelője a 

KÉPSOR[szám1 szám2 szám3 szám4] 
ahol a szám1, szám2, szám3, szám4 egész számok, amelyek a rajzlapon az első 
aktív teknőc környezetében kivágható kép(sor) elhelyezkedésének paraméterei. 

A teknőc aktuális helyzetének koordinátái, amit a POS (magyarul POZÍCIÓ) 
művelettel kaphatunk meg, határozzák meg a képen a ceruzahegy helyét és, így 
a rajzlapon az egész kép elhelyezkedését. Ez a pont szolgál viszonyítási alapul, 
amikor meghatározzuk a kép(sor) elhelyezkedését. A számi mutatja a távolságot 
pixelben a viszonyítási ponttól a kép bal oldaláig, a szám2 a tetejéig, a szám3 a 
jobb oldalszélig, a szám4 az aljáig. 

A kép teljes szélessége tehát a szám1+szám3+1, magassága szám2+szám4+l. 
Ezek az értékek nem lehetnek nagyobbak 64-nél. A teknőcalak a teknőc látható 

(ST) üzemmódjában sem tartozik bele a képsorba. 
A változók definiálása a MAKE utasítással történik (magyar megfelelője a 

LEGYEN) Szintaxisa: LEGYEN szó bemeneti 
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