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 CRT: Cathode Ray Tube – katódsugárcső. 
 csúcspont (vertex, vârf): a vektorgrafika alapegysége, egy pontra vonatkozó információk 

összessége (koordináták, szín stb.). 
 diffúz fény (diffuse light, lumină difuză): szórt fény. 
 dimetrikus axonometria (dimetric axonometry, axonometrie dimetrică): kétméretű →axonometria. 

A z tengelyt megtartjuk függőlegesnek, a vízszintes tengelyirányokat pedig 1:8 és 7:8 
arányú lejtéssel rajzoljuk meg. A rövidülések: qx = qz = 1, qy = 0,5. 

 DirectX: a Microsoft által fejlesztett, csak Windows alatt használható rutingyűjtemény. A 
hardver direkt elérését valósítja meg. 

 direkt kinematika (direct – forward kinematics, chinematică directă): olyan animációs technika, 
amely segítségével egy csont/ízület-rendszert a központtól a végtagok felé mozgatunk. 

 doboz-dimenzió (box dimension, dimensiunea de acoperire): fraktálok dimenziója, amelyet úgy 
határozunk meg, hogy egységnyi méretű négyzetekkel, kockákkal lefedjük az alakzatot, 
majd megszámoljuk ezeket. 

 DPI: Dots Per Inch – a →felbontás mértékegysége. 
 drótvázas (wireframe, cadru de sârmă): olyan vektorgrafikus ábrázolási mód, amelyben a tes-

teket csak az éleikkel ábrázoljuk. 
 D-SUB: videokártya–képernyő közötti átviteli szabvány (analóg). 
 DVI: Digital Visual Interface – videokártya–képernyő közötti átviteli szabvány (digitális). 
 ecset (brush, pensulă): foltok festésére alkalmas eszköz. 
 elemi elsődleges színek (primary colors, culori primare): CMY színmodell esetén az a három szín 

(cián, magenta, sárga), amelyből az összes többi kikeverhető. 
 élsimítás (anti-aliasing, antialiasing): a nagy kontrasztú széleket, ferde vonalakat puhává, si-

mává tesz. 
 eltolás (translation, translaţie): egy alakzat minden pontját egy adott irányba, adott távolság-

gal mozdítunk el. 
 enyészpont: lásd →centrumpont. 
 

 

Itt is ott is kémia! 

A közlekedésbiztonságban milyen szerepe lehet a kémiának? 

 
A múlt század közepén a nyugat-európai országok közútjain már nagyon elszapo-

rodtak az autók, és egyre gyakoribbak lettek a súlyos közlekedési balesetek. Az 
utasvédelem érdekében felvetődött a légzsákok használatának szükségessége ( már az 
ezerkilencszázhatvanas évek közepe táján). Az első, sikertelen próbálkozások sűrített le-
vegő, majd ammónia használatán alapultak. A bevált megoldást a nátrium-azid kémiai 
átalakulása biztosította, amelynek alkalmazásával az első légzsákkal felszerelt gépkocsit 
1981-ben Svájcban, a genfi autószalonban mutatta be a Mercedes-Benz. 

Miből épül fel, és hogyan működik a légzsák alapú védőrendszer?  
Négy egységből áll:  
 a zsák, mely  poliamid típusú műanyagból (nejlon6.6) készül 
 gázfejlesztő töltet: nátrium-azid, kálium-nitrát, szilicium-dioxid keveréke 
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 gyújtó berendezés 
 érzékelő, mely érzékeli, hogy mikor kell kinyílnia a légzsáknak 

A gyújtó gerjesztette elektromos ív hatására (2ms alatt) a nátrium-azid bomlik: 
2NaN3  3N2 + 2Na + Q, a reakció rob-

banásszerűen, hőfelszabadulás közben történik. 
A robbanásszerű reakció során keletkező nitro-
gén térfogata a hő hatására hirtelen megnő és ez 
fújja fel a légzsákot rövid idő (30ms) alatt.. 

A nátrium közben redukálja a kálium-
nitrátot, mely során még képződik nitrogén: 

10Na + 2KNO3  K2O + 5Na2O + N2. 
Az erősen reakcióképes alkálifém-oxidok 

a szilícium-oxiddal reagálnak, vegyi szem-
pontból viszonylag stabil anyaggá, alkáli-
szilikáttá (üveg) alakulva: 

K2O + SiO2  K2SiO3, illetve Na2O + SiO2  Na2SiO3  
 

A nátrium-azid bomlása alapján működő légzsák-
ok alkalmazása gyorsan elterjedt a gépjárművek gyár-
tóinál. Az AEÁ-ban 1989-ben az autók 7%-ában volt 
beszerelve légzsák, 1998-ban már minden gépkocsi-
ban kötelező volt a használata. Európában is egyre 
több légzsákkal ellátott gépkocsi. A gépjárműtechni-
kában széles körben elterjedten használják a nátrium-
azidot a légzsákokban. A gépjármű különböző részei-
ben (kormánykerék, oldalajtó) 50 mm átmérőjű fém 
kapszulákban tárolják a hatóanyagot. A vezető oldali 
légzsákban kb. 50 gramm, az utasoldali légzsákokban 
kb. 200 gramm NaN3 található. 

A légzsákok robbanópatronjában használt nátri-
um-azid színtelen, szagtalan, fehér, kristályos, sósze-
rű vegyület, melyben a három nitrogén atom lineári-
san kapcsolódik egymáshoz: Na+ -N  N+  N-  Ez a 

vegyület rendkívül mérgező anyag, bőrön keresztül is felszívódhat. Elpusztítja a bakté-
riumokat, gombákat, állatokat és az embereket is. 50 mg mennyiségtől egy átlagos fel-
nőtt ember öt percen belül összeomlik és kóma szerű állapotba kerül. A vérnyomása le-
csökken és szívritmus zavarok lépnek fel, kb. 30 percen belül a halál is bekövetkezik. Az 
anyag rendkívül környezetkárosító hatású, hiszen szinte minden életformát elpusztít. 
Ezen tulajdonsága alapján szérumok, vegyszeroldatok, tejminták konzerválására is 
használják. 

A gépjárművekben a légzsák berobbanása során a veszélyes vegyület ártalmatlan 
komponensekre bomlik, de a sértetlen légzsákkal felszerelt roncsautókban azonban ve-
szélyes hulladékot jelent. Az autótelepeken a roncsokban levő légzsákok ha megsérül-
nek, kihasadnak a töltetben levő nátrium-azid kiszórodhat, vízben is oldódhat. Vízzel 
hidrogén-azidot képez: N−3 + H2O  HN3 + OH− (K=10−4.6), amely szintén erős mé-
reg, fémtárgyakkal nagyon robbanékony fém-azidokká alakulhat.  

A gázgenerátor vázlata 

légzsák alapú védőrendszer 
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hidrogén-azid szerkezete 

 

 

nátrium-azid  

 
Ahogy öregednek a légzsákkal felszerelt autók, úgy válik egyre sürgetőbb problémá-

vá a méreggel töltött robbanópatronok megfelelő megsemmisítése. A környezetvédők a 
roncsautók megsemmisítését szabályozó rendeletek megváltoztatásáért kampányolnak. 
Szeretnék elérni, hogy  a szeméttelepre való kerülésük előtt a roncsautókban a légzsá-
kokat  aktiválják, azért, hogy a nátrium-azid bomoljon le a  kevésbé veszélyes összete-
vőkre. Az autógyárak tervezői is felismerték a nátrium-azidos légzsákok alkalmazásának 
hátrányait, és új megoldásokkal próbálkoznak. Azidmentes töltetként trinitrát-cellulózt 
(lőgyapot, vagy piroxilin néven is ismert)  próbáltak használni, de nem vált be. Hibrid-
töltelékes megoldásoknál a légzsákban lőgyapotba ágyazott kevés nátrium-azidot hasz-
nálnak. Ezzel mind a két komponensnek a káros hatását, környezetszennyező mértékét 
részben csökkenteni lehet. A mostanában gyártott autókban már sűrített nitrogén fújja 
fel a légzsákokat mielőtt a kismennyiségű pirotechnikai töltet megemeli a hőmérsékletét. 
A tökéletes természetbarát légzsák megvalósítására nagynyomású sűrített levegő és hid-
rogén elegyet használnak, amely gyújtószikra hatására berobban, és vízgőz, valamint nit-
rogén gáz hő okozta kiterjedésével fejti ki védő szerepét, miközben semmilyen környe-
zetre káros termék nem keletkezik. E rendszer elterjedésének még anyagtechnikai és 
gazdasági akadályai vannak.  
 

M. E. 
 

 

Érdekes informatika feladatok  

XXXVII. rész 
Részecskerendszerek 

 
A generatív számítógépes grafika számtalan effektus megvalósítására (pl. tűz, rob-

banás, tűzijáték, szökőkút stb.) használja a részecskerendszereket. Általánosságban, részecs-
kerendszernek tekintjük a mozgási szabályokkal felruházott pontok halmazát. 

1962-ben, Steve Russel, Martin Graetz és Wayne Wiitanen a massachusettsi egyetem 
PDP-1-es számítógépére írták meg az egyik legelső számítógépes játékot, a SpaceWar!-t. 

Egy közös pontból véletlenszerű irányokba kiinduló pöttyöket alkalmaztak a robba-
nás látványának megjelenítésére. Így született meg az első részecskerendszer. 

1983. volt a részecskerendszerek történetének fontos pillanata, amikor a Star Trek 
II. – Khan haragja című filmnek a látványelemeként elkészített részecskerendszerből 
megszületett William T. Reeves mai napig alapvető cikke. 

A filmhez szükséges volt ugyanis egy bolygó felszínén végigfutó tűz-animacióra, 
amelyet részecskerendszerrel valósítottak meg. 


