
186 2011-2012/5 
 
 
 

a fény erősségéhez való alkalmazkodását, a pupillatágító és -szűkítő izom szabályozza. A 
szivárványhártya két különböző részből áll. A frontális része egy vékony, tejfehér réteg 
(stroma), melyet sötétbarna festékanyagot tartalmazó sejtek rétege követ (iris 
epithelium). Hogyan léteznek mégis kék szemű emberek?  

A szemben kék festék nincs. A kékszemű ember szivárványhártyájában is, a többi em-
berhez hasonlóan, csak sötétbarna pigment van. A kék szem annak a következménye, 
hogy a stromában olyan szórócentrumok találhatók, melyeknek mérete pont akkora, hogy 
rajtuk a fény Rayleigh-szórásnak van kitéve. Ha a fehér napfény belép ebbe a 
szórórétegbe, akkor a kék összetevő szóródik a legjobban (az ibolya elnyelődik). Megfelelő 
vastagságú réteg esetén a nagyobb hullámhosszú, kevésbé szóródó fénysugarak elérik e ré-
teg alatti sötét felületet, ahol elnyelődnek. Mivel a kék fény szóródik a legjobban, nagy ré-
sze az erős szóródás miatt visszafelé is halad, mielőtt elnyelődne a sötét felületen. Így a 
kék fénysugarak kilépnek a stroma elülső felületén, a szem kék színét eredményezve. 

 
Karácsony János 

 

Számítógépes grafika 

XXII. rész 

A GLU 
A GLU (OpenGL Utility Library) magasabb színtű függvények gyűjteménye, amely-

nek segítségével könnyebben programozhatjuk az OpenGL lehetőségeit.  
A függvényeket a következőképpen csoportosíthatjuk: 
 Görbékkel és felületekkel kapcsolatos függvények 
 Hibaüzenet függvény 
 Általános transzformációs függvények 
 Kvadratikus objektumokat (másodrendű felületeket) kezelő függvények 
 Textúra függvények (lásd a Firka előző száma) 

Görbékkel és felületekkel kapcsolatos függvények 
A geometriai alapelemekkel csak pont, vonal és sokszög rajzolható, de természete-

sen igény van görbék és görbült felületek megjelenítésére is.  
Az OpenGL a Bézier-görbék és felületek megjelenítését támogatja közvetlenül, de a 

GLU függvénykönyvtár lehetőséget biztosít NURBS görbék és felületek megjelenítésére is. 
A racionális B-spline, vagyis a NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline) görbékkel sokféle 

alak írható le egzaktul, így pl. a Bézier-görbe vagy a hagyományosan használt kúpszeletek is.  
GLU függvények segítségével az alábbi eljárást követve tudunk NURBS görbét vagy 

felületet megjeleníteni: 
 Létrehozunk egy új NURBS objektumstruktúrát a gluNewNurbsRenderer() 

paranccsal. Az itt visszakapott címmel tudunk hivatkozni az objektumra a tu-
lajdonságok beállításakor és a megjelenítéskor. 

 A gluNurbsProperty() paranccsal beállíthatjuk az objektum megjelenését 
befolyásoló paramétereket, továbbá ezzel engedélyezhetjük a közelítő 
töröttvonal, illetve sokszögháló adatainak visszanyerését. 
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 A gluNurbsCallback() paranccsal megadhatjuk azt a függvényt, amit a rend-
szer meghív, ha a NURBS objektum megjelenítése során hiba fordul elő, va-
lamint megadhatjuk azt a függvényt, amivel a közelítő töröttvonal, illetve sok-
szögháló adatait visszakapjuk. 

 A görbe-, illetve felületmegadást és rajzolást a gluBeginCurve(), illetve 
gluBeginSurface() parancsokkal kezdjük. 

 A görbék, illetve felületek megadására a gluNurbsCurve(), illetve 
gluNurbsSurface() parancsok szolgálnak. Ezeket legalább egyszer ki kell ad-
ni a közelítő töröttvonal, illetve sokszögháló létrehozása érdekében, de meg-
hívhatok a felületi normális és a textúrakoordináták létrehozásához is. 

 A gluEndCurve(), illetve gluEndSurface() parancsokkal zárjuk a NURBS 
objektum megjelenítését. 

A 
GLUnurbsObj *gluNewNurbsRenderer(void); 

függvény egy új NURBS objektumstruktúrát hoz létre és ad vissza. Az objektumra a tu-
lajdonságok beállításánál és a megrajzolásnál ezzel az azonosítóval kell hivatkozni. Ha 
nincs elég memória az objektum allokálásához, akkor a visszaadott cím NULL. 

A 
void gluDeleteNurbsRenderer(GLUnurbsObj *nobj); 

törli az nobj címen tárolt NURBS objektumot, felszabadítja a lefoglalt memóriát. 
A 
void gluNurbsProperty(GLUnurbsObj *nobj, GLenum property, GLfloat 

value); 
segítségével az nobj azonosítójú NURBS objektum megjelenésének tulajdonságai állít-
hatók be. A property paraméter lehetséges értékei és jelentésük: GLU_DISPLAY_MODE 
esetén a megjelenítés módja írható elő, ekkor a value paraméter értéke GLU_FILL, 
GLU_OUTLINE_POLYGON vagy GLU_OUTLINE_PATCH lehet; GLU_FILL esetén kitöltött sok-
szögekkel, GLU_OUTLINE_POLYGON esetén a közelítő sokszögek oldalaival, 
GLU_OUTLINE_PATCH esetén pedig a felületfolt határoló görbéivel ábrázolja a NURBS 
felületet a rendszer (alapértelmezés: GLU_FIL); GLU_NURBS_MODE esetén azt írhatjuk elő, 
hogy a közelítő töröttvonal, illetve sokszöghálót meg kell jeleníteni, vagy a visszahívási 
mechanizmust kell aktivizálni, hogy a közelítő töröttvonal, illetve sokszögháló adatai el-
érhetők legyenek. Az első esetben a value paramétert GLU_NURBS_RENDERER értékre 
kell állítani, ami egyben az alapértelmezés is, a második esetben pedig 
GLU_NURBS_TESSELLATOR-ra; GLU_CULLING esetén a GL_TRUE érték megadásával a meg-
jelenítési folyamat felgyorsítható, ugyanis ekkor a rendszer nem végzi el a töröttvonallal, 
illetve sokszögekkel való közelítést, ha az objektum az ábrázolandó térrészt leíró csonka 
gúlán (vagy hasábon) kívül esik. Ha ez a paraméter GL_FALSE (alapértelmezett), akkor 
ilyen esetben is elvégzi; GLU_SAMPLING_METHOD esetén a mintavételezési módszert ad-
hatjuk meg, másként nézve azt, hogy a közelítés pontosságát milyen módon akarjuk elő-
írni. Ha value értéke: GLU_PARAMETRIC_ERROR, a közelítő töröttvonalnak, illetve sok-
szögeknek a görbétől, illetve a felülettől pixelekben mért távolsága nem lehet nagyobb a 
gluNurbsProperty() type = GLU_SAMPLING_TOLERANCE paraméterrel való meghívásá-
nál megadott value értéknél; GLU_PATH_LENGTH, a közelítő töröttvonal, illetve sokszö-
gek oldalainak pixelekben mért hossza nem lehet nagyobb a gluNurbsProperty() 
type = GLU_SAMPLING_TOLERANCE paraméterrel való meghívásánál megadott value ér-
téknél; GLU_OBJECT_PATH_LENGTH hatása csaknem teljesen megegyezik a 
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GLU_PATH_LENGTH-nél leírtakkal, egyetlen eltérés, hogy a távolságot nem pixelben, ha-
nem az objektum terének egységében írjuk elő; GLU_OBJECT_PARAMETRIC_ERROR hatása 
majdnem megegyezik a GLU_PARAMETRIC_ERROR-nál leírtakkal, egyetlen eltérés, hogy a 
távolságot nem pixelben, hanem az objektum terének egységében írjuk elő; 
GLU_DOMAIN_DISTANCE, akkor azt adjuk meg, hogy a közelítő töröttvonal, illetve sok-
szögháló csúcspontjait a paramétertartományon mérve milyen sűrűn számítsa ki a rend-
szer. Ezt a sűrűséget u irányban a gluNurbsProperty() type = GLU_U_STEP meghívá-
sával, v irányban a type = GLU_V_STEP meghívásával írhatjuk elő. Ezeknél a hívásoknál 
a value paraméterrel azt adhatjuk meg, hogy egységnyi paramétertartományon hány 
osztáspont legyen; GLU_SAMPLING_TOLERANCE esetén a közelítés pontosságát írhatjuk 
elő. Ha a mintavételezési módszer: GLU_PATH_LENGTH, akkor a value paraméterrel a 
közelítő töröttvonal, illetve sokszögek oldalainak pixelekben mért maximális hosszát ír-
juk elő (alapértelmezés: 50); GLU_OBJECT_PATH_LENGTH, akkor a value paraméterrel a 
közelítő töröttvonal, illetve sokszögek oldalainak az objektumkoordináta-rendszerben 
mért maximális hosszát írjuk elő (alapértelmezés: 50); GLU_PARAMETRIC_TOLERANCE 
esetén a közelítés pontosságát adhatjuk meg. Ha a mintavételezési módszer: 
GLU_PARAMETRIC_ERROR, a közelítő töröttvonalnak, illetve sokszögeknek a görbétől, il-
letve a felülettől mért eltérésének pixelekben mért maximumát írhatjuk elő a value paramé-
terrel (alapértelmezés: 0.5); GLU_OBJECT_PARAMETRIC_ERROR, a közelítő töröttvonalnak, il-
letve sokszögeknek a görbétől, illetve a felülettől mért eltérésének maximumát írhatjuk elő az 
objektumkoordináta-rendszerben a value paraméterrel (alapértelmezés: 0.5); GLU_U_STEP 
esetén azt adhatjuk meg, hogy az u irányú paraméter 1 egységére hány osztáspont jusson a 
görbén, illetve a felületen, feltéve, hogy a mintavételezési módszer GLU_DOMAIN_DISTANCE 
(alapértelmezés: 100); GLU_V_STEP esetén azt adhatjuk meg, hogy a v irányú paraméter 1 
egységére hány osztáspont jusson a görbén, illetve a felületen, feltéve, hogy a mintavételezési 
módszer GLU_DOMAIN_DISTANCE (alapértelmezés: 100); GLU_AUTO_LOAD_MATRIX esetén a 
GL_TRUE érték, (ami az alapértelmezés is), megadásával azt jelezzük, hogy az OpenGL szer-
verről kell letölteni a nézőpont-modell, a vetítési és a képmező-transzformáció mátrixát a 
megjelenítéshez. Ha ennek a paraméternek a GL_FALSE értéket adjuk, akkor a felhaszná-
lói programnak kell szolgáltatnia ezeket a mátrixokat a gluSamplingMatricies() pa-
ranccsal. 

A 
void gluBeginCurve(GLUnurbsObj *nobj) 

parancs az nobj azonosítójú NURBS görbe megadásának kezdetét jelzi, a  
void gluEndCurve(GLUnurbsObj *nobj) 

parancs pedig a végét. A kettő között a  
void gluNurbsCurve(GLUnurbsObj *nobj, GLint uknotcount, GLfloat 

*uknot, GLint ustride, GLfloat *ctrlarray, GLint uorder, GLenum type); 
parancs egy vagy több meghívásával lehet a görbét leírni. A parancsot pontosan egy-

szer kell a GL_MAP1_VERTEX_3 vagy GL_MAP1_VERTEX_4 paraméterrel meghívni. Az 
nobj azonosítójú NURBS görbét rajzolja meg, uorder a görbe rendje, uknotcount a 
csomóértékek, uknot az első csomóérték címe, ctrlarray az első kontroll-pont első 
koordinátájának címe, ustride két egymást követő kontrollpontnak GLfloat-ban mért 
távolsága, type értéke GL_MAP1_VERTEX_3 nem racionális B-spline esetén, 
GL_MAP1_VERTEX_4 racionális B-spline esetén. Racionális görbéknél a kontrollpontokat 
homogén koordinátákban kell megadni. 
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Felületek esetén a megfelelő glu...Surface nevű parancsokat kell meghívni, ha-
sonló jelentéssel. 

Előfordulhat, hogy a NURBS felületfoltnak csak valamely darabját akarjuk megjele-
níteni. Ekkor trimmeljük a felületet. A trimmelés határát a paramétersík egységnégyzeté-
ben töröttvonalakból és NURBS görbékből álló zárt görbékkel adhatjuk meg. A határo-
ló görbék irányítottak, és úgy kell őket megadni, hogy a rendszer a görbétől balra lévő 
pontokat tekinti az értelmezési tartomány pontjainak. 

Az nobj azonosítójú NURBS felülethez, annak definiálása során a 
void gluBeginTrim(GLUnurbsObj *nobj); 
void gluEndTrim(GLUnurbsObj *nobj); 

zárójelpár között adhatunk meg zárt trimmelő görbéket.  
A 

void gluPwlCurve(GLUnurbsObj *nobj, GLint count, GLfloat *array, GLint 
stride, GLenum type); 

az nobj azonosítójú NURBS felülethez egy trimmelő töröttvonalat ad meg. A trimmelő 
töröttvonal csúcsainak száma count, és a csúcspontok koordinátái az array címen kez-
dődnek. A type paraméter leggyakrabban GLU_MAP1_TRIM_2, ami azt jelenti, hogy a pa-
ramétersíkra illeszkedő csúcspontokat az (u, v) koordinátákkal adjuk meg, de lehet 
GLU_MAP1_TRIM_3 is, mely esetben az (u, v, w) homogén koordinátákkal. A stride pa-
raméterrel az egymást követő csúcspontoknak GLfloatokban mért távolságát kell meg-
adni. 

A GLU függvénykönyvtár a NURBS objektumokkal kapcsolatban 37 különböző 
hibalehetőséget figyel. Ha regisztráljuk hibafüggvényünket, akkor értesülhetünk az álta-
lunk elkövetett hibákról. Ezt a regisztrációt a  

void gluNurbsCallback(GLUnurbsObj *nobj, GLenum which, void 
(*fn)(GLenum errorCode)); 

paranccsal végezhetjük el, ahol which a visszahívás típusa, hibafigyelés esetén értéke 
GLU_ERROR. Amikor az nobj NURBS objektummal kapcsolatos függvények végrehajtá-
sa során a rendszer hibát észlel, meghívja az fn függvényt. Az errorCode a 
GLU_NURBS_ERRORi (i = 1, 2, ... , 37) értékek valamelyike lehet, mely jelentését a 
gluErrorString() függvénnyel kérdezhetjük le. 

A GLU függvénykönyvtár 1.3 verziója lehetővé teszi, hogy a közelítő adatokat ne je-
lenítse meg a rendszer, hanem azokat visszaadja a felhasználói programnak további fel-
dolgozásra. A következő lépések szükségesek ennek elérése érdekében: 

 Hívjuk meg a gluNurbsProperty() függvényt a  
property = GLU_NURBS_MODE, value = GLU_NURBS_TESSELLATOR pa-
raméterekkel. 

 A gluNurbsCallback()függvény meghívásaival regisztráljuk a rendszer által meg-
hívandó függvényeket. 

A regisztrált függvényt bármikor kicserélhetjük egy másikra a gluNurbsCallback() 
újabb meghívásával, illetve törölhetjük a regisztrációt, ha a függvény neveként a NULL poin-
tert adjuk meg. Az adatokhoz az általunk regisztrált függvényeken keresztül juthatunk hozzá. 

 

Hibaüzenet függvény 
A 

const GLubyte* gluErrorString(GLenum errorCode); 
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függvény segítségével a GLU egy hibaüzenetet állítt elő a megadott OpenGL vagy GLU 
hibakód alapján (errorCode). 

 

Általános transzformációs függvények 
Az általános transzformációs függvények az OpenGL mátrixaival operálnak, segít-

ségükkel egyszerűbben lehet pl. vetítést specifikálni. 
A 
void gluLookAt(GLdouble eyex, GLdouble eyey, GLdouble eyez,  

GLdouble centerx, GLdouble centery, GLdouble centerz,  
GLdouble upx, GLdouble upy, GLdouble upz); 

parancs segítségével a nézőpontot (a szem, kamera helyét) tudjuk megadni. Egy nézeti 
transzformációt hajt végre. (eyex, eyey, eyez) a szem pozíciója, (centerx, centery, 
centerz) a referenciapont helyzete, (upx, upy, upz) pedig az irányt adja meg. A parancs 
kiadása után a rendszer megszorozza az aktuális mátrixot a beállított értékek alapján lét-
rehozott mátrixszal. 

A 
void gluOrtho2D(GLdouble left, GLdouble right,  

GLdouble bottom, GLdouble top); 
parancs segítségével egy egyszerű 2D-s vetítést tudunk megadni. 

Perspektivikus vetítést a  
void gluPerspective(GLdouble fovy, GLdouble aspect,  

GLdouble zNear, GLdouble zFar); 
paranccsal állíthatunk be. A látótér egy szimmetrikus csonkagúla lesz, a fovy az y irányú 
látószög fokban megadva, az aspect az x irányú hosszúság/magasság arány, a zNear a 
néző és a közeli vágósík, a zFar pedig a néző és a távoli vágósík közötti távolság. 

Egy képet tetszőlegesen átméretezhetünk az általános 
int gluScaleImage(GLenum format, GLint widthin, GLint heightin, 

 GLenum typein, const void *datain,  
GLint widthout, GLint heightout, GLenum typeout,  

void *dataout); 
parancs használatával. A format a pixelformátum, használható értékek: 
GL_COLOR_INDEX, GL_STENCIL_INDEX, GL_DEPTH_COMPONENT, GL_-
RED, GL_GREEN, GL_BLUE, GL_ALPHA, GL_RGB, GL_RGBA, 
GL_LUMINANCE, vagy GL_LUMINANCE_ALPHA. A widthin, heightin, widthout, 
heightout a bemeneti illetve az eredmény kép hossza, magassága, a typein, typeout pedig a 
bemeneti, illetve eredmény kép típusa. Használható típusok: GL_UNSIGNED_BYTE, 
GL_BYTE, GL_BITMAP, GL_UNSIGNED_SHORT, GL_SHORT, GL_UN-
SIGNED_INT, GL_INT, vagy GL_FLOAT. A datain, illetve a dataout a bemeneti és az 
eredmény kép adatokra mutató pointerek. 

A 
void gluPickMatrix(GLdouble x, GLdouble y, GLdouble width, 

 GLdouble height, GLint viewport[4]); 
parancs egy kis régiót specifikál az aktuális Viewport-on belül, vagyis egy olyan vetítési 
mátrixot hoz létre, amely a rajzolást leszűkíti az (x, y) középpontú, width hosszúságú, 
height magasságú régióra az adott viewport-on belül. Az adott régiót felhasználhatjuk 
azon objektumok beazonosítására, amelyek közel vannak a kurzorhoz. A 
gluPickMatrix segítségével jelöljünk ki egy régiót a kurzor körül, majd glRenderMode 
paranccsal állítsuk be a kijelölés módot és hívjuk meg a rajzolást. A régióban lévő objek-
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tumok adatait visszakapjuk a bufferből. A parancs által létrehozott mátrix meg lesz szo-
rozva az aktuális vetítési mátrixszal. 

Ha átalakításokat szeretnénk eszközölni az ablak és a színtér objektumainak koordi-
nátái között, az alábbi két parancsot használhatjuk:  

int gluProject(GLdouble objx, GLdouble objy, GLdouble objz,  
const GLdouble modelMatrix[16], const GLdouble projMatrix[16],  

const GLint viewport[4], GLdouble *winx, GLdouble *winy,  
GLdouble *winz); 

int gluUnProject(GLdouble winx, GLdouble winy, GLdouble winz,  
const GLdouble modelMatrix[16], const GLdouble projMatrix[16],  

const GLint viewport[4], GLdouble *objx, GLdouble *objy,  
GLdouble *objz); 

Az első az objektum-koordinátákat alakítja 
ablak-koordinátákká, a második pedig ennek a 
fordított művelete, az ablak-koordinátákat ala-
kítja objektum-koordinátákká. Az ablak- és ob-
jektum-koordináták mellett meg kell adni a ve-
títési és a modell-nézet mátrixot valamint a 
viewportot is. 

 

Kvadratikus objektumokat  
kezelő függvények 
GLU-t használva lehetőségünk van kvadra-

tikus objektumok rajzolására (henger, gömb, 
korong, korong szelet) és textúrázására, a kö-
vetkező parancsok segítségével: 

 

 
Kvadratikus objektumok 

GLUquadricObj* gluNewQuadric(); 
létrehoz egy új kvadratikus objektumot (konstruktor) és visszatérít egy, az objektumra 
mutató pointert. 

void gluDeleteQuadric(GLUquadricObj *state); 
megszünteti a state mutatóval referált kvadratikus objektumot (destruktor). 

void gluQuadricCallback(GLUquadricObj *qobj, GLenum which,  
void (*fn)); 

egy callback függvényt hozzárendel a kvadratikus objektumhoz. 
void gluQuadricDrawStyle( GLUquadricObj *quadObject,  

GLenum drawStyle); 
a kvadratikus objektum rajzolási módját állítja be. A drawStyle paraméter értéke 
GLU_FILL (sokszögekkel megrajzolt objektum), GLU_LINE (vonalas objektum), 
GLU_SILHOUETTE (csak a látható élvonalakat rajzolja meg), vagy GLU_POINT (pontok 
halmaza) lehet. 

void gluQuadricNormals(GLUquadricObj *quadObject,  
GLenum normals); 

a kvadratikus objektumok normálisait állítja be. A normals a GLU_NONE, GLU_FLAT, vagy 
GLU_SMOOTH értéket veheti fel. 

void gluQuadricOrientation(GLUquadricObj *quadObject,  
GLenum orientation); 

a normálisok kifelé vagy befelé mutató irányát állítja be a GLU_OUTSIDE vagy 
GLU_INSIDE konstansokkal. 

void gluQuadricTexture(GLUquadricObj *quadObject,  
GLboolean textureCoords); 
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megmondja, hogy a rendszer generáljon-e (GL_TRUE) vagy sem (GL_FALSE) 
textúrakoordinátákat. 

Az effektív kvadratikus testek a következők: 
void gluCylinder(GLUquadricObj *qobj, GLdouble baseRadius,  

GLdouble topRadius, GLdouble height,  
GLint slices, GLint stacks); 

ahol: 
 qobj a gluNewQuadric által létrehozott kvdratikus objektum 
 baseRadius a z = 0 koordinátában a henger alap-sugara 
 topRadius a z = height koordinátában a henger (vagy csonkakúp, kúp) suga-

ra 
 height a test magassága 
 slices a z tengely körüli felosztások száma 
 stacks a z tengely mentén a felosztások száma 

 
void gluDisk(GLUquadricObj *qobj, GLdouble innerRadius,  

GLdouble outerRadius, GLint slices, GLint loops); 
ahol: 
 qobj a gluNewQuadric által létrehozott kvdratikus objektum 
 innerRadius a korong belső sugara 
 outerRadius a korong külső sugara 
 slices a z tengely körüli felosztások száma 
 loops a koncentrikus körök száma 

 
void gluPartialDisk(GLUquadricObj *qobj, GLdouble innerRadius,  

GLdouble outerRadius, GLint slices, GLint loops,  
GLdouble startAngle, GLdouble sweepAngle); 

ahol: 
 qobj a gluNewQuadric által létrehozott kvdratikus objektum 
 innerRadius a korong belső sugara 
 outerRadius a korong külső sugara 
 slices a z tengely körüli felosztások száma 
 loops a koncentrikus körök száma 
 startAngle a korongszelet kezdő szöge fokban mérve 
 sweepAngle a korongszelet szöge fokban mérve 

 
void gluSphere(GLUquadricObj *qobj, GLdouble radius,  

GLint slices, GLint stacks); 

 qobj a gluNewQuadric által létrehozott kvdratikus objektum 
 radius a gömb sugara 
 slices a z tengely körüli felosztások száma 
 stacks a z tengely mentén a felosztások száma 

 
A következő program-részlet a kvadratikus objektumok használatát mutatja be: 
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Textúrázott kvadratikus objektum 

 
1. GLUquadricObj* sphere; 
2. sphere = gluNewQuadric(); 
3. gluQuadricOrientation(sphere, 

GLU_OUTSIDE); 
4. gluQuadricNormals(sphere, 

GLU_SMOOTH); 
5. gluQuadricTexture(sphere, 

GL_FALSE); 
6. gluSphere(sphere, 3, 20, 20); 
7. gluDeleteQuadric(sphere); 

 
 

Kovács Lehel 

kísérlet, labor
 

Élelmiszerkémiai kísérletek 

II. rész 

Ionok mozgásának vizsgálata gélekben  
A gélek viszkozitása nagyobb mint a valódi oldatoké. Ezt a tényt egy látványos, egy-

szerű kísérlettel igazolhatjuk 
Szükséges anyagok és eszközök: 10g zselatin (élelmiszerboltokban kapható vékony le-

mezek formájában), víz, fenolftalein oldat, 10%-os NaOH és 10%-os HCl oldat, főző-
poharak (50-100cm3-es mérőhenger, vagy színtelen orvosságos üveg is jó). 

 

 

színtelen savas  
zselatin-gél 

piros lúgos 
zselatin-gél 

színtelen savas  
vizes oldat 

+ fenolftalein 

piros színtelen

NaOH-old. HCl-old. NaOH-old.

 
 

A kísérlet menete: A feltördelt zselatinlapokra egy nagyobb pohárba töltsetek 150cm3 vi-
zet. Rövid ideig hagyjátok duzzadni, majd állítsátok a poharat 70-80oC hőmérsékletű víz-
be, kevergessétek, amíg feloldódik zselatin. Ekkor töltsetek hozzá 1cm3 fenolftalein olda-
tot. Ebből a keverékből töltsetek az egyik keskenyebb edénybe annyit, hogy a folyadék-
oszlop magassága az edény magasságának legkevesebb fele legyen. A megmaradt zselatin-
oldathoz  keverjetek  a NaOH-oldatból 1cm3 –t, keverjétek össze, majd ebből a piros ol-
datból töltsetek a második keskeny edénybe ugyanolyan magasságig, mint az előzőben. 
Ezután a két edényt helyezzétek egy hideg vizes edénybe, hogy hamarább megmeredjen a 
zselatin. Ezt úgy ellenőrizhetitek, hogy az edény megdöntésével, nem mozdul el a töltet. A 


