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teséget okoz, mert emésztése több energiát használ el, mint amennyi felszabadítható be-
lőle. Ennek ellenére nagy mennyiségben való fogyasztása nem ajánlott, mert nem tar-
talmazza a szervezet számára nélkülözhetetlen zsírsavakat, így a helytelen táplálkozás 
kihathat az egészségi állapotra. 

A zselatint még számos területen alkalmazzák: például üdítőitalokban, mivel vizes 
oldatában a béta-karotint oldhatóvá teszi, s így sárgás színt kölcsönöz az oldatnak. A 
fényképészetben az ezüst-haloidok emulzióban tartására, kozmetikumokban, gyufafejek 
kötőanyagaként, szinkronúszók hajkreációjának fixálására is alkalmazzák, mert a zselatin 
nem oldódik a medence hideg vizében, így a hajforma megmarad. 

Amikor a csontból kifőzött anyagok erősebb kötést hoznak létre, akkor enyvek ke-
letkeznek. Ezek azonban már nem kocsonyásak. 

A gél állás közben spontánul tömörödhet: a diszperz fázis strukturálódott részecskéi 
folyamatosan kiszoríthatják maguk közül a diszperziós közeg részecskéit, és a gél össze-
zsugorodik. Ezt a jelenséget nevezik szinerézisnek. A szinerézis oka a gél felületi sza-
badenergia-többlet eredményezte felületi feszültség, amely hatására a gél „összébb hú-
zódik”. Minél kisebb a gélszerkezet szilárdsága, annál inkább. Minél kevésbé merev a 
molekula (pl. minél kevesebb benne a poláros csoport), annál inkább. 

Ez történik például az aludttejjel, amikor savót ereszt és sajttá tömörödik, vagy ami-
kor a tejszínhab, a puding vagy az alvadt vér álláskor „összeesik” és „levet ereszt”. 

A szinerézist befolyásoló tényezők hasonlók a koagulációt befolyásolókéhoz. A tö-
mörödés lassabb, ha sok felületaktív anyag van a kolloid oldatban, az elektrosztatikus 
taszítás miatt. Minél sűrűbb és szilárdabb a gél térhálója, annál lassabban diffundálnak 
ki belőle a diszperziós közeg molekulái, ezért a tömörödés egyre lassul, és bizonyos idő 
elteltével megáll. 

A kolloid rendszereknek, sajátos tulajdonságainak köszönhetően, nem csak a táplál-
kozásban, az élelmiszeriparban van jelentőségük, hanem a gyakorlati élet szinte minden 
területén: gyógyászat, gyógyszergyártás, festékgyártás, műanyagipar, festészet, környe-
zetvédelem, ivóvíztisztítás, katasztrófavédelem (pl. tűzoltás) stb. 

M. E. 
 
 
 
 

Tények, érdekességek az informatika világából 

A számítógépes grafika fogalomtára (III.) 
 látás (eyesight, vedere): a vizuális információk feldolgozása, amelynek fő célja a tár-

gyak azonosítása, és azok közvetlenül nem észlelhető tulajdonságainak felisme-
rése, illetve a cselekvés vezérlése. 

 LCD: Liquid Crystal Display – folyadékkristály. 
 machinima a videojátékok szoftverének magját alkotó game engine használata a nem 

interaktív filmek renderelésére. 
 másodlagos színek (secondary colors, culori secundare): az →elemi elsődleges színek keveré-

sével kapjuk: zöld, narancs és lila. 
 megvilágítási modell (light model, model de iluminare): az optikai és felületi kölcsönha-

tások modellezése. 
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 merőleges (ortogonális): vetítés (orthogonal proiection, proiecţie ortogonală): az egymással 
párhuzamos vetítősugarak merőlegesek a képsíkra. 

 mip-maping: olyan technika, amely a távolság arányában többféle részletességi 
szintű textúrát alkalmaz. 

 modell (model, model): a valóság leírása vektorgrafikus és raszteres objektumok se-
gítségével. 

 modelltér (scene, scenă): a matematikailag modellezett 3D objektumok helyszíne. 
 morphing: az alakváltás animációs technikája, egy képet fokozatosan átvisz egy 

másikba. 
 motion blur: mozgó objektumok körvonalainak elmosása. 
 motion capture: a színészek testére fényvisszaverő pontokat (vagy szenzorokat): 

helyeznek, melyeket több kamera lekövet. A programok ezen pontok alapján 
milliméter pontosan rekonstruálják a valódi mozgást. 

 normális: lásd →normálvektor. 
 normálvektor (surface normal, normală la suprafaţă): az az egységnyi hosszúságú vek-

tor, amely az adott pontban merőleges a felületre (a felület érintősíkjára). 
 NURBS: Non-Uniform Rational B-Splines – nem egyenletes elosztású racionális B-

spline görbe. 
 objektumtér: lásd →modelltér. 
 OpenGL: platform- és operációs rendszer független grafikus API. 
 paletta (palette, paletă): színek összessége. 
 párhuzamos vetítés (parallel projection, proiecţie paralelă): a vetítősugarak egymással pár-

huzamosak. 
 PCI-Express: videokártya csatlakoztató szabvány. 
 PDF: Portable Document Format – az Adobe által kifejlesztett platformfüggetlen 

dokumentumformátum. 
 PDP: Plasma Display Panel – plazmakijelző. 
 Perlin-zaj (Perlin noise, zgomot Perlin): Rn-en értelmezett (  1,1R:f n  ), az 

egész számokban csomópontokat képző rácshoz igazított pszeudo-véletlen 
spline függvény, amely a véletlenszerűség hatását kelti, de ugyanakkor ren-
delkezik azzal a tulajdonsággal, hogy azonos bemeneti értékekre, azonos függ-
vényértéket térít vissza. 

 perspektíva (perspective, perspectivă): tárgyak térbeliségi érzetét keltő ábrázolásmód 
sík felületen. 

 pigmens (pigment, pigment): a természetben előforduló festékanyag. 
 pixel (pixel – picture element, pixel): a monitoron ábrázolt kép legkisebb egysége. 
 pixelgrafika (raster graphics, grafică raster): olyan digitális kép, ábra, melyen minden 

egyes képpontot (→pixelt): önállóan definiálunk. 
 PNG: Portable Network Graphics – képformátum. 
 primary surface: a képernyőn látható felületet (olyan memóriaterület a videokártya 

memóriájában, amely képeket, vizuális információt tartalmaz). Amit ebbe bele-
írunk, az azonnal megjelenik a képernyőn. 

 radiosity: egyfajta →renderelési eljárás. 
 rajzvászon (canvas, pânză): az a grafikus objektum, amelyre →tollal vagy →ecsettel 

rajzolni tudunk. 
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 raszter: lásd →pixel. 
 rasztergrafika: lásd →pixelgrafika. 
 reflexió: lásd →fényvisszaverődés. 
 refrakció: lásd →fénytörés. 
 régió (region, regiune): tetszőleges alakú, de mindenképpen zárt alakzatok, amelyek 

közvetlenül nem jelennek meg, de a rajzoló műveletek hatókörét az adott alakza-
ton belülre korlátozzák. 

 renderelés (rendering, renderare): a vektorgrafikus objektumok árnyalt megjeleníté-
se. Képalkotás. 

 RGB: Red, Green, Blue – a képernyő színmodellje. 
 RGBA: az →RGB színmodell kiegészítve az A (alfa): komponenssel, amely az 

átlátszóságot, áttetszőséget jelöli. 
 rigging: egy →karakter csont/ízület-rendszerének az elkészítése. 
 rövidülés (foreshortening factor, factor de prescurtare): az a szorzószám, amellyel az eredeti tér-

beli koordinátát megszorozva az axonometrikus vetület megfelelő távolságét kapjuk. 
 shader: GPU program. 
 skálázás: lásd →átméretezés. 
 skinning: bőr ráhúzása egy →karakter csont/ízület-rendszerére. 
 spekuláris (specular light, lumină speculară): tükrözött fény. 
 spline-görbe (spline curve, curbă spline): szakaszosan parametrikus polinomokkal leír-

ható görbe. 
 stop-motion vagy frame-by-frame: olyan animációs technika, amely segítségével egy 

apránként elmozgatott tárgyat összefilmeznek, s így folytonos mozgás áll elő 
 sugárkövetés (ray-tracing, urmarirea razei de lumină): a számítógépes képalkotás 

(→renderelés): egy olyan módszere, amely a fény útját, annak fizikai tulajdonságait 
figyelembe véve szintetizálja a képet. 

 
 
 

Katedra 
 

Hogyan tanuljunk? 

V. rész 
 

A Firka 2011-2012-es évfolyamában a Katedra rovatot a tanulásnak szenteljük, mivel Romá-
niában a tanulóknak a 2011 júliusi érettségi vizsgáján elért nagyon gyenge eredményei (a vizsgára je-
lentkezetteknek több mint fele sikertelen volt) többek között arra vezethetők vissza, hogy a tanulók 
tanulással kapcsolatos ismeretei és szokásai – még tisztásásra váró okok miatt – messze elmaradnak 
a kor követelményeitől. Reméljük, sorozatunkkal segíteni tudunk mind a tanároknak, mind a tanul-
ni szándékozóknak. 

A kritikai gondolkodás képessége1 

1 Jelen írás a Korunk 2011.8.(36-41) számában A tudatos tanulás mint az értelmes lét megalapozásának feltéte-
le címmel megjelent írásunkból átvett részlet. A hivatkozásokat itt külön nem jelöltük, ezeket meg le-
het találni a megjelölt forrásban. 


