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Tények, érdekességek az informatika világából 

A számítógépes grafika fogalomtára (IV.) 
 számítógépes játékok (computer games, jocuri pe calculator): olyan játékok, amellyel a játékos 

egy felhasználói felületen keresztül lép kölcsönhatásba és arról egy kijelző eszközön 
keresztül kap visszajelzéseket. 

 számítógéppel segített grafika (computer aided graphics, grafică asistată pe calculator): a számító-
gép bevonása ábrázolásmódok, számítások, folyamatok megkönnyítésére, pl. függ-
vényábrázolás, nyomdai grafikai munkálatok, sokszorosítás, diagramkészítés, illuszt-
rátorok stb. 

 számítógéppel segített tervezés és gyártás (computer aided design and manufacturing, proiectare şi 
fabricare asistată de calculator): olyan, számítógépen alapuló eszközök összessége, amelyek 
a mérnököket és más tervezési szakembereket tervezési tevékenységükben segítik. 

 színárnyalat (hue, nuanţă): szín, a szemünkbe jutó fény hullámhosszának függvénye. 
 színillesztés (color matching, potrivire de culoare): a színérzet előállítása színkeveréssel, az 

árnyalatok kódolása valamilyen színmodellben, annak érdekében, hogy a színek 
azonosítása, kikeresése hatékonyan valósuljon meg. 

 színleképzés (tone mapping, ajustarea tonalităţii culorii): lásd →színillesztés. 
 színmodell (color model, model de culoare): a digitális képeken látható és felhasználható 

színeket írja le. 
 színrebontás (color separation, separarea culorilor): az a folyamat, amikor a színeket alapszí-

nekre bontjuk, vagyis meghatározzuk, hogy minden egyes színben mennyi R, G, B 
vagy C, M, Y, K komponens-mennyiség van. 
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 színtelítettség (saturation, saturaţie): a szín fehérrel való felhígítottságának, fátyolosságá-
nak mértéke. 

 színtér1 (color space, spaţiu de culoare): a színmodell egy változata, amely speciális színár-
nyalatokkal, színtartománnyal rendelkezik. 

 színtér2: lásd →modelltér. 
 szöveg- és kiadványszerkesztés (desk top publishing, tehnoredactare computerizată): számító-

géppel segített nyomdai kiadványszerkesztés, speciális képek, betűtípusok, emblé-
mák, logók, reklámfigurák elkészítése. 

 sztereó-fotó (stereo photography, fotografie stereo): speciális két objektíves fényképezőgéppel 
készített fénykép, amely 3D hatást kelt. 

 sztereogram (stereogram, stereogramă): számítógéppel előállított speciális 3D hatást keltő 
kép. 

 szubsztraktív színkeverés (subtractive color mixing, sinteza substractivă a culorilor): festékek 
keverése. 

 szürkeárnyalatos kép (grayscaled image, imagine în tonuri de gri): a színárnyalatokat szürke 
tónusokkal ábrázoljuk, így a fekete–fehér fényképekhez hasonló kép jön létre. 

 téglalap (rectangle, dreptunghi): Windows alatt egy kontroll felülete, egy bal–felső, jobb–
alsó sarokpárossal azonosított terület. 

 teknőc grafika (turtle graphics, grafică LOGO): a LOGO nyelv grafikai rendszere 
 térhatás (depth cueing, efect de spaţiu): a 2D-ben ábrázolt kép olyan hatást kelt, mintha 

3D-s valós tájat szemlélnénk. 
 térképészeti információs rendszerek (geographical information system, sisteme informatice 

geografice): a térképek számítógépes feldolgozását lehetővé tevő rendszerek. 
 textúra (texture, textură): a valósághűség érdekében a →modelltér objektumaira ráfeszí-

tett kép. 
 TFT: Thin Film Transistor – vékonyfilm tranzisztor. 
 toll (pen, peniţă): vonalas ábrák előállításának eszköze. 
 torzítás (skew, shear, transvection, înclinare): lineáris leképzés, lerögzíti a pontokat az 

egyik tengely szerint, a másik tengely szerint viszont eltolja őket a tengelyhez mért 
távolságukkal arányosan. 

 TrueColor: az →RGB színmodellben ábrázolt 16 777 216 színárnyalat. 
 tükrözés (reflection – mirroring, oglindire): egy alakzat vagy test összes pontjának az ellen-

tétes térrészben történő ábrázolása. 
 vágás (clip, tăiere): egy kép azon részeinek elhagyása, amelyek nem férnek be a 

→viewportba. 
 váltottsoros megjelenítés (interlaced, afişare întreţesută): olyan ábrázolási mód, amely szerint 

a teljes kép nem egyszerre, hanem meghatározott részekben jelenik meg, például 
először a páros, majd a páratlan sorszámú pixelsorok kirajzolásával történik meg az 
ábrázolás. 

 vektorgrafika (vector graphics, grafică vectorială): az az eljárás, melynek során geometriai 
primitíveket (rajzelemeket), mint például pontokat, egyeneseket, görbéket, sokszö-
geket használunk képek leírására. 

 vetítés (projection, proiectare): azok a dimenzióveszteséggel járó ponttranszformációk, 
melyeknél bármelyik képpont és a neki megfelelő összes tárgypont egy egyenesen 
helyezkedik el. 

 VHS: Video Home System – videoszabvány. 
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 videokártya (graphics card – video card, placă video): a számítógép hardver része, feladata, 
hogy a számítógép által küldött képi információkat feldolgozza, és egy megjelenítő 
egység számára (→képernyő): értelmezhető jelekké alakítsa. 

 viewport az ablakon belüli rész, ahová rajzolunk. 
 világosság (brightness, strălucire): a szemünkbe érkező fényenergia mennyisége. 
 virtuális valóság (virtual reality, realitate virtuală): olyan technológiák összessége, amely, 

különleges eszközök révén a felhasználó szoros interakcióba kerül a grafikus világ-
gal, mintegy részévé válik. 

 WYSIWYG: What You See Is What You Get – ALAKHŰ (Azt Látod, Amit Kapsz, 
HŰen). 

 z-buffer: a látható felületek meghatározásának algoritmusa. Minden pixelhez hozzá-
rendelünk egy z értéket, amely megmondja, hogy milyen mélyen helyezkedik el, ez-
által kiszámíthatók a takarások. 

 
 

kísérlet, labor
 

 

Diesel berendezések elektronikus vezérlése 

Célkitűzés 
Amint tudjuk, a gépjárműtechnika nagyrészt Robert Boschnak köszönhető s az ő 

kiváló találmányainak, mint például a több mint 110 éves gyújtó gyertya és a több mint 
85 éves dieselporlasztó. Ezeket a találmányokat az évek során a tudósok újabb és újabb 
szintekre emelték miközben az eredeti működési elvet megtartották. Mára a diesel be-
rendezések megkönnyítették a mindennapi életet, legyen az személygépkocsi vagy akár 
teher-haszongépjármű, több mint valószínű, hogy van benne egyik az előbb felsoroltak 
közül. A technika magasabb szintre való jutása azonban megnehezítette ezeknek az al-
katrészeknek a javítását és szervizelését.  

Célom egy olyan bevizsgáló eszköz tanulmányozása és gyakorlati kivitelezése, amely 
alkalmas Diesel-motorok üzemanyag-ellátó rendszereinek a tesztelésére. A kulcsfoga-
lom a hozamszabályozás. 

Standard hozam-mérési eljárás köböző padon 
Vizsgálható befecskendező rend-

szerek: 
 Köradagolós rendszer 
 Közös betáplálású elosztott 

adagolású „Common-Rail” 
rendszer 

A mért mennyiségek:  
 A porlasztott üzemanyag mennyisége (15-55 [cm3/porlasztó/1000 porlasztás]) 


