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Thomas A. Furness vezetésével 1986 és 1989 között valósult meg az amerikai légi-
erő Super Cockpit programja, amelynek a lényege a vadászrepülőgépek lehető legtökélete-
sebb szimulációja volt. A készülék egy pilótafülke utánzata volt, a háromdimenziós teret 
a kor legmodernebb számítógépei generálták, s monitor helyett a mai VR sisakhoz na-
gyon hasonló eszközt használtak. A pilóták gyakorolhatták a repülést és a harcot anél-
kül, hogy felszálltak volna.  

A Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal (NASA) is folytatta a saját fejlesztéseit. A 
virtuális környezet fejlesztésével foglalkozó munkacsoport az űrküldetések szimulációjá-
ra létrehozta azt a gépet, amelyben először alkalmazták együtt a számítógépes grafikát, a 
videóképet, a háromdimenziós hangot, a hangfelismerő rendszert, a fejre erősíthető 
monitort, és az adatkesztyűt. 

Az adatkesztyű Thomas Zimmerman és Jaron Lanier ötletén alapszik. Ők alapították 
meg a VPL céget, amely elsőként foglalkozott VR felszerelések forgalmazásával. 

Innen arrafelé viszont a virtuális valóság rohamosan kezdett fejlődni, szinte naponta 
jelennek meg új eszközök, szoftverek a piacon, s valós világunk felé óriás léptekkel kö-
zeledik annak virtuális, digitális mása. 

Kovács Lehel István 

 

 

A szilícium és szilíciumtartalmú ásványok 

III. rész 
A földkéreg anyagának mintegy 75%-át szilikátásványok alkotják. Amennyiben a 

földkéreg kőzeteit és azok mállástermékeit (talajok, agyagok, homokok) tekintjük, akkor 
elmondható, hogy annak a szilikátásványok és a szilícium-dioxid kb. 95%-át alkotják. A 
szilikátok alap szerkezeti elemei a SiO4-tetraéderek, melyek negatív elektromos töltése-
ket hordozó egységek, ezért semlegesítésükre különböző kationokat (pozitív ionok) 
kötnek magukhoz, ezek közül leggyakoribbak: Al3+, K+, Na+, Mg2+,Ca2+,Li+, Be, Fe2+, 

több más, a d- és f-mező fémei. A különböző természetes szilikátok vegyileg nagyon 
változatosak, ezért osztályozásukat nem összetételük, hanem a kristályszerkezetük alap-
ján szokták végezni. Ennek az osztályozási elvnek az alapját a szilikát egységek egymás-
hoz való viszonya határozza meg.  

Szigetszilikátok (vagy nezoszilikátok, nezo-görögül sziget), ezekben a SiO4 tetraéde-
rek egymással közvetlenül nem kapcsolódnak, nincs közös oxigén atomjuk, csak a kati-
onjaik tartják össze őket a térszerkezetben. Az atomcsoportok szoros illeszkedésűek, 
ezért ezek az ásványok viszonylag nagy sűrűségűek és keménységűek. Ilyenek az olivin 
(MgFeSiO4), a cirkon (ZrSiO4), a gránátok: A3B2(SiO4)3. Ahol A két vegyértékű: Ca, 
Mg, Fe, és B három vegyértékű fém (Al, Cr, Fe). 

Csoportszilikátok: a szilikát (SiO4)- tetraéderek közvetlen kapcsolódással 
több tagból álló csoportokká állhatnak össze, csak a tetraéder csúcsai kap-
csolódnak egymáshoz. Ebbe a szilikát osztályba tartoznak:  

a). Szoro-szilikátok (soro–lánytestvér, családtag): két SiO4-tetraéder kö-
zös oxigénatomon keresztül (Si2O7)6- csoportokká kapcsolódik össze.  

b). Cikloszilikátok (kuklos = kör görögül) vagy gyűrűs szilikátok, kristályrácsa SiO4 -
tetraéderek zárt, gyűrű alakú csoportjait tartalmazza. 

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Struct_soro.gif&filetimestamp=20051020091824&
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A SiO4-tetraéderek hár-

mas (Si3O9)6, négyes (Si4O12)8- , 
hatos (Si6O18)12- , vagy nyolcas 
(Si8O24)16- felépítésű, gyűrű ala-
kú csoportokat képezhetnek.  

c). Ino- vagy láncszilikátok 
szerkezetében az SiO4-
tetraéderek két közös oxigén 
atommal egyirányú kapcsoló-
dással végtelen lánccá (inos = 
izom, szál; görög) fűződnek.  

 

Ezért metaszilikát (SiO3
2-)- egységekből felépülő láncoknak tekinthetők.  

A szilikátláncok térszerkezete nagyon változatos lehet. Általában minden második 
tetraéder után ismétlődik a szerkezeti sajátosság. 

Leggyakrabban kétféle típusú lánckapcsolódás jön létre: egyik az egyszerű lánc, 
melyben a (Si2O6)4-, illetve a kettős lánc, azaz szalag, melyben a (Si4O11)6- a szerkezeti 
alapelem. Ilyen szerkezete van az azbesztásványoknak. Jellemző tulajdonságaik a nagy 
szakítószilárdság, hajlékonyság, jó hőszigetelő- és lánggal, savakkal, lúgokkal szembeni 
ellenálló-képesség. E tulajdonságaiknak köszönhetően az azbeszt ásványokat már az 
ókorban is használták: a Vesta-szűzek mécseseinek kanócát (aszbetosz –kiolthatatlan 
görögül), asztalterítőt szőttek belőle, mely a tűzben megtisztult, de nem égett el. A leg-
gyakoribb azbesztféleség a fehér azbeszt, amelyben az alkotó elemek aránya a 
Mg3(Si2O5)(OH)4 képlettel írható le. A színes azbesztekben Na, Fe(II), Fe(III) atomok 
és többtagú szilikát (Si8O22) egységek vannak. Napjainkban is az azbeszt ásványokat 
nagy mennyiségben használják cementgyártásnál, erős igénybevételnek kitett, időjárás-
nak ellenálló, hosszú élettartalmú termékek előállítására (nyomócsövek, fékbetétek, te-
tőpalák stb.). Azbeszt textíliákat szőnek tűzoltók ruházata számára. 

Fillo- vagy rétegszilikátok (phyllos levélt jelent görögül): kristályrácsukban a szilikáttetraéde-
rek két irányban kapcsolódnak össze. Minden tetraédert három szomszédos tetraéder vesz 
körül. Ezáltal végtelen tetraéderrétegek alakulnak ki.  

A rétegszilikátok képződése a földpátoknak a légkör 
nedvessége és szén-dioxidja hatására történő bomlásának 
eredménye, miközben nagyon kis méretszemcséjű agyag ke-
letkezik belőlük. Az agyagásványok (kaolinit, montmo-
rillonit, csillámok, talk, szappankő stb.) a Föld leggyakrab-
ban előforduló felszín-közeli kőzetei. Összetételük változa-
tos, értékes fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek: 
képlékenyek, jó adszorpciós és abszorpciós tulajdonságúak, 
egyesek ioncserére hajlamosak, vizes szuszpenziójukban a 
szol-gél-szol átmenet ismétlődik a reverzibilis vízfelszívó képesség (tixotrópia) követ-
kezményeként, ezért széleskörű a felhasználhatóságuk. Az agyagásványokat a történe-
lem során a legkorábban bányászott és felhasznált kőzetnek tekinthetjük. Mivel vízzel 
keverve az agyag lággyá, átalakíthatóvá válik, megmunkálható, ezért már ősidők óta 
edényeket (a kínaiak már i.e. a 2.sz-ban a Han-korszakban készítettek keménycserép 
edényt), majd téglát, cserepet készítettek belőle. Ezeket a kerámia tárgyakat formázás 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Struct_cyclo.gif&filetimestamp=20051020090712&
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Struct_pyroxene.gif&filetimestamp=20051020124554&
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Struct_phyllo.gif&filetimestamp=20051020091927&
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után szárítással, majd égetéssel tették használhatóvá. A kerámia elnevezés az athéni 
Keramaikosz tér nevéből származik, ahol a fazekasok telepe volt. Az egyiptomiak már 
gyógyításra is használták az agyagot. A Nílus agyaghordaléka, a folyami iszap kolloid 
méretű szemcsékben gazdag, s ennek észlelték gyógyító hatását. 

A nagy szervesanyag tartalmú agyagot talajjavító anyagként, az olajpalát különböző 
célokra, például a benne levő alginint borok tükrösítésére használják. 

Az agyag legtisztább alakja a nemes agyag, a kaolin, melynek fő komponense a színező 
ionokat nem tartalmazó, fehér kaolinit (Al2(OH)4Si2O5), a porcelángyártás alapanyaga. A leg-
régibb porcelántárgyakat a kínaiak készítették a Szuj- (581-618) és a Tang-dinasztia (618-907) 
idején. A kaolint nagy mennyiségben használják papírgyártásban is töltőanyagként. Ha a kao-
lin összetételű szilikátban az Al atomokat 3Mg atom cseréli le, a talk ásvány összetételére jel-
lemző szerkezet alakul ki. A talk jelentős tulajdonsága a „csúszóssága” fehér színe, kémiai el-
lenálló- és száraz kenőképessége, ami annak tulajdonítható, hogy nem tartalmaz rétegeket 
összekapcsoló kationokat, s rétegei elektromosan semlegesek. Felhasználják kozmetikumok-, 
hintőporok, papír-festékek és kerámiák gyártásánál. 

 Ugyancsak fontos rétegszilikát a csillám, amelyben a szilikát tetraéderek (ezekben a 
szilíciumot részlegesen Al atomok helyettesítik) alkotta síkok közé hidratált K+ és Mg2+- 
ionok illeszkednek be. A csillámot, mely átlátszó lapok alakjában fordul elő,  értékes tu-
lajdonságaiért (tökéletes hasadási képesség, fényáteresztő képesség, rugalmasság, kémiai 
ellenállóképesség, viszonylag magas, 500oC hőmérsékletig szerkezeti állandóság) elekt-
romos készülékekben szigetelő anyagként, kemenceablakként, gumi-, műanyagok-, szi-
getelőtáblák töltőanyagaként használják. 

A montmorillonitot, bentonitot tartalmazó agyagokat ioncserélőként, fúróiszapként, 
olaj- és zsírabszorbensként, építészetben vakolatokban, kittekben, cseppmentes festé-
keknél használják nagy mennyiségben. 

Térhálós (Tekto- görögül építmény vagy állvány) szilikátok: szerkezetükben a SiO4-
tetraéderek a tér mindhárom irányában végtelen hálózattá kapcsolódnak össze. Ebbe az 
osztályba tartoznak a földpátok, a zeolitok és az ultramarinok. Elvileg minden oxigén 
közös a szomszédos tetraéderrel, tehát szerkezeti alapegységük (SiO2). A valódi 
tektoszilikátokban azonban a szilíciumot gyakran a hozzá közelálló méretű alumínium-
ion helyettesíti. Mivel azonban az Al3+, a SiO4

4- - ionok töltéseinek számértéke különbö-
ző, a rács semlegesítéséhez más kationok beépülésére is szükség van. Ez történik a leg-
fontosabb szilikátok közé tartozó földpátokban, a nátron- (NaAISi3O8), a káli-
 (KAISi3O8) és a kalcium- (CaAl2Si2O8) földpátok esetében is (ismert a báriumot tartal-
mazó földpát is). Az eruptív kőzeteknek is fő alkotórészei a térhálós-szilikátok. A gránit 
a kvarcnak, a földpátnak és a csillámnak durva keveréke, melyben az egyes alkatrészek 
szabad szemmel is észrevehetők. A bazaltban ezek az összetevők sokkal finomabb el-
oszlásban keverednek, ezért a bazalt szabad szemmel egységesnek látszik. A vulkánok-
ból felszínre kerülő láva is szilikátokat tartalmaz. A megszilárdult lávának a porózus ré-
sze a horzsakő. Szilikát tartalmú a homokkő is, amely agyaggal vagy mészkővel összeta-
pasztott homok. A barna vagy sárga színét a benne levő vasoxid okozza. 

A zeolitokban (zein-forrni, litosz-kő görög szavakból képezte nevüket 1756-ban 
Cronstedt mineralógus, mivel fúvólángban hevítve a forráshoz hasonló jelenséget ész-
lelt) a csúcsaikkal kapcsolódó SiO4 tetraéderek térbeli elhelyezkedése alagútszerű ürege-
ket képez, melyek lehetnek egyirányúak, vagy elágazóak, és mérete alkalmassá teszi őket 
kis molekulák (pl. víz) megkötésére, különböző izomer szerkezetek (pl. egyenesláncú és 
elágazó-láncú telített szénhidrogén molekulák) szétválasztására. Ma már jól megterve-
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zett szerkezetű mesterséges zeolitokat is gyártanak a vegyipari technológiák különböző 
problémáinak megoldására.  

Az ultramarinok vázában a poliéder egységek csúcsain Si és Al atomok váltakoznak, 
és különböző anionokat is tartalmaznak: Cl-, SO4

2-, S2
2-. A di- és triszulfid ionok adják a 

kék színüket. Amikor semleges kénmolekulát is tartalmaznak, az ásvány színe vörös. Az 
ultramarinokat jelentős pigmentként használják olaj- és porcelán-festékekben, a textíliák 
fehérítésére alkalmazott kékítő készítésére. 

Kultúrtörténeti érdekesség, hogy W. Goethe német költő már az 1780-as évek végén egy 
közleményében javasolta az ultramarin mesterséges előállítását. Ötletét Gmelin, neves ve-
gyész valósította meg, amit a meisseni porcelángyárban ipari méretekben is alkalmaztak. 

 

Forrásanyag:  

N.N.Greenwood, A.Earnshau: Az elemek kémiája, Nemzeti Tk., Bp. 1999.  
Katona Imre: A porcelán, Gondolat Zsebkönyvek, Bp. 1984 
 

Máthé Enikő 
 

tudod-e?
 

 

Négyzetes mátrixok forgatása 

Feladat 

Forgassunk el egy n×n-es mátrixot az óramutató járásával ellenkező irányba! 

1. nem hatékony megoldás 

A tapasztalatlanabb diákok intuitíven, első látásra úgy oldják meg a feladatot, hogy 
vesznek egy segédmátrixot, abba átmásolják átforgatva a mátrixot. Természetesen az át-
forgatáshoz az indexek kiszámítása jelenthet problémát. 

Elemzés, megbeszélés 

 Hogyan forgathatjuk át a mátrixot? 
Például a következő mátrix elforgatva így néz ki: 
 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 
 

 

3 6 9 

2 5 8 

1 4 7 
 

 

vagy indexekkel felírva: 

0, 0 0, 1 0, 2 

1, 0 1, 1 1, 2 

2, 0 2, 1 2, 2 
 

 

0, 2 1, 2 2, 2 

0, 1 1, 1 2, 1 

0, 0 1, 0 2, 0 
 

 

Azonnal megfigyelhetjük, hogy ami az eredeti mátrixban az i index értéke volt, az 
most a mátrix oszlopaiban veszi fel szerepét, mégpedig fordított sorrendben, és hason-


