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és csökkentik a zsugorodási hajlamát, ugyanakkor nem oldódnak ki az egészségre káros 
mennyiségben. 

Tudott, hogy az amalgám a fémeknek higannyal képzett ötvözete. A higany a szerve-
zet számára oxidált (ionos) formában nagyon mérgező. Ezért az amalgámos tömések 
alkalmazásának kezdete óta gyakran tanulmányozták hatását a szervezetre. Utoljára a 
Nemzetközi Egészségügyi Világszervezet (WHO) is megerősítette, hogy a fogászati amal-
gám biztonságos, nem mérgező. Ennek ellenére a hibás fogúaknak és a fogorvosoknak is 
jó ha ismerik azokat az elektrokémiai jelenségeket, amelyek felléphetnek egy amalgámos 
tömést tartalmazó szájban. Például nem ajánlatos arany fogpótlást végezni olyan szájban, 
amelyben már van amalgámos tömés. Ennek az a magyarázata, hogy az arany és az amal-
gám a szájban levő nyállal galvánelemet képez, amelynek az arany a katódja, s az amalgám 
fémei viselkednek anódként. Ezért az amalgám anyagának elektrolitikus oldódása követ-
keztében a tömés romlik és mérgező fémionok kerülnek a szervezetbe. Ezt az elektroké-
miai jelenséget akkor is észlelhetjük, ha amalgámos tömést tartalmazó szájunkba alumíni-
um evőeszközt teszünk, vagy véletlenül alufólia darabka kerül a szájunkba. Ekkor a kiala-
kuló galvánelemnek az alumínium az anódja, s az amalgám lesz a katódja. A működő
galvánelem kellemetlen érzést okozhat, akár áramütéshez hasonló érzetet is. 

Érdekességként említjük meg, hogy ezüst és arany amalgám ásványritkaságként a 
természetben is előfordul. Ismert ezüstamalgám ásványok a kongsbergit, vagy α-ezüst, 
amely 5-23% Hg tartalmú, illetve a landsbergit, vagy γ-ezüst, 50-70% Hg tartalmú   
kristályos ásvány. 

A természetes arany amalgám lágy, majdnem folyékony, összetétele Au2Hg3 . A fel-
sorolt ásványok ezüstfehér színűek. A fémek közül a Fe, Mo, W nem képeznek amal-
gámokat. 

 

Forrásanyag 
Náray-Szabó István: Szervetlen Kémia, Akad. kiadó. Bp.  
www.sulinet.hu/tart/ncikk/af/0/1781/galvan.htm 
 

Érdekes informatika feladatok  

VIII.  rész 
 

Sztereogramok szerkesztése 
A minket körülvevő anyagi, valós világ háromdimenziós, a tér három koordináta 

mentén (x, y, z) szerveződik. Beszélhetünk hosszúságról, szélességről, magasságról és 
jobbra-balra, előre-hátra, fel-le mozoghatunk. Az ábrázolási lehetőségeink nagy többsé-
ge (papír, könyv, TV, monitor stb.) azonban csak kétdimenziós, két koordinátánk van 
(x, y), csak hosszúságról és magasságról beszélhetünk, csak jobbra-balra, fel- vagy le 
mozoghatunk. 

Az ember – mint vizuális lény – mindig is arra törekedett, hogy a lehető legponto-
sabban, legtöbb információval ábrázolja a háromdimenziós valós világot a kétdimenziós 
adattárolókon. Ebből a célból fejlesztették ki a különböző fényképezési technikákat, 
vetítéseket, ábrázolási módokat. Mindezek által az ábrázolási mód így is szűkös marad: 
egy szobor fényképét nem tudjuk például bejárni, nem tudjuk megnézni, hogy „mi van 
hátul”. Napjaink grafikus szoftverei hűen ábrázolják a valóságot, már forgatni tudnak, 



2004-2005/6 255 

körbejárhatóvá teszik az objektumokat, de ezekhez az ábrázolási módokhoz rengeteg 
információt kell tárolni. Összegezve elmondhatjuk, hogy lehetőségeink így is szűkösek. 

A mélységlátás a szem alapvető funkciói közé tartozik. Nemrég mutatták ki, hogy az 
emberi agykéreg mintegy ötven százaléka szerepet játszik a vizuális érzékelésben, vagyis 
legalább két pályarendszer és számos egymástól elkülönült, független funkciójú terület 
bonyolult együttműködése teszi lehetővé a háromdimenziós látást. A vizuális inger 
értelmezésében jelentős szerepet játszik a tapasztalat is. A retinára vetülő kép valódi, 
kicsinyített és fordított állású, ám egyenes állásúnak érzékeljük, mert a tapasztalataink 
ezt diktálják. Hasonlóan – mivel a retina és a rávetülő kép egyaránt kétdimenziós – a 
térlátásunk a kétdimenziós vetületek elemzésével és értékelésével valósul meg. A tárgyak 
mélységdimenziójának felismerése, vagyis a térbeli (úgynevezett sztereó-) látás a két 
szemmel való nézés eredménye. A két szemtengely eltérése, a két szem helyzete enyhén 
különböző képeket hoz létre a két retinán és ennek következtében az agyban is. Az 
emberi agy az, amely elemzi, értékeli és összegezi a két képet. A sztereólátás a kb. 0,25–
50 m távolsághatárok között fekvő tárgyakról ad közvetlen távolságérzetet. 

Noha az illúziókon alapuló térbeli ábrázolás már az ókori rómaiaknál vagy görögök-
nél is megfigyelhető, a perspektivikus ábrázolási mód csak a reneszánsz szülötte. 

A látás becsapható, annak köszönhetően, hogy az emberi agy absztrahál, elhanyagol, 
asszociál, és a gyorsaságot tartja „szem előtt”. Látási illúziók akkor keletkeznek, ha a 
látvány egymásnak ellentmondó jeleket indukál. Ismertebb illúziók: 

− Egy szürke tárgy fekete környezetben világosabbnak tűnik, mint fehérben. 
− Egyforma hosszúságú, egymásra merőleges vonalak közül a függőlegesek hosz-

szabbnak tűnnek, mint a vízszintes. 
− A fehéren izzó objektum nagyobbnak látszik, mint a valóságban. 
− Tiszta időben távolabbi tárgyak közelebbieknek látszanak, párás levegőben ez 

fordítva történik. 
− Egy objektum piros fénnyel fehér lapra vetett árnyéka zöldes színű (kiegészítő

színek). 
− Felületesen nézve, bizonyos ábrákat térbelinek látunk annak ellenére, hogy ilyen 

térbeli ábrák nem is léteznek. 
− Ha egy ábra sok olyan elemet tartalmaz, amelyek a perspektíva érzékeltetésére 

szolgálnak, akkor azt akkor is perspektivikusnak látjuk, ha nem az. 
 

Foglaljuk össze a perspektivikus mélységi látás alapelveit is: 
− Vonalperspektíva 

o Két hasonló tárgy közül a közelebbit nagyobbnak látjuk. 
o Két egyforma tárgy közül távolabbinak látjuk azt, amelyik a képen 

magasabban áll. 
o Az összetartó vonalak távolodó párhuzamosaknak látszanak. 
o Ha két azonos tárgy egyike részben takarja a másikat, akkor a takaró 

tárgy közelebbinek látszik. 
o Ha apróbb, egyforma tárgyak tömeget alkotnak, akkor a távolabbiak 

kisebbnek és egymáshoz közelebb állónak látszanak. 
o Egymás mögötti tárgyak méretcsökkenése távlati hatást vált ki. 

− Színperspektíva 
o Az előtérben levő tárgyak világosabbak és melegebb színűek, a hát-

térben lévő tárgyak sötétebbek és hidegebb színűek. 
o A kiegészítő színek használata perspektivikus hatást kelt. 
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Konvergencia-pont 

Látószög 

Szemek 
közti 

távolság 

Bal kép Jobb kép 

A kép 

A sztereó- vagyis a térbeli látás 
 

Tehát térlátásunk azon alapszik, hogy két szemünk más-más képet lát és ezeket az 
agy térinformációkká alakítja át. Ezt szimulálja a sztereogram. A sztereogramok egy újfajta 
grafikai irányzat eredményei, amelyek lényege, hogy egy papírlapra nyomtatott kép is 
okozhat valódi térhatást, ha azt megfelelően nézzük: a kép mögé fókuszálunk, vagy 
keresztezzük a szemeinket, „elbambulunk”. Ekkor mindkét szemünk a papírlap más-
más részére fókuszálódik, és más-más képet lát, vagyis létrejöhet a kívánt térhatás. 

A sztereogramok fogalmával szorosan összefügg Julesz Béla, 
(1928–2003) magyar mérnök neve. Az 1960-as években Julesz Béla 
által kifejlesztett véletlen-pont sztereogramok (Random Dot 
Stereogram) forradalmasították a mélységészlelés kutatási területét, és 
kutatók generációinak szolgáltak inspirációul. 

 
Ha a sztereogramokat osztályozni próbáljuk, a következő három 

kategóriát különíthetjük el: 
Julesz Béla 

− véletlen-pont sztereogramok (SIRDS – Single Image Random Dot Stereograms) 
− véletlen-szöveg sztereogramok (SIRTS – Single Image Random Text Stereograms) 
− egyképes sztereogramok (SIS – Single Image Stereograms) 
A véletlen-pont sztereogramok az eredeti, Julesz Béla ál-

tal bevezetett sztereogramok. Működésüknek lényege, 
hogy a közelebbi tárgyak mindig távolabb vetülnek a 
két szem retinájára, mint a távolabbiak. Így ha egy 
adott mintázatot a jobb és bal szemnek szánt képen 
közelebb hozunk egymáshoz, azt a mintázatot egyre 
távolabbinak fogjuk látni. 

A sztereogramok elkészítéséhez elengedhetetlenül 
szükséges a számítógép. A képet jobb és bal oldali 
nézőpontból vizsgáljuk. 

1.

2.

bal szem jobb szem 

Képzeljük el, hogy egy tárgyat úgy nézünk egy üveglapon vagy papíron keresztül, hogy 
ahol a tárgy egy pontjából kiinduló és a bal illetve jobb szembe érkező fénysugár áthatol 
ezen a lapon, oda egy pontot rajzolunk. Így a tárgy minden egyes pontjának a lapon két 
pont felel meg, egy a jobb, a másik a bal szem számára. Ha megoldjuk, hogy ezeket a 
pontokat a két szem külön érzékelje, ezekből az agyunk egy térbeli képet rak össze. 

A kép készítésekor először az alakzatot sok véges pontra kell bontani, majd soron-
ként végighaladva rajta, az előbb ismertetett leképezéssel minden pontról el kell készí-
teni a képpontokat. Az egyes sorokat általában más színnel jelenítjük meg, az élek men-
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tén pedig szintén más színűek lesznek a megfelelő pontok. Így tehát olyan ponthalma-
zokat kapunk, amelyet a látósugarak rajzoltak volna ki a lapra. Ha most egyesíteni akar-
juk a képet, ellazult, „elbambult” szemmel annyit kell csak elérnünk, hogy a megfelelő
pontok külön-külön a két szembe jussanak. Nem mindenki látja a Julesz féle 
sztereogramokat. Az emberek 10-15 %-a egyáltalán nem látja, másoknak pedig néhány 
percbe is telhet az első alkalommal, hogy összeálljon a kép, de segíthet, ha piros-zöld 
szemüveggel nézzük a sztereogramot (piros fólia a bal szemen). 

A számítógéppel az is megoldható, hogy egy tar-
tományon belül más nézőpontból is elvégezzék ezt a 
leképezést, így az észlelt kép a fejünk mozgatásakor 
ugyanúgy változik, mint amikor a valódi tárgyat is egy 
kissé más szögből nézzük, tehát a térbeliség illúziója 
tökéletes. 

A véletlen-szöveg sztereogramok hasonlóak a vélet-
len-pont sztereogramokhoz, csak itt a pixelek 
(képpontok) szerepét a karakterek veszik át, szá-
mítógéppel generálva tehát szöveges üzemmód-
ban is láthatók, nemcsak grafikus üzemmódban. 

 

Véletlen-pont sztereogram 
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Véletlen-szöveg sztereogram 
 

Az egyképes sztereogramok kissé bonyolultabbak, mint az előbbiek. Itt két képre van 
szükség: egy előtérre és egy háttérre. Az előtér kép akármilyen lehet, egy egyszerű fény-
kép, festmény vagy grafika. A háttér kép valamilyen módon olyan információkat tartal-
maz, hogy az azon lévő test egy-egy pontja milyen messze van a szemlélőtől. Egy ilyen 
módszer a z-bufferelt kép, amelynél a képpont színe hordozza a térinformációt, azaz a 
mélységre vonatkozó adatokat. Ez a kép egy szürke árnyalatú kép, amelyen az egyes 
szürke árnyalatok a test térbeli távolságát ábrázolják. A z-bufferelt képet előállíthatjuk 
háromdimenziós tervezőprogramokkal, sugárkövetőkkel. 

A számítógépes program, figyelembe véve a szemek közötti távolságot, a térbeli látás 
tulajdonságait, valamint a háttérképet, torzítja és egymás mellé másolja az előtér képet – 
mintegy beledolgozza a háttérképet a sokszorozott előtérbe. Az ismétlés és a torzítás adja 
végül ki a sztereogramot, amelyre nézve látni fogjuk a háromdimenziós háttérképet. 
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Előtér kép – egy fa Háttér kép 
 

Egyképes sztereogram 
 

Hogyan nézzük a sztereogramokat? Sztereogramok nézésére négy módszer ismeretes: 
− Piros-zöld szemüveggel. 
− Ellazulva, meredten kell nézni a képet 40-50 cm távolságból néhány percig úgy, 

hogy ne egy pontra koncentráljunk, hanem csak „bambuljunk”. 
− Hajoljunk teljesen közel a képhez, majd lassan távolodjunk el tőle 40-50 cm-re, 

miközben a szemünk ugyanúgy néz, mint mikor közel volt a képhez. 
− 40-50 cm távolságból a kép felé nézve ne a látható képre nézzünk, hanem a kép 

mögé 40-50 cm távolságra. 
Mindezek a sztereogramok szoftver úton előállítható sztereogramok voltak, semmi-

féle komplexebb hardvert nem igényeltek. Léteznek azonban olyan speciális 
sztereogramok is, amelyek különleges, komplex berendezésekkel, eszközökkel állíthatók 
elő csupán. Ilyenek a sztereo-fényképek vagy a hologramok.

A sztereo-fényképeket speciális két objektíves fényképezőgéppel készítik. A sztereo-
fotózás az 1850-es évektől kezdve, röviddel a fotográfia felfedezése után indult el nép-
szerűsége útján. Az 1920-as évektől kezdve sztereo-filmek is készültek, melyek közül 
néhányat videó-kazettán is kiadtak, sőt, napjainkban sztereo-részleteket tartalmazó 
DVD-k is napvilágot láttak.  

A sztereo-fényképeket legegyszerűbben az ún. 
sztereo-néző vagy sztereoszkóp segítségével 
szemlélhetjük. A sztereoszkóp az emberi szempár 
távolságának megfelelően elhelyezett, két egyfor-
ma, párhuzamos tengelyű gyűjtőlencsét tartalmaz. 
Ezeken át mindegyik szem a neki megfelelő képet 
látja felnagyítva. Sztereo-filmek esetén hasonlóan 
használhatjuk a piros-zöld szemüveget is. 

 

Sztereo-fényképezőgép 
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Ide tartoznak a különféle, virtuális valóságot megjelentető eszközök is, például a 
Shutter-technológia, amely úgy működik, hogy a felhasználó egy két LCD kijelzőből álló 
szemüveget kap, melynek kijelzői felváltva eltakarják a szemét, a monitoron pedig ezzel 
szinkronban, mindig az éppen el nem takart szemnek megfelelő kép látható. 

A hologram szintén magyar találmány, Gábor Dénes (1900–1979) ötletéért 1971-
ben Nobel-díjat kapott. A lézersugarat optikailag kettéválasztjuk, így egy referenciasuga-
rat és a felvétel tárgyára irányuló sugarat kapunk. A referenciasugár a holografikus filmet 
világítja meg, a másik sugár a felvétel tárgyáról visszaverődve rögzül a fényérzékeny 
lemezen. Mivel ez a lemez így mindenféle információt tartalmaz a tárgy helyéről, helyze-
téről, nagyságáról, formájáról és textúrájáról, előhívása után a filmet a referenciasugárral 
azonos szögből megvilágítva, láthatóvá válik az eredeti tárgy háromdimenziós képe. 

 
Feladat. Írjunk sztereogramokat megvalósító programot!  
 

Kovács Lehel István 
 

Alfa-fizikusok versenye 

2002-2003. 
 

VII. osztály – II. forduló 
 

1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a). Miért gurul tovább a kerékpár akkor, amikor már nem is hajtjuk? 
b). Miért leng az inga gyorsabban az Északi-sarkon, mint az Egyenlítőn?  
c). Miért van tél és nyár? 
d). Miért reped meg az öntöttvas tűzhelylap, ha hideg víz ömlik rá? 
 

2. Egészítsd ki!? (4 pont) 
a). Az út és az idő között    arányosság van, ha     állandó. 
b). Az út és sebesség között    arányosság van, ha     állandó. 
c). A sebesség és idő között    arányosság van, ha     állandó. 
 
3. Írd be a táblázat hiányzó adatait!  

(2 pont)  
4. Írd be a táblázat hiányzó adatait! 

(4 pont)
1h min s

0,5 h min s
h 15 min s
h min 2700 s 

0,1 h min s
h 36 min s

d t V

72 km 2h m/s km/h 

5 m/s 18 
k /h162 km 15 m/s km/h 

12 min 10 m/s km/h 

5. Lovas kocsival A-ból a 24 km-re levő B-be árut szállítottak. A és B között a meg-
rakott kocsi 6 km/h, B és A között az üres kocsi 12 km/h sebességgel haladt. Mekkora 
a kocsi átlagsebessége az oda-vissza úton? (4 pont) 

 


