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 Megabyte (MB): 1 MB = 1024 KB 
 Gigabit (GBit): 1 GBit = 1024 MBit 
 Gigabyte (GB): 1 GB = 1024 MB 
 Terrabit (TBit): 1 TBit = 1024 GBit 
 Terrabyte (TB): 1 TB = 1024 GB 
 Pentabit (PBit): 1 PBit = 1024 TBit 
 Pentabyte (PB): 1 PB = 1024 TB 
 Exabit (EBit): 1 Ebit = 1024 PBit 
 Exabyte (EB): 1 EB = 1024 PB 
 Zettabit (ZBit): 1 ZBit = 1024 EBit 
 Zettabyte (ZB): 1 ZB = 1024 EB 
 Yottabit (YBit): 1 YBit = 1024 ZBit 
 Yottabyte (YB): 1 YB = 1024 ZB 
 Az, hogy a kilo- előtag nem 1000, hanem 1024, sokszor okozhat problémát: 

a merevlemez-gyártók például rendszerint a valódi SI-prefixumokat (1000-es 
váltószámú), nem pedig a bináris megfelelőiket értik, amikor azt mondják 
egy lemezről, hogy pl. 80 GB méretű. 

 Ezért a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (International 
Electrotechnical Commission; IEC) 1998-ban új prefixumokat határozott 
meg, melyek alatt kizárólag a kettes számrendszerbeli változatok, míg az SI-
prefixumok alatt csak a tízes számrendszerbeliek értendők. 

 kibi (Kib): 210 = 1 024 
 mebi (Mib): 220 = 1 048 576 
 gibi (Gib): 230 = 1 073 741 824 
 tebi (Tib): 240 = 1 099 511 627 776 
 pebi (Pib): 250 = 1 125 899 906 842 624 
 exbi (Eib): 260 = 1 152 921 504 606 846 976 
 zebibit (Zib): 270 = 1 180 591 620 717 411 303 424 
 yobibit (Yib): 280 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 
 Az IEC szerint például 1 kb (kilobit) 1000 bit, 1 Kib („kibibit”) pedig 

1024 bit. 
 Ezek a prefixumok azonban azóta sem terjedtek el. 

 

Az ivóvízről 

II. rész 
 

A Föld édesvíz készletének (a teljes vízkészlet 2%-a) szennyeződését túlnyomó mér-
tékben a szerves anyagok okozzák. Amint azt az I. részben olvashattátok, a szennyezés 
nagy részben emberi tevékenységek eredménye. A szerves-anyag természetű szennye-
ződések a kommunális- és mezőgazdasági szennyvizekből, az ipari vizekből (élelmiszer-, 
papírgyári, gyógyszergyári, műanyaggyárak, kőolaj finomító és feldolgozó üzemek hulla-
dékai, bár ezeket törvény kötelezi előzetes tisztításra) származnak. Ezeknek az anyagok-
nak nagy része a természetes vizekben (folyó, tó) a természetes öntisztulási folyamatok 
során különböző idő alatt lebomlik. Ez a folyamat a biológiai bomlás, amely során oxi-
gén hatására mikroorganizmusok segítségével a szerves anyagok egyszerű molekulákká 
alakulnak (CO2, H2O, vagy redukció eredményeként NH3, ez utóbbi a nitrogéntartalmú 
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vegyületek-anyagcseretermékek, elpusztult élőlények test-anyaga ammonifikációja során, 
anaerob körülmények között is végbemegy). 

 A vízből a biológiailag lebomlani képes szerves anyagok első lépésben szén-dioxiddá és 
vízzé oxidálódnak:  szerves anyag + O2   / mikroorganizmus  → CO2  +  H2O 

Ennek a folyamatnak a kiteljesedésére az öntisztító természetes közegben 20-30 
napra van szükség. Ezután valósul meg az ammóniának nitritté, majd ennek nitráttá va-
ló alakulása (nitrifikáció), mivel a nitrifikáló baktériumok növekedése, s ezért a felhasz-
nálhatósága is sokkal lassúbb folyamat, mint a szén-szén, szén-hidrogén kötések bontá-
sát végző baktériumok működése. 

 A nitrifikáció során történő folyamatok a következők: 
2NH3  +  3O2 / nitrosomonas bakt. → 2HNO2  +  2H2  +  2H2O 

2HNO2  +  O2 / nitrobakter  →  2HNO3 
A nitrobaktérimok szaporodása sokkal gyorsabb folyamat, mint a nitromonas 

bakteriumoké, ezért az ammóniából keletkező nitrit gyorsan továbboxidálódik nitráttá, s 
nem tud felhalmozódni a vízben. A leírt átalakulások következtében a természetes tisz-
tulási folyamatok során az ammóniamennyiség csökken, a nitrátmennyiség nő. 

Az ivóvíz nélkülözhetetlen anyaga az ember életfolyamatainak. A rendszeres emberi 
fogyasztásra alkalmas víznek meghatározott fizikai és organoleptikus tulajdonságokkal 
kell rendelkeznie, ezeket minden ország számára szabványok írják elő. Így az ivóvíz mi-
nőségű víznek átlátszónak, zavarosságmentesnek, színtelennek, szagtalannak, megfelelő 
hőmérsékletűnek és kémhatásúnak kell lennie, nem tartalmazhat mérgező anyagokat, 
kórokozókat, ásványi só és szervesanyag-tartalma megfelelően alacsony, oxigéntartalma  
meghatározott értékű kell legyen. 

Hazánkban az ivóvíz minőségét a STAS-1342-91 állami szabvány írja elő, ami össz-
hangban van a CEE, OMS és ISO minősítési előírásokkal. Ezeknek megfelelően a romá-
niai ivóvizeknek 52 mutatót (2 organoleptikus, 4 fizikai tulajdonságra, 35 kémiai összeté-
telre, 2 radioaktivitásra, 6 biológiai és 3 bakteriológiai tulajdonságra utaló) kell kielégítenie. 
Ezek a feltételek nagy részben megegyeznek az Európai Uniós előírásoknak (1994). 

Az ivóvíz minőségének ellenőrzését szakemberek meghatározott elemzési feltételek 
mellett végzik. A vízelemzés a mintavétellel kezdődik, aminek úgy kell történnie, hogy 
közben az elemzendő víz minősége ne változzon. 20 – 30L térfogatú mintát vesznek, 
amelyből helyszínen állapítják meg az oldott gázmennyiségeket és a víz hőmérsékletét. 
A kémiai elemzésre 2L, biológiai és bakteriológiai elemzésre 1L mintát megfelelően fel-
szerelt laboratóriumba szállítják, ahol elvégzik az elemzéseket. A mintavétel és mintatá-
rolás módját a STAS 2852-87 szabvány intézkedései szabályozzák. 

Az alábbiakban ismerkedjünk meg az ivóvíz minőségének romániai szabványozásá-
val 

Fizikai tulajdonságok: Megengedett érték   Elemzés módja 

Szín  maxim. 15 fok  Koloriméterben etalon oldattal 
való összehasonlítás 
Etalon anyag: hexakloro -
platinát oldat, amelyből minden 
foknak 1mg⁄L platina felel meg  

Zavarosság  max. 5NTU SiO2 etalon emulzióval való 
összehasonlítással (1NTU fok 
zavarosság 1mg SiO2-nak vagy 
agyagnak 1L desztillált vízben 
való szuszpenziója) 
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Fizikai tulajdonságok: Megengedett érték   Elemzés módja 

Elektromos  
vezetőképesség 

 max. 1000μS⁄cm Két elektród közti ellenállást 
mérik Ohm (Ω) egységben. Az 
ellenállás a vezetőképességgel 
fordítva arányos (S = Ω1 ), 
mértéke a vízben található 
elektrolitoktól függ. 

 
Kémiai mutatók  Megengedett 

mennyiség 
 Mérgező anyagok: Megengedett 

mennyiség 
Kémhatás (pH)  6,5 – 7,4  Aromás aminok 0 
Össz keménység max. 20oNK  Arzén (As3+) max. 0,05mg / L 
Al+3   0,05mg ⁄ L  Nitrátok (NO3-) max. 45mg / L 
NH4+ 0  Kádmium (Cd2+) max. 0,005mg/ L 
NO2- 0  Szabad cianidok 

(CN-)  
max. 0,01mg / L 

Ca2+ max. 100mg/L  Króm (Cr6+) max.0,05mg/ L 
Cl2 (klórral fertőt-
lenített vízeknél)  

0,1- 0,28mg /L  Higany (Hg2+) max. 0,001mg / L 

Klorid–ion(Cl-)  max. 250mg / L  Nikkel (Ni2+)  max. 0,1mg / L 
Szulfátok (SO42-)  max. 200mg /L  Ólom (Pb2+) max.0,05mg / L 
Szulfidok, kénhid-
rogén  

0  Természetes urán max. 0,021mg/ L 

Foszfátok (PO43-) max. 0,5mg / L  Szelén max. 0,01mg / L 
Vas (Fe+2 + Fe+3) max. 0,1mg / L  Fluor (F) max. 1,2mg / L 
Magnézium (Mg2+)  max. 50mg / L  Rovarirtó és gyom-

irtó szerek (szerves 
klór-, foszfor-, kar-
bamid származékok)  
egyenként  

max. 0,1mg / L, de 
az összes max. 
0,5mg / L. 

Mangán max. 0,05mg / L  Trihalo-metán 
származékok  

max. 0,1mg / L, 
amiből CHCl3 max. 
0,003mg/ L. 

Réz (Cu2+) max.0,05mg / L  Radioaktív  
sugárzás  

Megengedett 
mennyiség 

Cink (Zn 2+) max. 5mg / L  α - sugárzás max. 0,1 Bq / L 
rendkívüli esetben: 
2,3 Bq / L 

Oldott oxigén (O2) min. 6mg / L  β - sugárzás 0, rendkívüli eset-
ben 50 Bq / L, ez a 
mennyiség 2L víz 
fogyasztásakor 
0,05mSv/ év sugár-
hatásnak felel meg 

KMnO4-el oxidál-
ható szerves anya-
gok  

max. 10mg / L  Mikroorganizmusok 
 

Megengedett 
mennyiség 
(100cm3 víz) 

Szintétikus anionos 
detergensek  

max. 0,2mg / L  kóli baktériumok 0 (közművesített, 
ivóvíz rendszerben) 
max.10 (ivóvíz kutak, 
források) 
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Kémiai mutatók  Megengedett 
mennyiség 

 Mérgező anyagok: Megengedett 
mennyiség 

Száraz maradék min. 100mg / L 
max. 800mg / L 

 sztreptococcuszok 0 (közművesített, 
ivóvíz rendszer) 
max. 2 (ivóvíz kutak, 
források) 

 
Ezeknek a minőségi mutatóknak megfelelő víz fogyasztható. A természetes vizek ál-

talában nem alkalmasak közvetlen emberi fogyasztásra az előző részekben tárgyalt 
okokból kifolyólag. Bonyolult tisztítási eljárásokkal (ezek fizikai, kémiai, biológiai mód-
szerek) állítják be a víz paramétereit, hogy megfeleljen az ivóvíz minősítésnek. Ezek a 
mutatók időben, a különböző eljárások során használt segédanyagok hatására is változ-
hatnak, ezért a fogyasztásra használt vizeket rendszeresen kell ellenőrizni. Mivel a tele-
püléseken folytatott emberi tevékenységek gyakran okozhatják az ivóvíz szennyeződését 
az előírtaknál nagyobb mértékben, ami mérgezéseket, vagy bakteriológiai fertőzéseket, 
járványok kialakulását okozhatják, az ivóvíz biztosítására szolgáló vízforrásokat külön-
leges védelemben részesítik, melyet nemzeti jogszabályok szavatolnak. 

A környezeti szennyezések nagymértékben befolyásolhatják az ivóvíz minőségét meg-
határozó anyagok tulajdonságait. Például a szerves anyagok közül a kőolaj termékek gyak-
ran kerülnek a talajba, onnan, ha az telítődött, elérik a vízszintet. A kőolajnak és szárma-
zékainak a vizek minőségére nagyon sok fajta káros hatása van. Már nagyon kis mennyi-
ségben íz és szag-rontók. Míg a normál (egyenesláncú) alkánok kisebb molekulatömegű 
képviselői szagtalanok, a n-heptán, -oktán,- nonán kellemes gyümölcs szagú, a kellemetlen 
„benzin-szag” az izo-alkánok, naftének és aromás komponenseknek tulajdonítható. 
Ezeknek az élővilágra gyakorolt hatása függ az oldhatóságuktól, és az oldó víz minőségé-
től. A szénhidrogének közül néhánynak (melyek belsőégésű motorok üzemanyagában elő-
fordulhatnak) tiszta vízben való oldhatóságát a következő táblázat tartalmazza: 

 
 Szénhidrogén féleség Oldhatóság mg ⁄L 
 Diesel-olaj 17 
 Autó-benzin 100 – 500 
 Toluol 500 
 n-Hexán 60 
 Benzol 1650 

Mivel a Diesel – és fütőolajok mérgezési határértéke 50-100mg ⁄ L, s ezeknek az 
oldhatósága ennél jóval kisebb, ezek a komponensek az ivóvízben nem találhatók meg. 
Viszont az aromás szénhidrogének és benzinek megengedett határértéke sokkal kisebb, 
mint az oldhatóságuk, ezek szennyeződés során bekerülhetnek a vízbe meg nem enge-
dett, veszélyes mennyiségben. 

 Amennyiben sokáig van a kőolajtermékekkel szennyezett víz a víztárolókban, azok 
nyílt, egyenesláncú komponensei a biológiai lebontás eredményeként átalakulnak, ártal-
matlanná válnak (a 10-18 számú szénatomot tartalmazók oxidálódnak a legkönnyebben). 

 A nempoláros anyagok oldhatósága a felületaktív anyagok jelenlétében nagyon 
megnőhet a vízben (több nagyságrenddel is a tiszta vízéhez képest). Az oldott szénhid-
rogének és származékaik (a klóros fertőtlenítés során klórszármazékok, amennyiben a 
víz bromid-ionokat is tartalmazott, azokat a klór brómmá oxidálja, s így brómszármazé-
kok is megjelennek a vízben) a táplálékláncba  jutva felhalmozódhatnak. Bizonyított, 
hogy rákkeltő hatásúak, ha az emberi szervezetbe kerülnek. Ezért a szintetikus mosó-
szerek jelenléte a vízben nagyon veszélyes. 
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A talaj humuszanyagai természetes anyagok, növényi bomlástermékek, a környezet-
re nem mérgezők (a természetes vizekben 0,5 –5mg ⁄ L mennyiségben lehetnek jelen) – 
de a vízben oldódott anyagokkal kölcsönhatásba lépve azokká válhatnak. A humin-
anyagok több karboxil-, amino-, fenolos hidroxil-csoportot tartalmaznak, s ezekkel a 
nehézfém-ionokat kelát-komplex formában megkötik, és így biztosítják azok oldatban 
maradását. Ennek a folyamatnak a során valósul meg a fémek bioakkumulációja a vízi 
szervezetekben, minek eredményeként a nehézfém mennyisége ezekben több nagyság-
renddel nagyobbá válhat (pl. halak húsában, kagylókban), mint amennyi volt eredetileg a 
vízben. A fémek oldhatósága nagymértékben függ a víz kémhatásától, mivel 
redoxpotenciáljuk a pH függvénye. Így az ólom a mérgező Pb2+ -ion formában van je-
len, ha a vizes oldat pH-ja kisebb mint 6, 6 és 9 közti értéknél rosszul oldódó PbCO3 
formában, de ha a víz redoxpotenciálja alacsonyabb a természetes értéknél, akkor elemi 
állapotban van. Ugyanakkor a víz biológiai szennyezettsége (mikroorganizmus tartalma) 
is befolyásolja a fémek oldódását. Például a fémes higanyról tudott, hogy vízben gyakor-
latilag oldhatatlan. Amennyiben szervesanyag tartalmú a víz, a biológiai folyamatokat 
katalizáló mikroorganizmusok  képesek metilezni a higanyt, miközben az metil-
higannyá (CH3Hg), illetve dimetil-higannyá (CH3)2Hg alakul (ezek mennyiségi aránya is 
pH függő, ha a pH< 8,  akkor metil-higany, ha pH> 8, akkor dimetil-higany  képződik 
nagyobb mennyiségben), amelyek a biológiai rendszerekbe már be tudnak épülni, a táp-
lálékláncon keresztül az emberbe is bekerülnek. Veszélyes, mérgező hatású vegyületek. 
 

Felhasznált könyvészeti anyag 
1] E.Bârsan: Alimentări cu apă, Ed. Cermi, Iaşi, 2001 

Máthé Enikő 
 
 
 

Érdekes informatika feladatok 

XVIII. rész 
 

Holdfázisok kiszámítása 
A Hold Földünk természetes kísérője. Pályája enyhén lapult ellipszis, földközelben 

354 000 km-re, földtávolban 404 000 ezer km-re van, átlagos távolsága pedig 384 000 
km. 

A Hold 27,3 nap alatt kerüli meg a Földet. Keringésének időtartama pontosan egy-
beesik tengelyforgásának időtartamával, ezért mindig ugyanazt az oldalát látjuk a Föld-
ről. Ezt nevezzük Földre vonatkoztatott kötött tengelyforgásnak. 

A Holdon ugyanúgy váltakoznak a nappalok és az éjszakák, mint a Földön, de egy 
holdi nap hosszabb az előbb említett 27,3 napos időtartamnál – ennek az az oka, hogy a 
Föld kering a Nap körül, így változik a Nap csillagokhoz viszonyított helyzete. Ahhoz, 
hogy ezt az elmozdulást kompenzálja, a Holdnak kicsit tovább kell haladnia a pályáján 
(ehhez 2,2 napra van szüksége a Holdnak). Egy holdi nap időtartama így körülbelül 29,5 
nap. Ez fázisváltozásának periódusa. 

A Holdnak nincs saját fénye, ezért csak a Nap felé néző oldala világos. Keringése 
során ebből hol többet, hol kevesebbet fordít felénk, aszerint, hogy pályája melyik ré-
szén jár. 


