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Textúrázott kvadratikus objektum 

 
1. GLUquadricObj* sphere; 
2. sphere = gluNewQuadric(); 
3. gluQuadricOrientation(sphere, 

GLU_OUTSIDE); 
4. gluQuadricNormals(sphere, 

GLU_SMOOTH); 
5. gluQuadricTexture(sphere, 

GL_FALSE); 
6. gluSphere(sphere, 3, 20, 20); 
7. gluDeleteQuadric(sphere); 

 
 

Kovács Lehel 

kísérlet, labor
 

Élelmiszerkémiai kísérletek 

II. rész 

Ionok mozgásának vizsgálata gélekben  
A gélek viszkozitása nagyobb mint a valódi oldatoké. Ezt a tényt egy látványos, egy-

szerű kísérlettel igazolhatjuk 
Szükséges anyagok és eszközök: 10g zselatin (élelmiszerboltokban kapható vékony le-

mezek formájában), víz, fenolftalein oldat, 10%-os NaOH és 10%-os HCl oldat, főző-
poharak (50-100cm3-es mérőhenger, vagy színtelen orvosságos üveg is jó). 

 

 

színtelen savas  
zselatin-gél 

piros lúgos 
zselatin-gél 

színtelen savas  
vizes oldat 

+ fenolftalein 

piros színtelen

NaOH-old. HCl-old. NaOH-old.

 
 

A kísérlet menete: A feltördelt zselatinlapokra egy nagyobb pohárba töltsetek 150cm3 vi-
zet. Rövid ideig hagyjátok duzzadni, majd állítsátok a poharat 70-80oC hőmérsékletű víz-
be, kevergessétek, amíg feloldódik zselatin. Ekkor töltsetek hozzá 1cm3 fenolftalein olda-
tot. Ebből a keverékből töltsetek az egyik keskenyebb edénybe annyit, hogy a folyadék-
oszlop magassága az edény magasságának legkevesebb fele legyen. A megmaradt zselatin-
oldathoz  keverjetek  a NaOH-oldatból 1cm3 –t, keverjétek össze, majd ebből a piros ol-
datból töltsetek a második keskeny edénybe ugyanolyan magasságig, mint az előzőben. 
Ezután a két edényt helyezzétek egy hideg vizes edénybe, hogy hamarább megmeredjen a 
zselatin. Ezt úgy ellenőrizhetitek, hogy az edény megdöntésével, nem mozdul el a töltet. A 
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színtelen zselatint tartalmazó edénybe a zselatin felszínére töltsetek 1cm3 térfogatú NaOH 
oldatot, a piros keverék felületére 1cm3 -t a sósavból. A két edényt tegyétek félre védett 
helyre, s egy harmadik pohárba tegyetek ugyanolyan térfogatú vizet, mint a másik két 
edényben levő zselatinos réteg. Cseppentsetek hozzá fenolftalein oldatot, mérjetek bele 
1cm3 sósavat, majd töltsetek hozzá 1cm3 NaOH oldatot. Pillanatszerően az egész oldat 
megpirosodik. A másik két edényben a színváltozás az idő előrehaladtával, lassan történik. 

Figyeljétek a történteket az idő teltével! A színes fázisok vándorlásából vonjatok le 
következtetést a hidratált H+ és a OH- ionok mozgékonyságáról! 

M.E. 
 

tudod-e?
 

Érdekes informatika feladatok  

XXXIX. rész 
 

Az n királynő problémája 
A feladat, a backtracking (visszalépéses keresés) klasszikus iskolapéldája, így szól: 
Hogyan lehet n királynőt úgy elhelyezni egy n×n-es sakktáblán, hogy a sakk szabályai szerint ne 

üssék egymást.  
Ehhez a királynő lépési lehetőségeinek isme-

retében az kell, hogy ne legyen két bábu azonos 
sorban, oszlopban vagy átlóban. 

A kérdést először 1848-ban vetette fel Max 
Bezzel. Az évek során sok matematikus, többek 
között Gauss és Georg Cantor is foglalkozott 
vele. Az első megoldást Franz Nauck adta 
1850-ben. 1874-ben S. Gunther determinánsok 
használatával adott egy eljárást, amivel lerakha-
tóak a bábuk. Később ezt J. W. L. Glaisher fi-
nomította. 

Edsger Dijkstra 1972-ben arra használta ezt 
a problémát, hogy bemutassa a strukturált prog-
ramozás előnyeit, erejét, és publikált egy részle-
tes leírást a backtracking algoritmusról. 

A megoldás nehezen számítható ki, mivel a 
bábuknak összesen Cn

2n
 különböző lerakása lé-

tezik, de ebből csak kevés felel meg az n-
királynő probléma szabályainak. Ez igen nagy 
számítási időt jelent. Például n = 8 esetében 
4 426 165 368 esetet kell megvizsgálni. 

A helyes megoldások számát a mellékelt 
táblázat foglalja össze: 

n Megoldások száma 
1 1 
2 0 
3 0 
4 2 
5 10 
6 4 
7 40 
8 92 
9 352 

10 724 
11 2680 
12 14 200 
13 73 712 
14 365 596 
15 2 279 184 
16 14 772 512 
17 95 815 104 
18 666 090 624 
19 4 968 057 848 
20 39 029 188 884 
21 314 666 222 712 
22 2 691 008 701 644 
23 24 233 937 684 440 
24 227 514 171 973 736 
25 2 207 893 435 808 352  


