
Az egyes kimenetek feszültségét az ube mellett a kimenetek feszültségállapota 
is befolyásolja. A számolás teljes menetét nem mutatjuk be helyszűke miatt, a 
kíváncsi olvasó ellenőrizheti az alábbi összefüggéseket: 

Ez a típusú A/D átalakító is könnyűszerrel bővíthető nagyobb felbontásúra, 
így viszonylag olcsón jutunk el egy elfogadható sebességű mérőmodulhoz. 

Nemes Győző 
Marosvásárhely 

Kémiai évfordulók 
1997. január - február 

370 éve, 1627. január 25-én született az írországi Lismore Castle-ban Robert 
Boyle, Cork első lordjának 14-ik gyermekeként. l66l-ben jelent meg a Kételkedő 
kémikus c. könyve, melyben szembe fordult az alkímiával, és a modem 
atomelmélet előfutáraként mutatkozott be. Nagymértékben hozzájárult a kísérleti 
alapokon nyugvó, önálló kémiai tudomány kialakulásához. A kémiai elemet 
egyszerű testként definiálta, különbséget tett keverék és vegyület között, ő 
vezette be a sav, oldószer, csapadék, kémiai reakció fogalmakat. Az oldatok 
savas vagy bázikus jellegének a megállapítására indikátorokat (lakmuszt, 
gyümölcsleveket) használt. Az elsők között volt, aki gázhalmazállapotú anya-
gokat (hidrogént, nitrogénoxidot) felfogott. Megállapította a gázok nyomása és 
térfogata közötti fordított arányt, amit ma is Boyle-Mariotte törvénynek nevezünk. 
A kémiai reakciókat atomok egyesülésével és szétválasztásával magyarázta. 
l691-ben halt meg. 

270 éve, 1727. február 16-án született Leydenben egy francia eredetű, holland 
család gyermekeként Nicolas Joseph Jacquin, aki 1763-ban a Selmecbányán 
akkor felállított Bányászati Akadémián a kémia és bányászattan professzora lett. 
Modern szemléletben oktatta a kémiát és az antiflogisztikus nézetek első nagy 
magyarországi képviselője volt. Selmeci tartózkodása alatt égetett mésszel végzett 
kísérletsorozata egyik legjelentősebb előkészítője volt Lavoisier tudományt átfor-
máló működésének. Mindössze 6 évig tartó selmeci tevékenysége után a bécsi 
egyetem professzora lett. Igen jelentős volt botanikai munkássága is. 1817-ben 
halt meg 90 éves korában. 
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260 éve, 1737. január 4-én született a franciaországi Dijonban Louis Bernard 
Guyton De Morveau, a párizsi Műszaki Főiskola egyik alapítója. Javasolta a klór 
és a sósav fertőtlenítőként való alkalmazását, tanulmányozta a nátriumszulfát 
felhasználását a szódagyártásban, a szén szerepét az acélgyártásban. Ő nevezte 
el a barnakőből előállított fémet mangánnak. 1776-77-ben háromkötetes munkát 
tett közzé Az elméleti és gyakorlati kémia elemei címen. Tagja volt annak a 
Lavoisier által vezetett csoportnak, amely a modern kémiai nomenklatúra kidol-
gozója volt. 1816-ban halt meg. 

240 éve, 1757. február 3-án született a Sopron megyei Nagymartonban 
Kitaibel Pál, Magyarország növényeinek, kőzeteinek és ásványainak jeles 
kutatója. Országjárása közben több mint 20.000 km-t tett meg szekerével. Számos 
új növényfajt írt le, több mint 150 ásványvíz analízisét végezte el, tökéletesítve 
az akkori idők analitikai eljárásait. Fennmaradt kéziratai alapján megállapíthat-
juk, hogy több fontos kémiai felfedezést tett. Így pl. klórmeszet állított elő. 
1795-ben, vagyis 3 évvel korábban mint Tennant, aki viszont felfedezéseit nem 
csak feljegyzéseiben írta le, hanem szabadalmaztatta és ezzel még vagyont is 
szerzett. Egy börzsönyi ércben felfedezte a tellúrt és leírta tulajdonságait, anélkül, 
hogy tudott volna arról, hogy a nagyszebeni születésű Franz Müller egy erdélyi 
ásványban már rábukkant erre az új elemre. 1817-ben halt meg. 

230 éve 1767. január 16-án született Stockholmban Anders Gustaf Ekeberg 
svéd kémikus és mineralógus, az uppsalai egyetem professzora. Ő terjesztette el 
Svédországban Lavoisier kémiai elképzeléseit. Finnországi és svédországi ásvá
nyok vizsgálatával foglalkozott és 1802-ben egy új elemet fedezett fel, melynek 
a tantál nevet adta. Ennek a fémnek az oxidja savakban nehezen oldódik, vagyis 
gyakorlatilag vízfelvételre képtelen, ugyanúgy, ahogy az istenek titkát eláruló 
mitológiai Tantalus sem juthatott vízhez, az istenek örökös szomjúságra 
kárhoztatták. (Ezért nevezték el a nyelvújítók a tantált nemiszanynak.) Ekeberg 
1813-ban halt meg. 

220 éve, 1777. február 8-án született Dijonban Bernard Courtois. 1811-ben 
tengeri algák hamujában fedezte fel a jódot, melynek izolálása Davy és Gay-Lus-
sac érdeme (1813). Javasolta a jód használatát a golyva kezelésében. Guyton de 
Morveau-val közösen az ópiumból izolálta a morfint, az első ismert alkaloidát. 
1838-ban halt meg. 

190 éve, 1807. február 26-án született a franciaországi Valognesban Théophile 
Jules Pelouze. Bebizonyította, hogy a répacukor és a nádcukor kémiai szem-
pontból azonosak. Meghatározta egyes elemek (As, P, N, Si) pontos atomsúlyát. 
Hangyasavat állított elő nitrogén-cianidból. Megállapította a glicerin összetételét. 
Felfedezte a borneolt, a nitrocellulózt, valamint a vajsavas erjedést. 1867-ben halt 
meg. 

170 éve, 1827. január 13-án született az oroszországi Alferivkában Nyikoláj 
Nyikolájevics Beketov, a harkovi, majd a szentpétervári egyetem professzora. 
Hozzájárult a fizikai kémia kialakulásához. Vizsgálta az affinitás kérdését, a 
kiindulóanyagok koncentrációjának kutatását a reakciók sebességére, a fémek 
egymással valamint hidrogénnel való helyettesítését és lefektette az aluminoter-
miás eljárás alapjait. Tiszteletére a fémek aktivitási sorozatát Volta-Beketov 
sorozatnak nevezik. 1911-ben halt meg. 
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150 éve, 1847. január 21-én született a franciországi Péchelbronnban Joseph 
Achille Le Bel. Van-t Hoffal egyidőben, de tőle függetlenül kidolgozta a 
szénatom tetraéderes modelljét és az aszimmetriás szénatomok elméletét, lefek-
tetve ezáltal a sztereokémia alapjait és lehetővé téve a az optikai aktivitás 
értelmezését. 1930-ban halt meg. 

80 éve, 1917. január 25-én született Moszkvában Ilya Prigogine, orosz 
származású, Belgiumban élő kémikus. A fizikai kémia területén különösen az 
irreverzibilis folyamatok termodinamikájában elért eredményei a legjelentőseb-
bek. 1977-ben kémiai Nobel-díjjal tüntették ki. Nagymértékben hozzájárult az 
oldatok molekuláris elméletének a fejlesztéséhez is. 

60 éve, 1937. február 20.-án született Münchenben Robert Huber német 
biokémikus. H. Michellel és J . Deisenhofferrel közösen felderítették a primitív 
zöld baktériumok hártyájában levő azon fehérjék szerkezetét, amelyek a foto-
szintézis reaktív központjai. Kristályosan előállították a napfényt elnyelő és 
széndioxidnak elektront átadó kémiai receptorokat tartalmazó fehérjéket. 1988-
ban kémiai Nobel díjat kaptak munkájukért. 

Zsakó János 
Kolozsvár 

Fizika írásvetítővel 

A fizikai kísérletek a tanórák megszokott alkotó elemei. Egy fizikai kísérletet 
sokféleképpen el lehet végezni. A lehetőségek közül talán a legkevésbé elterjedt 
változat, az írásvetítőt felhasználó tanári bemutató kísérlet. 

1. ábra 
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