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Hangkártya programozása

A hangfeldolgozás és a hangok tárolási módszerei az elmúlt néhány évben a digitális
technikai megoldások felé tolódtak el. Az egyik legjobb példa erre a Compact  Disc és a
hangkártya, amelyek rohamosan terjedtek el az egész  világon. A hangok digitális úton való
elõállításáról megoszlik a szakemberek véleménye. A konzervatívok szerint a digitális tech-
nika elvesz valamit  a zene hangzásából, megváltoztatja azt. Mások szerint viszont a digitáli-
san tárolt hang jobb, pontosabb, könnyebben kezelhetõ. Bizonyára mindkét tábor vélem é-
nyében van valami igazság. Mára viszont a számítógépekkel szembeni elvárás az, hogy minél
jobb, tökéletesebb hangképzési és hangfeldolgozási lehetõségekkel jeleskedjenek.

A hangkártyák olyan kiegészítõk, amelyeket alacsony szinten, I/O címeken lehet elérni,
gyakorlatilag a regiszterek megismerését és használatát jelenti.

A dolgozat elsõ fejezetében felsoroljuk a fontosabb alapfogalmakat, a másodikban a
hangkártya regisztereit ismertetjük, a harmadikban pedig a hangkártya programozását, és
néhány lehetséges alkalmazást bõvebben bemutatunk. Ugyanis ebben a dolgozatban
elsõsorban arra a tényre mutatunk rá, hogy a hangkártyát nemcsak hangkeltésre és hangok
feldolgozására lehet használni, hanem különféle a hangkártyára csatlakoztatható áramkörök
vezérlésére is. Az alkalmazásban egy olyan kiskocsi vezérlését mutatjuk be, amelyet a hang-
kártya kimenetére kapcs olunk.

Alapfogalmak

Mielõtt rátérnénk a hangkártyák konkrét programozására, ismertetjük a hangokkal és
hangfeldolgozással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat.

Hang: Az emberi fül által hallható hang nem más, mint valamely rezgõ test által létre-
hozott, a levegõben terjedõ nyomáshullám.

Ezért van az, hogy a légüres térben hallható hangokat nem lehet kelteni.
Frekvencia: - az egy másodperc alatti rezgések száma. Az emberi hallószervek a 20

÷20000Hz frekvencia intervallumba esõ rezgéseket érzékelik hangként (f).
Amplitúdó: - a rezgések legnagyobb kitérési értéke (A).

Az amplitúdó effektiv értéke : A A
eff =

2
Periódus - két hullámcsúcs között eltelt idõ.
A periódus és a frekvencia között a következõ összefüggés áll fel:

f t= 1 .

Spektrum:
Egy összetett hullám szinuszos hullámokból tevõdik össze, mindegyik valamilyen

jellemzõ frekvenciával és amplitúdóval. Ezeket az összetevõket adjuk meg egy olyan
koordináta rendszerben, amelynek függõleges tengelyén az amplitúdót, vízszintes tengelyén
pedig a frekvenciát ábrázoljuk. Ezt az ábrázolási módot nevezzük az adott hullámalak
spektrumának.

         

       a

                                                                       f

A szinuszjel és spektruma.
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A háromszögrezgés és spektruma.
A háromszögjel spektrumát a következõ összefüggés szerint tudjuk mehatározni:

an= 4A/n2π2  (sin nπ/2)
§ az egyenáramú komponens: A/2
§ a háromszögjel fundamentálisa: 4A/π2

§ a háromszögjel harmadik felharmonikusa: 4A/9π2

Ahhoz, hogy valamilyen összetett hullámot szintetikus úton elõ tudjunk állítani, fontos,
hogy meghatározzuk a hullámalak összetevõit. Az egyik módszert, amellyel ezt el lehet vé-
gezni Fourier-analízisnek nevezték el. Fourier módszerével meg lehet határozni, hogy egy
összetett hullám milyen összetevõkbõl áll. A spektrum egyértelmûen megmutatja, hogy mi-
lyen frekvenciájú és amplitúdójú szinuszos jeleket kell összegeznünk ahhoz, hogy megkapjuk
az eredeti jelet.

Analóg jelek digitális feldolgozása

Az analóg jelek idõben és értéktartományban folytonosak. Ha egy analóg jelbõl diszkrét
idõközönként mintákat veszünk, és a jel értékét is diszkrét helyeken definiáljuk (kvantáljuk),
akkor diszkrét értékû és diszkrét idejû jelet állíthatunk elõ.

Ezt a jelet már digitális jelnek nevezzük.
Az analóg jel digitalizálását a következõ ábrával szemléltetjük:

A mintavételezési tételt Shannon fogalmazta meg :
- a mintavételi frekvenciának(f e) a jelben elõforduló legnagyobb frekvencia ( fM ) kétsze-

resénél nagyobbnak kell lennie ahhoz, hogy a jel által tartalmazott információ teljes mérték-
ben megmaradjon, azaz a digitális mintákból az eredeti jel visszaállítható legyen.

Ha a konvertor amplitúdója ( Akonv ) a -A és +A amplitúdójú tartományba esik, akkor az

n bites átalakítás esetén egy kvantum

∆U A
n= 2   [V].

Tehát, ha a kimenõ analóg jel a -1 és +1 amplitúdójú tartományba esik, akkor az n=8
bites átalakítás estén egy kvantumhoz tartozó feszültségérték ∆U=2/256= =0,0078125V.
Mindez azt jelenti, hogy ez az átalakító nem tud érzékelni a 7.8 mV-nál kisseb értéket. Az
amplítúdókvantálás során tehát a mintavételezett jel egyrésze eltér a mintavételi idõpontban
valóban fennálló jelértéktõl. Ezt a hibát kvantálási hibának nevezzük.

Amelynek értéke:

aluláteresztô

szûrô fM

analóg jel mintavéte-

lezés fe

kvantálás kódolás kimenô di-
gitális jel
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-Aeff a jel amplitúdójának effektív értéke,
-Akonv a konvertor amplitúdója,
Egy másodperc alatt mintavételezett jel hossza D=fe.n [bit/s]
Tehát, egy 16-bites sztereó hangminta (ahol fe=44.1kHz) tárolásához: D=176,4 kbájt

szükséges. Következésképpen a CD minõség ára az óriási memóriafelhasználás. Nem vélet-
len, hogy a CD-k nagy mennyiségû adat tárolására képesek (500-650Mbájt).

Digitál-analóg átalakítás(DAC)

A memóriában tárolt, kódolt adatokat ismét hanggá kell alakítani. Ezt az átalakítást vég-
zik el a D/A konverterek. A D/A konverterek kimenetén idõben folytonos, de diszkrét
értékû jel jelenik meg. Ezt a jelet egy megfelelõen megválasztott szûrõre kell vezetni, hogy
ismét megkapjuk az eredeti jelet. A korrekt helyreállításhoz nagyon fontos, hogy e szûrõ ha-
tárfrekvenciáját pontosan válasszuk meg.

ADPCM (Adaptive Pulse Code Modulation)

Az ADPCM egy olyan egyszerû tömörítési eljárás, amelyet elõszeretettel alkalmaznak di-
gitális hangminták tárolásakor. A tömörítés célja a felhasznált memória méretének csökken-
tése. Az eljárás lényege, hogy a digitalizált hangminta nem az egyes mintavételi idõkben vett
minták abszolút értékeit tartalmazza, hanem mindig az elõzõ és a következõ minta közötti
különbséget.

A Sound Blaster 16 hangkártya

Ebben a fejezetben a Sound Blaster Pro hangkártya DSP(Digital Sound Processor) egy-
séget fogjuk leírni. A kártya DSP egysége, 8 és 16-biten tud mintavételezni és lejátszani. A
hi-fi minõségû hangok digitális tárolásához van néhány szabványban rögzített érték, amelyet
minden ilyen eszközt gyártó cégnek be kell tartania.

Ezek közül a legfontosabb szabványelõírások:
§ 16 bites minták ;
§ sztereo hang ;
§ 44.1khz-es mintavételi frekvencia mindkét csatornához ;
§ megfelelõ D/A konverter és aluláteresztõ szûrõ a kimenetre.

A hangkártya I/O báziscíme 200h vagy 220h lehet, a gyári beállítás általában 220h.
A DSP a következõ I/O címeken érhetõ el:

I/O relatív
cím

I/O alapbeállítású
cím

DSP funkció

Bázis+06h 226h(csak írható)
A DSP alapállapotba hozása
(DSP reset)

Bázis+0Ah 22Ah(csak olvasható) Adat olvasása az ADC -rõl   (Read Data)

Bázis+0Ch 22Ch(írható/olvasható)
Parancs /adat írása a DAC-ra
Bufferállapot olvasása

Bázis+0Eh 22Eh(csak olvasható) Adatérvényesség olvasása
(Data Available, 8 bit IRQ acknowledge)

Bázis+0Fh 22Fh(csak olvasható) A 16 bites megszakítás nyugtázása
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A felvétel és a lejátszás esetén kiválasztható a minták hosszúsága (8 vagy 16 bit), az adat-
átvitel módja (sztereo vagy mono) és a minták típusa (elõjeles vagy elõjel nélküli). Ezenkívül
szabadon programozható a mintavételi frekvencia 5 kHz-tõl egészen 48 kHz-ig. Természe-
tesen mind a lejátszás mind a felvétel DMA (Direct Memory Acces) átvitellel valósul meg.

DSP parancsok

A DSP programozása alapvetõen parancsvezérelt. Ez annyit jelent, hogy a DSP-t a
022Ch (adat Parancs/adat írása a DAC-ra) portra írt vezérlõparanccsal utasítani kell bármely
tevékenység elkezdésére és végrehajtására.

Kód Parancsfunkció

40h a mintavételezési idõ beallítása
D1h DSP kimenetének bekapcsolása
D3h DSP kimenetének kikapcsolása
D8h kimenet állapotának lekérdezése
10h direkt módú lejátszás
20h direkt módú felvétel
D0h DMA átvitel felfüggesztése
D4h DMA átvitel folytatása
14h normál 8-bites DMA lejátszás
24h normál 8-bites DMA felvétel
74h 4-bites ADPCM lejátszás DMA alatt
75h 4-bites ADPCM referenciabájt-beállítás
16h 2-bites ADPCM lejátszás DMA alatt
17h 2-bites ADPCM referenciabájt-beállítás
E1h DSP verziószámának lekérdezése
30h MIDI olvasás
31h MIDI megszakításos olvasás
38h MIDI írás
D5h 16-bites DMA átvitel felfüggesztése
D6h 16-bites DMA átvitel folytatása
41h a mintavételezési frekvencia beallítása lejátszáshoz
42h a mintavételezési frekvencia beallítása felvételhez
B6h 16 bites auto-init típusú DMA lejátszás
Beh 16 bites auto-init típusú DMA felvétel
B2h 16 bites single-cikle típusú DMA lejátszás
Bah 16 bites single-cikle típusú DMA felvétel

A keverõ programozása

A Keverõ az alábbi feladatok ellátására képes:
§ sztereó hangerõ-szabályozás minden egységnek.;
§ audioszûrõ-vezérlés a bemenethez ;
§ audioszûrõ-vezérlés a kimenethez ;
§ sztereó /mono mûködési mód kiválasztása ;
§ audiobemenet kiválasztása a felvételhez ;

A Keverõ programozása két I/O címen történik:
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Regiszter I/O cím Funkcíó
224h( írás ) Keverõ címregiszter
225h( írás/olvasás) Keverõ adatregiszter

A címregiszterbe kell írni a megfelelõ Keverõ regiszter számát, majd az adatregiszterbõl
lehet leolvasni az aktuális értékét majd beírni az újat

Az alábbiakban ismertetem a Keverõ azon fontosabb regisztereit amelyeket a program
során használunk:

Regiszter Regiszterfunkció
30h kimeneti hangerõ, bal oldal
31h kimeneti hangerõ, jobb oldal
32h DSP hangerõ, bal oldal
33h DSP hangerõ, jobb oldal
3Ah mikrofon hangerõ
80h megszakítási vonal kiválasztás
81h DMA csatornák kiválasztása
82h megszakításkérés állapot
43h mikrofon AGC engedélyezés /tiltás

Hangkártya alkalmazási lehetõségei

A számítógépet napjainkban széles körben alkalmazzák az iparban bizonyos folyamatok
vezérlésére: motor vezérlés, hõmérséklet pontos értéken való tartása (pl.: kohókban, kémiai
anyagok elõállításánál stb.), jelgenerátor, különbözõ méréseknél stb.

A fentebb említett alkalmazások általában nem igényelnek a számítógéptõl túlzottan
nagy sebességet, de minden esetben, hogy kommunikálni tudjon a környezetével szükséges
egy interfész amelyet a párhuzamos vagy soros portra kötünk. Ezek az interfészek tartal-
maznak D/A és A/D átalakítót és egy processzort amely az egész ki és bemeneteli folya-
matot vezérli. Az interfészek kereskedelemben elég drágán kaphatók és általában csak egy jól
meghatározott feladatkörre használhatjuk õket.. Ilyen interfész lehet a hangkártya is, ami
szintén magába foglal egy A/D, D/A átatalakítót és egy processzort. Egyetlen hátránya van,
éspedig az, hogy csak 44.1kHz-es frekvencián tud mintavételezni, tehát maximum 20kHz-es
jelet. De ez általában elég is. Egy motorvezérléshez, hõmérsékletvezérléshez, alacsonyfrek-
venciás jelek generálásához, feszültség, áram, ellenállásmérésnél és minden olyan alkalm a-
zásnál amely nem igényel nagy mintavételezési frekvenciát, ott nagyon könnyen alkalmaz-
hatjuk. Nagy elõnye az, hogy egy egyszerû programmal el lehet érni azt, amit egy DSP-nél
elég bonyolult lenne és alaposan ismerni kell a DSP programozási nyelvet. A másik nagy fel-
használási lehetõség a hang útján való.

Legelõször ismertetjük a DSP egység programozásának fontosabb lépéseit, amelyeket
bármely alkalmazásban kötelezõ módon be kell tartani.

DSP egység inicializálása

Az inicializálási folyamat két dologra is jó:- egyrészt alapállapotba hozza a DSP egységet,
másrészt kitûnõ tesztelési lehetõség a DSP egység meglétének figyelésére.

A DSP egység alapállapotba hozásánál a következõ lépéseket kell betartani:

1. Ki kell küldeni a Reset (0226h) portra a 01h értéket. Ez jelzi a DSP számára az iniciali-
zálási folyamat kezdetét.
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2. Várakozni kell legalább 3 µs ideig a parancs elfogadására.
3. A Reset portra ki kell írni egy 00h értéket.
4. Folyamatosan figyelni kell a Data Available (022Eh) port 7 bitjét, hogy az adat érvé-

nyessé valik-e. Ha ez nagyjából 100-200 leolvasás után sem következik be, akkor
valószínûleg nincs DSP egység az adott báziscímen.

5. Az adatérvényesség bekövetkezése után folyamatosan figyelni kell a Read Data portot,
ahol 00aah értéknek kell megjelennie. Ezzel jelzi a DSP az inicializálás hibátlan végrehajtását.
Ha a 00AAh érték kb. 10 000 olvasás után sem érkezik meg, akkor az inicializálás nem sike-
rült, vagy nincs DSP egység a hangkártyán.

Parancs és adat kiírása a DSP egységre

Az írás a 022Ch porton keresztül történik. Ez a port írható és olvasható is.
Olvasáskor a 7. bit 1-es állapota a regiszter foglaltságát jelzi, azaz a DSP ilyenkor még az

elõzõ parancson dolgozik. Íráskor ezért mindenképpen meg kell várni, amíg ez a bit 0-ba áll,
másképpen a kiírt újabb parancs az elõzõt megzavarja.

Ezt egy C++ függvényben a következõképpen valósíthatjuk meg, Assambler parancs o-
kat is használva:

void DSPiras( DSPadat)
   {
        asm{
                mov ax,BaseAddr    //dx=22ch Bufferállapot olvasása
                add dx,0ch
               }
         C1:
       asm{        
                 in al,dx                     //Szabad a regiszter?
                 and al,80h                // Várakozas ha még nem
                 jnz c1
                 mov al,DSPadat       // A processzor al -regiszterébe beolvassuk a
                                                 //parancsot vagy az
                 out dx,al                  //adatot és kiküldjük a 22ch portra
               }   
     }    // A függvény  vége

Adat beolvasása a DSP-rõl

1. Várakozni kell,   amíg a Data Available (22Eh) port 7.bitje 1-es állapotba kerül
2. Be kell olvasni az adatot a Read Data portról.
Ezt  egy C++ függvényben a következõképpen valósíthatjuk meg:

char DSPolvasas(void)
    {
     char adat;
        asm{
            mov ax,BaseAddr    //dx=22ceh Bufferállapot olvasása
            add dx,0eh
               }
     C1:
         asm{
             in al,dx                     //Szabad a regiszter?
             and al,80h                // Várakozás ha még nem
             jz c1
             sub dl,4                    // dx=22Ah, DSP adatolvasás
             in adat,dx                  // Az adat beolvasása
             }
         return adat;    // a függvény a hangkártyáról beolvasott adat értékével
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                             // tér vissza;
         }//a függvény vége

Ezek lennének a fontosabb lépések amelyek szükségesek a DSP egység helyes progra-
mozásához.

Alkalmazások

A fentebb leírt függvények felhasználásával most részletezünk n éhány egyszerû
alkalmazást.

Kiskocsi  vezérlése

A hangkártya kimenetén kiadunk egy állandó frekvenciájú jelet amelynek tetszés szerint
tudjuk változtatni az amplitúdóját.

Ezt a szinuszos jelet egy áramkör segítségével egyenirányítjuk, megerõsítjük, és ezt a jelet
már kapcsolhatjuk a kiskocsi motorjára.

A hullámformákat a következõképpen állíthatjuk elõ a DSP egység segítségével:
- a hullámgörbe bizonyos, általunk meghatározott pontjaiban a függvény értékeit

egyszerûen tároljuk egy bájt típusú tömbben.  Ha ezután ezeket az értékeket sorban kiküld-
jük a DSP-re, akkor a kimeneten az adott hullám jelenik meg.

Példaképpen nézzük meg a szinuszhullámot:
  A

                                                                                              t

A vastag vonal jelzi azt a hullámot amelyet a DSP-vel elõ tudunk állítani.
Persze ez az ábra nagyon elnagyolt, hiszen a valóságban ennél sokkal több állapotot tu-

dunk meghatározni, pontosabban 8-bittes kódolás esetén 256-ot, 16-bites kódolás esetén
pedig 65536-ot. Fontos tudni, hogy  a DSP  a hangmintákat 128 egységgel eltolva értelmezi.
Ez azt jelenti, hogy a kimeneten akkor jelenik meg 0 V-os szint, amikor a DSP-re 128-at
küldünk ki, míg 000 esetén a negatív maximum, 255 esetén pedig a pozitív maximum jelenik
meg.

Ha ezt a jelet a kimeneten egy aluláteresztõ szûrõvel megszûrjük akkor a kimeneten már
egy tiszta szinuszos jelet kapunk.

Most nézzünk meg egy függvényt amellyel elõ tudunk állítani egy periódus szinuszos je-
let:

void SzinuszHullám(void)
{
for(i=0;i<255;i++)                             //256 különbözõ  pontban adjuk meg a
{                                                    // szinuszhullám pontjainak értékeit
  hullam[i]=floor(32* sin(i*pi/32)) ;// beolvassuk az értékeket egy
}                                                   // adattömbe
}                                                        //a függvény vége

Egyenirányító
áramkörSzámítógép Kiskocsi
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Ahhoz, hogy a kiskocsit úgy tudjuk vezérelni, hogy  jobbra és balra is kanyarodjon oda
elsõsorban egy olyan kiskocsi szükséges amelynek mind a két elsõ kerekére  egy-egy  motor
van szerelve, és az ezekre kapcsolt feszültség értékét  egymástól függetlenül tudjuk változ-
tatni, program segítségével.

Ezt a következõ programrészlettel valósíthatjuk meg:
SzinuszHullam();                                     //elõállítja a szinusz hullámot
DSPspeakerOn();                              //bekapcsoljuk a DSP kimenetét
while(getch()== ESC)
    {
        for(i=0;i<256;i++)
             {
                 DSPiras(DirectDAC);    //Direkt DSP írás
                 DSPiras(hullam[i] );       //az adatállományban lévõ adatokat
                                                     //kiküldjük a DSP-re
                 KimenetBal(bal);            //a sztereó bal kimenete
                                                    // erõsségének a vezérlése
                 KimenetJobb(jobb);       //jobb kimenetének vezérlése
                 Pause(p);                     //várakozás
             }
       }

A programrészletben a KimenetBal() és a KimenetJobb() függvényeket a Keverõ regiszterei
segítségével  hozzuk létre amelyek az értékeit  a táblázatban már megadtunk.

Ebben a programrészletben, ha a bal és jobb változók egyenlõek akkor  a kiskocsi elõre
vagy hátra fel; halad, ha a bal és jobb változók különbözõ értékûek akkor a kiskocsi jobbra
vagy balra halad attól függõen, hogy melyik nagyobb.

Ezt a vezérlést meg lehet oldani hang útján is a következõ képpen: egy mikrofonon ke-
resztül bemondjuk a kívánt parancsokat (pl: balra, jobbra, elõre stb.). Ezeket az analóg jele-
ket a hangkártya A/D egysége mintavételezi, utána a DSP olvas() függvény segítségével
beolassuk a DSP-rõl és végül a hangmintákat lementjük a merevlemezre ( kb: 60kbájt). A
kiskocsi vezérlésekor szintén elmondjuk a kívánt parancsot (pl.:balra). Ezt összehasonlítjuk a
merevlemezre lementettekkel és amelyikhez egy általunk megadott küszöb-értéknél jobban
hasonlít, annak függvényében növeli vagy csökkenti a programban lévõ bal és jobb változó-
kat.

Mielõtt az összehasonlításhoz érnénk, szinkronizálni kell a merevlemezre lementett
adatokat a memóriában lévõ adatokkal. Vagyis meg kell határozni, hogy hol kezdõdnek az
információt tartalmazó adatok, mind a memóriában, mind a merevlemezen lévõ állomán y-
ban. Erre azért van szükség, hogy az összehasonlítást mindkét szó elején kezdjük el és ezáltal
nõ a valószínûsége annak, hogy a helyes parancsot válasszunk ki. Ezt pedig úgy oldhatjuk
meg, hogy figyeljük a beolvasott jelek spektrumát és amelyik kisebb mint egy általunk meg-
határozott érték és az elõfordulásuk egymást követõen meghalad egy bizonyos számot azo-
kat nem olvassuk be a memóriába.  Ezáltal meg tudjuk határozni, hogy mikor kezdtük el-
mondani a kívánt parancsot és mikor fejeztük be.

A motor fordulatszám mérése

A motor tengelyére rákötünk egy kapcsolót, minek segítségével  minden fordulatnál  egy

Motor-forgórész

               kapcsoló

aluláteresztõ
szûrõ számítógép
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impulzust nyerünk, és ezeket az impulzusokat egy szûrõn keresztül (amely a tranziens ára-
mokat levágja és egyben védi a hangkártya bemenetét)  rákötjük a hangkártya mikrofonbe-
menetére.

Ebben az esetben DMA átvitelt használunk.
A vezérlõ és a hangkártya megfelelõ beállítása után, a hangkártya, a mintavételi frekven-

cia által megszabott idõközökben DMA átvitelt kér, és elvégzi az adott feladatot (leját-
szás/felvétel). Tehát ezután csak annyi dolgunk van, hogy megszámoljuk egy fordulat alatt
hány mintavételünk volt (N) és ezt megszorozzuk a mintavételi frekvencia által megszabott
idõtartammal (t). E szorzat eredménye már egy fordulat idõtartamával lesz egyenlõ (T).

Vagyis:
T=N.t   [s/fordulat]

Hõmérsékletmérés

A hõérzékelõ ellenállásról (termisztor) a hõmérséklettel exponenciálisan változó feszült-
séget a mikrofonbemenetre kötjük, amelyet a hangkártya A/D átalakítójával mintavételez-
zük. Ebben az esetben ajánlatos ADPCM kódolást használni, amellyel kevesebb hibával
tudjuk kódolni az analóg jelek kisméretû változásait.

Ezeket a kódokat beolvassuk a hangkártyáról (N) és utána a beolvasott értékkel arányos
hõmérsékleti értéket  kiíratjuk a képernyõre (T).

Vagyis: T=K.N  [Co  ]
Ahol - K egy arányossági tényezõ, amelyet kisérletek segítségével meghatározhatunk.
Ugyanezt a programot kis módosításokkal használhatjuk hõmérséklet vezérlésre is. Eb-

ben az esetben úgy járunk el, hogy a hangkártyáról beolvasott értékeket  összehasonlítjuk
egy általunk meghatározott értékkel amely a kivánt hõmérséklettel van összefüggésben. Az
összehasonlítás eredményétõl függõen a kimeneten nem adunk ki vagy kiadunk egy bizo-
nyos frevenciájú és amplitúdójú jelet ( amely bekapcsol egy fûtõáramkört).
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A galvánelemekrõl
I.rész

A békacombtól az elektromos hajtású jármûvekig

Bagdad közelében végzett régészeti ásatások során találtak egy tárgyat, melyet a régészek
méltán a mai egyenáramforrások õsének tekintettek. Egy 28 cm magasságú agyagedény,
benne egy rézhenger, s ettõl aszfalttal elszigetelt vasrúd képezte a leletet. Ennek a berende-
zésnek a pontos másolatába, ha savas vagy lúgos oldatot töltöttek, akkor az egy 0,5 V
feszültségû, néhány mA erõsségû áramot szolgáltatott. Feltételezhetõ, hogy kisméretû
ezüsttárgyak aranyozására használták ezt a több mint kétezer éves áramforrást, mely valami-


