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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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Makó Béla

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-
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lyen ok folytán nem vált széles körben ismertté és feledésbe merült. Hosszú idõ telt el, míg a
jelenséget és felhasználhatóságát újra felfedezték.

A XVI-XVII. században az elektromágneses jelenségek vizsgálata megindult, de mond-
hatni, „vakvágányra” is jutott. A XVIII. század elsõ felében fordult a természettudósok
érdeklõdése ismét az elektromos jelenségek felé. Szinte divattá vált a század közepén a fõúri
szalonokban elektromos kísérleteket végezni. Ebben az idõben az orvosok is felfedezték a
villamos jelenségekben rejlõ lehetõségeket. Luigi Galvani (1737-1798), a bolognai egyetem
anatómia professzora is vizsgálta az elektromosságnak az állati szervezetre gyakorolt hatását.
Egy leideni palack két pólusát egy szétboncolt béka combjához érintette, s erre az izmok
összerándultak. Nagy döbbenetet okozott, amikor észlelte, hogy a jelenség akkor is
megismétlõdik, ha nem használ elektromosságot keltõ készüléket. Errõl így számol be:

„... de fogtam az állatot és bevittem egy zárt szobába, ott ráhelyeztem egy vaslemezre; és
amikor a lemezt  az idegbe akasztott rézkoronggal megérintettem, ugyanazt a görcsös ránga-
tózást figyeltem meg, mint azelõtt. Más fémekkel is próbálkoztam hasonló eredménnyel... A
nem vezetõkkel semmi hatást nem kaptam. Ez eléggé meglepõ volt, és ahhoz a sejtéshez ve-
zetett, hogy az elektromosság magában az állatban székel, egy sejtés, amelyet az a megfigye-
lés is megerõsített, hogy egyfajta szubtilis idegfluidum (hasonló a leideni palack elektromos
fluidumához) köti össze az ideget az izommal, amikor az összehúzódások létrejönnek.”
Észleléseit 1791-ben közölte az „állati elektromosság fajtáiról” címen. Kortársait megdöb-
bentették közölt tényei és tömegesen ismételgették kísérleteit. Lényeges elõrelépést a jelen-
ség tisztázásában csak a páviai egyetemen tanító Alessandro Volta (1745–1827) fizikus tett.
Õ a kísérletei során rájött, hogy a jelenség szempontjából semmi kitüntetett szerepe nincs a
békának. Az elektromos hatást a két különbözõ fém hozza létre, ha közéjük valamilyen só-
oldatot tesznek. Sóoldattal átitatott bõrrel elválasztott ezüst és cink korongokat, s azonos
sorrendbe rétegezte a fémpárokat egymás felé. Így egy erõsebb elektromos telepet nyert. Ezt
nevezték el már kortársai Volta-oszlopnak. Volta mutatta ki és vizsgálta is, a fémek érintke-
zési feszültségét (lásd részletesebben Firka 1996-97/5 számát).

Különbözõ fémpárokat próbált ki. Felismerte, hogy a fémek sorrendbe állíthatók asze-
rint, hogy mekkora a belõlük készített elem „ereje”. Ezt a sort nevezték el tiszteletére Volta-
féle feszültségi sornak.

Volta felfedezésérõl írásban értesítette a század végén a Royal Society elnökét, aki 1800-
ban le is közölte a dolgozatot. Ugyanebben az évben már megjelent W. Nicholsonnak (1783-
1815), Volta barátjának, kivel megbeszélte kísérleteit, egy közleménye, amelyben a Volta-
oszloppal végzett vízbontásról számol be. A ma már banálisnak tûnõ tények akkor nagyon
nagy jelentõségûek voltak. A sztatikus elektromosságot alkalmazó dörzselektromos készülé-
kekkel nem lehetett tartós és erõs áramot elõállítani. A Volta-oszloppal erre lehetõség nyílt.
Megvalósult a feltétele az áramot vezetõ folyadékok és olvadékok elektromos árammal való
bontásának, az elektrolízisnek. Ezzel nagy lendületet nyert a kémia fejlõdése.

H. Davy (1778-1829) olyan anyagokat, melyeket hõbontással nem tudott átalakítani, vi-
zes oldatban ,megpróbálta elektromossággal. „Megpróbáltam felbontani a tûzálló alkáliákat
rendes hõmérsékleten telített vizes oldataikban... de csak a víz bomlott fel, csak hidrogén és
oxigén fejlõdött”. Szerencsés ötlettel szilárd lúgokkal folytatta kísérleteit. Ezeknél tapasztalta,
hogy nem vezetnek, s akkor megolvasztotta õket. Davynek 250 elemes Volta-oszloppal
KOH-olvadékot sikerült felbontania, s így elõször, elemi állapotú alkálifémet elõállítania
(1807). Egy éven belül ezzel a módszerrel Na-, Ca-, Ba-, Sr-t is elõállított. A magnéziumnak
csak az amalgamját sikerült elõállítania.

Davy tanítványa és barátja M. Faraday (1791-1867) a vizsgált elektrokémiai jelenségek-
nek a mennyiségi viszonyait is vizsgálta, és felfedezte az elektrolízisnek az alaptörvényeit. A
Volta, Davy, Faraday eredményei és saját kísérleti megfigyelései alapján, J. J. Berzelius (1779-
1848) az egész szervetlen kémiát új alapokra helyezte, kidolgozta az elektrokémiai dualista
elméletét: „az atomok mind két fajta elektromosságot tartalmazzák, ezek polárosan helyez-
kednek el bennük, valemelyik elektromosság azonban dominál; ... a vegyrokonság nem más,



1999-2000/1 63

mint a részecskék elektromos polaritásának hatása.” Az egyenáram nyerésével alkalmas, már
különbözõ kivitelezésû kémiai áramforrásokat Galvani tiszteletére galvánelemeknek nevez-
ték. Mûködésük, alkalmazhatóságuk hosszan foglalkoztatta, s foglalkoztatja ma is a kutató-
kat.

1889-ben H. W. Nernst (1864-1947) a galvánelemek mûködési elvét akarta tisztázni, s
erre kidolgozta ozmóziselméletét. Kimutatta, hogy a galvánelemek elektromos feszültsége a
cellát felépítõ két elektród feszültségébõl (elektródpotenciálok) számítható, s ezek mindig az
oldott anyag minõségétõl és koncentrációjától függenek. Feltételezte, hogy a saját ionjainak
oldatába merülõ fém és az oldat között elektrolitikus oldási nyomás jön létre, amelyet az ol-
dat ozmózisnyomása ellensúlyoz. A galvánelem mûködésekor az egyik fém oldódik, a másik
pedig kiválik, attól függõen, hogy melyik erõhatás nagyobb. Felállított egy egyenletet a gal-
vánelem „erejé”-nek meghatározására, amely az ionkoncentráció- és hõmérsékletfüggést is
megadja. Egyenletét ma is használjuk.

Mindezek a megsejtések és magyarázatok még az elektron felfedezése elõtt születtek,
amikor még nem sokkal többet ismertek az atomok mibenlétérõl mint az ókori görög gon-
dolkodók.

A XIX. sz. legvégén, az elektron felfedezésével megteremtõdött a feltétele a modern
kémia fejlõdésének, s ezen belül az elektrokémiai folyamatok értelmezésének, így a galván-
elemek mûködése magyarázatának is.

A Volta által szerkesztett áramforrásokban két fém sóoldattal volt közvetlen kapcsolat-
ban. A fém elsõfajú vezetõ, mozgékony elektronjai biztosítják a vezetést, a sóoldat másod-
fajú vezetõ, benne a mozgékony ionok vezetik az áramot. A galvánelem két elektródból áll.
Az elektrolitokkal való érintkezési felületeknél, a két fázis között potenciálkülönbség lép fel,
ezt nevezzük elektródpotenciálnak. Ennek nagyságát gyakorlatilag közvetlenül nem mérhet-
jük. Ha két ilyen különbözõ anyagi minõségû elektródot összekötünk egy ellenálláson ke-
resztül, és biztosítjuk, hogy a két elektrolit ne keveredjen, akkor az elektródok között elekt-
ron áramlás indul meg. A fém felületén a
M+ + e- ℑ M egyensúly megbomlik. Ez úgy állhat vissza, ha beindul a kémiai reakció. Az
egyik (negatívabb potenciálú) elektródon folytatódik a fématomok oxidációja, ez az anód; a
fématomok ion formában az oldatba mennek, s a pozitívabb potenciálú fémfelületen (katód)
a fémkationok redukálódnak. Az oldat szegényedik a pozitívabb potenciálú fém ionjaiban és
gazdagodik a negatívabb potenciálú fém ionjaiban. Az elem addig mûködik (akkor merül ki),
míg nem oxidálódik, vagyis nem oldódik fel az anód teljesen. (folytatjuk)
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