
2001-2002/1 27

Kõolajkereskedelemrõl és árakról is tudósítanak az i.e. 1875-bõl való agyagtáblák.
Ezek szerint a naft ára egy tizede volt a datolyaszirup árának. Több mint 3000 évig a
kõolaj és cukor ára közötti arány érdekes módon megmaradt. Csak 1973-ban bomlott
meg, amikor az elsõ nagy kõolajár robbanás történt.

Mezopotámia földjén az iráni Zagrosz hegységhez hasonlóan nem csak bitumen tör
fel a felszínre, itt kõolaj források is találhatók. A forrás gödrében fényesen csillog a
barnásfekete folyadék, a felületét félgömbalakúra fújja fel a feltörõ földgáz ami kénhid-
rogént is tartalmaz. Ezért van záptojásszag a környéken. A kõolaj a forrásból csermely-
ként jut tovább, majd patakként folyik, amit a homok lassan elnyel.

A kõolajat orvosságként is használták borogatásra, gyulladás ellen, borba keverve kö-
högés csillapítóként, asztma ellen. Szódával keverve fogfájás ellen, köszvény és reuma
kezelésére. Azt tartották, hogy kénnel égetett bitumen kitûnõ fertõtlenítõ szer és kígyók,
rovarok elûzésére is kiválóan alkalmas. Feljegyezték i.e. 600 körül az utazók, hogy Baku
környékén a földgáz ég. A feltörõ lángoszlopokat istenként imádták (zoroaszter
tûzimádószekta). A Káspi tenger alól feltörõ gáz szélcsendes napokon ha meggyúlt, a
vízfelületet lángok borították el. Jeriko falának tégláit a Holttenger bitumenjével ragasz-
tották össze.

Kallinikosz bizánci építész 650-ben azt észlelte, hogy a kõolajból és égetett mészbõl
álló keverék ha vízzel érintkezik, akkor lángra kap, s azt nem lehet eloltani vízzel. Ezt
nevezik görögtûznek, ami a puskapor felfedezéséig a legfélelmetesebb harci eszköz volt
különösen a tengeri hadviselésben.

Az arabok naftával és égetett mésszel töltött agyagkorsókat hajítottak az ellenségre.
Ezeket tekinthetjük az elsõ kézigránátoknak. Az ókori harcosok „görögtûzbombákat” is
hajítottak. Tûzfegyverként a kõolajat még az elsõ világháborúban is használták a németek
a britek ellen lángszórók formájában. A második világháborúban is használtak még
görögtûzbombákat. 1991-ben az irakiak felgyújtották Kuvait kõolaj kútjait és kõolajjal
töltött lángoló árokkal akarták megállítani az elõnyomuló amerikai páncélosokat.

A következõk számokban a kõolaj természetérõl, kitermelésérõl, vegyipari
jelentõségérõl fogunk írni.

Máthé Enikõ

kísérlet, labor

Logikai áramkörök meglepetésekkel

Az ÉS, a VAGY, és a NEM, logikai alapmûveleteket (melyeket rendre a ¬∨∧ ,,
szimbólum jelöl) szemléltethetjük kapcsolókból, zseblámpa izzóból, laposelembõl ösz-
szeállított egyszerû áramkörökkel is. Megállapodás szerint, a kapcsoló állapotára
jellemzõ x logikai változó értékét jelölje 0, ha az nyitott, és 1 ha zárt! Az égõ z logikai
változója legyen 1, ha világít, és 0 ha sötét! Az említett logikai mûveleteket értéktáblá-
zataik (igazságtáblázat) segítségével értelmezzük (1. ábra). Az ábrán látható még az illetõ
függvényi kapcsolatot megvalósító áramkör is. A kapcsolók állásait változtatva, az égõt
figyelve, a kapcsolások helyességérõl meggyõzõdhetünk!
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Ezek az egyszerû kapcsolások maguktól értetõdnek, jól ismertek, tehát ha valahol so-
ros kapcsolókat látunk, természetesen az ÉS-re, párhuzamosak esetén, nyilvánvalóan a
VAGY logikai mûveletre gondolunk!

De vajon, ez kötelezõen így kell legyen? Nem lehetne-e a párhuzamosan kötött kap-
csolókkal az ÉS, soros kapcsolókkal a VAGY, esetleg a NEM logikai mûveleteket meg-
valósítani?

 Bármennyire furcsának is tûnik, ez lehetséges! Ekkor, a kapcsolók és az égõ mellé,
még más elektromos, vagy elektronikus alkatrészt is be kell építsünk! Az áramkörök
elkészítése úgy érdekes, ha ezeket a „pótlólagos”, kis alkatrészeket, a kapcsolók és az
égõ mögé elrejtve  szereljük. (Ugyanis, ha bemutatjuk az iskolai Szórakoztató Fizika
elõadás furcsa kísérletei között, vele a közönség nagy meglepõdését  válthatjuk ki!)

Nézzük a rejtett alkatrészekkel kiegészített „trükkös áramkörök” kapcsolási rajzát
(lásd a 2. ábrát)!

A „soros” áramkörnél mindkét kapcsolóval párhuzamosan, míg a „párhuzamos”-nál
a kapcsolókkal sorba kötöttünk – ellentétes áramvezetési irányokkal – egy-egy félvezetõ
diódát. És még egy kis ravaszság (ami a nézõközönség figyelmét általában elkerüli):
mindhárom áramkört váltakozó árammal tápláljuk!
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− A „soros” áramkör egyik kapcsolójának zárása esetén lehetõvé válik a váltakozó
áram egyik félperiódusának, a másik kapcsoló diódáján, valamint az égõn
történõ áthaladása. Így, ekkor, az égõ világít. Mindkét kapcsoló zárásakor, nyil-
vánvaló, szintén felgyúl.

Tehát ez, a „sorosan” kötött kapcsolókkal rendelkezõ áramkör, a VAGY logikai
mûveletet valósítja meg!

− A „párhuzamos” áramkör égõjével még sorba kell kötni egy kondenzátort is! Ez
azért szükséges, mert így, ha csak az egyik ág kapcsolóját zárjuk, akkor a kon-
denzátor a diódán keresztül feltöltõdik és az égõn nem folyik áram. Viszont, ha
mind a két ág kapcsolója zárt, az ellentétes irányba kötött diódák miatt, a kon-
denzátor félperiódusonként feltöltõdhet és kisülhet, az égõn váltakozó áram fo-
lyik, vagyis világít.

Tehát a „párhuzamosan” kötött kapcsolókkal rendelkezõ áramkör most az ÉS logi-
kája szerint mûködik!

− A NEM áramkört itt a kapcsoló és az égõ „soros” elrendezésével valósítjuk meg.
Rendesen, ez az IGEN-lés, vagyis a z=x logikáját kéne kövesse! Most a kapcsoló
mögé egy – általa vezérelt – tranzisztort rejtünk el, amely kapcsoló üzemmódban
fog mûködni. Nyitott kapcsoló állásnál a bázis elõfeszültséget kap – a tranzisztor
vezet – az égõ világít. Azonban, ha zárt, a bázis emitter potenciálra kerül – a
tranzisztor nem vezet – az égõ sötét marad. (Az égõvel sorba kötött dióda bizto-
sítja a tranzisztor egyenáramú táplálását.)

Tehát így, az égõvel „sorosan” kötött kapcsolóval rendelkezõ áramkör is modellez-
heti a NEM – vagyis a tagadás – logikai mûveletét!

Továbbá:

a) Próbáljuk a kitûzött feladatot másként, a bemutatottól eltérõen megoldani!
b) A háromváltozós ÉS-, és a VAGY logikai mûveletek esetére egyáltalán léteznek-e

hasonló „trükkös áramkörök”?
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