
106 2012-2013/3 
 
 
 

 1994 – ARM Ltd., ARM7 processzor (ARMv3, ARMv4T, 0-60 MHz, 8KB cache 
lehet) 

 1994 – A PowerPC 603 és PowerPC 604 megjelenése. 
 1994 – Az IBM kísérleti PowerPC 615 processzora. 
 1995 – A NEC VR4300 egy MIPS R4300i-en alapuló 64-bites RISC mikroprocesz-

szor, MIPS I, MIPS II, MIPS III utasításkészlettel, a Nintendo 64 játékkonzol pro-
cesszora. 

 1995 – PowerPC 602 – a Motorola és IBM játékkonzolokba szánt, redukált 
PowerPC 603. 

 1995 – Az IBM kibocsátja a Cobra vagy A10 processzort AS/400 rendszerekben. 
 1996. január – MIPS R10000, avagy "T5" – MIPS IV utasításkészletű mikroprocesz-

szor, szuperszámítógépekben való használatra. 
 1996 – ARM Ltd., ARM8 processzor. 
 1996 – Az AMD K5 processzor bemutatása. 
 1996 – Az IBM P2SC bemutatása. Az IBM Deep Blue számítógép, amely 1997-ben 

legyőzte Garri Kaszparovot, 30 db P2SC processzort tartalmazott. 
 1996 – PowerPC 603Q - egy független PowerPC 603 kompatibilis processzor, a 

Quantum Effect Devices (QED) gyártmánya. 
 1996 – Az IBM nagy teljesítményű, több-chipes 4-utas SMP egysége: Muskie, A25 

vagy A30, AS/400 gépekbe. 
 1997 – Bemutatják az AMD K6 processzort (Intel Pentium II ekvivalens). 
 1997 vége – ARM Ltd., ARM9 processzor. 
 1997 – Az IBM RS64 vagy Apache processzora: 64-bites PowerPC RISC processzor, 

RS/6000 és AS/400 gépekben szerepel, ismert még PowerPC 625 és A35 néven. 
 1997 – Sun picoJava I és picoJava II – a Sun Java nyelvspecifikus processzorai, ame-

lyek közvetlenül hajtják végre a Java bytekódot. 
 1998. február 5. – Az IBM a világon elsőként demonstrál egy kísérleti CMOS mik-

roprocesszort, amely 1000 MHz fölötti órajellel működik. Ekkoriban az általános 
órajel 300 MHz alatt jár. 

 1998 október – ARM Ltd., ARM10 processzor. 
 1998 – IBM RS64-II vagy Northstar. 
 1998. október 5. – Az IBM POWER3 processzora. 
 1999. június 23. – Az AMD K7, azaz az AMD Athlon – hetedik generációs x86 tí-

pusú processzor bemutatása.  
 1999 – IBM RS64-III vagy Pulsar. 

 
 

Logikai alapműveletek és áramkörei… 

III. rész 
Készíthetünk több olyan logikai áramkört is melyek kimondottan – direkt – ezeket a 

logikai műveleteket elvégzik. Felépítésük nyilván függ a felhasznált alkatrészek (elekt-
romos, elektronikus) milyenségétől.  

– Amennyiben az izzólámpa (Z) mellett csak két kétállású kapcsolót (X, Y) használunk:  
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● Az „implikáció” logikai áramköre (5. ábra). Logikai függvénye )( YXZ  , érték-
táblázata:  

 
 

X Y YX   Z )( YXZ   

1 1 1 1 1 
1 0 0 0 1 
0 1 1 1 1 
0 0 1 1 1 

5. ábra 

● Kis változtatással – megszüntetve az m és n pontok áthidalását – megkapjuk az 
„ekvivalencia” logikai áramkörét (6. ábra). Munkafüggvénye )( YXZ  , értéktáblázata:  

 

6. ábra  

 
X Y YX   Z )YX(Z   

1 1 1 1 1 
1 0 0 0 1 
0 1 0 0 1 
0 0 1 1 1 

 
– Ezeknek az egyszerű áramköröknek a működése magától értetődik, így a nekik 

megfelelő értéktáblázatok könnyen ellenőrizhetőek.  

Kérdés:  
Léteznek-e más, ugyanazon logikai művelet szerint működő, a bemutatottaktól eltérő 

szerkezetű logikai áramkörök, még ha valamivel bonyolultabbak és tartalmaznak más 
áramköri elemeket is?  

  A válasz igenlő. E célból – találomra, példaként – bemutatunk néhány ilyen „fur-
csa” logikai áramkört, függetlenül, hogy ezeket a gyakorlatban alkalmazzák vagy sem.  

 
● Az „implikáció/ekvivalencia” logikai áramkörei:  
– Erre az első példa legyen egy olyan áramkör, amely a két egyszerű kapcsolón (X, 

Y) és az izzón (Z) kívül csak ellenállásokat tartalmaz. Ráadásul ez az áramkör könnyen 
átalakítható (dugaszolással) az implikációs logikai üzemmódból az ekvivalenciásba (7. ábra).  

Amint látható, áramkörünk egy azonos értékű ellenállásokból (R) felépített hídkap-
csolás.  

Az (X) és (Y) kapcsolóknak az ellenállásokhoz viszonyított sajátos bekötésével 
(egyik az ellenállással sorosan, a másik vele párhuzamosan) a hídkapcsolás kiegyensú-
lyozottságát befolyásoljuk. Felhasználjuk még, hogy a kapcsolók egy bizonyos állásánál, 
a Wheatstone-féle ellenálláshíd kiegyensúlyozott és ekkor az izzó kialszik.  
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7. ábra 

 
– Másodszorra még egy, az előbbihez hasonló, félvezető diódákat is tartalmazó logikai 

áramkör:  

 
8. ábra 

Az áramkört váltófeszültséggel tápláljuk! Ennél is, egy áthidalással (rövidre-záró du-
gasszal), az  implikáció logikai áramköre az ekvivalenciáévá alakul (8. ábra).  

– A bemutatott áramköröknél, figyelembe véve az X és Y logikai változókat (a kap-
csolók állását), elektromos szempontból is ellenőrizhetjük, hogy az izzólámpa (Z) a kí-
vánt logikai munkafüggvény szerint világít-e.  

– Ezeket a logikai áramköröket, didaktikai célzattal, könnyen elkészíthetjük.  
– Találjunk más, még ezektől is különböző, implikáció/ekvivalencia logikai áram-

köröket!  
● Végezetül legyen egy példa a XZ  (szokásos-egyszerű, soros-igen) logikai 

áramkörének egy meglepő, párhuzamos változatára (9. ábra).  
Ennél a váltóáramú áramkörnél két ellentétes irányba kötött félvezető diódával biz-

tosítjuk: 
▪  a kondenzátor vezetését, így az izzó világítását is (Z=1) zárt (X=1) kapcsolóál-

lásnál;  
▪  valamint, feltöltve maradását a kapcsoló nyitott (X=0) állásánál, amikor is az iz-

zón nem folyik  töltőáram (Z=0). 
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9. ábra 

● Feladat:  
Az érdekesség kedvéért keressünk-tervezzünk az és, a vagy, valamint a tagadás áram-

köreihez is ilyen alternatív áramköröket. Például legyenek az és áramkörnél a kapcsolók 
párhuzamosan kötve, míg a vagy és a nem áramkörnél használjunk soros kapcsolást. 
Ezeknél, a kapcsolókon és az izzólámpán kívül, beépíthetünk még diódát, tranzisztort, 
stb. (Lehetséges ötletforrás: [4].) 
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Hogyan tanuljunk? 

Az elemi iskola IV. osztályos Matematika és természettudományok műveltségi terület fi-
zikával kapcsolatos ismereteinek tanítása a felfedeztetéses, avagy kíváncsiságvezérelt ok-
tatása (IBL) alapján 

 
3. rész: Mérés egyenlőtlen karú mérleggel 

 

A probléma meghatározása (a kutatott témával kapcsolatos kérdés megfogalmazása, egy 
előzetes válasz – hipotézis – körvonalazása) 

PROBLÉMA: Hogyan lehet egyetlen ismert tömeggel bármilyen tömegű test töme-
gét megmérni? Mert nem mindig van kezünk ügyében súlysorozat, de még egyenlő karú 
mérleg sem. 


