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5. Az electromotoros ero meresenek egy igen egy-
sserü inödjdröl. Wüllner „Compendium der Physik" czimü munkä-
jäban (II. kötet, 470 oldal) egy Fechnertöl szärmazö modszer van is-
mertetve, mely szerint ket electromotoros ero, E es e, igen egyszerü 
eljärässal hasonlithatö össze. Ha ugyanis a ket galvani-elem eloször ügy 
köttetik össze, hogy aramaik egy iränyüak es mäsodszor ügy, hogy ellen-
tett iränyüak legyenek, s ha az elsö esetben az äram-eröt Is, a mäso-
dikban Id-vel jelöljiik, akkor 

E Is-hld 
e Is Id 

a mi Kirchhof mäsodik tetelebol igen könnyen kinyerhetö. 
Ez a modszer, a mely különben is a ket electromotoros erönek csak 

összehasonlitäsat engedi meg, tehät absolut meres esetere egyiküket is-
mertnek tetelezi fei, meg azzal az alkalmatlansaggal is jar, hogy erö's 
es gyenge äram mereset kivänja, a mi egy es ugyanazon galvanometer-
nel legaläbb is igen bajos dolog es jelentekeny hibäk forräsät kepezi. 

De azon esetben, midön Id a galvanometer tujenek megfelelö ki-
terest ad, az Is äramot egy ismeretes ellenällas w beiktatäsäval ugy 
lehet szabälyozni, hogy ez äram is biztosan merhetö, sot hogy az Id-vel 
egyenlo is Messen. 

Ha Id a galvanometernek tulsägos erös volna, ügy alkalmas ellen
ällas beiktatäsäval segithetünk magunkon; az esetben pedig, midon Id 
tulsägos gyenge, E ket elem összekapcsoläsa ältal nagyithatö, s ehhez 
kepest Id üjabb ellenällas segedelmcvel megfelelöleg szabälyozhato. 

Ekkor 
7S (W+w) == E+e . . . . 1.) 
Id W =E-e . . . . 2) 

hol W a ket elemnek, s a galvatiometernek összes ellonälläsät jelöli. 
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A I.) es 2.)-b61 következik 
3.) E (h—ld)=e (Is-\-ld) - hldw. 

Ha az 7s ismerefces ellenällas beiktatäsäval oly mödon lesz szabä-
lyozva, hogy 

h = ld = 1 
s ha az ismert ellenälläst w'-vel jelöljük: 

e = 1 /«' 
•mely egyenlet, E-töl függetlenül adja e-t. Termeszetesen, ha e-t Vol-
tokban akarjuk kifejezni, /-t Amperekbcn, w'-t Ohmokban kell megha-
täroznunk. 

Ha ily mödon e-t meghatäroztuk, E is meghatärozhatö 3.) sze-
rint, mely termeszetesen Zs-nek w ellenällas melletti megmereset fel-
tetelezi. 

A kiserlet a következö: 
A ket elem E es e, hogy äramuk tetszes szerint megegyezo vagy 

ellenkezö iränyban mehessen, commutatorral lesz összekötve. A rhcostat 
drotjanak ket vege higanyt tartalmazo cseszekbj van märtva, melyok. 
köze egy igen csekely ellenallasu vezeto biUentyüsen iktathato, hogy a 
rheostat gyors ki- es bekapcsoläsa eszközölheto legyen. 

A ket äram iränyvältozäsa es a rheostatnak ki- es bekapcsoläsa 
leghelyesebben egyetlen kezraozdulattal inteztetik, hogy egyidejüsegük 
lehetoleg biztositva legyen, miältal a tü'lengesek felesleges szaporitäsa 
kikorültetik. E vegre a Pohl-fele commutator egy hetedik higanyos csesze 
hozzäadäsäval könnyü mödon ätalakfthatö. 

Dohndnyi Frigyes. 
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6*. Sabal major, Ung. sp. Erdely fossil floräjäban. 
A jelen ev ijyaräü Dr. Staub Möricz ürral, a m. földt, tärsulat titkä-
räval, a nagyenyedi collegiumnak Herepey Käroly tanär ür ältal Össze-
hordott szep äsväny-földtani gyüjtemenyeit megtekintveu, azonnal feltünt 
nckünk egy gyönyörü pälmalevel-lenyomat, melynek különös erdeket köl-
csöuöz a kozetanyag, melyben elo'fordiil. Ez a kozet t. i. kekesssiirke 
csillämos, durva kavicsos homokko', az ligynevezett karpäti homokko-
keplctbol, mely kövületszegönysegerol hires. Herepey ezt a remek nö-
venyi kövületpeldänyt, mely a 45 cm. hosszu, 25—27 cm. szeles es 10 
cm. vastag homokkotäblän szemlelheto, Vegh Istvän katastori becslobiz-
fostöl szorze meg, hi azt Alyinczczcl szemben Borb.ere.knel, a Knies 

http://Borb.ere.knel



