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A méter-rendszer jövőbeli prototypjének keresztszelvénye. 

Az „Engineering" után. 

Tresca, a „Conservatoire des Arts et Métiers" aligazgatója s a nemzet-
közi méterértekezlet tagja, nem régiben nyújtotta át a párisi Akadémiának a 
nemzetközi méterértekezlet által elfogadott prototy p-m éter keresztszelvényé-
nek ismertetését, melyben azon okok is foglalvák, melyeknél fogva ama ke-
resztszelvény elfogadtatott. 

Alapos megvitatás után ugyanis az ideesatolt ábra szerinti közelítőleg 
természetes nagyságban rajzolt keresztszel-
vény fogadtatott el. I 

Ismeretes dolog, hogy a hajlásnak ki- t||A ! Sgj 
tett rúdban, a közönyös tengelyt (neutrale [ / f f 
Axe) kivéve, melynek hosszasága változatlan . _.-J|flljiSC-
marad, minden más rész hosszasága változni M j 
szokott úgy, hogy a közönyös tengelyen fölüli j ^Ü] 
részek rövidülnek, az alóliak pedig hosszab-
bulnak. E szerint tehát az elfogadandó proto- • 1. ábra 
typ-méter vonások általi meghatározása azon 
közönyös tengelyen volt eszközlendö, mely hajlás általi változást nem szen-
ved. Tudni kell ugyanis, hogy a nemzetközi méter, hogy minden kopástól 
megóvassék, vonásos méter lesz, nem pedig véglapú. Ámbár az érdekelt álla-
mok kívánságára véglapú méterek is fognak szerkesztetni. 

Az említett czél elérésére többféle alak használása kisértetett meg. így 
például a rúdba, annak félvastagságáig érő lyukak vagy vályúk vágattak s a 
hosszaság a vályúk végeire jelzett vonások által határoztatott meg. Az érte-
kezleti tagok véleménye szerint azonban az efféle készülék előállítása több 
nehézséggel járna, mint magának a pontos hossznak megjelzése. 

Az elfogadott keresztszelvény X alakú két részét összekötő vízszintes 
tábla felső oldala a keresztszelvény közönyös tengelyével összeesik s így a 
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hosszaságot meghatározó két vonal ezen tábla fölületén jelölendő meg. A hő-
mérsék változásainak tekintetéből is szükséges, bogy a hosszmeghatározás 
magában a közönyös tengelyben történjék. A prototyp fölületeinek egyikére 
ható hömérsékváltozás ugyanis, az ezen fölületben fevkő parányokat össze-
húzza vagy kiterjeszti. 

Az elfogadott keresztszelvény méretei olyanok, hogy az egész terület 
egy 150 négyszög milliméternyi négyszöget tölt be. Tehát másfélszer akkora, 
mint az archívumbeli régi prototyp. Tehetl&nségi nyomatéka azonban 39-szer 
akkora. 

Az elfogadott keresztszelvény több más előnyös sajátsággal is bír, me-
lyek közül még csak azt említjük meg, hogy a keresztszelvény felső V alakú-
része vályút képez, melybe a hőmérő fektethető, minek oly hatása van a hő-
mérőre, mintha magában a méter-prototyp anyagjában feküdnék. 

Mint az ábrából látható, az elfogadott keresztszelvény nem egyszerű és 
előállítására a kovácsoló, hengerező, simító és gyaluló mesterségeknek közre 
kell működni. De jó fémnek is kell annak lennie, mely az említett műtéteket 
szerencsésen kiállhatja. 

A vályú feneke vagyis a tábla, melyen a hosszmeghatározás jelöltetni 
fog, könnyebben csiszolható, mintha helyette lyukak volnának. 

Az uj méter-prototyp lesz tehát az első lépték, mely közönyös tengelyre 
alakíttatik és rajzoltatik. Az uj alak kétségkívül más fontos esetekben is fog 
még alkalmaztatni, például mozgó részek gyanánt nagy pontosságot igénylő 
niveau-műszereken. 

Közli: E. B. 


