
IX. 

Tálasz Virág Lajosnak Bentle Andor líj táv- és magasság-
mérője feletti bírálatára *) 

BENDE ANDOKTÓL. 

Engedje meg a t. biráló, hogy műszeremet illető bírálatára következő 
ellenmegjegyzéseimet tehessem. 

Nem értem mi czélja van, midőn Sanlaville famérőjének elméletét ismer-
teti a t. biráló akkor, midőn egyúttal elismeri, hogy az — az enyémtől mi birá-
landó s ismertetendő — nem csak állagában, de szerkezetben is határozottan 
eltér, hogy annak elve — a látszög érintőjét s annak növekedését mérve meg, — 
még eddig nem alkalmaztatott, s az épen a S. famérőjétől eltérő ezen tulajdon-
ságai miatt, egészen új. 

Azt hiszem, hogy a háromszögek hasonlóságán alapuló minden egyes vi-
szonylás annyira nem új s egyszerű, hogy nevezett képletek lehozatala S.-nek 
sem érdeme; hanem ezeknek czélszerü új és eredeti alkalmazása a jellemző. 

Biráló úr azon állítása helyességét, hogy nagy menetű csavarokat, kellő 
pontossággal készíteni nem lehet, vitatni nem akarom, de kétlem, hogy az 1 
m.-mes menet már olyan nagy, hogy az már az emiitett cathegoriába esik, s ha 
igen, nem áll annak semmi útjában, hogy a menetek magassága ne legyen ki-
sebbíthető. 

Épen ezen műszert jellemző tulajdon, igen egyszerű módot nyújt meg-
határozni a csavarmenetek értékét, s így bebizonyítható, hogy ezen műszerrel 
lehet pontos eredményeket elérni még akkor is, ha csavarja nincs is mathema-
tikai szigorral metszve; óvakodnunk kell azonban attól, hogy a menetek az 
irányzás gyorsaságának rovására túlfinomak ne legyenek, s elegendő gyorsaság 
és biztosságot combinálva, a lehető legnagyobb meneteknek adandó előny. 

Említett meghatározása az egyes menetek értékének, a használandó méret-
egységben kifejezve külön és összegezve a következő: 

*) L. A magy. mérn. és épít. egyl. Kozl. f. é. II. füzetét. 
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D p. o. egy c. m.-ekre beosztott lépték távja, a műszer forgás tengelyétől, 
d egy a műszerhez foglalt állandó hossz, s ismert mennyiség, h egy csavarmenet 
absolut értéke, s meghatározandó. — H a távcső optikai tengelyének utja a D 
távban levő léptéken, mely függélyes és /i-vnl párhuzamos. 
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He — az első cs. menet érteke 

H1 = a 2-dik » 

Hn az íi-ik 

(h) + Hn). 

Azon esetben ha Hn egész fordulatokat jelent. 
A Hn -f- 1-ik csavar menetben, ha 

annak egy bizonyos hányadát keressük, 
nem kell mást tennünk, mint ezt, az n --)-
1-ik csavar menet absolut értékével szo-
rozni p. o. Legyen 1 cs. menet értéke 0 3 
mm. s van 7" 347 fordulatnyi látszögem, 
az 7-347 X 0*3 — 2'204 mm. s az egy-
szer mindenkorra kiszámított táblázat 
ime így is használható. 

Kiszámítható minden egyes menet 
külön, és ezek különleges értékei, valamint összegeik 0-tól a következő rendben 
1, — 1 + 2 , — 1 —j— 2 —J— 3, — .1 2 -f- 3 -f- . . . n, s minden műszernek 
megfelelőleg ezen értékek annak tartányába beragasztatnak, s ennek folytán 
mindig a tört részek számittatnak csak. 

A csavar-menet értéke a gépész által úgy választható, hogy azok egyen-
lők, s mm.-be kifejezve egyszerű szám legyen, melylyel a szorzás könnyű. 

A csavar lehet kiváltható s közönséges használatra a távmérő helyett egy 
durva menetűvel helyettesíthető. 

A műszer függélyes forgási tengelye az opticai tengely irányában tetszés 
szerint eltolható s kiki beláthatja, hogy a súly pontba tehető, a dimensiokat 
pedig lehet az igények vagy Ízlésnek megfelelőleg kisebbíteni, s így a nevezett 
dolgok egy előre hibáknak be nem tudhatók. 

Azt hiszem, hogy sikerült tisztelt biráló és tagtársamat, a felsorolt hiá-
nyok alaptalansága, s elháríthatóságáról meggyőznöm, s hogy egy ily műszer 
sokoldalú használhatóságát, sikerülend tisztelt tagtársaimnak, talán még ez év 
őszén bemutatnom. 


