az erdő-őrzés megkönnyítése czéljából, s hazánk több vidéke
viszonyainak ismerete által látja indokoltnak.
Ezek után a bizottság tisztelettel kéri a képviselőházat^
kegyeskedjék a cziinbcn foglalt törvényjavaslatot, általánosság
ban, valamint részleteiben is, a bizottság által tett és felsorolt
módosításokkal elfogadni.
Budapest, 1879. áprilhó 3-án.
Tisza Lajos, s. k.,

Báró Perényi Zsigmond, s. k.,

az erdőügyi bizottság elnöke.

az erdőügyi bizottság előadója.

Egy uj szerkezetű fatörzsmérő műszer.
Irta : B e 1 h á z y Emil, m. kir. erdőrendcző.

1. A műszer

czelja.

Az ezen leírásnak tárgyát képező műszer feladata lehe
tővé tenni, hogy a fatörzsek köbözéséhez szükséges méreteket
minden számtani mívelct mellőzésével elég pontosan megtud
hassuk anélkül, hogy a köbözendő fát le kellene dönteni.
Az e czélra eddig szerkesztett és alkalmazott műszerek
közül kiválik a Pressler-féle iránycső és a Brcymann-féle álta
lános mérő műszer. Az iránycső segélyével az iránymagasságot
elég pontosan megtudhatni, de más köbözési módhoz szükséges
méretek kipuhatolására nem alkalmas; ennél nagyobb hátránya
pedig az, hogy szerkezete távcsövekre nem lévén alkalmazható,
használata korlátolt. A Breymann-féle műszerrel a törzs átmé
rőjét annak bármely magasságában meglehet határozni, de
ehez számtani műveletek és segédtáblák szükségeltetnek. A
többi e czélra alkalmazható műszer részint az adatok pontos
ságára, részint a kezelés egyszerűségére nézve többé-kevésbé
hiányos. Mind e hiányokat pótolni akarja az uj szerkezetű

fatörzsmérő. Ezen
mérő gyanánt is
következik, hogy
tolásához csupán
vetlen megmérése

műszer azonkívül kisebb távolságoknál táv
használható, mely körülményből azon előny
a törzsköbözésre szükséges méretek kipuhaa törzs alsó átmérőjének átlalóval való köz
szükségeltetik.
2. A műszer elmélete.
1-ső ábra.

Az arányos háromszögeknél
(1-ső ábra) ABC
és abC,
to
vábbá A' B' G és a* b' C, nem
különben a b e és a' b' & az egyfektü vonalak közt a következő arányegyenleteknek van helye
a b

Cd

~

A~B

a' b'
A'

B' ~

UD

.

.

.

.

.

Cd
~CD

ebből következőleg, ha (mint az ábrában) A' B' =
a b
a' b'

CD'
CD

továbbá:
a h

cd

a' b'

c' d

vagyis 3. és 4-ből:

1,
2,
AB

2-ik

ábra.

j

C

E

Úgyszintén (2. ábra)
az EFf és cif
vala
mint E'Ff és c'df ará
nyos háromszögeknél ,
hol cd és c'd egyenlők
az 1. ábrában ugyan
azon betűkkel jelzett vo
nalakkal :
0,

F

7,
mely utóbbi két egyenletből következik:
C

ll

F

e' tl

F

ö,

EF

vagyis az 5. és 8. alatti két egyenletet összehasonlítva:
Cl)

FF

~Wj?
Hasonlóképen az 1. ábra ABC, ahC, A"B'C
és a'b'C
valamint abc és a'b'c' háromszögeiből a következő arányegyen
letek vonhatók le:
ab
A B
9,
ab
A^W'
"
"
ab
cd
10,
c~n

a'b'

c d

melyekből következik:
AB

cd

A"B"

~c d

11.

r

A 2. ábra cdf és fFE valamint c' cl f és fF' N három
szögekből továbbá a következő arányegyenleteket írhatjuk:
cd
JF

df
~~

E~F

'

"

"

'

*'

"

és 4 r r =
f F'

c

d

fF'

S v r , vagyis, mivel P N —
FN
_ JJ_

F

O J

EF:

'
, q

F

1

0

f

a 12. és 13. alatti egyenletekből következik:
J ± = - l *

H.

cd
fF'
:
.
mely utóbbi a 1 1 . alatti egyenlettel összehasonlítván, lesz:

Tegyük már most fel, hogy az 1. ábrában CD és CD'
két különböző távolságot, AB — A'B'
pedig egy hozzá
derékszögben fekvő vonalat jelent, melynek hossza meg van
mérve; továbbá hogy ab a távcső vízszintes keresztszála, mely
yli?-vel párhuzamosan fekszik, ac és bc pedig két egymást
bizonyos állandó szög alatt keresztező szál, mely síkjában
akként fel és le mozgatható, hogy metszpontjuk c mindig az
ab szálhoz derékszögben gondolt cd vonalba esik; továbbá fel
téve, hogy ezen mozgás a 2. ábrában c E-vel jelzett egy
hevederre átszármaztatik, mely f pontjában az EFf cd síkban
forgatható olyformán, hogy midőn az 1. ábrában a c pont
c'-be jön, a 2. ábrában a cE heveder &E' vonalba esik:
akkor, ha az AB és A' B' vonal két végpontja A és B
(illetve A' és B') O-ről megirányoztatik, és az egymáshoz
változatlan fekvésben alkalmazott ac és bc szálpár annyira
feltolatik, hogy a szálak az első megirányzásnál a CA és CB
irányvonalakat, a második megirányzásnál pedig a GA' s ille
tőleg CB' irányvonalakat metszik, a cE heveder fordulása
által az FG vonalon letüzött részek EF és E' F az I. alatti
egyenlet nyomán arányosak a CD és CD' távolságokkal.
Ha tehát bizonyos távolság CD — 1 számára EF
szintén = 1-nek tétetik és az FG vonal ezen EF = 1
mérték szerint van beosztva, akkor egy más tetszés szerinti

távolság CD' az M' pontnál leolvasott egységösszegnek
felel meg.
Ha ellenben egy és ugyanazon távolság CD mellett két
különböző átmérő AB és A" B" végpontjait irányozzuk meg
C-ről és a szálpárt ismét akként állítjuk be, hogy a szálak a
CA és CB, illetőleg GA" és CB" irányvonalakat metszik:
akkor a heveder az első beállításnál ÍX,CE,
a másik beállí
tásnál pedig a c' E' vonalba esik, miáltal az E M vonalon az
ME, illetőleg MN részek tűzetnek le, melyek egyenlők az
fE illetőleg fF' részekkel, és a II. alatti egyenlet szerint
arányosak az AB és A"B"
vonalakkal.
Ha tehát bizonyos távolság CD mellett (melynek a mu
tató táblán EF felel meg) AB = 1 számára fF szintén
= 1, és az fii vonal az fF — 1 mérték szerint van be
osztva, akkor egy más átmérő A" B" mérete az F' pontnál
leolvasott egységhányadnak felel meg.
Legyen már most A' B' valamely tetszés szerinti átmérő,
CD' tetszésszerinti távolság, és az A' és B' végpontok megirányozásánál a szálpár ac és bc annyira feltolva, hogy c pont
c'-bc esik, tehát a heveder a c' E' állásban: akkor a távolság
mérete a mutató táblán leolvasható, ha az átmérő ismeretes,
és megfordítva az átmérő leolvasható, ha a távolság ismeretes.
Fentebbi fejtegetésnél egyszerűség tekintetéből nincsen
még számba véve azon körülmény, hogy a vastagság és távolság
megmérése t á v c s ő v e l eszközöltetik. Nézzük most, milyen
változást tesz e körülmény az I. és II. alatti egyenletben. A
láttani táv- (és Vastagság-) mérés a távcső azon tulajdonságán
alapszik, melynél fogva az a tárgyakat bizonyos arányos mé
retben állítja szemünk elé; ezen arányosság azonban nem
terjed ki az irányvonal egész hosszára, s illetőleg nem követ
keztethető az 1-ső ábra CAB és Cab, továbbá CA"B"
és
Ca'b', valamint CA'B' és Ca'b' háromszögek hasonlatossá-

gaból, hanem azon arányos háromszögekben leli alapját, me
lyeket a megirányozott tárgyról a távcső tárgylencsébe beható
és az első (megfordított) képet alkotó láttani sugarak képeznek.
E kép ugyanis akként keletkezik, hogy a lencse láttani köz
pontján áthalad*) sugarak töretlenül ugyanazon irányban mennek
tovább, azon sugarak pedig, melyek a lencse gyupontján
keresztülhaladva a lencsét érik, annak másik oldalán megtörve
és pedig a láttani tengelyhez párhuzamosan haladnak tovább;
ott pedig, ahol mindakét féle sugarak egymást metszik, kelet
kezik a kép, melynek mérete ennélfogva azonos azon két
pontnak egymástőli távolságával, melyben a gyuponton keresz
tülhaladó sugarak a lencsét érik. Ez utóbbiak tehát két
hasonló háromszöget abc és ABc (3-ik ábra) képeznek. Le
gyen már most
3-ik ábra.

TI =» az irány
vonal összes hossza
a távcső vízszintes
forgó tengelyétől a
tárgyig (a fatörzs
hossztengelyéig);
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11' = az irány
vonal hossza a
tárgylencse
gyupontjától a tárgyig;
g = a tárgyloncsc gyutáva;
t = távolság :i
tárgylencse és a

távcső vizszintes forgó tengelye közt;
A == a fatörzs átmérője (avagy a vizszintes lécz hossza);
a = annak a tárgylencse által létrehozott képe;

k — a képsikban keletkező kép mérete:
akkor az irányhossz
II = H' + g + t
15.
A két háromszög abc és A Bc (3-ik ábra) hasonlatossága
folytán pedig:
A

=

16.

^

a

<j

Ha most ugyanazon / / ' mellett egy más átmérő A'
tárgylencsével a' képet ad, akkor ismét
w

A-

,

'

A

— — —, tehát — =
a'

a

<j '

A

a

.

— is:
a'

miután pedig a tárgylencse által létrehozott képek arányosak
azokkal, melyek a képsikban keletkeznek (a mennyiben a =nk,
hol 11 ugyanazon távcsőnél — legaláhb egyenlő minőségű sze
mek számára — változatlan) ennélfogva lesz:

W

és mivel k és k' az első ábrában ab és a'&'-nek felel meg,
a 4. és 14. alatti egyenletek folytán:

í
A-

£L
fT

tehát ugyanazon arányegyenlct, mint a II. alatti; megjegyzendő azonban, hogy ez arány nem az egész irányhossz H
mellett, hanem annak II' része mellett áll fenn.
Ha ellenben ugyanazon átmérő A mellett a hossz H'
változik, akkor a másik hossz II" számára 16. szerint lesz:
— =

— , mely utóbbi a 16. alatti egyenlettel egybe

vetve ad
j^- =
II'

~ ,

vagyis fentebbiekhez képest

i'

1F' —

T

1

és a 4. és 8. alatti egyenleteknél fogva
II'
1F'

EF
'ff

8

'

mely arányegyenlet egyezik az I. alattival; a mint azonban
látni nem az egész irányhosszra vonatkozik, hanem csak azon
részre, mely a tárgylencse gyupontjától a tárgyig terjed
(tehát mindig g + í-vel kissebb mint II).
Ebből következik, hogy ha az átmérőket és az irányhosszakat közvetlen leolvasás által akarjuk megtudni, a mutató
táblán a távolságok mérczéjét FG olyformán kell számoznunk,
hogy midőn FF és FF' a TF és II" hosszaknak felelnek
meg, -&-nél és E'-núl nem a 77' és JEP-nak megfelelő méter
számot, hanem II + g + t illetőleg II" + g + t, azaz az
egész hossznak 11 megfelelő számot olvassuk. Ezt egyszerűen
azáltal érjük cl, hogy a számozás sempontját nem F-hc
helyezzük, hanem ettől balra annyi egységhányaddal, amennyi
a g + t távolságnak felel meg. Miután egy és ugyanazon
műszernél a g és t méret változatlan, azt a műszerész puha
tolja ki, s a számozást c szerint rendezi be.
Az egyes műszer-részek méretei nincsenek bizonyos mér
tékhez kötve, csupán azok viszonylagossága, mely a felsorolt
arányegyenletekben van kifejezve, figyelembe veendő.
Meg kell azonban jegyezni, hogy miután a képnek méretértéke (azaz az a == nk egyenletben az n) az egyéni szem
minősége szerint kissé változik, a mutató tábla mindig az
illető működő egyén által állítandó be a kellő helyzetbe arra
nézve, hogy a heveder forgó pontja f a szálak síkjától c d a
megfelelő távolságban df legyen.
Amint a rajzokból és egyenletekből látni, a pontosság
legkevésbé sem szenved azáltal, ha a szálpár síkja (a b c) nem
éjien tökéletes derékszögben áll az ABC
síkkal; ép oly
kevésbé szükséges, hogy a mutató tábla síkja az előbbi két
síkkal derékszögben álljon. Ellenben elkerülhetlen szükséges,
hogy a mutató tábla hosszvonalai fJ(tehát
F'N és FG sat. is)
egyenközü síkban legyenek az iránysikkal ABG
és hogy a
ERDÉSZETI LAPOK.
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mutató tábla akként legyen elhelyezve, hogy midőn a szálpár
metszpontja c az ab szálba illetőleg d pontba esik, mely eset
ben vagy AB=1$
vagy pedig DC—<^,
a heveder is a dJ
vonallal pontosan egybevágjon.
A mi a magasságmérőt illeti, annak elmélete azonos a
Winkler-féle dendrometerével, mely utóbbitól az csakis szer
kezetében különbözik.
A magasságmérő elmélete itt is a két háromszögnek
ABC
és a b c (4-ik ábra) hasonlatosságán alapszik, melyből kifolyólag
AB

ab

A~G ~~
,
BC

es

, — •
A ü

~

a

.

.

7

'

bc

.

.

.

z,

ac

: a kis háromszög (ab c) oldalai arányosak az
ABC
háromszög oldalaival; ha tehát A C távolság ismeretes, akkor
az A B magasság, valamint a B C távolság is a magasság
mérőn közvetlenül leolvasható. Ez ugyanis egyenlő mérték
szerint van beosztva, ugy az cf mint az eg oldal hosszában,
s ugyanezen mérték szerint be van osztva a függély c s is.
Ha tehát az első mcgirányozásnál a függély mutatóját az
A C távolságnak megfelelő méretre, azaz a pontra állítjuk be,
és az e ponton keresztül a c d semponti vonalra derékszögben
fekvő vonalat m n magunknak megjegyezzük, akkor a máso
dik mcgirányozásnál ezen m n vonalat a függély a b pontban
fogja metszeni, miáltal „ugy az A B magasság, mint a CB
irányvonal hossza is meg van határozva; ugyanis a magasság
AB=oa + ob, vagyis (miután a számozás a szélső vonalo
kon gh és ef és pedig d-ib\ mint scmponttól kezdve h felé és g
felé, illetőleg r-től f és e felé van alkalmazva) AB = dr + dp;
az iránysugár hossza pedig (ha a függély mutatóját a b metszpontra állítjuk) a függély en olvasható le, azaz
CB—bc.
Ezen adatok segélyével, melyek a törzsnek bármely magas
ságában fentebbi módon közvetlen leolvasás által meghatároz-

11,7,0,7.

hatók, az átmérőket is meg lehet tudni, ha az AC távolság
ismeretes. Minthogy pedig, a mint előbb láttuk, ezen távolság
a műszeren közvetlenül leolvasható, ha az A pontban mért
átmérő ismeretes, ennélfogva nem szükséges egyéb, mint az
alsó átmérőt átlazóval megmérni s egyidejűleg a műszerrel
megirányozni, s akkor aztán ugyanazon álláspontból a törzsnek
bármely magasságában ugy az átmérőt, mint a magasságot is
közvetlen leolvasás által megtudhatjuk.
(Folytatása következik.)

A talaj és légnedvesség befolyásáról, különösen
fagyok alkalmával.
Ismeretes, hogy a sejtfal különös anyagbői, a sejtenye,
sejtanyagból (cellulosa) áll; de ez csak fiatal sejtekben marad
tisztán, az öregebb sejteket az úgynevezett kéreg-anyag szokta
bevonni, néha azonban a sejtfal egészen uj anyaggá is átváltozhatik.
A bekérgezés alkalmával a falakat belülről más anyag
hatja át, mely a sejtenye részecskéi közé rakódik.
Fagyás és felengedéskor a k é r e g - a n y a g többé-kevésbé
kilugoztatik és ha a sejtfal s ennek tartalma oly természetű,
hogy a bekérgezésnek felengedés után nem kell bekövetkezni,
akkor a növény bármely alkalommal a fagynak ellentáll.
Szerencsétlenségre culturális növényeink nem ilyenek.
Mindaz, ami a sejteket a bekérgezésre alkalmasabbá teszi,
egyszersmind a növények megfagyását is elősegiti.
Miután a bekérgezés a sejtfalak feszültségétől függ, vizs
gáljuk az erre vonatkozó tényezőket közelebbről:
1. Minél gazdagabb a sejtnedv fehérnye és keményítő
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