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Mutatvány Kruspér István sajtó alatt lévő 
„Földmórtanából." 

(XXIV. ábra.) 

118. §. Távmérők. 
1) A közvetett mérésnek azon módjai, melyek az előbbi §-okban előa-

dattak, egyes esetekben igen hasznos szolgálatot tehetnek ugyan, de ismételt 
alkalmazásra igen sok fáradtsággal és idővesztéssel j á r n a k ; minthogy a mun-
ka mindenkor több hossznak közvetlen megmérését igényli. Pedig alig fordul 
elő a gyakorlatban egy-egy feladat, melynek gyors és kényelmes feoldása oly 
kívánatos volna, és credménydúsabbnak lenni Ígérkeznék, mint egy pontnak 
egy más ponttól — a mérnök álláspontjától — való távjának megmérése, az 
úgynevezett távmérés. Ugyanis ha sikerülne egy oly műszert szerkeszteni, mely 
által egy álláspontból a körülötte levő pontok távjait, a méröláncz mellőztévcl, 
olyan kis idő alatt meg lehetne mérni, a mennyi egy szögmérésre kívántatik, a 
nélkül, hogy az eredmény rosszabb volna a lánezmérésnél: akkor a felvétel 
nagyobb részint a sai kőszrendezők alkalmazására szorítkoznék, és gyorsaság, 
s kényelom tekintetéből semmi kivánni való nem maradna. Nem is hiányoznak 
kísérletek ezon czél olérésére, bár az eredményt eddig csak 100°-ot meg nem 
haladó távra mondhatni kielégitönek; mig a gyakorlati szükség legalább is 
3—4 szer olyan nagy távra kiterjed. A feloldás nehézsége a feladat természe-
tében fokszik, mint kövotkező vizsgálatból kitűnik. 

*2) Minden távmérés egy A"ön alapul, molynok egyik oldala cr, a másik-
hoz T képest, következésképen az átalcllonben lévő szög a is igon kicsiny. Ezen 
háromszögbon a ogy legfeljebb 2° hosszú rudat, T pedig a megmérendő távot 
jelenti. Ha most a háromszöget körülbelöl derékszögűnek, vagy egyenszárú-
nak tesszük fel, olegendö pontossággal losz: 

Ta=a, 
Vizsgáljuk meg most, minő hatást gyakorol egy az a, vagy az « megmérésében 
ejtett hiba a T-re. 
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Ha « . . . A«-val változik, akkor T is változni fog. Nevezzük ezen vál-
tozást A. T-nek, akkor lessz: 

(T + /ST) «=a+ Aa. 
obhöl az előbbi egyenletet levonván, marad: 

A T. <*= A « , 
és ezt az első egyenlettől osztván, lesz: 

A T _ A a 
T ~ a ' 

Ezen egyenlet azt mondja, hogy a hányad részéig az a oldalt biztosan meg 
tudjuk mérni, annyadrészéig fogjuk a távot is biztosan meghatározhatni. Egy 
két öles rúd hosszát, rudas körzővel, '/,20oo ölig biztosan meg lehet mérni, 
tehát : 

A « _ 1 _ 1 
a ~~ 2 0 0 0 X 2 — 4000 ' 

mig a lánczali mérés pontossága legkedvezőbb esetben sem nagyobb ' /aooo~nél. 

Az a hossz tehát a távmérés nehézségét toljosséggel nom okozza. 
Másként áll a dolog, az « szögre nézve. Ugyanis, ha n . . . Aft-val vál-

tozik, akkor T is fog változni, teszem azt A 7-vel, és ezen egyenlet áll elő: 
(T+AT) («-}-A«) = 

vagy kifejtvo, és az első egyenletet belőle kivonván, lessz: 
T. A « - F A T. «-F A T . A " = " . 

Feltesszük, hogy az és T-ben lévő hibák oly csokélyek, hogy azoknak szor-
zatát, mint másodrendű mennyiséget, az első rendühöz képest cl lehet hanya-
golni. Tollát elegendő pontossággal lesz : 

T.A*+«.AT=> 
AT. A « vagy = 

Ezonogyonlet is azt mondja, hogy ha T-t bizonyos annyadrészéig biztosan meg-
akar juk határozni, az n szöget is annyadrészéig biztosan meg kell mérni. 
Tegyük fel most, hogy T = 100", a — lu, akkor « = 0'01, mely ívnek kö-
rülbelül 35' = 2100" felel meg. Ha tehát 100° távot 0'°l-ig pontosan meg-
akarunk határozni, mi az egésznok ' / t o o ' e s z i , akkor az nc = 2100" szöget 
2" pontossággal kell meg mérni, mi tökélletesobb szögmérők által is csak liosz-
szasabb munka után, a régi tökéletlenebb szerkezetűek által pedig épen nem 
eszközölhető. Ha pedig T.. 3—4-szer nagyobb volna, akkor a anyiszor kisebb 
lonno, tehát egy m. pereznek csak kis tört részecskéjét lenne szabad liibázn ; 
pedig később látni fogjuk, milyen nehéz, s milyen tökélletes műszerek kíván-
tatnak ahhoz, hogy valamely szöget csak l"-ig is pontosan meg lehessen 
mérni. 

3) Ezen vizsgálatból következik, hogy a szögmérőnek igen tökélletos 
irányzóval kell felszerelve lenni, hogy az irányokat */4—Y/'-ig biztosan*ki 
lehossen tűzni. Minthogy a közönséges nézgék — Stampfer szerint — csak 
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lő"-ig íidnak biztos irányt, távcsöveknél pedig az irányzás biztossága a nagyí-
tással egyenes viszonyban á l l : szükség, hogy a távcső 30—40-szer nagyítson ; 
mihez — egyébként hibátlan szerkezet mellet t— 12—16" gyútáv kívántatik. 
Minthogy továbbá az « szög mindig kicsiny, l°-ot ritkán haladván meg, annak 
megméréssé beosztott körivet nem igényel, hanem egy, a távcső látterében 
helyezett páránymérő eszköz által vitethetik véghez ; honnan ezen távmérők 
láttaniaknak neveztetnek, és leggyakrabban használtatnak. De vannak olyan 
távmérők is, melyeknél a távcső csak az irányok kitűzésére szolgál, a szög-
mérő pedig a távcsőn kivül van helyezve. 

4) A távmérésben két esetet kell megkülönböztetni, u. in. 
először: ha a táv mind két végpontja hozzá férhető ; 
másodszor : ha egyik végpont hozzá férlietlen. 
A mérnököt különösen az első eset érdekli, minthogy a gyakorlatban 

csaknem minden pont többé kevésbbé annyiban hozzáférhető, hogy abban egy 
segéd egy rudat felállíthat. Hadi czélokra pedig az utóbbi eset bir különös 
fontossággal, a mennyiben az ellenség állásának meghatározására szolgál. 

119. Első eset. Üveg-paránymérö. 
Ha a megmérendő távnak mind a két végpontja hozzá férhető, a szög-

mérésre következő műszerek használtatnak. 
1) Az Üveg-pardnymérö. Ez (1. ábra), egy vékony üveg táblácskából 

áll, melynek közepén egy vonás mm van keresztül húzva, és igen parányi 
egyenlő részekre beosztva. Egy tk. vonal hosszát 30—40 részre be lehet osz-
tani. Az 5-ös és 10-es vonások, könnyebb leolvasás kedvéért, hosszabbak a töb-
bieknél. Ezen üveg táblácska valamely szögmérő — p. o. a 102. §. 5. számá-
ban leirt vonasz — távcsőjének gyúpontjában azon a helyen erősíttetik meg, 
hol különben az irányszálak szoktak kifeszítve lenni, és az mm vonás a 
függélyes szál helyét pótolja. Legyen 0 az álláspont, B a vonal vég-
pontja, BA=a egy rúd, melynek két végin messze látható, czélszerüen a 
1. ábra alakjára, felváltva fehér és veresre festett czéltáblák vannak meg-
erősitve, A'B'—li ezen rúdnak a távcső tárgylencséje által alkotott képe, 
akkor ha a rúd, és képének a tárgylencsétőli távját T, í-nok nevezzük, a 72. §. 
szerint következő arány áll elő : 

T:í = a:h. 
Minthogy pedig láttani törvények szerint 

• JL4.J_-._L 
T ~ t f ' 

hol f a tárgylencse gyútávját jelenti : ezen egyenletekből t kikiiszöböltet-
vén, lessz : 
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A távcső forgástengelye, rendesen annak V3 tájára esik, czélszerü tohát 
ezen pontot állitni fel az álláspont felett, s ekkor T . . . -/., f-el nagyobit 
lesz, tehát : 

2) Ezon képlet azon feltétel alatt keletkezett, hogy a szemloncse egyszerű 
vagy Ramsdon-féle szerkezetű, és a tárgylencse által alkotott kép a parány-
méröre esik. Ha a szemcső Huyghens szerkezotével bir, mint rondesen szokott 
lenni,akkora képlet egy kis módósitást szonvod.Ugyanis okkor a tárgylencse 
által alkotott kép rs a páránymérö háta mögé esvén, a gyűjtőlencse által a 
párányméröre visszahuzatik, és tulajdonkdpen az r's' kép nagysága méretik 
mog. Szükség tehát rs-et r's' által kifejezni. Legyen a gyűjtőlencse gyútávja 
= / , , akkor a 84. §. szerint az rs képnok a gyüjtőlencsétőli távja = 
f i , az r's'-6 pedig = V3 . / , tohát a 72. §. szer int : 

r s : r V = - L / , : - ! - / , = 3 : 2, 

honnan következik: 
3 " z. 3 i. rs = —r s . azaz: h ——h'. 
U ml 

Ezen értéket a fentebbi ogyanlotben helyottesitvén, lessz: 

t—— fX-^L 
3 h'' 

és ha a kép a paránymérőnek n osztályrészét fedi, s ogy osztályrész hossza 
p-nek neveztetik, akkor a fentebbi ogyonlot ezzé válik : 

T— -5- f-i-— 
3 • / " r 3 pn 

Ezen egyenletbon a, f , p állandó mennyiségeket jelentenek, és csak egyedül 
n változó. Ha tohát az ogyoa tagok állandó együtthatói rövidség okáért M, 
A^-nek novoztotnek, a táv általános egyonlotét is igy lobot irni : 

N 
n 

3) Az M és N értékét logczélszorübbon ugy lehet meghatározni, hogy 
két, lehotőlog különböző táv mind lánczczal, mind a távmérővel megméretik. 
Novezzük a lánczmérés oredményoit T, T'-nek, a paránymérőn leolvasott ré-
szek számát n, íi'-nok, akkor lossz : 

N N 
T=M-f—. T'=M4-—, 1 11 n' 

mely egyonletokből M és ^kiszámít ta thatnak. Ha kettőnél több mérés tétetett, 
akkor ezeket párosával össze lehet foglalni, és mindenik párból M, A-et ki-

számitni. Az oredméuyek egymástól egy kevéssé különbözni fognak, minthogy 
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az észleletek több, kevesebb hibának ki vannak téve; tehát a különböző érté-
kek közötti számtani középet kell vennünk, s ezeket az M és N igazi értékei 
gyanánt tartanunk mind addig, mig tökélleteaebb mérésekre szert nem 
tohetünk. 

Az ckképen meghatározott © egyenlet után egy táblácskát lehet kiszá-
mitni, melynek első rovatában az ?;-ek, másodikban pedig a megfelelő T-k 
jegyeztetnek fe l ; ugy, hogy a gyakorlatban mindon számítás megkíméltetik, s 
a keresett táv a táblából kiiratik. 

4) Meg kell még említni, hogy a "rúd közepét az irányvonalra merőlege-
sen kell tartani. E czélból a rúd hosszára merőlegesen, a szem magasságában, 
egy kis irányzó csövecske van'megerősitve, melynek egyik nyilt végin egy, a 
rúd hosszára merőleges szőr szál van kifoszisve, a másik bcfenekelt végi pedig 
egy kis lyukacskával van ellátva. A segédnek tehát a rudat ugy kell tartani, 
hogy a csővön át nézvén, a szőrszál a mérnök főjét messe. 

5) Magában értetik, hogy a távmérő által a táv az irányvonal hosszant 
határoztatik meg, melyet még szükség esetében a vizszintes síkra kell 
vetni. E czélból a távcsőnek magasságmérő készülékkel kell felszerelve 
lenni. — 

Az üveg paránymérönok főgyengéje az, hogy az osztályrészekot csak 
szabad szabad szemmel lehetvén apróbb részekre osztani, «-et legfeljebb csak 
0"l-ig lehet leolvasni. Legyen a távcső gyútávja 12", és a paránymérönok egy 

V" l" 1 
osztályrésze = — = =5^5=, akkor ez a tárgyloncse középpontjából „ „ 

oU 00U I2.00U 
= 0*000233 szög alatt látszik, melynek 48" felel meg. Ennélfogva a legkisebb 
megmérhető szög=5" , moly sokkal nagyobb, mint sem a gyakorlati szükséget 
kielégíthetné. 

120. §. Csavar-paránymérö. 
1) Sokkal nagyobb pontosságot szolgáltat a csavarparánymérÖ. Ez áll 

egy, (2. ábra) a távcső gyúpontjában az a, a vezotékek közt fel s alá mo-
zogható rámából b, melynek felszínén egy vizszintes fekvésű pók szál c van ki-
feszítve, és egyik oldalán egy finom metszésű csavar d megerősítve, melynek 
ann ya e, a hosszában mozogható orsó körül foroghat. Az anyacsavar körülete 
100 egyenlő részre van beosztva, melyen egy fordulatnak V100 részét, sőt mi-
után egy osztályrészt még szabadszemmel 10, legalább 5 egyenlő részre bizto-
san be lehet osztani, annak '/500 részét le lehet olvasni. Az egész fordulatokat 
egy, a ráma belső űrében, a z / / , csavarokkal megszorított diaphragma felüle-
tén lévő fogas rudacskán <7 lehet megszámlálni, melyen a fogacskák a csavar 
lépéseivel egyelők; ennélfogva az irányszál, mindon csavarfordúlással, egy 
foggal mogyen odább. Ezen beosztás kezdőpontja egy pókszállal m van meg-
jelölve, mely a diaphragmán a c irányszállal párhuzamosan feszíttotik ki. 
Ezon kivül a diaphragmán még egy másik szál li is van az előbbire merölege-
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sen kifeszítve, s ezek együtt a távcső keresztszálait képezik. Ezen keresztszá-
lak, a c szálnál egy kevéssé mélyebben feküsznek azért, hogy az utóbbit 
felettök el lehessen tolni, a nélkül, hogy egymásba ütköznének. Végre megem-
lítendő, hogy a k rugó a rámát mindig felfelé tolja,s ekképen a csavarnál a 
holt mozgás elháríttatik. 

2) Ezen műszernek használata következő. Miután a távcső a rúdra irányoz-
tatott, s az m szál a magasság mérő iv paránycsavarja által azon czéltáblára tö-
kéletesen beállíttatott, mely a távcsőben felül látszik, a c szál a paránymérő csa-
var e által a másik czéltáblára beállíttatik, s a csavar állása n leolvastatik. A 
csavar beosztása rendesen úgy van intézve, hogy ha az m és c szálak egymásra 
esnek, a mutató 0-án ál l ; s ezen esetben az előbbi §. © képlete itt is érvé-
nyes. Ha pedig a fentebbi körülmények közt a mutató m-en állana, akkor a 
fentebbi egyenletben n helyett n—m-et kellene tenni, tehát lenne : 

T=M-{- A 

n—^m 

A mi a csavar általi paránymérést illeti, miután nem nehéz olyan csa-
vart készitni, melyen l*'-re 100 — 120 lépés esik, egy lépést pedig az anya-
csavar beosztása által 500 részre be lehet osztani, a legkisebb megmérhető 

1 " 1 " 

hossz = !20 5 0 0 = 60000> 8 a távcső gyútávja 12", akkor a legkisebb 

megmérhető szög ^ P qoqo | ->~ 0'0000014, közel 
121. §. Reichenbaeh távmérője. 

1) Ebben a távcső diaphragmáján két vízszintes fekvésű pókszál van 
kifeszítve, melyeknek egymástóli távja változatlan; a rúd pedig egyenlő 
részekre van beosztva. A régibb ily nemű műszereknél mindenik szálnak kü-
lön szemlencséje vol t ; de az ujabbaknál csak egy közös lencse van alkalmaz-
va. Ezen távmérőnek elmélete az elöbbioktől igen keveset különbözik. Nevez-
zük a két szál közötti távot /i-nak, akkor a 119. §-ban kifejtett elsőbb képle-
tek itt is érvényesek, azzal a különbségei, hogy itt h állandó, a pedig változó. Ha 
tehát az állandó együtthatók M, A7-ol jelöltetnek a táv képlete lesz : 

T=M+Na. 
Megemlitendő, hogy a rúdon az a értékei helyett a megfelelő T-ket lehet 

felírni úgy, hogy azon a távcsővel közvetlen a keresett távok olvastatnak le. 
Ha a T értékei számtani haladványt képeznek, akkor a megfelelő a-k is 

ilyen haladvány tagjaiból fognak állani, következésképen a rúd beosztása 
egyenletes fog lenni. Ugyanis ha két távot T, T', a megfelelő rúdhosszakat 
pedig nr, rt'-nek nevezünk, lesz : 

T—M^-Na, 
T'=Mi-Na 



ezeket egymásból kivonván, lesz: 
T— T' = N(a—a), vagy 

azaz: a távok növekedése a rúdhosszak növekedésével állandó viszonyban 
áll. Innen a rúd beosztásának készitésére nézve következő szabályt lehet el-
vonni. A távmérőt egy köriilbelől vízszintes síkon kellőleg elhelyezvén, állit-
suk fel a rudat 20''-nyi távban; állítsuk be az egyik irányszálat a rúd végin 
már előre megjelölt vonásra, s jegyezzük meg azon pontot, melyet a második 
irányszál metsz. Ezután ismételjük ezen műtéteit 100°-nyi távban. Ez által a 
rúdon két pont állapittatik meg, melyek 20u-és 100"-nek felelnek meg, s a köz-
beeső hézagot 80 egyenlő részre kell osztani, és ezen osztályrészeket százon 
felül is folytani. Legjobb az osztályrészeket fehér lapon vastag fekete vonalak 
által jelölni meg, melyek közül minden ő-ik liosszabra van húzva, a tizedik 
pedig számmal ellátva. Egy osztályrészt szabadszemmel még apróbb részekre 
be lehet osztani. 

*2) Az Ertel, müncheni gépész által készített Reichenbach-féle távmérő-
rúd beosztásának kezdő pontja annak felső végin C-nél van (3 áabr), és a 
távcső alsó irányvonalát ezen pont felé kell irányozni, mig a felső irányvonal 
a rúdnak valamely más pontját D találja. Minthogy pedig a rúd a föld felüle-
tére körülbelül merőlegesen áll, a mennyiben a PO irányvonal, melyet a segéd 
a mérnök felé intéz, A /i-vel közel párhuzamos : innen következik, hogy a rúd 
azon darabkája CD, mely a két irányvonal közé esik, a távcső közép vonalára 
OE ferdén ál l ; ennélfogva a D-nél történt leolvasás a távot egy kicsit nagyobb-
nak adja, mint kellene. Hogy tehát a CD darabból az OE távot helyesen 
lehessen meghatározni, a T képletében a, azaz DC helyett DG-1 kell tenni, 
mely utóbbi OE-re merőleges. Úgyde : 

DG = CD X cosGDC, 
a GDC szög pedig = EOP szöggel, mivel száraik egymásra merőlegesen álla-
nak. Nevezzük ezen szöget t-nak, akkor, lesz : 

DG— a coss, 
s ezt helyettesitvén lessz : 

()E — M-\-Na coss. 
Tekintetbe vévén pedig, hogy M. . 2—3 lábat soha meg nem halad, és coss a 
gyakorlatban 0'8-nél soha sem kisebb, elég közelítéssel lehet tenni: 

OE=(M-\-Na) coss= T. coss, 
hol T a rúdon leolvasott tökélletlen távot jelenti. Ezután az EOP derék 
A - t ö l lessz : 

OP— OEX coss = '1. coss 2, 
és végre, ha az OE iránynak megfelelő hajlásszöget, melyet a távcsővel 
összeköttetésben lévő magasságmérő íven kell leol /ásni , w - nak nevez-

M.-mérnök egyesület közi. II. köt 3 0 
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zük, honnan az OP hajlásszöge = a>—f-nek találtatik, az OP, vagy — a mi 
csaknem egyre megyen — AB vonal vizszintes vetülete lessz : 

V=OPX cos (w—s) = Tcoss cos(m—«) . . . © 
Az t szög meghatározására az EOP A szolgál,melyben EP=CP—CE=l— 7« 
OE pedig a fentebbiekből ösmeretes, tehát : 

l— 7o a 
SWÍ s — . 1. cose 

honnan következik : 
• o 2 l ~ a 

sin 2f = —y—. . . 

Az © és J) egyenletekben foglaltatik a Reichenbach-féle távmérés végfelol-
dása, t. i. az í értéke a 2) egyenletből kiszámíttatván, az © egyenletből a táv 
vetülete meghatároztatik. Ezen utóbbi képlet szerint egy táblát is lehet kiszá-
mitni, mely a vetület értékét a T és wargumentumok után szolgáltatja. Ilyen 
táblák találtatnak Bauernfeind gyakorlati mértanában, melyek az Ertel műhe-
lyéből kikerült távmérők számára vannak kiszámitva, és bajor lábra vonat-
koznak. 

3) A Reichenbach-félé távmérő fő becse annak egyszerűségében áll, 
melynél fogva a mérnök akármely jó távcsős vonaszt távmérővé átalakitni ké-
pes, a nélkül, hogy gépész segitségére szorulna; mig a többi távmérők csak 
ügyes művész által készíttethetnek. 

*4) Az eddig előadott távmérők azon feltétel alatt keletkeztek, hogy a 
rúd képe tökélletesen az irányszálak síkjába esik, nem azért, mintha a képet 
nem lehetne eléggé tisztán látni, ha az egy kissé a diaphragmán kivül áll is ; 
hanem azért, hogy a kép hossza az irányszálak közti távval tökélletesen 
egyenlő legyen. Minthogy pedig a kép helye a távcsőben a tárgy távjához 
képest változik, szükség a szemcsövet minden tárgyra külön beállítni, hogy a 
kép és irányszálak közt legkisebb ingadozást se lehessen észrevenni, különben 
a kép hossza hibásan méretvén meg, a rúd távja is hibásan fog kijönni. Legyen 
ugyanis a 5. ábrában ?••«, a rúd képe, mm a diaphragma, akkor az o-ban lévő 
szemnek úgy látszik, mintha a diaphragmának r', s' pontjai a kép r, s pont-
jaival összeeesnének, ennélfogva az rs=h helyett r's' méretik meg, és a kettő 
közti különbség lesz a kép megmérésében onnan eredő hiba, hogy a szemcsö 
nincsen helyesen beállítva. Legyen a szemlencse gyütávja ~ qp, a diaphragma 
és a kép közti táv, vagy a szemcső beállítási hibája Aq>, rs—h, és r'u || os ; 
akkor ru az rs és r's' közti különbséget ábrázolja, és ha ez A^-nak nevezte-
tik, az or's', és r'u r hasonló Z^-ekböl lessz : 

<f • A <P = r's': ru—h—/\h : vagy közel —h: A h . 

A<J> A h tehát cp h 
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Úgyde a táv egyenletéből T=M-\—y, lia T és h változóknak tekintetnek, 

következik : 

s ezeket egymásból kivonván, a változás értéke lessz : 
N N _ N&h h 

h±Ah h ~~ h(h-\-Ah)' h h 
N 

Minthogy pedig M.. 2—3'-at meg nem halad, t ehá t— közel =T, lehet tenni : 

A T_ Ah 
T ~ h ' 

és a fentebbi értéket helyettesitvén, lessz: 

A T_ A<P 

Ezen egyenlet nyilván mutatja, hogy ha T-t ,/li,00-nyi pontossággal akar juk 
meghatározni, a szemcsőt annak gyútávja V1000 részéig pontosan kell beál-
jitni, mi ha nem lehetetlen is, mindenesetre igen nehéz, és időveszteséggel j á ró 
dolog, minthogy <j> rendesen kisebb l"-nél. 

Ugyanezen eredményhez jutunk, ha a szemcsőt Huyghens-féle szer ke" 
zetünek gondoljuk, valamint akkor is, ha a Reichenbachféle képletet T— zl/-f-
Na vesszük vizsgálat a lá ; úgyhogy az, általános szabálynak tekinthető. 

122. §. Stampfer távmérője. 
1) Ezen készülék, mely a tudós szerző által szerkesztett lejtmérőnek 

lényeges alkotó részét teszi, de önállólag is minden távcsöves vonaszon alkal-
mazható, legegyszerűbb alakban a 4. ábrából könnyen megérthető. Egy 
vizszintes tengely körül forogható rudacska A mind a két végin derékszög 
alatt fel van hajtva, és villa alakú. Egyike ezeknek B, a távcső forgás 
tengelyének, — mely két csavar C hegyei által képeztetik, — ágasul szolgál; 
másika pedig D a távcső fel és lefelé való mozgását vezeti, D mellett az A 
rudacskán egy lyuk van fúrva, melyen egy finom lépésű csavar megyen 
keresztül. Ennek egyik végi a távcsővön E-nél meg van erősítve, a másikra 
pedig anyacsavar van fel csavarva. Ezen anyacsavar a rudacska alsó lapját 
egy kis gömbölyeg gödröcskében érinti, és egy mérsékelt erejű rugó F az 
érintő felületek közt bizonyos feszültséget hoz létre, mely által a holt mozgás 
megsemmisíttetik. A távcsőnek a C tengely körüli forgásszöge a csavar által 
méretik meg, melynek egész lépései a D ágas oldalán lévő osztályzaton, egy 
fordúlatnak apróbb törtrészei pedig az anyának 100 egyenlő részre osztott 
körületén olvastatnak le. E czélból mind a két osztályzat mutatóval J, J' van 
ellátva, a távcsőben irányzó keresztszálak vannak kifeszítve, s az A rudacska 

30* 
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még egy magasság mérő ivvel felszerelve, hogy az irányvonal hajlásszögét 
meg lehessen mérni, és a ferde távot a vízszintesre lehessen vetitni. Ezen 
magasságmérő ívnek mutatója J" úgy van megállapítva, hogy ha a távcső 
láttengelye az A rudacskával s a vonaszszal körülbelül egykőzü, akkor a 
mutató 0-án áll. De ezen párhúzamosság nem csak az J ' , hanem a többi 
mutatók állásától függ, minthogy a csavar forgatása által a távcső és az A rúd 
közötti hajlásszög változik. Ezen álláspontot így lehet meghatározni: állítsuk 
be az J" mutatót az iv o pontjára, és a vonaszt az asztal-táblára tévén, — mely 
körülbelül vízszintes lehet, ámbár nem kell szükségesképen annak lenni; — 
forgassuk a csavart, mig a vizszintes fekvésű szál valamely távol lévő tárgyat 
metsz ; húzzunk a vonasz éli mellett egy finom vonalat, és olvassuk le a csa-
var állását, melyet m-el akarunk megjelölni. Ezután tegyük a vonasz élit 
megforditva a vonal mellé, ugy hogy a távcső az asztal-tábla alá essék, s a 
csavart forgatván, állítsuk be a vizszintes szálat ismét az előbbi pontra, s a 

mutató ál lását — m ' olvassuk le E k k o r a keresett párhúzamos állásnak "'"hüL 

fog megfelelni. Mert az irányvonal első esetben a párhúzamos fekvésen felül, 
a másodikban pedig azon alúl egyenlő hajlásszögeket fog képezni; ennélfogva 
a párhúzamos fekvésének a csavar számtani közép állása fog megfelelni. 

2) A Stampfer távmérőjének használata következő. Miután a segéd 
egy 1—2°-es rudat, mely a 1. ábra szerinti két czéltáblával van ellátva, a 
B pontban (6. ábra), függélyesen fel állított, a mérnök pedig az A pontban 
a távmérőt vízszintesen elhelyezte, a távcső irányvonalát körülbelől a rúd 
közepére irányozza, s azt ebben az állásban a szoritó készülék által meg-
erősítvén, a hajlásszöget ip leolvassa. Ezután forgatja a csavart, mig a víz-
szintes szál egyszer a felső, másszor az alsó táblára mutat, s a csavar állást 
mind a ké t izben leolvassa. Nevezzük ezeket o, és w-nak, mig a közép vonal-
nak megfelelő csavarállást A-val aka r juk megjelölni; legyen továbbá a rúd 
hossza=«, és a ezéltáblákra irányzott vonalak közti szög = akkor az ABC 
A-ből lesz: 

tehát AC--
sí na 

Továbbá az ACD A-ből lessz : 

mely egyenletet igy is lehet irni: 
a cos2<f-\-cos a " n cos2<t 

gin a 2'f/a 2 s na. 
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Minthogy pedig « . . . :.°-ot soha meg nem halad tgn és sina helyett elegendő 
pontossággal az ivet lehet tenni. Tehát lessz: 

. ^ a \-\-cos2<y a AD=—'———- = cosw-. a 2 rc 

Legyen a csavaron egy lépésnek megfelelő s zőg = p . akkor elegendő pon 
tossággal: 

A 6 meghatározása végett, meg kell mérni egy körülbelül vízszintes 
fekvésű sikon egy vonalat mind lánczczal, mind a távmérővel, s az eredményt 
az utolsó egyenletben helyettesitvén, a 6-n kiviil minden más mennyiség 
ösmeretessé lessz. Ezt tehát ki lehet számitni. 

Az utolsó képletet tábla szerkesztésére a l k a l m a s a b b á lehet tenni, ha 
cosc;" helyett : 1—sin/f"1 tétetik, s akkor lessz : 

AD— — sincp- . . . © 
o—u o—u 

hol mind a két tagot külön táblákba lehet szerkeszteni. Az első tag szolgál-
tatja a ferde távot, de csak közelítve, a mennyiben a rúd a közép irányvo-
nalra nem áll merőlegesen, mint kellene lenni ; a második pedig az első tag 
pótlékát, és ez mindig csak kis értékkel bir. 

*3) A © képlet azon feltétel alatt keletkezett, hogy a csavar k-ra, volt 
beállitva, midőn a távcső a rúd közepére irányoztatott ; ennélfogva q> a valódi 
magassági szöget jelenti. Szükség volna tehát minden távmérésnél a csavart 
eleve k-ra beállítni, mi tetemes időveszteséget okozna. De ezen beállítás 
szükségét el is lehet kerülni, ha a szög a X-ra beállítás elmulasztása miatt 
kiigazittatik, mit igen egyszerűen lehet eszközölni. Ugyanis ha a két czéltáb* 
Iára irányzott vonalaknak megfelelő csavar állások o és w-nak neveztetnek, 

akkor a rúd közepére irányzott v o n a l n a k k ' csavar állás fog megfelelni. 

Tegyük fel most hogy k' > k, akkor ha a csavar mutatója /f'-en áll, a távcső 
irányvonala azon iránytól, mely a csavar k ál lásának megfelel, (k '—k) p=x 
szöggel hajlik előre lefelé, ennélfogva a rúd közepére beállittatván, qp is x 
szöggel nagyobbnak fog megméretni, mint kellene. A kiigazított hajlásszög 
tehát (f—-* fog lenni, és 

r r 
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A x értékét csak 4—5' pontossággal szükséges meghatározni ezen képlet 
szerint: 

s a számítás k önnyitésére egy kis segédtáblácskát lehet készitni, mely a % 
értékét o-\-u argumentum után szolgáltatja. 

4) Ezen távmérés tökélletességéhez megkívántatik, hogy a csavar for-
gatása közben a tábla fekvése, s az A rúd hajlásszöge legkevésbé se változzék ; 
különben az a szög hibásan méretnék meg. Ezen feltételnek pedig eleget tenni 
igen nehéz, minthogy már a napsugároknak az állvány lábaira hatása is ész-
revehető változást okoz. Más részről meg az állványnak időközbeni változását 
észre sem lehet venni, minthogy az irányzás a czéltáblákra egymásntán tör-
ténik. Innen lehet kimagyarázni, hogy noha a csavarnak Q'002 fordulása az 
irányvonalban már észrevehető változást okoz, ismételt mérések sokkal 
nagyobb különbségeket mutatnak, úgy hogy a mérési hibát szabad ég alatt, 
különösen verőfényes időben, középszámmal O'OOö fordulásnál alig lehet 
kisebbnek venni, mely a Stampfer lejtmérőjén létező méretek szerint, — hol 
egy fordúlatnak körülbelöl 11' felel meg — 3"-t teszen. 

5) Ezen távmérőtől a Stampfer lejtmérőjén látható szerkezet abban 
különbözik, hogy a lejtmérőnél a magassági ívet egy szintező pótolja. De a 
lejtmérő távmérésre kevésbé alkalmatos, minthogy a magossági szöget csak 
8—10u-ig lehet vele megmérni, és csak magasság-mérési czélokra, s az ezzel 
összefüggésben lévő távmérésre van szánva. Ennélfogva annak idejében a 
magassági méréssel együtt fog tárgyaltatni. 

1) Minden eddigieket felülmúl — a mérés tökélyét illetőleg — követ-
kező, általam a Fraunhofer Heliometere után szerkesztett távmérő. Ebben 
a tárgylencse (8. ábra), közepén két részre van metszve ; egyik, A, a 
távcsőben szilárdúl bevan foglalva, másik pedig, B, a C, C vezetékek kőzt 
fel s alá mozogható D lemezen van megerősítve. Ezen lemez egy, körülbelül 
a távcső gyúpontjából leirt körívben egy finom lépésű csavar által E moz-
gattatik, melynek egész fordúlatai számát az oldalt látszó léptéken F, a tört 
részeket pedig a csavaranya karimáján, mely 100 részre van beosztva, lehet 
leolvasni. A beosztás úgy van készitve, hogy ha a tárgylencse mind két felének 
láttani középpontjai egymással összeesnek, ennélfogva a két fél egy egészet 
képez, a mutató < -án áll. A szemcsö Ramsden-féle, keresztszálakkal ellátva, 
melyek a távcsőt minden más mérések eszközlésére is alkalmatossá teszik. 
Végre a távcső magasság mérő ívvel van ellátva. 

2) Ezen távmérőnek elmélete következő: Legyen a megmérendő távban 
egy 1 — 2° hosszú, czéltáblákkal ellátott rúd felállítva (7. ábra), úgy, hogy 
a távcső láttengelye a rúdra körülbelöl merőleges legyen. Irányozzuk a távcső 

123. §. Új távmérő. 
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vizszintes szálát az alsó táblára B, okkor, ha a tárgylencse két felének láttani 
középpontjai összeesnek, a rúdnak csak egy képe áll elő a távcsőben. Ellenben 
ha az E csavart forgatván, a nevezett láttani középpontok egymástól külön-
válnak, mindenik lencsefél külön képet fog alkotni, és a csavar forgatása által 
oda lehet vinni a dolgot, hogy a B és C tábláknak a két lencsefél által 
alkotott képei egymást takarni fogják. Tegyük fel, hogy ezen eset valóban 
beállott, akkor az A képet és a B, C tárgyakat összekötő vonalak mindig az 
illető lencsefél láttani középontján menvén keresztül, az Auv, és ABC A - e k e t 
hasonlóknak lehet tekinteni; tehát ha BC — a, AB — T, uv — h, Au =: í-nek 
neveztetnek, lessz: 

T:a=t:h, 
Úgyde láttani elvek szerint: 

1 , 1 1 
T—t 1 t ~ f> 

hol f a távcső gyútávját je lent i ; ezen két egyenletből t kiküszöböltetvén, 
lessz : 

t = t ' ^=rv a g y köze l i tve 

Czél szerű a távot itt is a távcső forgástengelyétől számitni, mely körül -
belöl a távcső közepére esik; ekkor a fentebbi értékből '/a-/-öt le kell vonni, 
és lessz: 

T—J- -U f?L 
2 h ' 

Legyen a csavar lépésének hossza —p, a leolvasott csavarállás = n, akkor 
h—ifp, és helyettesítés által lessz : 

hol M és N állandó együtthatókat jelentenek. Az állandók meghatározása 
119. §. 3 szerint történik. 

3) Az előbbiekből önként érthető, hogy a B lencse mozgásának füg-
gélyes síkban kell történni, valamint a rúdnak is ugyanazon síkban kell 
állani. Ezt onnan lehet megitélni, hogy ha a csavar forgattatik, a két féllencse 
által alkotott képeknek egymás felett, nem egymás mellett kell állani. 

4) Ezen távmérő czélszerü voltát különösen emeli azon körülmény, hogy 
a mérés ismétlése a csavar elfordítása által igen gyorsan eszközölhető. Az 
ál lványnak a munka közbeni ingadozása sem képes a mérésre károsan h a t n i ; 
minthogy ezen hatás mind a két képre egyenlő lévén, azoknak egymáshozi 
fekvésében változás nem történik. 

124. §. Második eset. 
A második eset, midőn t. i. a táv egyik végpontja hozzáférhetlen, sokkal 

nehezebben oldható fel, mint az első ; minthogy akkor az alapvonalnak a mérő 
eszközben kellvén helyezve lenni, az 3—4'-nál hosszabb nem lehet, ha csak a 
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műszert, tetemes súlya miatt, haszonvehetetlenné tenni nem akarjuk. Mint-
hogy pedig hasonló körülmények közt a háromszöghon kisebb oldalnak 
kisebb szög áll általellenében, szükségesképen a szögmérés nehézségei is 
nagyobbak lesznek az elöbiéknél. 

Ezen feladat feloldására^következő műszerek szerkesztettek: 
1) Paccecci pantometruma. Ez áll (9. ábra) két, keresztszálakkal ellátott 

távcsőből A, ]>, melyek közül A egy 3—4' hosszú erős, ráma alakú táblán 
szilárdúl megvan erődítve, B pedig egy pont 0 körül foroghat. A táblán egy 
kis, legfeljebb 4—5° hosszú, beosztott ív van megerősítve, melynek közép-
pontja az 0 pontban van, s a távcsövei egy Nonius van összekötve, melynek 
segítségével 2—3' -et le lehet olvasni. A Nonius úgy van helyezve, hogy ha a 
távcsővek irányvonalai párhuzamosak, a mutató O-án áll. Ezen párhúzamos-
ságot, a 114. §. 4. szerint, valamely igen távol eső pontra irányzás által lehet 
előállítni, s ha a mutató valamely 0-tól különböző állást = m mutatna, ez a 
Collimatio hibát ábrázolná, melyet minden mérésből le kellene vonni. 

Ezen műszer használata következő. Miután a tábla körülbelül vízszintes 
fekvésbe hozatott, az A távcső valamely tárgyra beállíttatik, mely a C pont-
ban, vagy annak közelében látható. Ezután a B távcső 0 körül forgattatik, 
mig annak látvonala is ugyanazon tárgyra mutat, s a Nonius leolvastatik. 
Akkor könnyen érthetőleg a DOC szögöt mértük meg, mely egyszersmind az 
OCA — a szöggel egyenlő. Ennélfogva az OCA derék / \ -ben , melyben OA = a 
az alapot, AC = T pedig a távot képezi, lessz: 

Az a értékét nem közvetlen mérés által, hanem czélszeriibben úgy kell 
megállapítni, hogy a mezőn egy közép hosszaságú vonalat mind lánczczal, 
mind távmérővel megmérünk, s a méreteket a fentebbi egyenletben helyet-
tesítvén, az a értékét belőle kiszámítjuk. 

A vízszintesre való áttétel ezen feladatnál csekély jelentőségű, minthogy 
a ferde táv és annak vízszintes vetülete közti különbség rendesen a hiba 
határai közé esik. Ezért a műszeren a vízszintező készülék szükségtelen. 

2) Stampfer hadi lávméi oje. Stampfer a linczi erődítések felszereléséhez 
egy távmérőt készíttetett, mely egyszerűsége miatt említést érdemel. Ez (10 
ábra) egy 3—4' hosszú, 3 ' átmérőjű csőből áll. melynek felső végin egy, a cső 
tengelyére merőleges csap körül forogható tükör A, alsó végin pedig a cső 
tengelyére 45" alatt hajlott síktükör B szilárdúl van megerősítve. A két tükör 
üveg oldalai egymás felé vannak fordulva. Oldalt a csö végin, annak ten-
gelyére merőlegeson, egy kis távcső T van helyezve, melynek alsó fele a B 
tükör által el van takarva. Mind a két tükör előtt lyukak vannak a csövön 
metszve, melyeken keresztül a távol tárgyakból C kijövő sugárok mind az A 
tükörbe, mind a távcsőbe juthatnak. Az A tükör tengelyéről egy hosszú rúd 
l> nyúlik le, mely egy csavarral E van összeköttetésben, s ennek segítségével 
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atükört tengelye körül lassú forgásba lehet hozni. Az E csavar forgását részint 
egy számlálón, részint a csavar fejénok körületén le lehet olvasni. Végre a cső 
egy 5' hosszú pálczán G van megerösitve, mely a földre állíttatván, a távcső 
épen a szem magasságába esik, s a műszerrel való mérés kényelmesen eszközöl-
tethetik. 

3) A mérés módja ez: A műszer az álláspontban körülbelől függélyes 
állásban tartatván, a távcső a megmérendő távban valamely tisztán látható 
pontra irányoz tátik, s a csavar forgattatik, mig ugyanazon tárgyból jövő 
sugárok egyszersmind az A tükörből a 7?-be, s innen a távcsőbe vettetvén, 
képet alkotnak. E szerint a távcsőben a tárgynak két képe látszik egyszerre* 
melyeket a csavar forgatása által a láttér közepében tökélletesen egymásra 
lehet állítni, és a csavar állását leolvasni. Tegyük fel most, hogy ha egy vég-
telen távban lévő tárgynak képei összeesnek, a mutató 0-án áll, akkor a csa-
var által fentebb megmért szög a tükör fordulását jelenti, ez pedig az 58. §. 
szerint fele a CAC = a szögnek. Legyen AD = l, egy csavarlépés hossza — p, 
AB = a, BC= T, akkor : 

^ , y, a al M 
t ' n 'Apn u ' 

hol Megy állandó együtthatót jelent, és a fentebbiek nyomán közvetett mó-
don határoztatik meg. 

Ezen műszerrel a tapasztalás tanitása szerint '/ino> legfeljebb V200 Pon" 
tosságot lehet elérni. 


