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F e l v é t e l e g y a s z t a l á l l á s b ó l . 
VÉSZ A L B E R T T Ó L . 

(X. tábla.) 

A mérnök, midőn valamely vidéket fel akar venni, tudvalevőleg követ-
kezőleg jár el: 

Legelőször is bejárván a fölveendő határt, s a legalkalmasabbnak lát-
szó helyen megválasztván az alapot, kitűzi a fix pontokat, vagyis a leendő 
asztal-állási pontokat, s ezeket azután lehető legnagyobb pontossággal — 
akár grafiee a mér-asztallal, akár még pontosabban trigonometrice egy szög-
mérő eszköz segélyével — felveszi. Ez meglévén, a mérnöknek ki kell 
czövekelnie mindazon pontokat, melyeket fel készül venni, s ezen kiczövekelt 
pontokat kétszer végig járatván a figuránssal, mindegyikre két-két visurát 
húz két különböző fix pontból. Ezeh visurák metszete adja meg az illető pont-
nak fekvését az asztaltáblán. 

Hogy mennyivel lenne az eljárás egyszerűbb cs rövidebb, ha az egyes 
pontokat nem volna szükséges két asztal-állásból megvisírozni, hanem lehet" 
séges volna annak fekvését már e g y asztal-állással is meghatározni, nem 
kell hosszasan bizonyítgatnom. Hogy mást ne említsek, meg lenne kímélve az 
egész czövekelés, miután a kérdéses pontra csak egy visura húzatnék, meg 
lenne gazdálkodva azon idő, melyet az asztalnak másodszori, sokszor igen fá-
radságos tájékozása vett volna igénybe, sőt nem lévén befolyással egy tán 
hibás visura a többi pontokra, nem is jönne a mérnök soha azon helyzetbe, 
mint eddig sokszor, hogy egy bizonyos pontnál észrevevén, hogy nem egyez 
a figuráns által jelölt szám az asztalon következővel, egy egész sor már meg-
határozott pont hamis, és a visurákat ezekre újra kell húzni. 

A használatban lévő távmérők czéljuknak többnyire nem felelnek meg. 
Ezek t. i. oly finom opticai eszközök, melyek segélyével a megvisirozott 
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pont távolságát is megkapni. — Miután azonban őzen műszerek épen finom-
ságuk miatt, a beosztás, melyet le kell olvasni, górcsővel tekintetik meg, 
még a leggondosabb kezelés mellett is, adataik iránt nem bizalomger-
jesztők, világos, hogy a közönséges földmérésnél nem igen nyertek al-
kalmazást. 

A következőkben meg fogom kisérteni egy oly eljárás leírását, mely-
nél fogva egyszerűen, könnyen és biztosan lőhet előre bocsátott triangulatió 
után a felveendő pontokat csak e g y asztal-felállítással meghatározni. 

Legyenek a mellékelt rajzban, mely a felveendő tájnak egy részét ábrá-
zolja, -4, B, C, és D már felveit fixpontok, M, F, legyen a D pontra kellően 
tájékozva felállított mér-asztal, rajta a, b, c és d, a felvett fixpontok. Legyen 
továbbá m, n, o, p, q, r, felveendő. — Mindenek előtt meghúzzuk a mér-asz-
talon a b c, vonalt, és az ennek megfelelő vonalt a természetben, t. i. a B C vo-
nalt, valamely módon láthatóvá tesszük, vagy az által, hogy ekével barázdát 
huzatunk rajta, vagy egyszerűbben, ha benne, hosszúságához mérve, több póz-
nát, 5-—8-at [kitűzünk. Ezen kijelölésnek czélja az, hogy a figuráns, kit ezen 
vonalra küldünk, mindig bizton rajta maradhasson. Ha ez megtörtént, kezdőd-
hetik a visírozás a nélkül, hogy azt czövekolés megelőzte volna, Két figu-
ransra van szükség, az egyik magán a felveondő vonalon megy végig, mind 
azon pontokon állítván fel zászlóját, melyek észrevehetöleg ki- vagy bcszögel-
lenok, a másik pedig szüntelen a B C vonalon jár . Megkülönböztetésül az 
első, p. vörös zászlót, a másik fehéret visz. 

A vörös zászló tehát feláll m-re, ugyanakkor a fehér zászló megkeres-
vén az A m vonal hosszabbítását, az 1 pontban tűzetik ki. Mi a me'r-asztalon 
először meghúzzuk a vörös zászló felé a közönséges visurát, azután még egy 
másikat húzunk a fehér zászló felé. Ez utóbbinak metszete a bc vonallal 
adja meg az 1 pontot, melyet a-val összekapcsolunk; ezen. vonal nem egyéb, 
mint a tormészetes A /-nek megfelelő metsző visura, tehát a közönséges visu-
rávali metszete adja az m pontot. 

Ha a mér-asztalon a két figurans felé húzott visura megvan, mi ezek 
nok „tovább" ot intetünk, s mi alatt a többi fennleírt mütételoket megtesszük, 
az alatt a vörös zászló eljut n-ig, és a fehér zászló feláll 2-be, t. i. az A n 
vonalnak meghosszabbításában. 

Az elébbi eljárás most ismételtetik, és így tovább. 
Természetes, hogy azon helyekon, hol a vörös zászló túl megy a vona-

lon, mint ez pl. p és q pontoknál történik, a vörös zászló igazgatja be a fehé-
ret a A illetőleg q A vonalba. 

Látni való, hogy az egész eljárás a közönséges felvéti módtól csak ab-
ban különbözik, hogy a metsző visura meghuzatása végett itt nem kell az 
asztalt magára az A pontra felállítani, hanem a fehér zászlós figurans segélyé-
vel ezen második visurát már az első asztal-álláspontból lehet meghúzni. Mi-
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után pedig a közönséges felvéti móddal ugyan egy alapelveken nyugszik, 
legalább is egyenlő pontosságú eredményeket ad ; — azért mondom l e g a l á b b , 
mert ezen eljárás egyszerűbben lévén, nem is rejt anynyi hibafogást. 

Végül még megjegyzondö, hogy csak is a felvétel kezdotén kell a termé-
szetben egy egyenest (B C) láthatóvá tenni; a felvétel folyama alatt ezen vo-
nal helyett bármely a természetben előfordúló és már felvett vonalat használ-
hatunk. Valamint a fehér zászlós figuránsnak sem kell magát szüntelen egy 
és ugyanazon íixpont felé igazítani, sőt inkább, ö kiválasztja azt, mely leg-
jobban esik keze ügye alá, csak kellő jelekről kell eleve gondoskodni, hogy 
t. i. a mérnök, ki az asztalnál dolgozik, mindig tudja, mely fixpont felé van a 
zászló irányozva. 






