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Szabó Imre szögmérője. 
Közli a feltaláló. 

Midőn többek fclszóllítására, ezen általam már több év elölt vízszintes 
szögek pontos méréséro szerkesztőit, de csak nem rég magassági körrel ellá-
tott, s lejt- és távmérővé is átalakított műszert bonuitatni magamnak bátorsá-
got veszek: távol legyen tőlem oly igényekkel lépni föl, mintha én ez által 
valami lényeges fölfedezést tettem volna. Czclom csak az, hogy ezen műszer 
szerkezetét tisztelt tagtársaim bírálata alá bocsássam. S ha szaktársaim Íté-
lete műszerem szerkezetében némi elfogadhatót találand, s ha én ez által a mér-
nöki munkálatok megkönnyítéséhez, s a tudomány anyagához csak egy por-
szemmel is járulhatok, az eredmény reám nézve nemcsak kielégítő, hanem 
várakozáson fölüli leend. 

A trigonometriai méréseknek az úgynevozett graphicai háromszögelés 
fölötti előnyénél fogva, már a múlt évtizedben — mint a hatvani uradalom 
mérnöke, s igen kiterjedt földmérési munkálatokra vállalkozó — egy oly 
szögmérő műszer szerkezetének feltalálásáról gondolkoztam, mely a mellett, 
hogy a vízszintes szögek legnagyobb pontossággal történendő mérése czéljá-
nak tökéletesen mcgfeglcljen, oly egyszerű szerkezettol is birjon, melynél 
fogva annak előállítása lőhető kevésbe kerüljön, s így vagyoni korlátoltságom 
határait túl no haladja. Ugyanis tudva van, hogy az oly szögmérő műszerek, 
melyekkel a szögeket ismételni, vagyis pontosan mérni lehessen, igen sokba, 
tudtomra a legolcsóbbak 450, sőt, mások 800—900 Írtba korülnek, mely kia-
dást az úgyis szűken tizetett mérnöki testületnek nem minden tagja bír sa-
játjából fedozni. Gondolkozásom és combinátióim eredménye ezen műszer rajza 
volt, melyet mint horizontalis szögmérőt 1850-ben Horak bécsi műszerkészítő 
által készíttettem el — azért, mert akkori egyetlen műszerkészítőnk, Nuss, a mii 
elkészítését ugyan fölvállalta, de el nem készítette. 

Ezen idő óta én ezen műszert trigonometriai munkálatokra igen jó cred-
ménvnyel használom. A műszer többi részét pedig úgymint a magassági kört, a 
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hozzá tartozó paránymozgató szerkezettel, és a függő libellát néhány hét 
előtt, Budán lakó műszerkészítő Steffen József úr, teljes megelégedésemre csi-
nosan, jól, gyorsan és jutányosán készítette el. Ezen műszer részei a kő 
vetkezők : 

1. Az állvány a, melynek fejében — a súrlódás által előidézhető kopás 
megakadályozására fa vagy csontkalapokkal ellátott—3 helyező csavar b van 
alkalmazva. 

2. A műszer tárcsája c, mely, mint a mérő asztaloknál, körületén bevé-
sett fogakkal van ellátva, s alul, az álványfej közepén keresztül menő közép 
csavar d által, szilárdul az állványhoz erősíthető. 

3. Ezen tárcsából, a fölül kinyúló s ruganyosan záródóe csap körül, külön 
forog a beosztott kör (limbus) / , melyhez egy vízszintes végnélküli csavar y 
van erősítve, mely a tárcsának bevésett fogakkal ellátott körületéhez tetszés 
szerint oda szoríttathatván, vagy attól elszabadíttathatván, a limbusnak tetszés 
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szerinti, s mind a műszer tárcsájától, mind az alhidáda állásától teljesen füg-
getlen beállítására, s a távcsőnek bármely pontra leendő beirányzására 
szolgál. 

4. Ugyancsak a tárcsa csapja körül függetlenül forog az alhidáda ^me-
lyen egy két ágii kar i hordozza a limbusra függőleges irányban mozgó táv-
csövet k. Ezen alhidáda két végén a távcső irányában ismét két megkötő 
szerkezet s paránymérő csavar l van alkalmazva, melyek a távcsőnek finom 
beirányzására szolgálnak; a távcső irányához épszöglet alatt pedig a két el-
lenzővel rn, és nagyitó üveggel n ellátott nonius van alkalmazva, melyek se-
gítségével a mért szögök nagysága leolvastatik. A limbus egész kört képez 12 
hüvelyknyi átmérővel; ezen kör fokokra, s még minden fok 3 egyenlő részre, 
tehát 20—20 perezre van elosztva. A limbusnak kisebb részekre vagyis 10— 
10 perezre leendő felosztásánál a műszer ára tetemesen nagyobb lett volna; 
minthogy pedig a műszer pontosságát ismétlés nélkül 30 másodpereznyire 
akartam eszközölni, úgy segítettem rajta, hogy a nóniusokra a limbusnak 39 
részét fordíttattam, s azt a nóniusokon 40 részre osztattam, mi által a limbus 

20 és nónius osztásai közötti különbség b— a = - — - = 1/2 pereznyire esz-
ü j l 

közöltetett. 
5. A távcső forgási tengelyével összeköttetésben van alkalmazva a 

függőleges, mintegy % nagyságú kör o; ezen kör fokokra, és minden fok még 
két részre van felosztva, a távcső karján még két toló erősítő tengelycsavar p 
között alkalmazott noniusra q, a kör osztásaiból 29 rész fordíttatott, s ez a 
nóniuson 30 részre osztatott, mi által a magassági körön egy pereznyi pon-
tosságig lehet a mért szögeket leolvasni. Ezen magassági kör megkötésére 
vagy föloldására a távcső tengelye fölött alkalmazott r csavar szolgál, a pa-
ránymozgás pedig az oldalt alkalmazott, s a távcső tengelyével összekötött, 
rúgóra ható s paránymérő csavar által eszközöltetik. 

6. A műszer tárcsájának, valamint a távcső tengelyének vizirányos 
állásba helyezésére egy függő libella t szolgál, mely a távcsövön alkalmazott 
gyűrűkre karjainál fogva felakasztható, s ellenkező irányban is alkalmazható. 

7. Végre a műszer központosítására, vagyis hogy az az adott természet-
beni ponton felállítható legyen, egy a középcsavarra felfüggeszthető függő 
érczkörte van alkalmazva. 

E z e n m ű s z e r h a s z n á l a t a : 

1. Vízszintes szögek mérése ismétléssel. A műszer az állványra tétet-
vén, a magassági kör a nullpontra állíttatik, s ezután a függő libella által 
mind a limbus, mind a távfcső vizirányos helyzetbe hozatik. Ezután a közép-
csavar által a műszer megszilárdíttatván, az alhidáda szinte a kezdő null-
pontra helyeztetik; már most a limbus az alhidadával együtt forgattatván a 
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mérendő szöglet egyik végpontjára nagyából, s a g végtelen csavar megkö-
tése s forgatása által finoman beirányoztatik. Ekkor az alhidáda v csavarja 
oldatik föl, s az alhidáda a mérendő szöglet másik végpotja felé irányoztat-
ván, először nagyából, azután a paránymérő l csavar által finoman beigazítta-
tik, s a megmért szöglet a limbuson a nonius segítségével leolvastatik. Ekkor 
már a szög 30 másodpercznyi pontossággal meg van mérve. Már most a mé-
rés ismétlésére a g végtelen csavar oldatik föl, s a limbus az érintetlenül ma-
radt alhidádával együtt ismét a szögnek előbbi végpontjára irányoztatik, s 
ekkor ismét az alhidáda oldatván fel, ez ismét a másik végpont felé forgatta-
tik, s finoman beigazíttatván, már a kétszeres szög leolvasását teendi lehe-
tővé, és így ismételtethetik a szögök mérése ezen műszerrel a végtelenig, s igen 
nagy pontossággal. 

2. Függőleges szögök mérése az r csavar feloldása, s a távcsőnek ten-
gelye körül függőleges síkban forgatása, s a megmért szögnek a q nónius és 
hozzá tartozó nagyító üveg segítségével leolvasása által vitetik véghez. 

3. Lejtmérés a távcsőre függesztett függő estelő s hozzá tartozó léczek 
segítségével egész körben vitetik véghez. 

4. Végre használtathatik e műszer mint távmérő, mivel a távcsőben nem 
egy, hanem 3 vízszintes fonal van alkalmazva, mi által egy lejtmérő lécz és 
erre alkalmazott két tábla segítségével, a léczen a távolság közvetlen leolvas-
ható. E jelen műszeren a távmérő tapasztalati uton beigazíttatván, kitűnt, hogy 
a léczen leolvasott magasságok a következő távolságokat eredményeznék: 

1° = 103.68° 
1' = 17.28" 
1" = 1.44" 
V " = 0.12° 

az 1 : 103.68 arány állván minden más mértéknemekre nézve is, úgymint: 
1 méter = 103.68 m. 
1 decimeter = 10.368 m. 
1 centimeter = 1.0368 m. 
1 millimeter = 0.10368 m. 

E z e n m ű s z e r i g a z í t á s a : 

1. A felosztott kör szélének vizirányosnak kell lenni. Ennek eszközlé-
sére az estelő karjainál fogva a távcsőre fölfüggesztetik, s a helyező csavarok 
által a hólyag középbe hozatik. Ezután az alhidáda feloldatván, az 180 fok 
kai megfordíttatik, s ha ekkor a hólyag a középből eltűnt volna, a hiba fele 
a helyező csavarok, a másik fele pedig az estelő emelő csavarjának igazítása 
által hozatik helyre. 

2. Az estelő karjai a távcső gyűrűire felfüggesztve egyenlő hosszaság-
gal bírjanak. Erre nézve a limbus vizirányos helyzetbe hozatván, az estelő a 
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távcső gyűrűiről levétetik, s ellenkező irányban ismét felfüggesztetik. Ha a 
hólyag a középből eltűnt volna, a hibának fele az estelő w csavarjának, másik 
fele pedig a függőleges kör s paránymérő csavarjának igazítása által hoza-
tik helyre. 

3. Szükséges, hogy a távcső középső vizirányos fonalán keresztül menő 
látsík valóban vizirányos legyen. Erre nézve a műszer felállíttatván s vizirá-
nyos helyzetbe hozatván, egy segéd az estelő léczczel bizonyos, mintegy 100 
ölnyi távolságra küldetik, s a lécz ott függőlegesen felállíttatván, a tábla a kö-
zépső fonal metszése szerint beigazíttatik, s a mutatott magasság leolvastatik. 
Ekkor a távcső r csavarja feloldatván, tengelye körül megfordíttatik, az alhi-
dádának 180 foknyi megfordítása által ismét aléczre irányoztatik, s a táVcsö— 
az estelő reá akasztatván — általa ismét vizirányos helyzetbe hazatik. Ha a kö-
zépső fonal által a tábla középvonala — mint előbb — takartatni fog : úgy a 
kívánt czél el van érve; ha pedig nem, akkor a tábla a léczen az utóbbi ál-
lás szerint fog igazíttatni, s a két magasság közötti különbség leolvastatni. Ha 
ezen különbség megfeleztetik, s a tábla e szerint a különbség felére beállítta-
tik, s a távcső diaphragmája az y csavarok által le vagy föl, a szükség szerint 
addig igazíttatik, míg a középvonal a tábla közepét takarni fogja : a kívánt 
tulajdonság is el leend érve. 

4. Szükséges, hogy a távcső pontosan függőleges síkban mozogjon. Erre 
nézve valamely magas épületre egy fekete zsinegen függő mér-ón függeszte-
tik föl, s ekkor a műszer vizirányos helyzetbe hozatván, a távcső emelése ál-
tal az említett függő zsinór felső végére irányoztatik; már most lassanként le-
felé nyomatik, s ha a távcső függőleges fonala a zsinórt mindenütt egész alsó 
végéig takarni fogja, s ha ezen jelenség a távcsőnek megfordított állásábau is 
pontosan ismétlődik: akkor a kívánt tulajdonság el leend érve; ellenkező eset-
ben azonban, a műszerkészítő által a távcső i karjának alapján volna az iga-
zítás csekély lereszelés által egyik vagy másik oldalon eszközlendö. 

Ezek azok, miket e műszerről közlönyünk tisztelt olvasóinak előadni 
bátorkodtam. Szükségesnek tartom itt újra s különösen megemlíteni, hogy 
e műszer aránylag igen olcsó; mert nekem a fizetett mindenféle perczen-
tekkel együtt, Bécsben készíttetve, s néhány hét előtt Budán tökéletesítve 
is, nem egészen 250 frtba került, s úgy hiszem 200 frton valamivel fölül elké-
szíthető volna. 

Ezen előadással kapcsolatban engedjék meg tisztelt tagtársaim, hogy a 
magyar mérnök ügy előhaladásának, s hazai iparunk előmozdításának érdeké-
ben egy oly tervre hívjam föl becses figyelmüket, melynek kivitele talán nem 
volna egészen gyakorlatiatlan, s mind működő mérnökeinknek tetemes hasznot, 
mind hazai iparunknak s általában technikai ügyünknek lendületet s tekin-
télyt volna szorzendő. Ugyanis a technikai munkálatok jelen nagymérvű ter-
jedetségénél fogva hazánkban igen sok műszer szükséges. Ezen műszerek leg-
nagyobb része Bécsből, Svájczból sőt Franczia- és Angolországból hozatik 



be, s öntapasztalásom szerint sokszor ezen, idegenek által készített műszerekben 
nincsen köszönet. Eddig csak egyetlen pesti műszerkészítőt, Nusst, ösmer-
vén, kitől munkát kapni nem lehet, megadtam magamat a sorsnak, s azon 
gondolatnak, hogy a műszerek készíttetését csak külföldön lehet eszközölni, 
s hogy kénytelenek vagyunk gyakran rosz műszerért busás díjt s szállítási 
bért íb fizetni. Mióta azonban Steffen József budai műszerkészítővel megösmer-
kedtem, ki az én műszeremen az igazításokat és változásokat csinosan, jól, 
gyorsan és jutányoean eszközölte, azon gondolat vett erőt rajtam, miszerint 
nemcsak jó és hasznos, hanem szükséges is volna itt Pesten, a központban, az 
országos polytechnicai intézet vagy a közlekedési minisztérium czége alatt 
és segélyezése, mellett, vagy ha végre ez nem menne, talán magán részvé-
nyek útján is, néhány ezer forint osszeszerzésével egy mérnöki műhelyt állí-
tani föl, s ehez művezetőül az ügyes Steffen Józsefet alkaimazni; ki majd 
használható segédekről gondoskodnék — s hiszem, hogy a pesti műhelyt nem-
csak hazánkban, hanem keletre nézve is virágzóvá s kapóssá tenné. 

A m. mérnök-egylet közi. I I I . köt. 




