
XIX 

A tok-légsúlywérö (Dosenbarometer) 

és annak használata vaspályák vonalzásánál. 

HEEZOG ÖDÖNTŐL. 

A vaspályák általános vonala (generelle Trace) meghatározására né-
hány év óta a tok-légsúlymérő igen előnyösen használtatik. 

Ennek jelenleg használtabb alakjai: 
1-ször a Bourdon elve szerinti légsúlymérő (barométre anéroide) ; 
2-szor a Naudet „ „ „ (barométre holostérique.) 
Ezen két különböző rendszer jellemzésére szolgáljanak a következők: 
1. Az anéroide légsúlymérő egy köralakú, 1 vonalnyi vastag, iirös fém-

gyűrűből áll, mely két egymáshoz párhuzamos, körülbelül 5/4 hüvelyknyi ma-
gas, és a széleken légmentesen egyesített finom sárgaréz-lemezből van össze-
állítva. A belső ürös térből a levegő eltávolíttatik. Ezen üres fém-karika, kö-
zepén, felül üveglemezzel elzárt, hengerded sárgaréz-tok belső oldalához van 
erősítve akkép, hogy két vége szabadon mozoghat. 

Világos, hogy a légnyomás változása a ruganyos karika szabadon mo-
zogható két végének egymáshoz közeledését vagy távozását idézi elő, és hogy 
a légnyomás növekedése vagy csökkenése a karika végein alkalmazott 
emeltyű s egy mutatóval összekötött fogaskerék segélyével megmérhető. A 
mutató egy köralakú miliméter fokasz (skala) felett mozog, s felette ismét 
egy másik gomb segélyével tetszés szerint mozgatható mutató van, mely a 
leolvasások megállapítására (fixirung) szolgál akkép, hogy ilyenkor ezen 
holt mutatót pontosan a másik (a gépmü által mozgatható) felett beállítjuk. 
A műszeren még egy előkészület van alkalmazva a ezélra, hogy azt valamely 
szabványos higany légsúlymérő (Normal-Quecksilberbarometer) állása szerint 
szabályozhassuk, minek időnkint meg kell történnie, minthogy az utazás és 
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használatnál elkerülhetlen rázkódások a müszei're káros befolyást gyako-
rolnak. 

A mutató tengelyétől t. i. egész a tok hátlapjáig egy kis peczek nyú-
lik ; a tok hátlapjának a peczek által érintett pontjában nyilás van a végre, 
hogy azon át a mutatót csavarkulcs és a peczek segélyével valamely biztos 
szabvány higany-légsúlymérő szerint beállíthassuk. 

Minden ilyen légsúlymérőhöz egy hőmérő is tartozik, mely a vizsgálat 
alkalmávali hőfokot mutassa. 

2. A holostérique legsúlymérő külső alakja ugyanolyan, mint a barométer 
anéroide-é ; azonban a légnyomás változásai ezen második-féle légsúlymérőnél, 
egy igen finom, légüres és sekély pléhtokocska segélyével méretnek meg, 
mely pléhtok födője hullámdad alakot mutat, azaz köralakú emelkedésekkel 
és mélyedésekkel bír. A nagyobb vagy kisebb légnyomás ezen födőt többé 
vagy kevésbé nyomja be, mely benyomás mértékét czélszerü gépezet által 
a köralakú miliméter-osztás felett mozgó mutatóra vihetni át. 

Ezen légsúlymérönél is — mely szintén sárgaréz-tokba van zárva — ép úgy 
mint az elsőnél, a műszer szabványos légsúlymérő utáni javítása, a tok hátsó 
lapját érő peczek, valamint a leolvasások pontosítása, egy másik holt mutató 
által történik. A külső hőmérsék meghatározására szolgáló hőmérő itt is elő-
fordul. 

A két különböző, eddigelé használatban levő tok-légsúlymérőnek álta-
lános leírása után átmegyek ezeknek a vaspályák vonatozásánál való alkal-
mazására. 

Ismeretes,hogy a pályavonalak megállapítása, legegyszerűbb s í k terű- • 
leten. A vonal főirányának megállapítása után elegendő, egy — utak és fo-
lyók stb. melletti — előleges lejtmérés, mi által a feltűnőbb magassági különb-
ségek, úgyszintén az alkalmazandó főbb esési és fejlődési viszonyok iránt 
tisztába jöhetni. 

A róna vagy kevésbé dombos földalakok meghatározása ezek után 
legjobban az előleges lejtmérés alapján kitűzött működési vonalra felveendő 
keresztszelvények segélyével történik, hol ily földfelületnél legelőnyösebb a 
bemért keresztszelvényi pontok magasságát lejtmérő műszerrel meghatározni. 

A szelencze-légsúlymérő tulajdonképeni tere azonban az igen dombos 
vagy már hegyes vidék, hol a főbb magassági különbségek iránti tájékozás 
miatt szintén szükséges, utak, folyók vagy a völgyek talapjai mentében, az 
előleges lejtmérés. Ezután mindenekelőtt a pályavonal általános irányának 
megállapítása (Bestimmung der generellen Trace) kérdése merül fel. Miután 
a lejtmérezett pontokat jó térképbe beigtattuk volna, a földfelületet, a fen-
tebbi állandó pontok alapjánszélességében vizsgálandjuk meg , mely mun-
kánál kellő pontosság és nagy gyorsaság tekintetéből a tok- vagy sze-
lencze-légsúlymérőt használandjuk. 

Irányadóul a következők szolgálhatnak. Legyen h az anéroide-on tör-
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tént leolvasás valamely pontban, b' egy másik, magasabban vagy mélyebben 
fekvő pontnak megfelelő leolvasás; a légnek ezen leolvasáskori hőmérséke 
Réaumur fokban t és t'; akkor a magassági különbségek kiszámítására, a mi 
czéljainkra rövidített következő képlet tökéletesen megfelel: 

II = 39.9 (401,2-f t + f ) méterekben, vagy 

II = 126 (401-2 + t + f ) lábakban. 
Világos, hogy a földfelület emelkedésével a légnyomás kisebbedik, an 

nak mélyedésével pedig nagyobbodik; hogy tehát b' kisebb lesz, ha a máso-
dik leolvasás magasabb, ellenkezőleg b' nagyobb lesz, ha a második leolvasás 

mélyebbon fekvő ponton eszközöltetik, és ennek megfelelőleg a szorzó 

igenlegessé vagy nemlegessé válik, a mint a föld felülete emelkedik vagy 
leszáll. 

Hogy 
most a földfelület alakját összefüggésben nyerhessük meg, a lejt-

mérezott út vagy alapvonal egyik pontjából kiindulva, és egyszersmind jó 
térképet kéznél tartva bejárjuk az ábrázolandó földfeliilct legmagasabb és 
legmélyebb pontjait, és minden pontot, hol leolvasás kivántatik, a térképben 
megjelölvén, az őzen mcgjelölésnok megfelelő leolvasást egy naplóba igtat-
juk, melynek alakja körülbelül következő leend : 

Légsúlymérő észlelési napló. 

Anéroide szám . . . 56 . . . 

Álláspont 

sz. 

észlelési idő 
leolvasás az 

anéroide-on 

b 

a lég liömér-

séke í. 

B°. 

Álláspont 

sz. nap óra perez 

leolvasás az 

anéroide-on 

b 

a lég liömér-

séke í. 

B°. 
J e g y z e t 

118 uu 7 50 697-1 17-5 csendes idő 
119 n 8 20 692-3 17-5 n 
1-20 n 8 45 689-3 18-0 n 
121 J) 9 10 681-5 18-5 szellő 
122 n 10 15 685.4 20-0 n 
118 n 10 45 697-8 19-5 álláspont. 

Jó térképek hiányában a lejtmérezett alapvonalra fő- és mellék-kereszt-
szelvények vétetetnek fel akkép, hogy a lánczezal, mérőszalaggal vagy lépé-
sekkel bemért pontoknál, a bemérés alkalmával egyúttal a szükséges leolva-
sásokat a légsúlymérőn véghezvisszük. 

A munka pontossága végett elkerülhetlenül szükséges minden 2—3 
óra múlva a kiindulási pontra visszatérni és az anéroide-on való újbóli leolva-
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sás által meggyőződni az ez idő alatt netán beállott légnyomási változásról. 
Változás esetében az első és utolsó leolvasás különbsége az egyes leolvasások 
közt — az ezeknek megfelelő időszakok arányában — megosztandó; miért 
is az „észlelési idő" rovat a naplóban igen fontos. 

f 
Ep oly helyes eljárás volna az ellenőrzési mérést, a kiindulási pont he-

lyett, egy más, közel fekvő lejtmérezett ponton eszközölni. 
Ha már most, az első és utolsó lejtmérezett pont közti észleléseket egy 

befejezett felvétel gyanánt tekintvén, valamennyi pont magasságát kiszámít-
juk, akkor az utolsó pontnak a naplóból kiszámított, és a lejtmérés által ered-
ményezett magasságai közt különbségnek előállania nem szabad, azon esetben, 
ha az észlelési időszak alatt a légnyomásban változás nem történt. Azon 
esetben pedig, ha légnyomási változás következtében ily különbség előállna, ez 
a fentebb említett arány szerint az egyes pontok már kiszámított magassá-
gaihoz igenleges vagy nemleges értelemben hozzáadandó lészen — mi egy-
szerűbb, mint ha a javításokat az egyes b leolvasásoknál eszközöljük. 

Azon esetben, ha a visszatérés valamely alappontra felette terhes volna, 
vagy aránylag sok időt igényelne, igen előnyös két anéroide alkalmazása; 
az egyiken a felveendő pontok felett magunk olvasunk le ; a felveendő terület 
közelében valamely lejtmérezett ponton (alappont, alapállomás) visszatartott 
másik anéroidon pedig, 15 percznyi időszakokban, más valaki által olvasta-
tunk le. Ez által a légnyomás mindon változását birván, az első anéroide le-
olvasásait esetleg az állásponton nyert leolvasások értelmében kiigazítandjuk. 

Ezen eset például akkor áll be, mikor valamely hosszú, magas, erdős 
hegylánez legmélyebb átmeneti pontja kerestetik. Ilyenkor az egyik észlelő 
a hegylánezot bejárja, míg a másik ennek alján viszi végbe az alapészlelése-
ket (Basisbeobachtungen). 

Magától értetik, hogy a két észlelő egyformán járó zsebórával bír. 
A magasságoknak a fentebb kitett képlet szerinti számítását illetőleg 

ezélszerü leend, az abban előforduló szorzót: 
39.9 (401.2 - H - H ' ) vagy 126 (401.2 - f t - f í') 

egyszer mindenkorra a t 1' lehető értékeire nézve kiszámítani é« tábláza-
tokban összeállítani. 

A képletből látható, hogy a hőmérséki különbség .minden foka a ma-
gasság értékére 'Aoo-al foly be, és hogy tehát a legtöbb esetben elegendő 
pontossággal számítunk, ha a hőmérsék leolvasott tized-fokait a t -1- t' ősz-
szegben egész fokokká egészítjük ki, mi által az említett táblázat terjedelme 
korlátoltabbá válik. 

Ezen mód szerint, a Kraft-féle barometre anéroiddal, többször egy nap 
alatt nagy területeket vettem fel; a magasságok számítása az iménti képlet 
szerint (különösen az említett táblázat használatánál i sokkal egyszerűbb és 
gyorsabb, mint a milyennek első tekintetre látszanék. 



Neuböfer bécsi mechanikus az ö Naudet elve szerint szerkesztett baro-
métre holostérique-je mellé táblázatokat csatol, melyek a magasságok kiszá-
mítására szolgálnak. Ezek használata az itt következő minták egyszerű átné. 
zete után megérthető. 

279 . . számú tok-légsúlymérő. 
I. tábla. 

Átvitel a szabvány higany-légsúlymérőre (Reduction). 

A 1 e o 1 v a á s m i 11 i m é t e r e k b e n 0 f o k r a l e s z á l l í t v a 

ád a szab- ád a szab- az ád a szab- az ád a szab-
az vány hi- az vány hi-

az vány hi-
az vány hi-

anéroidon ganylég-
súlymérőn anéroidon 

ganylég-
súlymérön anéroidon ganylég-

súlymérön anéroidon 
ganylég-

súlymérőn 

700 703-86 716 718-76 732 733-61 748 749-62 
701 704-81 717 719-66 733 734-58 749 750-66 
702 705-75 718 720-57 234 735-56 750 751-69 
703 706-69 719 721-47 735 736-53 751 752-73 
704 707-64 720 722-38 736 737-50 752 753-77 
705 708-59 721 723.29 737 738-48 753 754-81 
706 709-53 722 724 19 738 739 46 754 755-86 
707 710-47 723 725-11 739 740-45 755 756-90 
708 711-41 724 726-03 740 741.44 756 757-95 
709 712-34 725 726-95 741 742-45 757 759-00 
710 713-27 726 727-88 742 743-46 758 760-06 
711 714-19 727 728-82 743 744-48 759 761-11 
712 715-12 278 729-77 744 745-50 760 762-16 
713 716-04 729 730-73 745 746-52 
714 716-95 730 731.68 746 747-55 
715 717-86 731 732.64 747 748-58 

11. tábla. 
Átvitel 0 Celsius fokra. 

Fokra J av í t á s 
milliméterben Fokra 

Jav í t á s 
mil l iméterben 

J e g y z e t . 

o-i 0 0 1 7 5 15-0 2-625 
0 5 
1-0 

0-0875 
0-175 

16-0 
17-0 

2-800 
2-975 Ezen anéroide hömérséki együtt-

2 0 
3-0 

0-350 
0-525 

18-0 
19-0 

3-150 
3-3-25 ha tó ja c = 0-175. Az m foknak c 

4-0 
5-0 

0-700 
0-875 

20-0 
21-0 

3.500 
3.675 együtthatóvali szorzata, ha a hőmér-

6-0 
7-0 

1-050 
1-225 

22-0 
23-0 

3.850 
4-025 sék 4-> a z anéroide leolvasásából le-

8-0 
9-0 

1-400 
1-575 

2 4 0 
25-0 

4-200 
4-375 vonat ik , ellenkező ese tben hozzá-

10-0 
11-0 

1-750 
1-925 

26-0 
-27-0 

4-550 
4-725 ada t ik . 

12-0 2 100 28-0 4-900 
1 13-0 -2-275 29-0 5-075 
' 14.0 2-450 30-0 5-250 i 
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III. tábla. 

fe — közép barométer állás = — 
u 

h = egy milliméternek megfelelő magasság méterekben. 

B. h B. h B. h B. h 
milli- milli- milli- milli-
méter méter méter méter méter méter méter méter 

700 11-4188 716 11-1609 732 10-9181 748 10-6849 
701 114018 717 11-1457 733 10 9049 749 10-6697 
702 11-3866 718 11-1306 734 10-8897 750 10-6564 
703 11'3714 719 11-1154 735 10-8745 751 10-6413 
704 11-3543 720 11-1002 736 10-8613 752 10-6261 
705 11-3392 721 11-0850 737 10-8461 753 10-6128 
706 11-3221 722 11-0699 738 10-8309 754 10-5995 
707 11-3069 723 11-0547 739 10-8157 755 10-5863 
708 11-2899 724 11-0395 740 10-8006 756 10-5711 
709 11-2747 725 11-0244 741 10-7854 757 10-5578 
710 11-2576 726 11-0092 742 10-7702 758 10-5445 
711 11-2424 727 10-9940 743 10-7569 759 10-5313 
712 11-2254 728 10-9788 744 10-7437 760 10-5161 
713 11-2083 729 10-9637 745 10-7304 
714 11-1930 730 10-9485 746 10-7147 
715 11-1780 731 10-9329 747 10-7001 

Az eljárás, melylyel az ezen táblákhoz tartozó anéroiddal két pont ma-
. gassága közt a különbséget megtaláljuk, a következő : 

Mindkét pontban a hőmérő állása (Cels. fokokban), és az anéroide leol-
vastatnak ; a második tábla szerint ez utóbbi leolvasások 0 fokra hozatnak, 
és az 1-ső tábla szerint a szabvány-higanybarométerro leszállíttatnak. 

Az ezen utóbbi reductió által nyert értékeket b és ö'-el jelölvén: 

+ 6 a közép barométer állás és 
u 

b — V a barométer-állások különbsége. 
Már most veszszük a 3-dik táblából a közép-barométer-állás egy milli-

méternek megfelelő értékét b, szorozzuk azt ab — b' különbséggel, és a szo-
rozat a két pont magassága közti különbséget adja. Egyébként az eljárás 
ezen műszerrel ugyanaz, mint a Kraft-féle barométre anéroiddal. Ha min-
den 2-—3 óra után egy alapponthoz visszatérünk, úgy egy másik műszerrel 
való alapészlelések szüksége itt is elesik. 

Hogy mikép történjék az első vagy második mód szerint talált magas-
sági számoknak (Höhencote) az általános tervbe való felrakása, és mily mó-
don fejtetik ki ebből az általános hossz-szelvény (gonerclles Lángén pro fii), azt 
a tárgy egyszerűségénél fogva ismeretesnek teszszük fel. 
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Az előbbiekben előadottak világosabb értelmezéseid szolgáljon a követ-
kező két példa: 

Első példa gyanánt számítsuk ki a Kraft-féle anéroiddal talált és a 
fentebbi észlelési naplóba igtatott adatokat: 

Legyen a 118-dik alappont magassága 710.05 m. és legyenek ennek 
alapján a 119—122. pontok magasságai keresendők. 

Mindenekelőtt a 118-dik alappontban a 10 óra 45 perczkor nyert leol-
vasás a 7 ó. 50 p.-korival hasonlítandó össze. A talált különbség 0.7 m. m., 
mely valamennyi leolvasás közt egyaránt megosztandó. 

Az észlelési idő egészben 7 ó. 50 p.-től—10 ó. 45 p.-ig = 2 ó. 55 p. = 
175 175 perez. Minden 0.1 m. m. különbségnek tehát —— — 25 perez felel meg. 

Ha tehát a 118-dik pontbani leolvasás 697.1 m. m., akkor a leolvasás 
119-nél 30 perez után igazítandó 692.2-re. 
120-nál 55 „ „ „ 699. l-re 
121-nél 80 „ „ „ 681.2 „ 
122 „ 145 „ „ „ 684.8-ra 

és 118-nál 175 „ „ „ 697.1-re 

Ezen utóbbi értékokot b és b' helyett a II = j ^ ™ . 39.9 (401.2 + t 

-j- t') képletbe helyettesítvén, magassági különbségek gyanánt nyerünk: 
118 és 119 közt II —61.40 
118 „ 120 „ II = - f 100.56 
118 „ 121 „ / / = + 2 0 1 . 2 9 
118 „ 122 „ ZT = 4-155.72 

és ennek folytán a magassági számok: 
118-ná l = 7 1 0 . 0 5 
119-nél 7 1 0 . 0 5 + 61.40 = 771.45 
120-nál 710.05 + 100.56 = 810.61 
121-nél 710.05 + 201.29 = 9 1 1 . 3 4 
122-nél 710.05+155.71 = 8 6 5 . 7 7 

Második példa legyen egy Neuhöfer-féle anéroiddal észlelt pontok cso-
portja, és hogy a számítás eredményeit átnézetileg nyerhessük, nagyobbítsuk 
az észlelési naplót következő módon: 
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a h iba 
elosztása 
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cS 60 cg 
a 

alap 
pont 

1 
1868 
30/, 10 15 705-3 24 701-10 704.91 809-34 

2 10 30 709-2 23 705-18 708-77 11-30 43'62 —42-98 766-36 
3 10 42 703-1 22 5 699 17 703-03 11 35 + 2 1 - 3 3 + 2 0 - 0 3 829-37 
4 10 55 705-8 23 701-78 705-53 11-34 — 7-03 — 5-13 804-21 
5 11 25 714-7 23-5 710 59 71378 11-26 — 104-38 —101-38 708-06 
1 n 12 0 704-8 23-5 700-69 704-50 11-34 + 4-65 + 0-00 809-34 

Az 1. alappontban történt ellenőrzési leolvasásnál a számítás -f-4'65 
m.-nyi hibát mutat, mely a 2—5. pontok eredményeitől a leolvasási idők ará-
nya szerint levonandó. 

Az egész vizsgálat 1 ó, 45 p. = 105 pereznyi időt igényelt, minek követ-
105 

keztében minden — — = 2'26 perez után 0 1 méter vonandó le; tehát : 
46"0 

a második pontnál 15 perez után körülbelül 0.7 m. 
» 3. „ 27 „ „ „ 1.3 „ 
„ 4 . „ 40 „ „ „ 1.9 „ 
» 5. „ 70 „ „ „ 3.1 „ 
„ 1-ső „ 105 „ „ „ 4.65 „ 

miből az utolsóelőtti rovat számai megmagyarázhatók. 
Végül még néhány észrevételt az anéroide-felvételeknél szem előtt tar-

tandó eljárásra nézve. 
1. Légsúlymérővel eszközölt magassági mérések reggel és este a való-

dinál kisebb, 10 és 4 óra közt nagyobb, 10 és 4 óra tájban pedig helyes érté-
keket adnak; fontosabb pontok magasságainak meghatározása tehát reggeli 
9—11 és délután 2—5 óra közti időben eszközlendő. 

2. Változékony idő, eső és igen szeles napok légsúlymérőveli felvéte-
lekre nem alkalmasak ; borús, de csendes napok ellenben a legalkalmasabbak. 

3. Minden leolvasás előtt, 2—3 perczig a leolvasandó pontnál háttal 
nap felé állván, a műszer netáni tehetetlenségét (Tragheit) irónnal vagy ujjali 
gyengéd kopogtatás által távolítsuk e l ; különben pedig óvjuk azt minden 
erösebb rázkódástól. 

Használat előtt a műszer szabadban árnyékos helyen akasztassék fél, 
hogy a külső lég hőmérséke a műszer belsejével is közöltessék. 

A leírt két anéroidot illetőleg legyen még megjegyezve, hogy az ané-
roide légsúlymérö kitűnő minőségben „E. Kraft u. Sohn", a holostérique lég-
súlymérő pedig „Neuhöfer" bécsi mechanikusok által készíttetik. 
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Neuhőfer műszerei belül is hőmérővel vannak ellátva, melynek haszná-
lata azonban, az előbb — a 3-dik pont alatt — mondottak figyelembe vétele 
mellett, vasúti czélokra véghezvitt munkálatoknál el is maradhat. 

Kellemetlen körülmény, hogy a műszerhez csatolt táblák nem tökéle-
tesen megbizhatók, és hogy az 1-ső és 3-dik tábla hiányos, minthogy azokat 
legalább 640 m. m. leolvasásig ki kellene egészíteni, hogy W nálunk előfor-
duló eseteknek megfeleljenek. Tanácsos tehát minden egyes Neuhöfer-féle 
anéroide-al egy lejtmérezett vonal hosszában kikutatni, vájjon mennyiben 
helyesek a táblák, vagy mennyiben alkalmazható reá a magassági különb-
ségek kiszámítására szolgáló H képlet. 

Végre szolgáljon intésül, hogy oly vidékben, hol csatlakozási pontokul 
meghatározott biztos magassági pontok elő nem fordulnak, nem tanácsos nagy 
távolságokra terjedő feltételeknél csak egy anéroidot használni, mert minden 
elővigyázat daczára, a nyert eredményekbe jelentékeny hibák csúszhat-
nak be. 




