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Egy 11 j l e j t m é r ö műszer , 
i 

SCHUMACHEK PÁLTÓL, *) 

E sorok irója bátorkodik egy miiszert ajánlani lejtmérési ezélokra, mely 
a mennyiben összeállításra és kezelésre nézvo saját eszméje: új. 

A műszer egy Tbeodolit, mely vízszintes és függélyes körrel bit. A víz-
szintes kör körülbelül bat hüvelyknyi átmérőjű és a leolvasás két nonius se-
gítségével eszközöltetik 10 másodpereznyi pontosságra. A függélyes félkör 
0°-tól 45°-ig van beosztva ké t ellenkező irány felé úgy, hogy azon egész fokra 
menő emelkedést és 45® esést lehet megmérni. Az itt alkalmazott noniuson a 
leolvasás egész 1 perczig lehetséges, mely pontosság azonban, mint az alan-
tabb mellékelt táblázatból kitűnik, a legtöbb esetben kielegítő. (?) Az említet-
teken kívül még egy tá j la (compass) is van a műszeren. A szálkereszt a 
távcsőben egy függélyes és három vízszintes szálból ál l ; ezek azonban nem 
valóságos szálak, hanem czélszerübben inkább üvegbe vésett finom vonalok, 
melyek kollően a gyúpontba állítva, igen finoman, de mégis élesen mutatkoz-
nak. Ugyanilyen berendezéssel bír azon távcső, mely kapcsolatban egy vo-
naszszal, az Egyesült-Államok partraéréseinél a mérőasztal mellett van hasz-
nálatban. 

Az említett műszerhez tartozik még egy külön, ezen czélra beosztott és 
számozott lécz — Kod *) — hasonló a távmérőrúdhoz (Telemeter), melyet az 
itteni topographiánál igen előnyösen használnak. 

Czélja e rúdnak, hogy függélyes állásban tartatván, rajta a távcsővel 
bármely ponton — a beosztás határai közt — le lehessen olvasni a távol-
ságokat. Ezen leolvasási mód a vízszintes távolság átfogóját szolgáltatja, ki-
véve, ha a fügiélyes kör 0°-on állana, mely esetben, mint magától érthető, a 
vízszintes távoWgot kapnók. 

*) Mérnök, jelenleg az Egyesült-Államok partmérésénél. 
**) A fj-ancziáknál egy hasonló eszköz „S t a d i a" nevet visel, 
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Ha most ezen műszerrel egy emelkedést vagy esést mérünk, megkapjuk 
azon szöget, melyet a mondott átfogó az egyik vagy másik esetben a vízszin-
tessel bezár. Ismereíes ezenkívül a derékszögű háromszög 90 fokú szöge és 
az átfogó hossza. Mérjünk p. o. ezen műszerrel 300 méter távolságot 15° ma-
gassági szögnél; akkor a magasság: 

y — 300 . sin 15° 
log 300 = 2.477,121 

log sin 15° == 9.412,996 

log y = 1.890,117 -
y — 77.646 méter. 

Ezt 3'28-al szorozva, lábakra változtatjuk át, mivel a magasságok ilyen 
mértékben szoktak megkívántatni; lesz tehát ; 77.646 X 328 = 254'68 láb. 

A keresett vízszintes távolság pedig x = 300 . cos 15° 
log 300 = 2.477,121 

log cos 15° — 9.984,944 

log x — 2 '462,065 
x = 289*779 méter. 

Vasutak, csatornák, folyók, gátak stb. méréseinél kevésbbé jön tekintetbe 
a földnek vízszintes felülete, mely úgy is jobb minőségű térképről levehető, 
mint inkább a valóságos hosszak minden előforduló emelkedésekkel, esések-
kel és görbülésekkel együtt, hogy azokból a költségvetés elkészíthető legyen. 

Miután — eltekintve a tetemes idő és költségmegtakarítástól — ez úton 
legalább is épen oly pontos mérés eszközölhető, mint a Trausit vagy épen 
még a hosszadalmas lánczmérés által: ezen kombinációt ajánlhatónak gondo-
lom, annyival is inkább, mivel egy itteni nagyobb vállalatnál tökéletesen jónak 
bizonyúlt be. Az említett vállalat egy vízimü, melynek a vizet 10,000 lábnál 
(?) nagyobb magasság- és 130 mértföld távolságból San Franciscoba kell 
vezetni. 

A működési eljárásról csak röviden akarok szólani, fenntartva ma-
gamnak, később, midőn kevésbbé leszek elfoglalva, a műszer egyes részlet-
rajzainak közlését. 

Közölni szándékozom ugyanakkor még egy egész mérési vázlatot is az 
egyes mérési adatok és tabellákkal együtt. 

Legyen például egy vasúti vonal felmérendő, hogy annak költségvetését 
lehessen elkészíteni; kövessünk most ezen vonalon néhány mérési állomást, 
melyekhez az illető táblázatokat is mellékelem. 

A műszerrel elfoglalt állomások legyenek sorban A. B. C. D. . . . A le-
gyen a vonalnak, vagy legalább a mi mérésünknek kezdőpontja, és egyúttal 
itt legyen a déllő is, melyre vonatkoztatjuk a többieket, az által, hogy dél 
vagy észak-kektCV|gynyugat felg m m i i k a szegleteket és a mért távolsága-
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kat is ezen megfelelő irányban felrakjuk a térképre. Ezen czélra szolgál egy-
részt a delejtü, másrészt pedig — a mi fődolog -— a vízszintes kői*. 

A hely melyet A-nak nevezünk, egy karó által van megjelölve, és ezen 
karó felibe állítjuk műszerünket lehetőleg központosán. (Az állvány közpon-
tosítása, ha egyszerű függélylyel eszközöltetik is, nem já r időveszteséggel; 
mert azt egy gyakorlottabb munkás elvégzi, mialatt a mérnök a műszert elő-
veszi és mérési jegyzeteit rendbe szedi.) 

Miután tehát a műszer központosán felállíttatott és kellőleg vízszintessé 
tétetett, irányoz a mérnök a második állomás felé, B-re, molyre már egy má-
sodik munkás a kezdetben említett rúddal (Rod) szintén lehetőleg pontosan a 
karó felett felállott, a rudat a mennyiro lehet, függélyesen tar tva *). Az első 
állomáson a mérnök csupán csak a távolságot, a magassági szöget, valamint a 
delejtü állását olvassa le s a leolvasásokat gondosan följegyzi a megfelelő 
rovatokba. A magassági szöget úgy méri meg, hogy a középső vízszintes szá-
lat beállítja azon fjeire, mely a . rúdon a távolsági beosztás mellett létezik s 
mely jelenti a müszor magasságát a karótól számítva egész a távcső tenge-
lyéig ; mondjuk 5 láb. 

A műszermagasság változása miatt czélszerti, ha az cmlított jelen felül 
és alul körülbelül ]/2 lábnyi távolságban még néhány vonás v a n ; ez által ké-
sőbb említendő correctiók a számításban elkerülhetők. 

Tegyük fel tehát, hogy az első állomáson leolvastunk 300 méter távolsá-
got és 5° emelkedést; a delejtü mutasson 270 fokot. — A mérnök most átvi-
teti a műszert a második állomásra B re. 

.4-ban ott marad egy munkás egy másik rúddal, ki a hátra felé eső jele-
ket adja. (Back Signals). 

B állomáson, honnan a munkás már eltávozott rúdjával C állomás felé, 
a műszer annak rendje szerint felállíttatik, tökéletesen úgy, mint előbb A-ban. 
A mérnök most a távcsövet hátra felé irányozza A felé; leolvassa az esési szö-
get mint előbb, oly formán, hogy a középső szálat ama bizonyos márkára 
állítja be, mely képviseli a műszer magasságát. Egyúttal leolvassa a rúd be-
osztásán a távolságot. Ez nem más mint a ké t szélső vízszintes szál közti da-
rabja a rúdbeosztásnak, úgy hogy tehát a k ö z é p s ő és egyik vagy másik 
szélső szál közti darab a keresett távolságnak csak a felét képezi. E^en mű-
tétei után a mérnök beállítja a függélyes szálat a rúdra és pedig lehetőleg 
annak alsó végére, hogy a netaláni ferde állásból hiba no keletkezzék.**) 

Ha a mérnök nem akar ja a vízszintes kör noniusát előbb nullára bcál-
lítni, akkor az A pont kellő beirányzása után feljegyzi mindkét nonius állását 

*) A rúd függélyesen tartása könnyen érlietö cl, ha a munkás összetett lábakkal lehe-
tőleg egyenesen áll és a rudat magához szorítja akként, hogy a rúddal úgyszólván megfelezi 
magát hosszában. 

**) Alig lesz szükséges megemlíteni, hogy ezen beállítás, valamint a magassági szögre 
£s a távolságra vonatkozó beállítások az illető inikrométercsavarokkal történnek. 
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(a „hátra" — retour — rovatba) és most a távcsövei jobbra C felé fordítván, 
megint leolvassa mindkét noniust a vízszintes körön; leolvassa továbbá az 
emelkedést vagy esést és a távolságot, mely adatokat az „előre" rova-
taiba bevezeti. 

Végre mégegyszer jobbra fordítja a távcsövet (mint mindig) A felé, s ha 
helyesen dolgozott, a vízszintes kör noniusai megint az előbbi állást fogják 
mutatni. 

Tegyük fel hogy Z?-ben a következő adatokat nyer te : 
„ Hátra" : távolság A felé = 300 m. 

esés = 5 0 

szög = 0 8 ; 
„Előre" : távolság C felé = 530 m. 

esés — 1 0 ° 
J ABC = 169 • — 44' — 30", 

tájola (7 felé 2 5 9 ° — 30'. 
Átmegyünk C pontra. Az .4-ban lévő munkás B-re megy, a C-ben lévő 

pedig D-re. Legyen C állomáson : 
H á t r a : távolság B felé 530 m. 

emelkedés 10° 
szög 0°. 

Ezen adatokat összeállítva, lesz : 
t 

Állomás A. 

Előre : távolság B felé 300 m.; vízszintes távolság == 298*86 
emelkedés B felé = 5° = 85,77 láb 
tájla „ „ = 270°. 

Á l l o m á s B. 
Hát ra : távolság A felé 300 m.; vízsz. táv. = 298'86 m. 

esés „ „ 5° = 85,77 láb 
Szög = 0. 

Előre: távolság C felé 530 m.; vízszintes táv. = 521*94 
esés „ 10°; = 301*87 láb 
szög ABC= 169° — 4 4 ' — 3 0 " = 10" — 15' — 30" 
tájla 259° - 30' = 10° — 30°. 

Á l l o m á s C. 
Hát ra : távolság B felé 530 m.; vízszintes távolság = 521,94, 

emelkedés B felé = 10° = 301,87 láb 
Szög = 0. 

Ha az „Előre" és „Hátra" adatai megegyeznek egymással, akkor a 
munka jónak találtatik, ha pedig ezek nem egyeznek, akkor a hiba vagy az 
egyik vagy a másik mérésben fekszik és kijavítandó, mielőtt a munkát foly-
tatni lehetne. 
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Megjegyzendő itt, hogy a gyakorlatban egy láb különbség az „Előre" 
és „Hátra" közt nem tekinthető hibának, mert ez a műszer beosztásából is 
eredhet, mivel a függélyes körön esik perczeket lehet leolvasni, egy fél perez 
pedig 1000 méter távolságra már 1/2 láb különbségot ad. Oly esetekben teliát, 
midőn a különbség az „Előre" és „Hátra" közt a megejthető hiba határain 
belül van, középszám vétetik a két adat közt. 

Az említett különbségeket el lehetne kerülni az által, hogy a függélyes 
körnek pontosabb beosztást adunk, például úgy, mint a vízszintes körnél szin-
tén 19 máiodpercz leolvasására, a mi sok mérésnél igen czélszerü volna. 

Ha a magassági szög megmérésénél nem vennők mindjárt figyelembe az 
illető müszermagasságot, az által hogy a középső vízszintes szálat a rud meg-
felelő márkájára állítjuk be, hanem például a rud felső végét irányoznék be, 
szükséges volna a számításban egy correetiót alkalmazni : 

Ha a rud 10 láb, a műszer pedig 4*5' magas, akkor szükség volna az 
adatokat a még hiányzó 5,5 lábnak megfelelőleg javítani, volna pedig : 

Á l l o m á s B. 
Hát ra : távolság A felé asz 300.; vízszintes táv = 299,93 

javítás 39'-ra = 1.05 

= 298,88 
Esés A felé 4° 21' = 74'7 

+ 5,5 
80,2 

Javítás 39'-re - f 5,57 

Esés = 80,77 láb. 
Látnivaló ebből, hogy ezen körülmény sok idővesztegetéssel járó javí -

tásokat vonna maga után, miért is czélszerübb, mindjárt a müszermagasság 
márkáját beirányozni. 

Táblázatok. 

S z ö g 

Átfogót vízszintesre átváltoztatni Emelkedés vagy esést lábakra átvál-
tatni 

S z ö g 
100 

méter 
200 
m. 

300 
m. 

400 
in. 

500 
m. 

100 
m. 

200 
m. 

300 
m. 

400 
m. 

500 
in. 

1' 
2' 
10' 
30' 
í* 
2" 
5* 

100 
100 
100 
100 

99 98 
9994 
90-62 

200 
200 
200 

199-99 
199-97 
199-88 
199-24 

300 
300 
300 

299 99 
299-95 
299-92 
298 86 

400 
400 
400 

399-98 
399 94 
399-76 
398-48 

500 
500 
500 

499-98 
499*92 
499-69 
498-10 

0,10 
0,19 
0,95 
2,86 
5,72 
11,44 
28,59 

0,19 
0,29 
I,91 
5,73 
II,45 
22,89 
57,10 

0,29 
0,58 
2,86 
8,59 
17,17 
34,34 
85,77 

0,38 
0,76 
3,82 
11,45 
22,89 
45,78 

114,35 

0,47 
0,95 
4,77 
14,32 
28,62 
57,24 

142,94 
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Átfogót vízszintesre átváltoztatni Emelkedést vagy esést lábakra átvál-
hatni 

S z ö g S z ö g 
100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 

méter m. m. m. m. m. m. m. m. m. 

10® 98:48 196-96 295-44 293-92 492-40 56-96 113-91 170-87 227-83 234-89 
15" 9G-59 193-19 289-78 386 37 482'96 84-89 369-79 254-68 339-57 424-26 
20° 93-97 181-91 281-91 373-88 469-85 112 18 2-24-37 336-55 448-73 560-91 
25" 90-63 18126 271-89 362-52 453-15 138-62 277 24 415-86 554-48 G9310 
30° 86-60 173-21 259-81 346 41 433-01 164-00 32800 492-00 656-00 82000 
35° 81-9-2 163-83 245-75 327-66 409 58 188-13 376-27 564-40 752 54 940-67 
40° 76-60 153-31 229-81 30642 383-02 210-84 421-97 632 50 843 34 1054-18 
45° 70-71 141-42 212-13 242-84 353-55 

V 
231-93 463 87 695-80 S27-74 1159 67 




