
IV. 
Tengerparii felmérések az Egyesült-Államokban. 
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Az Egyesült-Államok tengerpartmérése azon munkák közé tartozik, mo-
lyok legújabb időben a hadviselésben igen fontos szerepet vittek s melyek 
főleg a poroszok részéről is az utolsó években nagy előnynyel használtattak 
fel. — A tengerpart kellő és pontos ismerete első sorban szükséges arra, hogy 
annak hosszában a hajózás lehetséges legyen ; az ország részei akkor méresse-
nek fel pontosan, midőn azt a szükség kivánja. Ez okból az észak-amerikai 
kormány a tengerparton mintegy 20 geogr. mértföld szélességben a harmad-
rendű háromszögelést végrehajtotta, melyet a részletes térképezés nyom-
ban követ. 

Szándékom e helyen a tengerpart felmérésénél alkalmazott eljárást rövi-
den ismertetni. 

Egy a mérésre kiküldött expeditió rendszerint hét emberből áll, kik 
közöl kettő mérnök, beleszámítva az úgynevezett főnököt is, kire az eXpeditió 
egész vezetése, annak egész ellátása és a pénzek kezelése, valamint a hiva-
talos jelentések tétele van bízva. A többi személyzetet képezi négy munkás 
és egy szakács. Egy ilyen csoport rendesen nyolez sátort szokott magával 
vinni; egyet a főnök, egyet a másik mérnök részére, egy harmadikat ebéd-
lőnek ; a munkások számára két sátor van, az egyik lakásnak, a másik ebéd-
lőnek szolgál. Egy sátor képezi a konyhát, egy a tárházat j végre a nyolcza-
dik alkalmaztatik műhelynek, melyben egy asztalos as előforduló javításokat 
s más efféléket teljesíti. 

A munkások felvételénél figyelemmel vannak arra, hogy aíok a tenger-
fel ismerősek legyenek, valamint arra is, hogy egyik-másik mesterséghez is 
értsenek. Egy asztalos rendesen szerződtetik minden csoporthoz. 

A munka a felmérendő tengerpart kémszemléjén kezdődik, mely alka-
lommal az állópontok kiválasztatnak, azután a a jelrudak kitüzetnek. Minden 
állópont egy, körülbelül 1 köbláb nagyságú kővel jelöltetik meg, melynek 
közepében egy 3/i hüvelykes és ólommal kiöntött lyuk van. Az ólom felső 
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lapján egy kis kúpalakú mélyedés van — ez képviseli a fixpontot. Az okként 
felszerelt köre központosán egy 12, egész 18 láb magas 3 — 4 hüvelyk vas-
tagságú négyszegletű jelrud állíttatik. A rúd alsó végébe középen egy vaspe-
czek van eresztve, melynek hegye az ólomban lévő kúpalakú mélyedésbe 
illik. Felső végén a rúd élénk színekre van befestve, bogy a háttértől jobban 
elüssön. A rúd három láb mélyen van a földben megerősítve s annak függé-
lyes állása négy 8 lábnyi hosszú támasz által biztosíttatik. 

Ha valamennyi, vagy legalább elegendő számú jelrúd fel van állítva, 
megkezdődik a szögmérés (Theodolittal). 

Egy-egy szöglet rendesen négyszer méretik meg, mindenkor hatszoros 
ismétléssel, mely utóbbiak közül három a rendes állású és három az átfordí-
tott távcsővel vétetik. Az így nyert négy leolvasásból, illetőleg 24 ismétlésből 
számíttatik a középérték, s cz képezi a szeglet valódi nagyságát. Az említett 
négy leolvasás között nem szabad ö t másodpercznél nagyobb különbségnek 
mutatkozni, és az egyes háromszögekben, hol szabály szerint mind a három 

, szöglet megméretik, a szögek összegének legfeljebb 12 másodperczczel szabad 
különböznie a 180 foktól. 

Daczára annak, hogy az alkalmazott szögmérők csak hat hüvelyknyi 
átmérővel bírnak és csak két noniüson történik a leolvasás, mégis igen ritka 
az olyan háromszög, mely 5 " át meghaladó hibával záródnék. 

Ha be van fejezve a szögmérés, a háromszögek, hétjegyű logartáblákkal 
kiszámíttatnak, mire az egyes álló pontok vetületei nagy pontossággal fel-
rakatnak külön c czélra előkészített papírokra. Az illető vetületek és hason-
lóan az egész térképek is VIOJOOÍ lépték szorint készíttetnek. 

Ha a fixpontok mind fel vannak rakva, kezdődik a részletes felvétel 
— mérőasztallal, melynél egy egyszerűsített é3 javított asztaltáblát alkal* 
maznak. 

Az asztal felállíttatván s lielye3en tájékoztatván, a2 első munka abban 
áll, hogy a felrakott pontok sorjában megvizsgáltatnak; ez akként történik) 
hogy egy távcsöves vonasz segítségével az asztal álláspontjából minden jelrúd 
beirányozta t ik ; ezen irányoknak a felrakott pontokkal tökéletesen meg kell 
egyezniök, ha a felrakás jó. 

A részletes felvételnél mindeh maradandó novezetosebb tárgy figyö" 
leinbe Vétetik. Kijelöltetnek a térképen ii hegylánczok alakjai (magas1 

sági görbék 20 láb magasságra) az erdők, a posványok, vizek; (édes vía-e 
vagy sósvíz ?) stb,; úgyszintén felvétetnek az előforduló házak, kerítések és 
egyéb tárgyak, 

Közönségesen a tetlgörparttól kezdve egész mértföldnyi távolságra mé-
retik fel a szárazföld, egyes esetekben még távolabb is és viszont oly he-
lyeken, hol mértföldekig csupán caák erdő Vah, alig vétetik fel egyéb a part1 

vonalon kívülj ha tudniillik a Vidék egyébként nem bír, ez időszerűit, különös 
fontossággal. 
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Az alkalmazott lépték mellett még sokkal több részletet is lehetne fel-
venni, azonban tekintve azt, hogy ezen országban sok és óriási változás tör-
ténik, melyet a gyors felvirágzás idéz elő — nagyon részletezett felvételek 
úgy is rövid idő után elvesztenék értéküket s újakkal kellene azokat pótolni. 

Az egész berendezés mind az irodai, mind a mezei munkáknál rend-
kívül ezélszerü és érdemes arra, hogy mintának ajánltassék. 

A tengerpart felmérését követik a vizimérések; ezek azonban egy 
egész külön és önálló osztályt foglalkoztatnak. 

Az egész partmérés későbben az első rendű háromszögek által hozatik 
kapcsolatba az általános országméréssel. 




