
E R E D E T I DOLGOZATOK. 

III. 

A P l i o t o g e o m e t r i a i műszer . 

WOHLFAHRT ERNŐTŐL. 

(III. és IV. tábla.) 

Közlönyünk utolsó évfolyamának Xl-dik füzetében, Formánok tagtárs 
úrnak a photogeometriáról szóló egyik czikkére akadtam, és pedig mintegy 
folytatására annak idején ugyané tárgyról megjelent értekezésemnek. 

Engedje meg a szerző, hogy ezen czikk tartalma felett megjegyzéseimet 
megtehessem. 

Erre két fontos ok által érzem magamat indíttatva. Először ugyanis, 
szükséges a szakértő olvasó közönséget a felállított elv gyenge oldalaira figyel-
meztetni, hogy ez irányban tett netaláni kísérletei által, melyek mindenesetre 
kedvezőtlenül fognak kiütni, az illetőknek buzgalma ne csökkenjen ; másod-
szor : csak hasznos lehet, ha ezen, a jövőre nézve igen fontos tárgy felett egy 
tárgyszerű polémia fejlődik ki, miután egy ily új eszmét kimerítőleg csak is 
átalános közreműködés mellett lehet kivinni, s tudományilag megállapítani. 

A mód és alak, melyre szerző a felvételt eszközölni s ebből a tájlatot 
kifejteni akarja, elméletiteg helyes, a gyakorlatban azonban aligha alkal-
mazható. 

A mint a rajz- s a leírásból kiviláglik, ezen mód szerint csak 140° hosszú 
s közepén 80° széles, tehát (rhombust számítva) körülbelül 5600 D-nyi terület 
vétethetik fel — oly terület, melyre sok esetben egyetlen pont sem esnék. 

Az álláspontoknak a közepétől 80" távolságra, tehát nem önkény szerint 
kellene választatniok, miért is csak a legritkább esetekbon nyújthatnának ked-
vező átuézetet. A műszer láttengelycnek, minden álláspontnál, a jelző kokárdá-
jával hasonló magasságban kellene állania, mi csak az állvány lábainak fel-
állítása által lenne elérhető s így csupán sík.területen lehetséges. 

A felállítás tájékozása csupán a tájolával (Boussole) nem elégséges. Ép 
úgy nem érhető el a láttengelynek tökéletes vízirányos felállítása csupán az 

A mag}', méru. és épit-egyl. közi. VII. köt. 4 
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állvány által, cte a vizirányos felállítás, föltétlenül szükséges: mert máskép 
a képek idomtalanul jelennének meg. 

Épen úgy nem leket a láttengel) nek a szintező érintő vonalaival való 
párhuzamosságát, ennek a műszeren egyszerű alkalmazásával, sem elérni, sem 
helyesbíteni. 

A hajszálkereszt a homályos üvegen levő kereszt által egyátalában nem 
válik feleslegessé; mert különben a láttengely és a vizirányos vonal a képen 
nem látható, s nem volna vonal, melyre az egyesek átvitethetnének, melyekre 
mégis szükség van, hogy azokat az ab és cd vonalokra felvihessük. 

Végre a műszer természetes gyútávlatát is kell mindkét oldalról fel-
rakni; ezen gyútávlat ily műszernél legalább IV2 lábat teszen : miért is, hogy 
papiron egy 2 hüvelyk hosszaságú rajzot nyerni lehessen, 4 láb hosszaságú 
lapon kellene dolgozni. 

Egyátalában az egész dolog, fájdalom, nem oly egyszerű, milyennek lát-
szik ; különösen kénytelen vagyok az érdekeltoket azon téves nézettől óvni, 
mintha ilyen felvételeket közönséges fényképészeti készülékkel véghez vinni 
lehetne. 

Ez irányban több oldalról kérdések intéztettek hozzám, melyekre egy-
idejűleg legyen szabad itt felelnem. 

A photogeometriai műszernek a fónyképészotin felül még következő 
mértani kívánalmaknak kell megfelelnie; nevezetesen lehetségessé kell tennie: 

1-ür, egy s ugyanazon pont körül a vizirányos forgást, mely a sugarak 
törési pontja alatt függélyesen fekszik; 

2-or, hogy e forgás fokok szerint mérhető legyen (a mi azonban nem 
feltétlenül szükséges); 

3-or, hogy a forgási pont a terület egy pontja felett központosíthntó 
legyen; 

4-er, hogy a láttengely a forgási síkkal párhuzamos legyen ; 
5-ör szükséges, hogy a hajszálkeresztek e«ymás között függélyesen 

álljanak; 
fi-or, hogy az egyik hajszál kereszt fiiggirányosan 'álljon ; 
7-er, hogy a nemleges lemeznek (Ncgativplatte) függélyes állása legyen 

a láttengely felé; 
8-or, hogy pontos összhangzásban legyen a nemleges lemez a meghatá-

rozott gyútávval; 
C-er, hogy az iránytárcsának a szekrény felé történendő kicserelése, a 

műszernek minden legkisebb félretolása nélkül eszközöltethessék; 
10-er, hogy az összes 1-től 8-ig elősorolt kellékek hclyreigazíthatók 

legyenek. 
En egy ily műszert elméletileg szerkesztettem és megkisérlendem a kö-

vetkezőkben annak leírását. 
Volt szándékom egy ily műszert gyakorlatilag is késziteni s ezen mű-
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szerek készítésére szabadalmat is venni; miután azonban jelenleg nem vagyok 
azon helyzetben, hogy ezzel foglalkozzam, másrészt azonban nem vonhatom el 
magamat attól, hogy a már egyszer megpendített eszme lehető keresztülviteléhez 
hozzá ne járul jak: ennélfogva itt egy ily műszer leírását adom, bízva tisztelt 
kartársaim loyálitásában, hogy mindegyik, ki netán ezen utmutatások szerint 
ily műszert készitoni szándékoznék, e felett magát velem érintkezésbe teendi, 
minek ellenében én a kivánt felvilágosításokkal szívesen állandók rendel-
kezésére. 

Mint a mértani műszereknél, úgy itt is szükséges lesz, különböző nagy. 
ságú sőt különböző részletes műveletekre szánf, valamint részben különböző 
szerkezetű műszereket készíteni. 

En szem előtt tartottam a tökéletes, álalánosan használható műszert; 
mert [mindig könnyű lesz ebből különös czélokra egyszerűbb műszert szer-
keszteni. 

Állvány és körívmérő (Alhidade) ép úgy lehetnek szerkesztve, mint 
bármely más szögmérőnél; esnkhogy a körivmérőnek telve s keresztmet-
szetben laposnak kell lennie, hogy a vezeték reá alkalmaztathassák, mint ezt 
alább kifejtjük. 

Elégséges az egész fokok szerinti beosztás; kívánatos azonban a néző-
lencsének alkalmazása, oly felvételeknél, melyek az egész láthatárt vagy 
ennek egy részét folytatólagosan körülfogják; hol tehát a műszer állásáuak 
közbeeső pontok nélküli megváltoztatása elő nem fordúl, tehát a legtöbb eset-
ben, a fok szerinti beosztás felesleges. 

A körívmérőn két szintező a b van alkalmazva a forgási sík szintezésére 
(I. ábra), hasonlólag a kamara vezetéke c x d (I. és VI. ábra). 

Ezen vezetéknek másik része c d, a kamara alsó részén van megerősítve 
(III. IV. V. és VI. ábra.) 

Miután a kamara állása az alzaton mindig ugyanaz, és a láttengelynek 
helyreigazítása a hajszálkereszten történik, elégséges, ha ezen irányzó (Füh 
rung) a gépész által a lehető pontossággal készíttetik. Ennek helyreigazí-
tása szükségtelen; miért is erre való előkészületekről gondoskodva nincsen 

Maga a kamara (II. III. IV. V. és VI. ábra) egy fából készült egyen 
közlapú szekrényből áll, melynek/előrésze szilárd; másik két része g és h 
az elsővel mint a közönséges fényképészeti műszereknél fúvószeriileg úgy van 
összekötve, hogy az i és k csukló körül könnyű hajlást engedjenek, mely az 
1 és m igazító csavar készülékek által szabályoztatik. 

A kamra kihúzása, mely természetesen a gyútávot változtatná, nem 
lehetséges. 

A kamra keresztmetszete a műszer rendeltetéséhez képest választatba-

tik ; én jelen esetben ^ ~ mt. maximumot alkalmaztam, 
2* 
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A kamara hossza a tárgyüveg teljes gyutávjától függ, minélfogva e 
körülményre már az elkészítésnél figyelem fordítandó. 

A tárgyüveg megválasztásánál utóbbi időben sokoldalú vi zsgálatoka 
tettem s azon meggyőződésre jutottam, hogy egy gömb- avagy szemlencse* 
tárgyüveg a czélnak leginkább megfelel, miután ezek ujabb i időbon láttani. 
kiszámítások alapján épen oly tökéletesen készíttetnek, mint a központosítok 
(Centralisateurs) és rövidebb gyutáv mellett nagyobb látszöggel bírnak, miért 
is a kamara rövidebb lehet s mégis terjedelmesebb képet szolgáltathat. (Ilyen 
tárgyüvegek nagy választékban kaphatók Angerer V.-nél Bécsben, Kárnth" 
nerstrasse Palais Todesco.) 

A tárgyüveg n. egy rézgyűrűbe o, van csavarva, s ezért a láttengely a (i 
irányában előre vagy hátra tolathatik. (II. III. IV. VI. és VII. ábra ) 

A gyűrű o, a kamarának előrészén nem közvetleD, hanem a tolódeszkán 
2> van megerősítve, hogy ezzel a tárgyüveget a csavarok (</) által függélyesen 
félrotolni lehessen. (VI. Vtl. ábra.) 

A kamara leghátsóbb részében h, a homályos iránytárcsa, toll és fáncz 
által van betolva, olyképen, hogy az a szekréuynyel r, melybe az érzékeny 
üveglemez s van foglalva, kicseréltethessék, egészen úgy, mint más fényképé-
szeti műszereknél. 

A kamarának épen ezen részében, közvetlen a szekrény előtt, van a haj-
szálkereszt í, mely a 4 készülék v, által igazítható ki. 

A gyutáv a gépész által van meghatározva és a műszeren, mint állandó 
mennyiség, feljegyezve. 

Ennek meghatározása következő módon történik : 
A gépész először a teljes kihúzás számára a tárgy üvegnek átalános gyú-

távját keresi; a műszernek adandó gyútávnem kell, hogy azzal pontosan össz-
hangozzék, hanem lehet több centiméterrel nagyobb vagy kisebb ; első esetben 
a képben a legközelebb tárgyak tisztábban fognak megjelenni, mint a látha-
táron, a másik esetben megfordítva; a látszögek pontosságára egyébiránt 
semmi befolyása nincs. 

A gépész tehát egy kerek számot választ magának, mely a műszernek 
átalános gyútávjával megközelítőleg egyez, s egyszersmind a kiszámítá-
soknak egyszerű tényezőjévé válik, s ennek megfelelőleg készíti a kamra 
hosszát. 

A sugarak megtörési pontját egy gyüriialakú jellel jelzi, a tárgyüveg 
köpenyének külfelületén. (II. III. ábra.) 

Azután egy nyílt téren a XIX. ábrát pálczákkal kitűzi s műszerét c-re 
felállítja, és a gyútávnak b: Ae — Ií: DE-ve 1 egyenletben kell állani, vagy 
pedig h: Ae — 100 : 10 azaz 

100 Ae ^ „ 
= : ~~ 10 = 

továbbá : 
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b: Af = 100:20 5; 
100 Af _ 10 10 Af 

2 

és Insonlólag 

20 
6 = 1 0 m 

10 Ah 

s igy tovább. 

Ezokből 

A h gyútáv meg van határozva; minlféogva a tárgyüveg annyira csa-
vartatik ki vagy be, mig az Ae, Af, Ag és Ah fenttalált értékei összhangzanak. 

Most a kamrát vezetékén addig tolja előre vagy hátra, mig a gyürií-
alakú jegy (u) a tárgyüveg köpenyen tökéletos függélyesen a körívmérő (Al-
hidade) forgó pontja felett fog állani, s azon pontokat, hol a kamra végei a 
vezetéken felállanak, a vezeték mindkét részén x és .j^-nél jelzi. 

A mezőn eszközlendő helyesbítésnél tehát a kamarának csupán csak 
annyira kell betolatni, mig az x és.Zi jegyek a vezetéken egymásra ősnek, és a 
tárgyüvegnok ki és becsavartatni, inig a v jegy a tárgyüveg köpenyén függé-
lyesen a forgó pont fölé esik. 

A gyürü o, melybe a tárgyüveg van csavarva, középen alól szintén egy 
(z) jegygyei bír, mely a tolódeszka beállítására szolgál. 

Az egész műszernek helyesbítése a műveletnél következő módon történik 
Az állvány a műszernek alsó részével először is felállíttatik és szokott 

módon központosíttatik ; aztán mindkét szintező hasonlóképen a szokott módon 
forgatás által helyesbíttetik s a forgási sík vizirányosan helyeztetik cl. 

Ennek megtörténtével a kamra betolatik és a gyűrűn a z jegyről 
leakasztatik s a tolódeszka (p) az igazító csavarokkal (</) jobbra vagy balra 
félretolalik, míg a jegy függélyesen a forgó pont felett áll. (VII. ábra/i 

Ennekutána a kamrát egészen be kell tolni, mig a jegyek x és x, ösz" 
szehangzanak, s a v jegy a tárgyüveg köpenyén függélyesen a forgó pont 
fölé esik, és pedig a tárgyüvognek ki- és becsavarása által. , 

Erre a hajszálkeresztek az igazító csavarokkal szabályoztatnak, és 
pedig a f ü g g é l y e s , egy logó mérónnak ráirányzása, a v í z rí á n y o s 
pedig, a műszernek lassú forgatása által, melynél a vizirányos hajszálnak egy 
jolzott ponttól nem szabad eltávoznia. 

A láttengelynek a forgatási síkkal való párhuzamossága a vizirányos 
fonalon szabályoztatik, és pedig ennek emeléso vagy leeresztéso által, ép úgy? 
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mint a Iejtmérezésnél, midőn a műszert egy szintezett pontra állítjuk, és szinte-
zett pontra ráirányzunk,vagy midőn egy pontot a léezczel ráirányzunk, magun-
kat azután arra felállítjuk, az olső álláspontra visszairányozzuk és a talált kü-
lönbözetet osztjuk. 

A nemleges lemeznek függélyes állása a láttengely felé az igazitó csa-
varok l és m által, melyek a kamra hátsó részeinek tengelyük körüli kis for-
gását megengedik, ugyanc részeken eszközöltetik és pedig függélyesen az /, 
vizirányosan pedig az m csavar által. 

Egy szintező léczet állítunk fel, és megvizsgáljuk, vájjon kct, a kőzép-
irányzá8tól egyenlő távolban levő pont a homályos üvegen is a vizirányos 
keresztfonaltól egyenlő távolságban áll-e. Ha például a felső kiméret képe 
rövidebb, mint a hasonló alsó kiméreté, úgy a kamra g része az l igazító csa-
var által felül visszacsavartatik és megfordítva; ugyanígy járunk el a függé-
lyes értelemben, a mennyiben a szintező léczet vizirányosan tartjuk és a 
kamra h részét az m igazitó csavar által szabályozzuk. 

A nemleges lemeznek az iránytárcsávali pontos összliangzása, valamint 
e kettőnek könnyű kicserélése a gépész által eszközlendő, mint az egyéb fény-
képészeti műszereknél szokásos. 

> 

Magára a kezelésre nézve czélszerübbnek tartom, ha a müvelet megosz-
tatik olyképen, hogy a műszakit egy mérnök, a vegyészetit azonban egy fény-
képész végzi; mert nem mindig találunk mérnökre, ki a fényképészetben tö-
kéletesen jártas. 

A fényképésznek homályos sátorra van szüksége, a szükséges eszközök-
és vegykészitményekre; ily sátrak, melyek egyidejűleg a többi eszközök és 
a vegyszerek csomagolására szolgálnak, a fenyképészoti kereskedésekben 
nagy választékban kaphatók. 

Azok részére, kik a fényképészetben jártasok, megjegyzem: miként én 
határozottan az úgynevezett nedves eljárás (nasser Prozess) mellett nyilatko-
zom, minthogy a száraz eljárás mellett a kezelő sohasem tudja, hogy a fölvé-
tel sikerült-e, mig honn a képet ki nem fejti ; és a száraz eljárás máig még nem 
oly biztos, hogy minden fölvétel sikeréről meggyőződhetnénk. A nedves eljá-
rásnál azonban a kép a helyszínen fejlődik ki, s szükség esetén mindaddig, 
mig a műszer be van igazítva, új fölvétel eszközöltethetik. 

A fölvételnél az eljárás következő: 
A mérnök felállítja a műszert az elaő álláspontra, megigazítja, és a füg-

gélyes keresztfonalat egy másik álláspont jelzőjére irányozza; aztán a fény-
képész az irányzati tárcsát a nemleges lemezzel fölcseréli a eszközli a felvé 
telt; a műszer mindaddig beigazítva marad, mig a kép kifejlődött. Ha a mér-
nök a fényképész által a kép sikerültéről értesíttetett, a műszert megfordítja, 
mig a függélyes keresztfonal egy még az első képen látható, oldalvást fekvő 
pontra talál, vagy bizonyos számú fokok körül, ha a műszer fokbeosztással 



van ellátva, ezután történik a második fölvétel s így tovább az egész láthatár 
körül, vagy addig, a mennyire ez épen szükséges. 

Hasonló eljárás követtetik minden következő álláspontnál. 
A torv szerkesztése, valamint a térfogatok és magasságok kiszámítása 

annak idején otthonn eszközöltethetik, mint ezt közlönyünk máreziusliavi 
füzetében kifejtettem. 

E házi munkák segedeszközeül a nemleges lemezről papirra másolt igen-
leges levonatokat használni nem lehet, minthogy ezek a mosás- ós állandósí-
tásnál megnedvesítetvén, az elmosódásnak vannak kitéve; az áthozatalnak 
tehát közvetlen a nemleges lemezről kell történni, azonban mindig ilyen igenle-
gcs papirképeket kell lehuznunk, mivel ezek kitűnő vázlatokat adnak. 

A lépték az 1 méter: R arány számára már szerkesztve van, úgy, hogy 
nem a lemezen előtűnő érintő vonalok, hanem mindjárt azoknak a í'enncbbi 
arányban reducált hosszai olvastatnak le. 

Hogy a pontoknak a vizirányos fonal képére való vetésével járó téve-
déseknek elejét vehessük, a mérési készüléket (mérő-keret) alkalmazzuk. 
(X. és XI. ábra.) 

Az állvány egy fakeretből (a) áll, a mely kétlábú (6); hátulról a lábak 
csuklókban vannak megerősítve olykép, hogy a mérőkeret tetszés szerint a vi-
lágosság ellenében állíttathassak fel. 

Az üveglemez a keretbe illesztetik s a d szorítók által gyengéden hoz. 
zászoríttatik, ezután az c lépték úgy tétetik reá, hogy annak/ékei a horonyba 
essenek; a g csavar éle a horonyon áthat s a hanyacsavarralkönnyedén meg-
huzatik úgy, hogy a nyomó-rugó i, könnyedén a k lapocskára nehezül, és hogy 
a léptéket a horonyokban párhuzamosan ide- s tova tolni lehessen. 

Most az üveglemez úgy igazíttatik, hogy a függélyes fonal képe a 
keret m jegyeivel egyez s ennek megtörténte után a d szorítók erősen meg 
huzatnak . 

Ha most a lépték fel- és alá tolatik, a sempontjának, mely középen 
van, pontosan a függélyes fonal képén kell maradnia. 

Az így leolvasott érintők a táblázat ülő rovatába lesznek a szegvények 
kiszámíthatása czéljából bevezetve és a további művelet befejezve, mint ezt 
a mult cvi marcziashavi füzetben megjelent ezikkemben leirtani. 

Záradékul még egy fontos pontot kell taglalnom, mely felett a nézetek 
egymástól igen eltérők és melyre nézve hozzám többrendbeli kérdés intéztotett. 

Ezen pont a kiczövekezés (Auspflockung). Épületek, várak, helységek 
stb. felvételénél, hol az illető pontok a természetben jelezvék, a kitűzés 
felesleges, hol azonban birtokhatárokat kell felvenni, avagy vonaljelzcseknél, 
hol a természetben a pontok még nem léteznek, a kitűzést mellőzni nem lehet, 
és pedig eszközölni kell ezt az egész területen, megkülönböztethető jelekkel, 
mii'lőtt a felvételhez lehcinc fogni. 

Ezen körülmény kellemetlen, mert az ember kénytelen nagy mennyi-
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ségü jelzőket készletben tartani; ez azonban csuk az első beszerzésre nézve 
áll, miután ezen jelzők folytonosan használtathatnak. 

A jelzők számait számjelekkel kitüntetni nem lehet, mert azoknak min-
den oldalról, sőt nagyobb távolságból is felismerhetőknek kell lenniük. 

Az illető számjeleket tehát a jelzők idoma által kell felismerhetőkké 
tenni. 

Czélszerü volna tehát következő berendezés : 
A jelzők a kitűzésekre használtakhoz hasonló, egyenlő hosszaságú pál-

czákból állanak; ezeken bizonyos magasságban ogy szög van keresztben 
illesztve, mely azon számjeleket tartja, melyek felett a pálczák kitiizetnek. 

A számjeleknek minden oldalról hasonlóknak, tehát forgási testeknek 
kell lenniük. Ezek fából vagy bádogból készitvék és részint fehérre, részint 
feketére vannak festve, p- o. az 1 számjel helyett henger, a 2 számjel helyett 
tárcsa, a 3 helyett kétkeszegalakú (Trapéz) tárcsa, annak kisebb felületével 
fölfelé, a 4 helyett ép úgy, a kisebb felülottel lefelé, 5 = gömb — mind fe-
hérre mázolva; — a 6, 7, 8, 9, 0 számjelek helyett ugyanezen jelek feketére 
mázolva. 

E jelek tizedesi sorszámuk szerint tűzetnek fel, úgy hogy például: a 209 
szám a XVIIT. ábra által fejeztessék ki. 

Keresztszelvények, rétegek stb. effélék felvételénél, hol a pontoknak 
egymás közti fekvése a szabályosság bizonyos nemével bir, elégséges: ha 
minden csoportozatban avagy sorban e g y czövok van számmal ellátva, mivel 
a többiek a vázlat segélyével könnyen felismerhetők. 

Midőn a pliotogeometriai műszer leírását ezennel befejezem, legyen 
szabad a tárgy iránt érdoklődő kartársaimhoz azon kérést intéznem, hogy e, 
feletti becses nézeteiket,valamintnetaláni javításokat, vagya közlönyben nyil-
vánosságra hozni, vagy pedig hozzám beküldeni szíveskedjenek, mely eset-
bon én aztán örömmel fognám azokat szaklapunk számára összeállítani. 

Reményiem, hogy ez uton sikerülni fog nekünk, a mérnöki tudomány-
nak azon részét, melynek mindenesetre jelentékeny jövője lesz, lehetőleg ki-
ejteni s végleges en megállapítani. 
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