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A Kende Andor-féle táv-, magasság és lejtmérö bírálata. 

VIRÁG LAJOSTÓL. 

A közhaladás egészlete mindazon tényezőknek, melyeket a nemzetek 
anyagi és szellemi életökből fölmutathatnak. 

Ezen eredmények tényezői között helyet foglalni — méltó helyet 
nemes czélja minden egyes embernek ; s ha e ezélt elérte, megfelelt felada-
tának. 

Ha szellemi haladásunk történetét figyeleinmol kisérjük, látni fogjuk, 
hogy hazánkban a technikai tudományok voltak azok, melyekkel rendszere-
sen és behatóan legkésőbb kezdettek foglalkozni. Nem csoda tehát, hogy mig 
más nemzetek e téren egész irodalmat gyűjtöttek, egész sorát mutathatják az 
ujabb e szakba vágó találmányoknak, addig nálunk itt-ott egy-egy szak-
könyvet lehet csak fölmutatni, s ezzel kapcsolatban nem nagy összegét a ta-
lálmányoknak. 

Ily körülmények között örömmel fogadhatunk bármi eredeti eszméti 
mely e körbe vág, s mely eszme a gyakorlat terén érvényesíthető. 

Egy ily ej-edeti eszmén alapuló műszer : Bende Andor új „táv-, magasság 
és lejtmérö műszere". 

Legyen szabad az említett három feladatról röviden egyet-mást előrebo-
csátanom. 

A mi a távmérést illeti, e feladatról Kruspér István szaktudósunk „Föld-
mértar.ának" egyik pontjában következőleg emlékezik meg: 

„Alig fordul elő a gyakorlatban egy-egy feladat, melynek gyors és ké-
nyelmes megoldása oly kívánatos volna és eredménydúsabbnak lenni Ígérkez-
nék, mint egy pontnak egy más ponttól — a mérnök álláspontjától — való 
távolságának megmérése, az úgynevezett távmérés. Ugyanis, ha sikerülne egy 
oly műszert szerkeszteni, mely által egy álláspontból a körülötte levő pontok táv-
jait a mérőláncz mellőztével olyan kis idő alatt meg lehetne mérni, menny-

egy szögmérésre kívántatik, a nélkül, hogy az eredmény rosszabb volna a 
1. nczmérésnél: akkor a felvétel nagyobbrészt a sarkösszrendezők alkalmai 
zá ára szorítkoznék és gyorsaság s kényelem tekintetéből semmi kivánni való 
nem maradna." 
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Az e czél elérésére tett kísérletek azonban csak 100°-et meg nem haladó 
távolságra adnak kielégítő pontosságot, holott a gyakorlati szükség legalább 
3—4-szer olyan nagy távra terjed. 

Minden távmérés egy háromszögön alapúi, melynek egyik oldala a a 
másikhoz T képest, tehát az átellenes szög n is, igen ki-
csiny. 

Ezen háromszögben a egy legfeljebb 2° hosszú ru-
dat, T a megmérendő távot jelenti, n pedig körülbelül 1 °-ot 
meg nem haladó szög, úgy hogy elegendő pontossággal 
lészen: 

Minthogy a nem nagy szög, ennek megmérése nem történik beosztott 
kör által, hanem egy a távcső látterében elhelyezett paránymévő-készülék 
segítségével. 

Es ezen « szög az, melynek pontos megmérése oly döntő befolyást gya-
korol a távmérésre, és a mely szöget nagyobb távolságoknál nem lehet eléggé 
pontosan megmérni. 

Ezen körülmény, mint később látni fogjuk, Bende műszerénél elő nem 
fordul. 

A mi a magasságmérést illeti, ennek feladata három pont felé irányul: 
1. Megmérni valamely pont magasságát, ha ezen magasság jelentékeny-
2. Csekélyebb magasságok, mint : fák, épületek stb. megmérése. 
3. Több adott pont viszonylagos magasságának megmérése. 
Az első czélra, mint eddigelé felül nem rnult kitűnő műszer, a Theodolit 

szolgált, a másodikra a legegyszerűbb módszerek mérő rudakkal és az úgy-
nevezett Dendrométerelc, végre a harmadik feladatra, melyet röviden lejtmé-
résnek noveziink, szolgálnak a lejtmérö műszerek. 

Sanlaville Dendrométerje mind elméleti, mind pedig szerkezeti tekintet-
ben Bende műszerétől lényegesen különbözik ugyan és csak kisebb távolsá-
gokra alkalmazható, de elméletének végeredménye csak az állandók külön- * 
féleségében tér el. 

Itt M egy megmérendő tárgy pl. fa vagy épü-
let" magassága, L egy felállított rúd a tárgy mellett, 
n egy állandó hossz a műszeren, d egy változó 
hossz, melyet le lehet olvasni, D a tárgy távola az 
állásponttól, l a műszeren leolvasható magasság. 
Ezen háromszögek hasonlóságából ered : 

m: M = d: D és ismét: 
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A képletek ugyanazok, csakhogy Bondénél m változó és d állandó, San-
laville-nál m állandó és d változó. 

A mi e műszer gyakorlati alkalmazását illeti, erre vonatkozó meg-
jegyzéseim a következőkbe foglalhatók: 

Mindenekelőtt, ha a műszert megtekintjük, úgy, a mint ez a rajzban elő 
van tüntetve, tüstént szembe ötlik, hogy annak súlypontja messze esik a forgási 
tengelytől, mely körülmény a műszer állékonyságára tetemes befolyást gya-
korol. Ezen segíteni .azonban könnyen lehet, mert mi sem vet annak gátot, 
hogy a tengelyt közelebb ne hozzuk a súlyponthoz. 

A leolvasás pontosságára vonatkozólag pedig meg kell jegyeznem, hogy 
egy oly csavarnak, mint Bende műszerének emelőcsavara, mely 1 mm. menet-
magassággal bir, legalább 10 mm. átmérő felel meg. Minthogy azonban ily 
nagy átmérőjű csavarokat a pracisió-csavarok módjára készíteni nem lehet, 
tehát kénytelenek vagyunk a csavarmetsző anyát egyszerűen az orsóra lemá-
solni, mely orsónak pontosságáról semmit sem tudunk. Ha tehát ez hibás, az 
általa metszett csavar is hibás fog lenni. 

A műszer nagy méretének meglehetős súly felelvén meg, azt — mint 
szerző említi — távcsöves vonasznak használni nem lehet. 

Különben, mint önálló műszer, mely eddig még nem alkalmazott correct 
elven alapul, gyakorlatilag kivihető, ámbár kissé szokatlanok méretei és 
alakja, s ha az emelő csavar körül forgó hiány eltávolítható, a műszer még 
jövőt is igér.*) 

*) Kruépér István úrnak e műszerre nézvo általunk kikért véleménye egészen egyez 
a fennebbivel. 

A s z e r k. 


