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A B A R L A N G M É R É S  M Ó D S Z E R E I  ÉS M Ű S Z E R E I

A barlangméréstan, vagy más néven szpeleometria, 
a földalatti helymeghatározás tudományának — a 
bányaméréstannak — leszűkített, a barlangokra alkal
mazott része. Ezért, ha szpeleometriai módszerekről 
beszélünk, elsősorban a bányaméréstantól átvett mód
szerekről lehet csak szó, mivel a mérési körülmények 
és lehetőségek mindkettőnél nagyjából azonosak, és 
együttesen eltérőek a felszín mérési lehetőségeitől. 
Ugyanez a helyzet a szpeleometriai műszerek eseté
ben is.

A szpeleometriai mérések végrehajtásának helye: a 
barlangok járatai, általában szűkek, minden esetben 
sötétek, helyenként igen alacsonyak és kanyargósak. 
Ezek a körülmények a felmérendő területet áttekint
hetetlenné teszik, ezért a geodéziában céltudatosan 
alkalmazott hosszú poligonok helyett a barlangban 
csak rövid poligon-oldalakkal lehet dolgozni, sőt 
1—2 méter hosszú oldalak beiktatása is szükségessé 
válhat. Ehhez járul még a barlangjáratok esetleges 
erős lejtése, vagy emelkedése, amely meredek le-, 
illetve felfelé történő irányzást követel, s ezzel még 
jobban növelik a nehézségeket, s a mérések során 
előforduló hibalehetőségeket. Külön módszert igényel 
a ’függőleges aknák mérése is.

A mostoha, sajátságos mérési lehetőségek már 
egymagukban is a felszíni geodéziától jelentősen el
térő módszereket és műszereket igényelnek. A nehéz
ségek ellenére a barlangfelmérés helyzete kedvezőnek 
mondható, mert problémái zömmel a bányafelmérésé
vel azonosak. A bányafelmérés sok évtizedes múltra 
visszatekintő tudományág, amelynek mérési mód
szerei kiforrottak, mérőműszerei viszonylag könnyű 
és gyors technikát, kellő pontosságot tesznek lehetővé, 
így néhány módosítás figyelembevételével a bányafel
mérés műszerei és módszerei jól alkalmazhatók a 
speciális barlangi körülmények között is.

A barlangfelmérés menete és műszerei
A barlang felmérése sokszögvonal (poligon) vezeté

sével történik. A poligonok töréspontjait, az úgy
nevezett fixpontok jelzik. Közöttük mérjük a távol
ságokat, valamint a pontokat összekötő egyenes víz
szintes síkban fekvő irányszögét és függőleges síkban 
fekvő magassági szögét is. Az adatokból a poligon 
kicsinyített képe megszerkeszthető, a pontok közötti 
magasságkülönbség kiszámítható. Ez a mérés váza, 
amihez a kevésbé pontos részletmérések eredményei 
kapcsolódnak, így a barlang keresztmetszetének meg
határozása, amely részben méréssel, részben becslés
sel történik.

A mérés elkezdése előtt a fixpontokat kell elhelyezni. 
Megkülönböztetünk állandó, másnéven rögzített, 
valamint csak a mérés időtartamára elhelyezett, úgy
nevezett vesztett pontokat. Célszerű körülbelül száz 
méterenként a barlang jellegzetes szakaszain állandó 
fixpontokat kitűzni és ezeket később a térképen is 
feltüntetni.

A fixpontokat — miként a bányászatban is — leg
jobb szögek beverésével kijelölni. Végszükség esetén 
cövekek, esetleg kövek is alkalmazhatók. Távcsöves 
műszerek használatakor a pontkitűzésnek más lehe
tőségei is vannak. Delejtűs, távcsöves műszerek eseté
ben vesztett pontként a pont helyére tett karbidlámpa 
lángja is megfelelő jelölés lehet. Teodolitos méréskor 
ez a megoldás nem alkalmazható, mert pontossága 
nem kielégítő. Ilyenkor szabványos jelzőtárcsáról kell 
gondoskodni. Ha a mérés függőkompasszal történik, 
bizonyos körülmények között elfogadható a barlang 
falára festett pontjelölés is. Ez a módszer lényegesen 
megrövidíti a jelölés idejét, de állandó jellegűnek is 
tekinthető.

A pontok kitűzésére legalkalmasabb hely a járat 
oldalfala, ritkábban a mennyezet. A barlang aljazatán 
nem célszerű a pontjelölés, mivel akár a természeti 
erők, akár a közlekedés hatására, itt következhet be 
legkönnyebben elmozdulás, s a műszerrel történő 
megirányzás is nehezebb.

A fixpontok közötti távolság meghatározása acél 
mérőszalaggal történik (/. ábra), s ezek hossza általá
ban több, mint a geodéziában használatosaké. Leg
gyakrabban 30—50 méteresek, de zsombolyok méré
sére ennél hosszabbat is alkalmaznak. A szalagok 
szélessége 10—12 mm, vastagságuk 0,2—0,4 mm. 
Súlyuk méterenként 0,02—0,04 kg.

A barlangi távolságmérést nagy körültekintéssel 
kell végezni, de a pontossági követelményt jelentősen 
befolyásolja az egyéb méréseknél alkalmazott mű
szerek milyensége is. Ha a szögek mérése kisebb 
pontosságú műszerrel (Bézárd tájoló, geológus kom
pasz) történik, akkor a távolsági érték leolvasása 
deciméteres pontossággal is megfelelő. Ilyen esetekben 
ellenőrző mérés elvégzése nem szükséges. Ha a szög
mérés nagy pontosságú műszerrel történik, akkor a 
hosszmérést is sokkal pontosabban kell végrehajtani. 
A pontatlan távolságmérés sok hiba forrásává válhat.

/. ábra. Öt ven méteres nyeles acél mérőszalag.
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A bányamérésnél a hosszmérés megengedett közép
hibája méterenként ± 0 ,5  mm. Igényesebb barlang
mérésnél is ennyi a megengedhető hiba, s ez a pontos
ság csak többszöri hosszméréssel érhető el, de szük
ségessé teszi a dinamóméter használatát is a szalag 
kifeszítésekor.

Használat előtt az acélmérőszalagot — mint min
den műszert — szintén komparálni kell. A szalag 
mérési pontosságát a feszítőerő és a hőmérséklet 
befolyásolja legjelentősebben. Ezért a komparálás 
eredménye mindig egy meghatározott feszítőerőre 
(rendszerint 10 kg) és hőmérsékletre (20°C) vonatkozik. 
Változó feszítőerő és jelentősen eltérő hőmérséklet 
esetén a mérőszalag hossza is megváltozik, ilyenkor 
nyúlási és hajlási korrekció alkalmazása válik szük
ségessé. Rövidebb oldalak mérésénél — ha a távolság 
nem haladja meg a 10 métert — a korrekció értéke 
az 1 millimétert sem éri el, s így a korrekció elhanya
golható.

Az acél mérőszalagon kívül a mérőzsinór is alkalmas 
távolságmérésre, s barlangi viszonylatban jól használ
ható. Kenderből font, 5—7 mm átmérőjű, kellő 
szilárdságú, egyenletes fonású zsinór. Hossza a 100, 
sőt 200 métert is elérheti. Használatkor erősen ki kell 
feszíteni. Ennek elősegítésére úgynevezett mérőcsava
rokat alkalmaznak, de a bányászatban egyéb segéd
eszközök is ismeretesek e célra, így a feszítő villa, a 
mérőzsámoly, a mérőbak, a kecskeláb stb.

A mérőzsinór hajlásszögének meghatározása

A ferdén mért barlangi távolságokat vízszinre kell 
redukálni. E célból szükséges a mérőzsinórok víz
szintessel bezárt hajlásszögét meghatározni. Teodolit- 
tal történő poligon-mérésnél a magassági kört hasz
nálhatjuk legjobban e célra. Nem teodolitos mérésnél 
(pl. kompaszos mérés), vagy 30 méternél hosszabb 
poligonoldalak esetében már külön műszer szükséges 
a hajlásszög mérésére, s ez a műszer a fokív (2. ábra).

A fokív sárgarézből, ritkábban alumíniumból ké
szített 0,5 mm vastag, 15—20 cm sugarú, fokbeosz
tással ellátott félkör, amely két kampó segítségével a 
mérőzsinórra akasztható. A beosztás a középtől 
jobbra és balra 90°-ig, illetve 100°-ig tart. Leolvasó 
berendezése egy vékony szál, melyet függő feszít ki. 
A fokíven a mérőzsinór hajlásszöge közvetlenül leol
vasható. A fő beosztás legkisebb egysége a l/ i  fok, de 
ennek tizedrésze is becsülhető.

A leolvasási hiba jelentős, s ezért a műszer alkal
mazása korlátozott. Alkalmazásának a mérendő szög 
nagysága is határt szab, s legfeljebb csak 30° maximális 
szögnagyság mérésére használható. Nagy pontosságot 
kívánó mérésnél csak 20°-ig ajánlatos használata.

A mérőzsinór hajlásszögének mérése összeköthető a 
járat lejtőszögének mérésével is. Ilyenkor egyszerűen 
és gyorsan — bár nagyobb hibalehetőséggel is — egy
szerre mérhető a zsinór, s egyúttal a járat lejtésszöge 
is. (Jól alkalmazta ezt a módszert Horváth János a 
Szemlőhegyi-barlang felmérésénél).

A fokívvel való mérésnél előforduló hibák a követ
kezők lehetnek:

2. ábra. Fokív és a fokívvel történő mérés elve.

1. A fokív lapja nem sík. Ha ez a hiba fennáll, 
akkor a leolvasószál egyes helyeken megáll, másutt 
hozzátapad a fokív beosztásához. A hiba megállapí
tása sima tükörlapon történik.

2. A fokív ferdeségi hibája. A ferdeségi hiba paral
laxist és súrlódást okoz. Akkor lép fel, ha a kampók 
felfüggesztési vonala és a fokív súlypontján átfektet
hető sík nem esik egybe a fokív síkjával.

3. A fokív indexhibája. Ez akkor fordul elő, ha a 
fokbeosztás két szélső 90°-os beosztását összekötő 
egyenes nem párhuzamos a kampók tengelyével. 
Ilyen hibával terhelt fokívvel, pl. a hajlásszögnél nem 
a helyes értéket olvassuk le, hanem egy hibás a'-t, 
mely £-val megjavítva adja a helyes értéket.

a — a’ +  e
Ez az szögérték a fokív indexhibája. Úgy olvashatjuk 
le, hogy megfordítjuk a fokívet, ekkor az alsó kampó 
felülre kerül s egy másik hibás a” szöget olvasunk így 
le, melyből a hibamentes hajlásszög: 

a — a ” — в
A két érték számtani közepe:

a’ +  a”
« ~  2

az indexhibától mentes.
4. A fokív külpontossági hibája. A fokív leolvasására 

szolgáló függőnek egybe kell esni a beosztott kör 
középpontjával. Ellenkező esetben a fokívnek kül
pontossági hibája van.

Külpontosság állhat fenn, ha a függő felfüggeszté
sére szolgáló nyílás túl nagy s így a hajszál a nyílás 
különböző pontjain feküdhet.

Előadódhat külpontosság akkor is, ha a furat nem 
esik egybe a kör középpontjával, hanem s értékkel 
eltér.

A fokívvel való mérésnél legcélszerűbben úgy kap
juk a legpontosabb eredményt, ha a zsinór közepe 
felett mérünk. Túl hosszú zsinórt ne használjunk a 
méréshez, mert nagy a hibalehetőség (2. ábra.).
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3. ábra. A kifeszített zsinór egyetlen pontban 
párhuzamos az érintő a húrral.

Ismertebb hajlásszögmérő műszerek : 
a Cséti-féle fokív (negyedkörös fokbeosztással), 
a Schneider-féle fokív (teljeskörű fokbeosztással), 
a Borchers-féie fokív.

Ezeket a hajlásszögmérö műszereket inkább nagy 
pontosságot igénylő bányaméréseknél alkalmazzák.

A barlangméréseknél használatos szögmérő műszerek
A magyarországi barlangok mérésénél a leggyak

rabban használt szögmérő műszerek a kis pontosságú 
tájolók, vagy a geológus kompaszok. Ennek oka az, 
hogy e műszerek könnyen beszerezhetők, számottevő 
hozzáértést nem igényelnek és végül gyors mérést 
biztosítanak.

A kisebb barlangüregek, fülkék, hasadékok méré
sére pontatlanságuk és nagyobb hibalehetőségük 
ellenére is megfelelnek. Hosszabb barlang felmérése — 
az említett műszereknél — pontosabb műszereket 
igényel, mert a pontatlan adatokkal készült térkép 
műszaki felhasználásra teljesen alkalmatlan (pl. új 
bejárat létesítése, műszaki berendezés elhelyezése stb.)

Nagyobb barlangjainknál feltétlenül szükséges a 
pontosabb — legalább függökompasz, vagy busz- 
szola — műszerek alkalmazása.

A barlangmérésnél ma használatos szögmérőmű
szerek két nagy csoportba oszthatók:
1. delej tűs műszerek,
2. teodolitrendszerű műszerek.

1. A dejeltűs műszerek
A delejtűs műszerek közül a legegyszerűbb szög

mérő műszer a kézi vagy geológus kompasz (4. ábra).
A kompaszos műszerek az 1500-as években a 

bányamérések során tűntek fel. Általános elterjedé
sük 1600-tól számítható, és egészen a múlt század 
közepéig a legfőbb szögmérő műszerek voltak a 
bánya- és barlangméréseknél. A teodolit feltalálásával 
(1835. körül) fokozatosan háttérbe szorultak, s ma 
már csak egyszerűbb tájékozó irányméréseknél, 
vagy kisebb üregek felmérésénél használják, bár gya
korlati szerepük a geológusok és geográfusok köré
ben még ma is igen jelentős.

A kompasz és vizsgálata
A kompasz két legfontosabb alkatrésze: az órakor 

és a mágnestű.
A két főrész vasmentes kompaszperselybe van el

helyezve és egy üveggel lezárva. A persely fenéklapja 
egyúttal a műszer óraköre is. A persely fenéklapjának 
középpontjában — tehát az órakör középpontjában —• 
finom hegyben végződő rudacska van elhelyezve, 
mely a mágnestű forgástengelyét képezi.

A barlang- és bányamérésnél alkalmazott kompaszt 
használat előtt ellenőrizni kell.

Az ellenőrzés a műszer következő részeire terjedjen 
ki:

1. A mágnestű a vízszintes órakör mellett, annak 
síkjában feküdjön és hossza megfelelő legyen. Ellen
kező esetben parallaktikus hibát idézhet elő.

2. A mágnestű kellően érzékeny legyen (pl. ha öt 
lengés után nyugszik meg, akkor 56’ hibával áll be a 
mágneses É-i irányba. Ha 30 lengés után nyugszik 
meg, akkor a beállási hiba 5’-re tehető.)

3. A csapágy ne legyen túl bő, mert az szabálytalan 
külpontossághoz vezet.

4. A persely anyaga vasmentes legyen.
5. Az órakör beosztása megfelelő pontosságú 

legyen. Az újabb műszereknél ennek ellenőrzése feles
leges, csak régi műszereknél ajánlatos. A vizsgálat 
mérőasztalon, ismert szögek megmérése és össze
hasonlítása által történhet.

A szögmérő műszerekkel kapcsolatban elengedhe
tetlenül szükséges a deklináció és változásainak ismer
tetése.

A szabadon lengő mágnestű a földmágnesség követ
keztében a mágneses É-kal esik egybe, mely a csilla
gászati É-tól eltér, vele hegyes szöget zár be. Ez a 
hegyesszög a mágneses deklináció szöge (5. ábra).

5. ábra. A mágneses deklináció szöge.
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A deklináció értéke idővel és hely- 
lyel változik.
ô =  со—a Ny-i helyzetben 
3 =  a—со K-i helyzetben

Magyarországon a deklináció értéke hosszabb idő 
óta Ny-i, de erősen közeledik a nullához, hogy azon 
áthaladva majd egy hosszabb időszakra K-i legyen. 
Változó mivolta miatt a deklináció mérési tengelynek 
nem használható, helyette a csillagászati É-ot hasz
nálják. Ehhez azonban a mérés helyére és idejére 
vonatkozó deklináció ismerete szükséges, amely a 
fenti képletből, vagy a következő képletből kapható 
meg:

3 — ú0 +  aA A +  b.Acp,
ahol:

30 =  a kiinduló mágneses obszervatórium,
3 =  a kérdéses hely deklinációja,
АX és Acp =  a két hely közötti hosszúság és 

szélesség különbség °-ban.
a és b =  a megadott koeficiensek, értékük helyen

ként változik, megközelítőleg a =  0,5
és b — közel 0.
Ebből kitűnik, hogy a deklináció Közép-Európá- 

ban Ny-felé haladva fokonként kereken 0,5°^30’-cel 
növekszik.

Delejes műszerek közé tartozik az irányzó kompasz, 
amely nálunk még a bányaméréseknél sem terjedt el. 
Létjogosultsága csak mágneses zavart területen van, 
ahol a kompasz, mint szögmérő műszer használható, 
s ezért kényszerközpontosításra szorul. Dioptriával 
esetleg távcsővel látható el. Két fajtája ismeretes:

1. Fuhrmann-féle
2. Brathuhn-féle
Általában barlangi méréseknél sem használatos.
A kompaszok családjába tartozó mágneses műsze

rek közül a barlangok felmérésénél egyik legjobban 
bevált mérőeszköz a függő kompasz (6. ábra).

A függő kompasz mérőzsinórra felfüggesztve mág
neses azimut mérésére használható. 1633. óta igen 
elterjedt a kompaszműszer a bánya-és barlangmérések 
területén.

A függő kompasz legismertebb típusai a követ
kezők :

1. dél-német függő kompasz
2. észak-német függő kompasz
3. freibergi függő kompasz
4. aknász függő kompasz.
Az első három típus kis alaki változásban tér csak 

el egymástól. A mérés és vizsgál ás menete azonos 
mindháromnál. Az aknász függőkompasz kicsiny 
teljesítőképessége miatt pontos vizsgálatra nem alkal
mas.

6. ábra. Függő kompasz.

Mérés előtti vizsgálatok:
a) Egyértelmű-e a kampótengely a különböző vas

tagságú zsinóroknál?
b) A kompasz tengelye meroleges-e a függő síkra? 

Ha nem, akkor ez kihat a szögmérésre.
c) A kompasz 0°—180°-os beosztása merőleges-e 

a kompasz tengelyére? Ha nem, akkor hibás leolva
sást kapunk. Ez a mágneses azimut mérésében elő
állott hiba az ún. irány hiba, amely — mivel az óra
kör mérés közben mindig vízszintes — állandó érték
ben jelentkezik és a 0°— 180°-os beosztásnak helyes 
helyzetéből adódó eltérésével egyenlő.

d) A felfüggesztett függő kompasz óraköre víz
szintesen helyezkedik-e el? Ha nem, akkor a kör 
ferdesége miatt egy hibás qf értéket olvasunk le, 
amely mindig nagyobb, mint annak a keresett со víz
szintes vetülete. Ebből származó hiba legtöbbször 
kisebb a kompasz leolvasási pontosságánál, mert 
a =  3°-os eltérés esetén csak 2,5'. Vizsgálata akár 
szabad szemmel is történhet, de célszerű külön libel
lát használni.

Kompasz típusú műszerek felhasználása 
a barlangi méréseknél

A kompaszok használatában először azt keli meg
határozni, hogy mágneses zavar nélküli, vagy zavart 
területen történik -e a mérés.

Az első esetben a kompasz, mint iránymérő, az 
utóbbi esetben, mint szögmérő műszer szerepelhet.

a) Iránymérés esetén a pontos méréshez mágneses 
zavartól mentes terület szükséges. Legalább 10 méte
res körzetben zavaró vasanyag, elektromos áram, 
magnetikus kőzet ne legyen. A magyarországi bar
langokban mint „zavaró közeg” főleg, a karbid
lámpák jöhetnek számításba, de ez egyéb fényforrás 
helyettesítésével könnyen kiküszöbölhető. Ennek 
ellenére a kompasz használata barlangban kedvezőbb, 
mert könnyen kezelhető és olcsóbb, mint a teodolit. 
Ezenkívül a hibahalmozódás kedvező volta miatt, 
mint precíziós mérőeszköz is megállja a helyét.

Függőkompasszal bemért poligonnál az iránymérés 
a következőképpen történik (7. ábra):

±  p =  a mágneses azimut középhibája 
со =  mágneses szimut 

5 =  az oldalak átlagos hossza 
±  p.s— oldal elcsavarodás.
A kompaszmérésnél minden oldal azimutját az 

előzőétől függetlenül határozzuk meg, ezért az egyes 
oldalak ±  p.s irányhibája az előző oldalakétól füg
getlen. így az elcsavarodási részhibák a hiba tovább
terjedés szabályai szerint összeadhatók.



Pl.: n oldalú poligon esetén az elcsavarodási közép
hiba:

Mes =  ± M .s± /i.s± p .s . . .

Áttérve a középhibák négyzeteinek összegére:

Mes =  ±  1 л.//2.*2
Ha n.s =  L a  poligon hossza, akkor

Ebből a képletből az következik, hogy ugyanazon 
hosszúság mellett a poligon végpontjának elcsavaro
dási középhibája annál kisebb, minél nagyobb az 
oldalak száma, illetve minél rövidebb az oldalak 
hosszúsága.

Összehasonlításképpen itt mutatom be a teodolittal 
történő poligon mérést.

A teodolittal mért poligonnál a műszerrel nem köz
vetlen azimutokat, hanem az egymást követő oldalak 
által bezárt törésszögeket mérjük és ezekből számít
juk ki az azimutokat (8. ábra).

Mint az ábra mutatja, az egymásután következő 
oldalak azimutjai nem függetlenek egymástól, hanem 
az első törésszögben elkövetett ±  м szögmérési közép
hiba a következő oldalak azimutjaiban jelentkezik.

A két példából jól kitűnik, hogy kompasszal való 
iránymérésnél a hibák halmozódása oly kedvező, 
hogy pontatlansága ellenére a teodolittal felveszi a 
versenyt. Ezért sikerült a régi geodétáknak kompasszal 
egész pontos felméréseket végezni.

Összefoglalva, a kompasszal történő poligonmérés 
menete s következő:

1. a fixpontok elhelyezése,
2. a mérőzsinór kifeszítése,
3. az oldalhosszak mérése,
4. a hajlásszögek mérése fokívvel,
5. irány mérés függőkompasszal.
Megjegyzendő, hogy az iránymérést a kompasz két

fekvésében kell elvégezni és az órakört a mágnestű 
mindkét végén leolvasni.

A két fekvés között a távolság legalább 0,5 m 
legyen, hogy az egyéb befolyásoló zavar kitűnjék. A két 
fekvésben mért iránykülönbsége legfeljebb 15’ lehet.

b) Azokon a helyeken, ahol a deklinációt zavaró 
jelenségek miatt a kompasz iránymérésre alkalmatlan, 
még szögmérő műszerként is használható. Az a lényeg, 
hogy a mérés során a zavaró hatás ne változzon, 
így a tű iránya — bár nem felel meg a mágneses 
északnak — mégis állandónak tekinthető.

Ennek ellenére a kompasznak, mint szögmérő
műszernek nincs létjogosultsága, a hibák roppant 
kedvezőtlen — a teodolithoz hasonló — tovaterjedése 
miatt.

A kompasszal mért poligonok kiértékelése

A mérések után a legfontosabb feladat következik, 
a mért poligonok kiértékelése. Ez kétféle módon 
történhet: számítással és grafikusan.

A bányamérés során is csak a kompasszal mért 
elsőrendű poligonoknál számítják ki a poligonpontok 
koordinátáit ott tehát, ahol pontosabb eredmény 
szükséges. Ilyenkor valamennyi oldal mágneses 
azimutjának mérése után a speciális deklinációk le
vonásával megkaphatok az egyes oldalaknak a koor
dináta rendszerre vonatkoztatott irányszögei. Ezek 
és a hosszmérés során nyert vízszintes vetületi hossz
nak segítségével a poligon kezdőpontjának adott X 
és Y koordinátájából a többi pont koordinátája is 
kiszámítható.

Ha a kompaszt szögmérésre használjuk, akkor a 
numerikus kiértékeléstől eltekinthetünk és a mérési 
eredményeket csak grafikusan rakjuk fel a térképre. 
Ha a poligon kezdő és végpontja adott, akkor a 
poligon grafikusan kiegyenlíthető.

2. Teodolitrendszerű műszerek
A bányamérések során a teodolit a múlt század 

első felében jelent meg és lassan, de biztosan háttérbe 
szorította a kompaszt. Ma már a legáltalánosabban 
használt műszer vízszintes és magasságiszögek mé
résére (9 ., 10. ábra).

A bánya- és barlangméréseknél használatos teodolit
rendszerű műszerek hasonlóak, de nem azonosak a 
geodéziában használatos teodolitokkal, mivel a 
speciális körülményeknek megfelelően épültek és ki
egészítő berendezésekkel rendelkeznek (11. ábra)

A) Ilyen kiegészítők többek között a különböző
kényszerközpontosító berendezések, amelyek a kül
pontossági hibák káros hatását a vízszintes vetületi 
szögmérésre küszöbölik ki. Lényegük: kényszer útján 
gondoskodnak arról, hogy a megirányzott pont és a 
teodolit a vízszintes vetület ugyanazon pontjára 
kerüljön. '

B) Egyéb segédberendezéseket a teodolit távcsövén 
alkalmaznak, amelyek a földalatti mérések különleges 
viszonyaihoz szükségesek.

Ilyenek lehetnek pl. különböző szálkereszt típusok. 
Ezek legtöbbje kettős szálkereszt, mert rendszerint a 
függő zsinórját kell megirányozni, és így kettős szállal 
könnyen közrefogható. Ez nem alkalmas a kitűző- 
rudak meg irány zására.

Mindkettőre alkalmas ún. Ziegelheim-féle kom
binált szálkereszt (12. 13. ábra) vagy a Bimler-féle 
szálkereszt (14. ábra). A MOM teodolitjain általában 
a 15. ábrán bemutatott szálkereszt látható.

A szálkereszt megvilágítására a régebbi teodolitok- 
nál ún. illuminátort használnak. Ez egy elliptikus 
nyílással ellátott, a távcső tengelyéhez 45° alatt hajló



9, ábra. Régebbi típusú teodoíit.

fémlap, melynek az objektív felé eső felülete ezüstözve 
van. Néha csak egy kis tükröt helyeznek el a távcső 
végére.

A korszerű teodolitoknál nemcsak a szálkereszt, 
hanem a limbuszkör és magassági kör megvilágítása 
is a teodolitba beépített villany lámpa segítségével 
történik (Zeiss és Wild teodolitok, MOM műszereken. 
A megoldás nagyon kényelmes, azonban komplikált 
volta miatt sok hibalehetőséget rejt magában).

C) Fényforrások.
D) A teodoíit felállításéira szolgáló eszközök. 

A teodoíit felállításának 3 módja használatos:
a) állvány,
b) oldalkar és
c) feszítők alkalmazása.
a) A geodéziában alkalmazott állványok a föld

alatti méréseknél csak korlátoltan használhatók, 
ezért a földalatti mérésekhez speciális állványok 
készülnek. Például: Cséti-féle állvány, Breithaupt-féle 
állvány, Hildebrad-féle állvány.

(Részletes ismertetés: Tárczy— Hornoch: Bánya- 
méréstan I.)

b) Oldalkarok típusai: Borchers-féle oldalkar, 
Freibergi-oldalkar.

c) Feszít ék-típusok: Gretzmacher-féle feszi ték, Tir- 
scher-féle feszíték, Cséti-féle feszítek, Rost-féle vas- 
feszíték, Szentistványi-féle feszíték.

A b) és c) pont alatti eszközöket a barlangi mérések
nél ritkán alkalmazzák.

A teodoíit rendszerű műszer ismertetése
A teodoíit — mint már említettem — vízszintes és 

magassági szögek mérésére szolgál.

10. ábra. Zeiss 01 típusú teodoíit.

Szerkezete két főrészből áll:
1. Műszertalp 

П. Alhidádé
A teodolitot — mint minden műszert — használat 

előtt ellenőrizni kell.
Az ellenőrzés és a hibaigazítás menete a következő:
1. A libellák vizsgálata és igazítása,
2. A távcső vizsgálata és igazítása,
3. A fekvőtengely vizsgálata és igazítása:
a) igazítás tengelylibellával és
b) igazítás kitűzött függőlegessel.

11. ábra. A teodoíit részei.
]. az alhidádé forgástengelye, 2. a limbusz forgástengelye, 3. a 
fekvő (vízszintes) tengely, 4. a fekvő tengely igazító csavarja, 5. 
a távcsőben levő vízszintes és függőleges szál, 6. a szálkereszt 
igazító csavarja, 7. az alhidádé libella tengelye. 8. optikai tengely
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J ent balról jobbra : 12., 13. és 14. ábra, alul 
15. ábra. Szálkereszt típusok.

A teodolitrendszerű műszereknél a vízszintes szög
mérésnél fellépő szabályos hibaforrások ismertek és 
ezeket a pontos mérés érdekében figyelembe kell venni.

1. A függőleges irányzók merölegességi hibája.
Ez a hiba általában jelentéktelen, és az igazítást 

kielégítő módon lehet végrehajtani.
2. A fekvőtengely merölegességi hibája.
Ez adódhat az igazítás tökéletlenségéből, vagy szer

kezeti okokból. A hiba fennállásakor a fekvőtengely 
nem lesz vízszintes, hanem egy S szöget zár be, így 
a forgatással leírt sík nem lesz függőleges. Kiküszöböl
hető két távcsőállásban történő méréssel.

3. A távcső külpontossága.
Akkor lép fel, ha a távcső függőleges iránysíkja 

nem megy át a teodolit állótengelyén. A külpontosság 
miatt a leolvasott szögérték nem azonos a szög helyes 
értékével.

Hasonlóan az előző hibákhoz, két lávcsöállásbói 
mérve, kiküszöbölhető.

4. Az alhidádé es a limbusztengely nem párhuzamos 
volta.

Egyszerű módon kiküszöbölhető, ha a távcső 
átforgatását a limbusz tengelye körül végezzük.

5. Az alhidádétengelv killpontosságának hatása.
Ez abban az esetben fordul elő, ha az alhidádéten-

gely nem a limbuszkör középpontján halad keresztül.
Ez a vízszintes szögmérés legveszélyesebb hibafor

rása, mert igen csekély külpontosság is jelentős hibát 
okoz. Két távcsőállásból mérve a szöget, 4 index leol
vasásból a hiba kiesik.

6. A felállítás hibája :
Két tényezőből tevődhet össze:
a) pontraállás hibájából,
b) az alhidádé forgástengelyének függőlegestől való 

eltéréséből.
A pontraállás hibáját módszerrel kiküszöbölni nem 

lehet, hasonlóképpen az alhidádé forgástengelyének 
hibáját sem. Egyedül a nagy gonddal, pontossággal 
végrehajtott pontraállás segíthet.

7. A limbuszosítás hibái.
a) szabályos jellegűek,
b) véletlen jellegűek.

Kiküszöbölhetők ismétlő mérésekkel és a mérések 
előtti limbuszkör elforgatásával.

8. A leolvasó berendezések hibái.
A két távcsőállásból történő leolvasás számtani 

közepéből kiesnek.
9. Az állvány e/csavarodásából származó hiba.
Adódhat változó felmelegedésből. Kiküszöbölhető,

ha az irányzások és leolvasások sorrendje bal-jobb, 
majd a második távcsőállásban jobb-bal lesz.

A teodolittal történő poligonmérés menete
Az első eltérés a kompaszméréstől a fixpontok el

helyezésében van. A teodolit mérésnél arra kell töre
kedni — ellentétben a kompaszméréssel, — hogy a 
poligonoldalak minél hosszabbak legyenek. A fixpon
tok megválasztásánál ügyelni kell a műszer felállításá
nak lehetőségére, valamint gondoskodni kell a fix
pontok elhelyezésénél arról, hogy az oldaljáratoknál 
csatlakozás céljából feltétlenül legyen rögzített pont.

A szögek mérésénél el kell dönteni, hogy nagy- 
pontosságú mérésre van-e szükség, vagy nem. Nagy
pontosságú mérés esetén a törésszög mellett még a 
kiegészítő szöget is kell mérni.

A mérés során — ellenőrzésképpen — kb. 1 km-cs 
szakaszonként a sokszögmenetet visszamérjük, ez az 
ún. biztosító poli gon. A bányamérésnél 3 km-ként a 
biztosító poligont is még egyszer visszamérik, ez az 
ún. főbiztositó poligon. Ez a mérés azért fontos, 
mert így a kezdeti értékeket annál többször mérjük 
vissza, mennél hosszabb a sokszögvonal, így kisebb 
az elcsavarodási hiba.

Nagyon hosszú sokszögmeneteknél (ezt lehetőleg 
kerüljük) ajánlatos a mérés pontosságának érdekében 
több közbülső pontban mágneses azimutot is mérni 
{16. ábra).

Ezenkívül ellenőrzést és a pontosság fokozását 
jelentik a sokszögvonalak kiegyenlítései. Ez az ún. 
feltételi egyenletek használatával történik.

Különösen nagy fontossága van a kiegyenlítésnek 
pl. a kétszeresen kapcsolt és tájékozott sokszögvona
laknál, a zárt poligonoknál stb. Ezek hosszadalmas 
levezetéseit nem részletezem. Erre vonatkozó képletek 
a különböző geodéziai kézikönyvekben fellelhetők.

A teodolittal történő irány mérés hátrányait a kom- 
paszos mérésnél már ismertettem.

A teodolit alkalmazása kedvezőtlen hibahalmo- 
zódása ellenére — hosszú, egyenes barlangjáratokban 
igen kedvező a mérés nagy pontossága miatt.

Például az aggteleki Baradla-barlang felmérése, 
vagy a Szemlőhegvi-barlang legújabb 1 : 100 méret
arányú felmérése (1961 -1962.) is teodolit rendszerű 
műszerrel történt a kedvező részeken. így a főjárato
kat (Szemlőhegvi-barlang) az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Térképtudományi Tanszékétől kölcsön
kapott Zeiss-féle világított üvegkörös, busszolás teodo
littal mérték, melynél a mágneses azimut meghatáro
zásának középhibája ± 2 ’ volt.

A főjárat mérése ún. ugróállásos mérőmódszerrei 
38 teodolitállásból történt. Itt a műszerállások, 
mérési pontok tartós jelölése nem történt meg, a ké
sőbbi ellenőrző mérésnél a gondosan bemért 15 m-ként 
telhelyezet fixpontokat használták.
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Ahol a teodolit használata körülményes volt, ott 
függökompasszal és fokívvel mértek. Egy-két igen 
szűk, omladékos helyen pedig a kevésbé pontos tájolót 
használták.

Ebből a rövid példából látható, hogy a barlang 
adottságai határozzák meg a használható műszer-faj
tákat. Persze minden esetben a legnagyobb pontosság 
szem előtt tartásával.

IRODALOM
1. HORVÁTH JÁNOS: A Szemlőhegyi-barlang felmérése. 

Karszt- és Barlang, 1965.
2. KONRÁD ÖDÖN: Az aggtelek-jósvafői ,,Baradla” cseppkő- 

kőbarlang felmérése. 1936. Geodéziai Közlöny. XII. évfolyam.
3. OLTAY KÁROLY: Geodézia, 1951. Egyetemi tankönyv.
4. TÁRCZY—HORNOCH ANTAL: Bányaméréstan I—II. 1956. 

kézirat.
5. TÓTH JÓZSEF: A barlangok felméréséről. 1957. jú liu s -  

december. Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató.

Methoden und Geräte der Speläometrie 
von M. E. Buckó

Die Speläometrie ist der für die Höhlen ange
wandte Fachzweig des Markscheiderwesens, so dass 
die bei der markscheiderischen Aufnahme von 
Gruben gebräuchlichen Geräte und Methoden — 
mit geringer Veränderung auch unter den 
speziellen Höhlenverhältnissen gut angewendet 
werden können.

Verfasser beschreibt in kurzem den Verlauf der 
markscheiderischen Aufnahme der Höhle (polygo- 
nometrische Linienführung, Festsetzung der Basis
punkte usw.), die bei den Messungen angewandten 
Hilfsgeräte und Anlagen, sowie die im Laufe der 
Messungen auftretenden Fehlermöglichkeiten und 
die Art und Weise ihrer Beiseitigung.

Er befasst sich ausführlich mit dem Gebrauch der 
Geräte von Kompass-Typus und von Theodolit- 
System und hebt die Fälle hervor, wo das eine 
und wo das andere Gerät zu bevorzugen ist.

Методика и приборы спелеометрии.
М . Э. Буцко

Спелеометрия, то есть учение съемках в пещер
ных условиях, представляет собой примененную 
для пещер часть маркшейдерского дела. Таким 
образом примеяющиеся при маркшейдерских 
съемках и замерах приборы и методы с некото- * 
рыми изменениями могут быть хорошо примене
ны и в специальных пещерных условиях.

В статье дается краткая характеристика хода 
съемки пещеры (прокладка полигональных ходов, 
установление опорных точек и т.п.) и применяемых 
при съемке приспособлений и приборов, а также 
возможных погрешностей замеров и способов 
их устранения.

Автор подробно останавливается на характе
ристике использования приборов типа компаса 
и системы теодолита, подчеркивая, когда при
менение того или другого прибора считается 
желательным.

17. ábra. Függőkompasz 
használata a barlangban. 
(Csekő A. felv.)


