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А' fordításban használt můszavak. 

Állomási pont. Standtpunkt. 
Állomásozás. Stationatio. 
Allvány. Stativum. 
Beesesi merövonal. Pependicu 

lum Incidentiae. 

Beesési szög. Angulus inciden 
tiae. 

Bevonata a tükörnek. Belag des 
Spiegels. 

Csavar. Cochlea, Schraube. 
Egyenlékeny. Aequabilis. 
Ellenöri merték. Kontrollmasz 

Elömetszés Sectio antrorsnm. 
Epszög. Angulus rectns. 
Estelö. Libella. 
Fáncz. Die Nuth. 
Fekirányos. Fekmentes. Horizon 

talis. 
Fekirány. Fekszin. Fekslk. Ho 

rizon. 

' Felrakó szer. Aul'tragsApparat. 
Feszülö. Hypotenusa. 
Foglalás. Foglalék. Fassung. 
Foglaló pecek. ParirStifte. 
Függélyes. Verticalis. 
Függöny. Szenkl. Boйн. 
Gépész. Mechanicus. 
Hailásvonal. BöschungsLinie. 

I ‘."Ч J ч“ 

Hátulmetszés. Sectio retrorsum. 
Вasа“), Prisma. 
Húrszög. Angulus Chordarum. 
Iránytárgy. RichtObjekt. 
Irányozni. Visiren. 
Irányzat. Visio. 
Irányzati hiba. CollimationsFeh 

ler.  

Járatos állomási pontok. Ambu 
lante IStlsunltpunklâe. 

Karéj. Iv. Arens. 
Képlet. Formula. 
Központtúlias. Excentricum. 
Körzů. Circinus. 
Kúp, Conns. 

'Látvonalzás. Rayoniren. 
Lejtmérés. Libellatio. 
Lejtméreti görbék ‚ kanyarékok. 

Niveaukurven. 
Lépték. Scala. 
Megtörési szög. Angulus refra 

ctionis. 
Meröleges. Perpendicularis. 
Meröszár. (Jathetus. 
Mesterkélt. Artilicialis. 
Metszék. Absclssa. 
Mübevenni. Observare. 
Mübevetel. Observatio. 
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Nézeti slk. Planum drioptricum. 
Nézge. Dioptra. 
Odábbolás. Rückung. 
Odábbvitel. Odábbzat. каckад; 
Összrendezök. Coordinatae. 
Paránymozgató. Micrometer 
Parányoszto. Nonius. 
Párhuzag. Parallelogramum. 
Pótlék. Complementum. 
Rendezö. Ordinata. 
Rèzsirányzat. Visio obliqua. 
Sarkalat. Scharnier. 
Stk. Planum. Ebene, 

Szelvényezés. Prolìlatiu. 
Szögcsó. WinkelRohr. 
Szögtükör. WinkelSpiegel. 
Szögmásló. Transporteur. 
Szögellö. Diagonalis. 
Távjel. Signale. 
Térfogat. Volumen. 
Toldalék. Suppelmenten. 
Többzet. Többszeres. Multiplum. 
Visszahajlási szög. Angulus Re 

Íìexionis. 

Vonalzó. Regula. 
Zárfog. Klämhäckchen. 



Elöszó. 

А méró tiikörml'íszerek’ jelessége áìtalánosan elis 
теrи Kisded alak, vivékenység, egyszenîség, vál 
tozatlanság s ezért tartós szerkezet, szabad kézb6 
li használhatás s így az állomási hely akadályaitóli 
fïiggetlellség, végre olcsoság, megkülömbüztetó' tu 
lajdonai ezen mlîszereknek, minden egyebek felett. 
Ezen tulajdonok miatt a tükör miîszerek. minden 
hadmértani lníítételekre alkalmasak, de kivált 
kép ollyanokra, mellyek sürgetó’ körülmények kö 
zütt teendók', hol t. i. sietve vagy lóról, segédesz 
közök s a mennyire lehet feltiínés nélkül p. о. az el 
lenség színe elótt intézendcî a dolog. De a polgári 
mérnük is sok esetben nagy hasznát veheti e mlîsze 
reknek, sót mlîtételeknél járatos állomási pontokkal 
ll. m. merólegesek emelésc és lebocsátásánál, pár 
huzamosak kitlîzésénél, szügek felezése és áttételé 
nél, de kiváltkép, a mezón kitlîzendó' körivcknél, 
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továbbá metszékek és rendezök általi felvételnél, 
építészetî nagyobb tervek kitlîzésénél, _ alig mel 
ló’zheti el valamelly mérótükörmlîszer haszná 
latát. _ 

Mégis eme szép tulajdonok ellenére se lett a 
méró’tükörmlîszerek használata általános. Ennek 
okát talán e m1’ís_zerek némelly gyen_géiben találhat 
nók, mellyek атм jelességei elhomályosíttatnak; nyo 
mozzuk ki tehát _ mennyire lehet röviden _ azon 
gyengéket a divatozóbb mérótükörm1îszereket tart 
ván szem ею“ u. m. a tükörsextanst, a catoptricai 
körzót, reñexort, a tükörvonalzót, a szögtükröt, s 
a szügcsövet. 

1. Mérótükörmlîszerekkel _ a tükörvonalzót 

kivéve _ két tárgy közti szüget csak azon síkban 
mérhetni meg, melly ama két tárgy és az állomásì 
ponton keresztül gondolható, ha tehát ezen sík fer 
де, akkor a megmért szög is ferde _ kivéve azon 
esetet ha a szüg ép , és a szárak egyike fekmentes _ 
ennél fogva fekszínrei lehozást követel , mire a szüg 
szárainak emelkedését vagy lejtôdzését kieszközölni 
szükséges. 

Minthogy pedig ezen mlîszerekkel mélységi szö 
\ geket épen nem, emelkedési.szügeket рейд az el 

sóleg emlitett négy mlîszerrel lehet ugyan mérni, de 
a megkivántató természeti és mesterkélt fekszín vé 
gett csak bajos körülményességek között; sót a leho 
zási szálńítás is bajos s idót rabló dolog; azért egye 
netlen vidékhon, s annál inkáhb hegyek között hol 
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rézsirányzatok gyakorta jônek eló, a tükörm'1îsze 
rek nem'ig'en használhatók. 

H a ŕézs irányzatok menetébe гаммы uîzünk, 
lůellyek a mlîszerrel körül belül egy fekszínbe es 
ilek, akker a fekmentes „еще: megmérhetjük ugyan; 
de e zászlók kitüzése ismétI hosszadalmas, és sok 
szor helybeli körülmények végett nem is lehetséges 
minél fogva a lehozás csak ugyan elnem maradhat. 

2. А extans’ catoptricai körzó” reílexor’ és szög 
tükörnél, a kétszeres tükródzés miatt a világosság 
annyira megemésztetik, hogy borúlt idóben s ke 
vésbé kedvezó háttérnél , е miîszerek használata 
épen nem biztos. 

3. A sextans’, catoptricai körzó” és reflexornál 
a tükör csak еgу oldalra fordítható, 's ezért egyene 
irányzatra és tükródzésre nem választhatni czélsze 
rüleg a tárgyakat. Нет is segíthetünk е hibán az ál 
tal, ha a mlîszert megfordítjuk, теrt igy a’ tíikrük 
homályosíttatnak el. 

4. А catoptricai körzó, refìexor’ tükörvonalzó 
és szögcsônél , a tükör eló ter1ìjébe vésett vonal  
minthogy a tükör bevonatára ez is vet képet — két 
szeresen látszik, mi ищу hibákat okozhat kivált ak 
kor, ha a nézett táŕgyak bizonyos távolban egymá.s 
felett látszanak a tükör és üveg mezóben. А szög 
tükörnél nincsen bevésett vonal, de ez még károsabb 
mert haa tárgyak bizonyos távolban látszanak egy 
más Темп, akkor a szemnek nincsen nyughelye szi 
gorú beállitásra.  



5. A catoptricai körzó és reflexor _ a forgó tü 
kör gyengéd mozgatására _ nem bir paránymozga. 
tó csavarral holott ez szigorú beállitás végett elke 
rülhetlen; a tükörvonalzónál lla meg is van, fel0ld 
hatással nem bírván, а. tükör nagyobb forgatásinál 
id6vesztességet okoz. 

в. Ámbár elméleiileg bebizonyithatható, hogy 
a mlîszer szabad kézbiîli használatából eredó ingado 
zás, tévesztö befolyás nélküli a mlíszer való beállí 
tására, még is a. végrehajtásban nagyon is tapasztal 
ható, mennyire nem fér meg ezen ingadozás a szi 
gorú munkávul. 

7. А szügtükör és szügcsó’ használata csak hi 
zonyos esetekre szorítkozik. 

8. A sextans, catoptricai körzô, reflexor, és a 
tükörVonalzó a mlîbevett szögeket fokmértékben 
ничей; ki, minél fogva a mu”téti eredmények áttéte 
lekor a felvételi lapra, háromszögtani számítások el 
nelnkerülhetäk, vagy a megmért szögek grapllice 
szerkezendôk. Háromszügtani számítások h0ssza 
dalmasak s bátor azokat föpontoknál szivesen meg 
fesszük, de a közünséges gyakorlatban épen nem 
türhetjük. A graphicai szerkezés, hogy elég szigo 
rú eredményeket adjon, igen nagy pontosságot és 
fáradalmat kíván; ha szügmáslót használunk е vég 
re, az jeles minôséglî legyen, _ s ekkor drá 
ga; háromszögtani vonalok általi szerkezése a szü 
geknek körülményes, s aligha sokaknál begyakorlott; 
catoptricai körzôveli felrakása a szügeknek hossza 



YI 

I 

dalmas és kényelmetlen; végre a reflexor e munká 
rai llasználata sem felel meg a gyakorlászok' kiуá 
natinak. _. 

9, Minthogy tükörmlíszerckkel emelkedési szü 
geket bajosan, mélységi szügeket épen nem mér 
hetni, hegyI'elvételre nem használhatók, holott 
egyébb sajátságos jelességeiknél s kivált vivékenysé 
gük és kisded alakjuknál Горa, 011у munkára más 
mlîszereknél alkalmasabbak volnának. 

10. Tükörmu"szereknél az igazitás tübbnyire 
tökéletlen, a reflexornál pedig még azon kivül az al 
hìdada egybeköttetése a mozgó szárral, igen bajos a 
végrehajtásra nézve. Végre 

Н. Mikép kölljün е mliszerekkel az elóforduló 
külümbféle esetekben bánni, _ arról elegendó’ kü 
lünös szabályok nem léteznek. A mlîtételezó gyak 
ran nem tudja balra vagy jobbra mozgassa e a forgó 
tükrüt@ eló’re menjen e, vagy hátra@ _ balra vagy 
jobbra incse e a segédet@ _ sokszor az egyik teve 
désból az ellenkezöbe esvén, fárasztja szemét, vesz 
ti az idôt, türelmét, és a mlîszerhezi bizalmát; s így 
megveti azt, mint elméletileg ugyan szép, de gya 
korlatilag haszontalan találmányt. Ez utóbbi és a 8 
szám alatt rosszalt hiba, okozták talán leginkább a 
tükör mlïszerekfeddigi ritka használatát, 

Felszóllíttatván еgу 1116r6 mlîszer szerkeztésére, 
melly a 37 és 38 §§ban elöforduló feladatok gyakor 
latilag kényelmes megfejtésére alkalmas legyen,  
és tekíntetbe vévén a2011 körülményt, hogy a felszó 
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litó úr _ egy technicus karnál hivataloskodó tiszt _ 
olly mlîszerre ohajta szert гений, те11уе1 a fïineb 
hieken kívül még számos a hadmértani gyakorlatban 
elóforduló esetek m'egf`ejtó’dhessenek, de egyszers 
mint terhelés nélkül visellletó, és mérsékelt árú is 
legyen; _ szükségkép nem másra mint tükörm\'í 
szerre lehete gondolnom. Minthogy pedig _ itéletem 
szerint _ a tükörvonalzó legkevésbbé van a Íïin 
említett hibáknak alája vetve, azért azt tervezetem 
alapjául választám, hogy mindazonáltal a benne is 
létezó gyöngék elmaradjanak a küvetkezó’ intézkedé 
веке‘; tartám szükségeseknek. _ 

a) А tükrôdzési tárgy könnyebb feltalálhatása 
Végett a tükör szélesebb legyen; továbbá hogy a mii 
szert Valamint sík ugy hegyes vidékben is használ~ 
ni, következôleg 20 fokkal a mlîszer fekszine alatti 
és feletti tárgyakat is egyenes irányzatba és tükr6d 
zésbe venni lehessen; _ amaz lcét üveg s két tükör 
mezó’re felosztott _ a nézge távola a tükörtó’l ki 
sebb _ s hogy ez által a paralaxis ne növekedjfëk, a 
tükörbe vésett vonal finomabb végre kümlyebb 
irányozhatás végett a nézge hasаdékn irányzàti lyn 
kakkal felruházott legyen. 

Ь) А tükör üvege mennyire lehet vékony; _ a 
középvonal a hátlapra , s pedig mélyen legyen vés 
ve _ az elsó által megszüntetjük a középvonal tiik 

'ró’dzését, _ a második által a hasadék (Не, a hât 
laptól a tükörvastagság mintegy }§ba, s igy .oda 



'XIII 

esik, hova _ elméletí okoknál fogva ') _ a tjikür 
forgástengelyének jónie kell. 

c) Birjon a miîszer egy feloldható parány~n_1oz 
gatócsavarral, és a kéz ingadozásának elkerülése vé 
gett egy támasszal, melly sétabot alakjában egy .ki 
húzható pálcát rejtvén magába, mindég 6 miîtétele 
zó’hez legilló’bb magasságra legyen emelhetó’. _ 

d) Minthogy a tükörmlîszerekkel végrehajtható 
míveletek _ mellyek valamelly hossz meghatár0zá 
s6r6 czéloznak _ többnyire olly eseten alapszanak ‚ 
те11уп61 105116 »valamelly épszögü háromszög' egyik 
111еr6s26r6Ь61 , 6s 62 ehhezfekvó’ élszügból a másik 
1116r6s261‘ 11616r02611116 11165, 111у1101‘ pedig a szög 6r111 
161r6 vagyon szükség; mivel továbbá tükörmlísze 
reknél az 61101116s megváltoztatása körülményességet 
nem okoz; 626r1 a 8 61611 r0ss2611 hibán legcélsze 
rlîbben lehet s65116111 62 61161, 1l6 6 11тЬ11sr6 0s611 
011у s26561161 teszünk fel, mellyek 6r11I161656s2 s26111 
ból, s 11165 1е51'61)1› 1161 112е(1еs1›61 611611611, 6211161162 
0s2161у111126s01161 1s е s261п0111161 nevezcndjük meg. 
Igy az egész számítás csak könnyü szorzásból, és 
1s611 п6116 6 те5п16r1 távolok’ 62011 s2611101111611 61052 
s61161 álland. Szinte könnyü leend 62111611 е5у с61s2е 
rfi szögmáslót késziteni, mellyel 6 látvonalak szer 
kezése gyorsan és szabatosan 1116s21162611l616 1е5уе11. 
Minthogyaz említett 6rí111611 62111616 6рs26511 há 

") Lásd:.Freiherrn v. Hansers Anfangsgründe der Mathematik, 
nene Bearbeitung 2ter Theil 2ter Abschuitt §. 784. 



XIV 

romszüg meröszárai kòzti viszony't is kiadják, a26r1 
az akkép felosztott mlîszer méltán neveztetik: Ca 
thtometernek. _ 

6) Нa a limbus két felosztását. (jobbra és balra 
valót) ellenirányúlag egymás alá sorozzuk , az allli 
«а: ре615—— a két felosztásnak megfelelóleg _ ш 
osztálylluzással ellátjuk; továbbá ha még az alhida 
dára е5у levehetó ágat illesztünk , melly két mutató 
húzásával az alhidada által mutatott szögek toldalé 
11a11 adja ki; akkor könnyen felfogható, 1l05у a tü 
kürvonalzó félköre helyett, csak 45 fokú karéj is 
elégséges , s igy a miîszer _ haszonvehetösége kor 
látoztatása nélkül _ jóval kisebb alakú leend. 

f) Egy kis esteló által 111е11у az alhidadához 6r6 
Sítve, a tükör szélivel egy állandó s pedig olly szö 
561 allakítson , hogy _ bizonyos határig_ az egye 
nes irányzat bár minó’ hajlásakor is, a légbuborék 
játéka a tükörben látszassék; lehetséges leend e ml'í 
szerrel magassági és mélységi szügeket mérni, s en 
nél fogva a21 hegyfclvételre is használni. 

5) А2 igazítást 111616165 10 és 11 §§ra hivatko 
zunk. 

h) Végre a 11 alatt rosszalást 111616165, аrra tü 
r6116616111, 1105у azon 1165у a1aрт1116161rе‚ 111е11у 
körül mìnden 6 11111$26rr61 111У111е16 11111п11a forog, 

' egyszerfí irányzási szabályokat állíttsak fel, (5, 6, 
7, 86l11 §§ok) mellyek ha jó bctanulvák, minden 
tévedést elszélesztenek, s а munkát nem kevesé 
gyorsitják.  
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A fenemlitett alapokra épitvén tervemet, ugy 
vélem hogy ez épen 6201I 61aр011 61161 máx 616556 
156201161111. A kivitelt az idevaló jeles gépész Nuss 
dicséretes 116s2s65561 válalta 111656r6, 11111611 115уеs 
116261 1162611 6 terv 65у diszes 2s61111l6s26rr61611, 
6r6 pedig olly mérsékelt ') 1105у 62 11161126s ellen, 
kikért cs. kir. kiváltságos jog védelmére alligha va 
la szükség. 

Minthogy e kis mliszer 616s11611 161s26rr6! 116111 
111r, 16r1116s2616s611 0s611 62 61s6 Íïildmérés kivánati 
nak felehet 11165. М656s611Ь 6s s2150r111111 061011r6 _ 
a kis cathetometertôli 1116511111611111621616s 1165611 _ 
nagy cathetometer 1161’ 61611 е5у 1116s mlîszert 
terveztem olly intézkcdéssel, 1105у 62 116111 0s611 6 111s 
06111610111616rr61 kivihetó’ miîtételeknél nagyobb 161161 
1уе1 kényelemmel és s2150r11s65561, — hanem fek 
mentes 6s 1115561у6s s265611 11626пs65еs 1116r6s6r6 1s, 
пет csekélyebb s2611610ss65561 1111111 6 tükörsextans , 
Ieend 11652116111616. Е2еп т6s0(1111 tervezet kivitelére 

azonnal fog lépés tétetni, 6 1111111 6 111s 06111610т616r 
116111626 elfogadtatása mutatkozandik. 

A következó’ lapokban a csak 11116111616 11116505 
s65561 iparkodtam 6 11111s26r 161r6s61, 116s2п61616r6 62 
111т111616s1 6s 62 61s6 füldmérés 656s2 mezején rend 
szeres alkalmazását elóterjcszteni , 1105у 116111 {IVR 
tottak ís, kik 111116r11111s26rr61 11165 s0116 se 11l5 

‘) Kis cathetometer boritékkal . . . _ 301l. f. 
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lalkoztak, használatát megérthessék; miért is, ha 
netalán itt 011 terjedelmesebb válék, mlîértók meg 
fognak bocsátani, és munkácskámat a2011 kegyes ki 
mélettel fogadandják, mellyel a 11611161 épitészek és 
mérnökök 3dik gyülekezete Prágában e mlîszer fe 
|611 11111011 е16a66so111 fogadá. 
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Pesten , 1845. 
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, A szerzó. 
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1. ё. 

А’ kis cathetometer leírása , zguzítása, в а wu 
bánás. 

Az I. tábla 1 idoma, a múszert természeti nagysága két 
harmadában,  nevezetesen az alhidada 90re való beállitása~ 
kor A a felsö,  Оra ‘то beállitásakor pedig B az elönézetet 
tünteti elö. A’ múszer egyes nlkotó részei következök: a lim bu s 

. lemez А két egymásra lépcsönként fekvö felosztott a és b karéj 
jal; az alh1da d a В, mel1yeп с és d, а és b karéjokra szolgáló 
mutató húzások; az ágasmutató C , egy két karú ág, melly 
alljából kinyúló két pecek e és . f ямы az alhidadára illesztve, g 
csavarral megszorittatik, és a végre szolgál hogy mutató1val 11,1', 
a müszer az a és b karéjokon élszögekre is beállitható legyen; tom 
pa szögekre, с és d mufaюl: szolgálnak; A nézgét D két csa 
varka k, Í: szoritja a’ limbuslemezre, egy sarkalat pediglehajtha 
tóvá tész1, I az îrányzási hasadék, т egy oldalvást hozzá illeszett 
ráma, mellyben n egy irányzási szál, a nézge hasadékához pár 
huzamosan feszitett; a tükfir E, alapvonalához párhuzamosan, 
felváltva két tükör ’s két üvegmezóre r, r és в, в van felosztvs., 
hát lapjára peйg, az alhidada forgási tengelye megnyújtásábau , 
a középvonal — tükörvonal  vagyon vésve a tükör egész hosz 
szában, e tükör sarkalattal birván szinte lehajtható; talplemezé 
bep,  az igazlthatás végett három csavarka o, o, o merül, va 
lamint a fö csavarka is и1 , mellyel a tükör az alhidadához szorit 
tat1k; q egy saját tengelye körül forgathgtó zárfog, mellyel a fel 
állitoft tükör, talplemezéhez szoritva, megállandósittaŕik. A hü 
velv F, a limbuslemez alljához van csavarva, hozzá szorúl a la~ 
pocka t, a paránymozgató csavarnak fekhelyül. A paránymozga 
tó csavar, az alhidada forgó csapjára alkalmazott fugas kerékbe 
fogódzik, melly az w anyacsavaron, nyugszik, ' ezen utóbbi csip 
нéтt feje kiáll azon lyukakból, mellyek a hüvely kidomborodá 
sába vésvék a két ellenoldalon. 

Megnem húzatván w az anyacsavar, az alhidada szabadon 
tolható az egyik иgу a másik oldalra, és ez teszi a tükör durva 
fórduläsát eîietŕben мegными“. eróseп az anyacsàvar, a. pa 
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rány mozgaió csavar (org;atása által az alhidada, ’s igy vele a tü 
kör is gyengéden fordúi. Бeál! az anyacsavar ha balra (1_2 
iv irányába 1. id. A) euged pedig ha jobbra forgattatik; hasonlókép 
a mütételezö jobbjára vagy baljára forûúl a tükör , a mint a pa 
ránymozgató ki (3_4 iv irányába 1. id. A) vagy befelé forgatta 
tik. _ G egy fahüvelybe (H) járó vaspálca, nlelly egy állitó csa 
varral felruházott gyůrü által, tetszés szerint akár minö magas 
ságban megtartható. Fönt a.pálca, z gömbbel végzódik, nlelly 
egy függélyes és egy fekmentes üreggel van ellátva a végre 
hogy egy csap _ a viselö cs'ap _ belé merülhessen; nevezete 
sen fekmentes méréseknél a csapot a fiiggélyes, _ ellenben füg 

gélyes méréseknél а. fekmentes üregbe (a’) tesszük, A csap .felsö 
kifánczolt vége, az F hüvely alsó részébe illik, és ott a fa'lnc1.ba. 
fogódzó y álhtó csavarral megerösittetik. 

I egy kis estelö, с‘ с‘ annak igazitó csavarkái, _ d' az al 
hidada alsó lapjába eresztett anyacsavarka, mellyel az estelö az 
alhidadához szoritható, _ с’ az esteló alapjából kiálló, s egy 
mutató húzással ellá.tott új, nlelly által az estelöt, saját forgáspnnt 
ja felé irányló, s az aihidadába vésett öt osztályhuzásra állithatni 
be; ezek közül a középsö (o) a tükör vonal felé nyúlik, a követ 
kezö kettö amattól 20, és a két szélsö 30 fokkal állanak odább. 

A pапca, ¿T és à láb távolban ki van rovátkolva. A rovatékok 
 mellé irt számok jelentik hány lábbal távozik el _ függélyes mü 

tételeknél _ a müszer középpontja a bot lábpontjátol _ (a mû 
szer magassága), midön k а. viselö gyiirü, azon rovatékok egyiké 
re beállittatik, s az emlitett gyûrüig a pálca a bothüvelybe .tolatik. 

A botra alul egy csúcs, vagy lapos gomb csavarható; fek 
mentes méréseknél a csúcs, függélyeseknél a gomb felül a pál 
ca gömbjébe, és reá még egy boriték csavartatik, mi által a 
pálcza egy közönséges sétabottá alakúl. .  

Az estelö közönségesen a müszeren marad, mindazonáltal 
szükség esetében, ha.t. i. fekmentes méréseknél akadályozna, 
könnyen levehetö, ha azanya csavarka 11’, amüszerhez adandó 
csavarkúlcscsal megeresztetik. 

A müszer, minden részleteivel (az estelö~, viselócsap, áb 
nlutató, csavar viselö gyůrü es kulcscsal) egy diszes tokba 
tétetvén, közönséges köntöszsebben elfér. 

2. §. 
1) Legyen.(2 id.) mn a tükör, o annak forgás tengelye (a 

1üКёr‘/ona1), oВlпln, D az alhidada mutatója, C a nézge, 
\/_'BoI)=\/DOC , А és B két tárgy nle11y oval ugyan azon feli 
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színben van. A catoptrica törvényei szerint a visszahajlási szög 
egyenló a beesési szöggel, s ezért az idomban  hol Do a 
beesési meróvonal; és \/' BoD=\/'DoC , oC, a beeső Ba 
sugár visszahajlását jelenti. Ennél fogva a szem a nézge ha 
sadékán mind a két tárgyat  At az üvegen keresztül, Bt a 
tükörben a tükörvonalon, vagy is mint mondani szokták bo 
ritkozásb an látandja. 

Ha már most Cben a limbusfelosztása zeruspontját, Dben 
az alhidada mutatóját képzeljük, akkor a műszer által a CoD 
szög adódik ki. Már pedig: 

1/ CoD=\/DoB= á fCoB=5 (180 VBoA) azaz: 
a műszer mindenkor azon szögek toldalékának fe 
lét adja, mellyek a borítkozásb an látott tárgyak 
által amüszer középpontjában alakulnak. 

2) (3 id.) Ha mn a tükör, pq a tükörvonal, A és B,  a 
a müszerre vonatkozólag külömbözó magasságban fekvó két tárgy 
— Bo a B tárgy beesó sugara, OC ugyan annak visszahajlott . 

' sugara, Do a beesési merövonal, Cben a nézge, végre 
C‘o'A az egyenes irányzat az Atárgyra; akkora catoptrica törvé 
nyei szerint Bo Do és Co nak ugyan azon egy síkban kell fe 
küdniök, és \/BoD=;/'DoC. 

Legyen re párhuzamos a limbuslemezzel, akkor re és Dn 
keresztül fektetve képzelt sík szinte párhuzamos leend a limbus 
lemezzel, sót ezt a jelen esetben képviselheti is , valamint D az 
alhidada mutatóját. Ha már most oB'=oO , és Aa B’¿ Cc a mon 
dott síkra A, B‘, és C'bóI bocsátott merölegesek , akkor az aob‘ 
szög a limbuslemez síkján proieetiója leend azon ferde szögnek, 
mellyet az .4 és В tárgyak a tükörvonalnál alakítanak, col) pe» 
dig a szög mellyet a müszer М. Egybekötvén most Ct, B’vel, és 
ct b'vel — minthogy Cc Н B‘b‘— a CB' és cb' egyenesek, ugyan 
azon síkban fekszenek, átmetszéspontjuk pedig (d), a B'oC és 
b'oc síkok, átmetszésvonalában következóleg a Do beesési me 
rö  yonalban fekszik. 

Mivel oB'==oC és \/B'od = t/doC azért 
A B'do È A odC és dB' = dC innét 

I .__ А B'db' s; А Cdc és [giv ; továbbá 
A B,ob' Ё А Coc és ob' = oc tehát 
A b‘od g A doc és \/b'od = j/doc, következóleg 

food = ; 1/cob —~= t; [180°  1/'b'oa] azaz: 
különbözó magasságban lévó tárgyaknál, a mű 
szer, a liulbuslemezre proiciált azon szögek fél 
toldalékát adja k'i,.mellyeket a borítkozásban lá 

1» 
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1o11 tárgyak egyl’n«'á\s között a tükörvonllon ke 
pezhek. Мin1ho5y a 00zge hasadéka’ hosszában, a szemet fel 
65 le vezethetni, 0 pácára illesztett ml'iszelt pedig a vett irány~ 
ban 0i651ar1ha10i, az011 jóval külömbözö magasságban fekvö tár 
gyuk is láthatók l0ég horitkoza'.sban. Nevezetesen a l011sz6r terje 
déseinél fo5va, 6gye06s irányzatban 27 foknyi emelkedést, és 22 
foknyi lejtöséget, _ tükrödzésben pedig 21° emelkedést és 25° 
lejtôséget vehetni. 

Minthogy pedig ezen határokon túl esö irányzatnk, 0lagas 
hegyek felvételénél 1s30gy épe0 06nl, vagy 105010hl) elkerülhet _ 
lenül nem Ifnl'dá1'nak e16, àzért nu'iszerünk hegyek közüït is vala 
miht 0 sikon használhatń., ho1ott 05y6hl) tükörmüszereknek csak 
0 síkon ‘vehetni hasznát. Mütétel közben a páica függélyesen 101" 
1a0dó mire e5y kis gyakorlás ntá0 k600y60 megszokhatni; ezen 
kivül a 0l6sz6r ferde tartásakor, a 0ézett f6ggé13e5 611asl1 tàirgyak 
0 106g16l11611 tükörvonallal keresztödzni fogváu, a mütetelezöt a 
1l0100 f6556136s 10310s6ra i0i016gy ösztönözendik; 00061 f653a a 
110l110s16l0ez f611ln0016s 166nd, s igy a mühe 1e111 sz650k f0k0le0 
tes '3l3oi601i6h00 a6ód0ak ki. . 

3) Müszerünlgke1 32°tól 163"ig mérhetni szögeketösszesen 
tehát 131 fokot. Elesebb szögek a tükör ig60 liagy elfordulása 
miatt, _ tompábbak pedig azért nem vehetŕáfk, l01v01 a h6l6v611 
5050r feiëfogatik a 116 011a1. _ 

4) Tükör müszerek, minden 6gyéhb müszerek f01611, l111111ь 
n6105 .alkalmasak a összrendezök á11a11 felmérésre. Minthogy .pe 
l11g а. felmérés ezen módjánál, a mííbe vett sz6g0k 6rin16i kiván 
tztnak csak meg, azért müszerünk tervezésekor célszevühbnek 
.tartottuk, a limbus felosztásá.sának osztályhuzásait, 00l0 fo110l9' 
н6s ezek ha031adrészeiv61, han610 inkább a megfeleló érintökkel 
.einevezni. 1100é1105va, a számitást megkönnyebbitendök, oll3 
5z6g6k61 választottunk a limbus felosztására, mellyek éri01ó1 rö 
3il1 és 16sz616s rendben egymást követö. számokat aünak; _ azom 
kivül, _ a felotztás eze0 l0ód1000! külömbözö távolokban fekvö 
nsztályhuzások számát, n5y mérsékeltük, hogy a müszer kényel 
nlesenhasználható, 0 f61osz1ás pedig l0é5 0tt is hol legsůrübb,_ 
szahad sz6l0l061 o1305001ó 105y60. A következö tábla magában fog 
lalja a felosztáson 1é3ó osztályhuzások számielölését, ti: a mühe 
30h616 é1 és tompa sziigek érintóit, vala0li01 anl0zok fokmértékét 
is. Azon osz1á1yhnz0sok s20nln6v6i, l06lly6k a miíszeren, vés611 
5z6lnnl01 ellátvák, a 10h10000 0agy, a többi kis számjegyekkel van 
íeijegyezve; ezen kivül a 001sz61e0 hosszúra 1o01 osztályhuzások 
s.zzímnevei a táblában l0ég 6gy vo0l1ssa1, а. középhosszúak e5y 
3l0n1101 vanuak megkülönlböztetve 0 rövidek 1l6й1g seuuuivel. 



c; 

     
 

_ tompa I losztály 
. s z ö g e k 

huzás 

   
 

   
 

osztály 

     
 

huzás  

 

 

174 17 22 „a .. 
5:55 171.28 10 8 31 50 5,5 117 45 
02 o 168 41.56 11 18 34 2 _ 116 33 
01„ 165 57 50 14 2 10 5,5 11426 
03 o. 1.63 18 4 16 41 56 2,... 112 37 
„'55 160 42 36 19 17 24 т 111 2 
0'4 ’ 158 11 56 21 48 4 т 109 39 
„'„ 155 56 20 24 13 40 3 _ 108 26 
0’5 _ 153 26 6 26 33 54 K,“ 107 6 
„'55 151 11 22 28 48 38 5,5 105 56 
0'6 ’ 149 2 10 30 57 50 5,55 104 55 
д“ 146583133 126 4 _104 2 
'7 ’ 145 _ 28 34 59 32 4,5 102 31 

‚(Н 143 7 50. 36 52 10 5 — 101 18 
0’8 ’ 141 20 26 38 39 34 6 _ 99 27 
„'55 139 38 8 40 21 52 7 _ 98 7 
o'9 ’ 13846415914 8 _ 97 7 
„'„5 136 28 8 43 31 52 10 _ 95 42 
1’ _ 135 — _ 45 _ _ ‚2 . 94 45 
„I 132 16 26 47 43 34 ‚в ’ 93 48 
И, 129 48 20 50 11 40 20 _ 92 51 
„З 127 34 8 52 25 52 55, c 91 54 
h, 125 32 16 54 27 44 50 _ 91 8 
1,5 ’ 123 .41 24 56 18 36 ,„„ ’ 90 34 

l || oo I 90 — 
5) Hogy а műszer  a mennyire lehet  kisl16d alakot 

nyerjen, a limbus nlilll1 a két karéjján, az osztályhúzás 1, a 
[elosztás közepére o és oo közé az irányzati vonal fekvésébe tète 
tett, honnét a külsó karéjon balra, a belsón jobbra 1töl 0ig, az 
átellenes oldalokon pedig ltól ooig megy a felosztás. E szerint 
mind a két felosztás ugyan azon két sugár között foglaltatik, de 
a sorra nézve , mellyben az osztályhuzások egymást követik, el 
leukezó. Az alhidadán lévó két mutntónak (c és d 1 id. A.)  
mellyek közül a bal a külsó, a jobbik a belsó felosztásnak felel 
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meg _ egyszerre kell a felosztás o lmzásira тi; ezen шт 
— minekutánna az emlitett mutatók a felosztás o húzásira ho 
zattak, a tükörsikja'nak az irányzati vonalra merölegesnek kell 
lenni. . 

Élszögek végett az a és b ivek (1. id.) folytatására _ az 
irzányati vonalra meröleges sugártól kezdve _ sz1nte az elöbbi 
(стsнды, de ellenkezö rendben kellett volna felrakni, mi sze 
rint az ivek egyikén és amásik folytatásán elóforduló egynevü két 
ш osztályhuzás 90 müszeri fokkal állott velna el egymástól. Az 
ivek eme folytatását kipótolja az ágas mutaю C; rajta a Il muta 
tótó a d "плaнами, és az z' mтaт a с mutamml 90 müszeri fok 
kal távozik el, következóleg h az a iven, és fl a b iv folytatásán, 
_ nem külömben г’ a b iven, és с az a iv folyiatásán mindég egy 
nevń osztályhuzásokra esnének, ha a felosztás emlitett folytatá 
sa valóban шишék. Ennel fogva a с és d mutatók a 
tampa, a In és г’ mutatók pedig a mübe ‘гeн élszö 
geket, s pedig erintöik мы adják ki. 

з. §. 
1) Lcgyen (4. id.) mn a tükör, Cben a нéгge В s. tükröů 

zendö tárgy , 6 a tükör forgáspontja. Ha Cpq‘mn, Cpzpq, és 
q összeköttetik Bvel, lészen b _ шaг: a ql? egyenes, és a tü 
kör vágpontja _ a B tárgy képének helye; mert Cp_pq, és 
Cpqlmn, és \/'Cbm=`/'mbq=\/'Bhn lévén, ha bdlmn , egy 
szersmint {Bы is = \/'dbC leend, követkzöleg ha bC a vissza 
hajlott, Bb a belövelt sugár_ 

Ha má‚‘ most a tükröt мы)“; mozditva m'n' fekvésbe hoz 
zuk, és Cp‘~Lm'n', ezen kivül Cp'::p’q', akkor q' szükségképen 
q baljára, következöleg b’ is _ a poт mellynél m'n’en keresz 
Шl megy qB'_b baijára esik; ennélfogva, minthogy a fenemlitett 
okból b' képe a B tárgynak, világos: hogy jobbra forditván a 
tükröt, akép balra tér; ellenben ha a tükröt balra m"n" fekvésbe 
mozditjuk , a fenemlitett okokból B tárgy képe , b" ponthoz esik , 
s igy jobbra kellett térnie. Altalános feмt a szabály: A tük 

.rödzendö tárgy képe atükörmozgásával mindég 
ellenkezóleg ter odább. 

2) Legyen a müszer, az állomási o poтbó! láihaió А és B 
tárgyakra beállitva, ugy t. i. hogy a tárgyak egyike az üvegen 
keresztül, másika a tükörben, mindkettö pedig a tükörvonalon 
azaz: födésben szemléltessék. Ha már most az állomási pont és 
a tárgyak egyike p. o. А közötti egyenesben, ugyan azon tárgy 
‘eле o'hoz megyünk, lészen \/'Ao'B>\/’AoB, hogy сeмt az o’ 



állomási pontból az А és B tárgyakat ismét födésben szemlélhes 
sük az elöbbi beállitást _ melly t. 1. az AOB szögre történt _ 
feloldva, a tükröt vissza, az illetó felosztás o pontja felé kell moz 
ditanunk; mivel pedig ezen mozditás этa! az 1 szabály következ 
tében a tükrödzö tárgy képe ellenkezö irányban otól oorfelé me 
nend, világos: hogy minekutánna az 0 állolnási ponttól, _ melly 
beu mindakét tárgy a tükörvonalon vala látható _ a müszerrcl o‘ 
felé indultunk, a képnek ellenkezö irányban azaz ootol vissza o 
felé, Вelle“ térnie, következöleg a tükrödzó tárgytól távòznia. 
Szinte igybizonyitható be, hogy midón a mühe vett szög 
egyik’ szárán a müszerrel hátrálunk _ a tükrödzött kép tárgyá 
hoz közeledik. E ‚шriт áll a második általános szabály: 

Ha a můbe vett szög egy“: szárán a müszer 
rel odább megyünk, akkor a tükródzött kép _ 
tárgyátóli eltávozására vonatkoíólag _ a tett 
mozgással ellenkezöleg tér odább. 

4. §. 

A cathetometerrel végrehajtható mértani miveletek, 4 alap 
mütételre hozhatók le, mellyek’ _ a feladatoknak megfelelf'S_kü 
lömbféle összeköttetéséböl támad minden egyes mértani mlvelet. 
Enégy alapmütétel akövetkezö:  

1) Adott az állomási pont, és ebböl látható két tárgy; hoza 
tassék a limbuslemezen az alhidada olly állásba, hogy а]. 
állomási pontból a tárgyak egyike_ az irányzati tárgy 
_ egyencs irányzatban , másika _ a tükröd zési tárgy 
_ a tükörben, mindkettö peфg a tükörvonal0n azaz, fö 
désben szemléltessék. . 

. 2) Ha az 1. .můtétel következtében az alhidada mutatója .ké 
osztályhuzás közé esett, és ezért odább, a legközelebbi 
osztályhuzásig, mozdittatott: határoztassék meg a múbe 
УС“ szög egyт szárán egy olly állomási pont, mellyból is 
mét mind a két tárgy 'födésben látszassék. . 

3) Adottak: a limbuslemezen az alhidada állása, — alaphossz 
gyanánt valamelly egyenes, mellyen egy tárgy mutatko 
zik, _ végre egy oldalvást esö, de az alaphosszból látha 
tó tárgy: határoztassék’ meg az alaphosszon egy olly állo 
más , mellyböl mind a két tárgy födésben látszik. 

4) Adva lévén: a limbus1emezen az alhidada állása, _ alap 
hosszúl valamelly egyenes, és ezen az állomási pont: tüze 
tessék ki az alaphossz oldalára egy távjel, melly az alap 



 

llosszon та és az állnmásból нашaм tárggyal, az дамt ál 
lomási poтbó! lödésben látszassek. 

E négy alapmütétel rövid elnevezése: 
1. A müszer’ két tárgyrai beállitása. 
2. Az állomás kijavitása a legközelebbi osztály 

h u z á s r a. 
3. Az шинáм pont felkeresése. 
4. Valamelly szög kitüzése. 

E négy alaplnůtétel vegrehajtására szolgáló , és a követ 
kezö négy §§ ban elöadandó gyakoriati szabályokat különösen 
щипцы: az olvasó ligyelmébe; mert csak ezek betamulásától, s 
mintegy ösziöni ügyességre emelt begyakorlásáte'l függ e müszer 
nyerességes és jutalmazó haszná.lata_ 

5. 

1só’ alapm1'ítétel:am1îszer kéttárgyrai be 
állitása. 

A parány’ mozzási állíto csavart (W) _ ha пetтán megvala 
húтa  megeresztvén (jobbra való forgatás által), az egyenes 
irányzatot nagyjából az irányzati támgyra, _ шт" az alhidada 
szabad mozditása áтм, a tükör sikját szinte nragyjából, a két_ 
tárgy közti középre igazitjuk; ez meglévén az irányzati vonalat is 
ugyan abba az irányba, az e‚nтe“ közép [Нé mozditjuk, s most a 
a m\'ìszert vissza, az irányzati tárgy felé kanyaritva, szüntelen 
irányozunk. Ha ezen kanyaritás alatt az irányzati 
tárgy hamarébb tünik elö a tükörvonalon, mint' 
a tükrödzési tárgy, akkor az alhidadát még ki 
jebb; ellenben ha tükrödzó tárgy látszik elöbb, 
vissza (o felé) kell mozditanunk. 

Minekutánna az alhidadát szabadnn mozditva yk) de egy úttal 
az irányzati tárgyra is nézve, _ a tükrödzési tárgyat a tükörbe 
hoztuk’, a paránymozgási állitó csaval‘terösen meghúzzuk (balra 
való forgatás által), és a paránymozgató megfelelö forgatása ál 
tal a tükrödzési tárgyat, vagy is inkáhb ennek képet a tükörvo 
nalra, мыt az irányzati táríggyal födésbe hnzznk. H a a tük 

I') Az alhldada mozditása, ne eszközöltessék az ágmntató плiнам 
vagy nyomogatása aнa1; mlvel llly hánás következtében mál meg 
töriént, lwgy щ a; mulalót kelle kés'1.ittetni 
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ródzd tárgy képe atl'1kör~vonal halján 1111, akkor 
a parány|nozgatót kifelé (jobbra); ha pedig a 111 
körvonal jobhján van, befelé (balra) kell 11l01: 
ditallllnk.  

A felhozott bánásmód’ oka, a k6vetkezö: 
Ha a .tükör sikja, nagyjából a két tárgy közti közép felé álll 

midón az irányzati vonal , az irfmyzati tárgyat szeli; akkor a he 
lövellési meróvonal is körül belül felezi a megmérendö szög tol« 
ůalékát, következóleg a belövelt sugár a tükrödzési tárgytól  
tehát a tükrödzött kép is a tükörvonaltól, csak kevesé távozhaû 
el. — Ezen eltérés a megmérendó szög fel1nél minden esetre Кe 
vesebbet teend, minél fogva a lappallgó hiány k1nyomozására na 
gyon is 1Лёg, az irányzati vonalnak kanyaritása a můbeveendö 
szög közepétöl. Ha az egyenes inányzat kanyarításakor elöbb и 
irányzati _ és csak folytatott kanyaritás után a tükrödzési tárgy 
tünik elö, akkor az alhidada kellettinél nagyobb szögre vala beál 
litva, s azért e szög megkisebbltése' végett kifelé mozdltandó; 
ha pedig a tükrödzési tárgy az irányzatinál elóbb szemléltetnék, 
akkor az alhidada igen kîs szögre mutat, következóleg vissza to 
landó. Továbbá ha a tükrödzési tárgy képe a tükör~vonal jobbján 
áll akkor 3. §. 1. poutja szerint a tükör johbra tehát a parány~ 
mozgató kifelé forgatandó,  és viszont. 

а. §. 

2dik alapmlîtétel. Az állomási pont kijavi 
.tása a legközelebbi osztályhúzásra. 

Mindenekelött az alhidada mutatóját a legközelebbi osztály 
húzásra vezetjük, s ha ekkor az alhidada vissza (o osztályhúzás 
тé) 1o1ll1ott; akkor a mübevett szög’ _ alaphosszúl választott 
szárán elöre kell mennük (az adaphosszon léwö tńrgyhozl közeleů 
ve)', ellenben ha az alhidada kifelé vagy is elöre tolatolt, az alap 
hosszon hátrálnunk (az alaphossz1 tágytól távoznunk) kell mind 
addig, mig a ket tárgyat födésben nem látjuk. Mert vissza tolat 
ván az alhidacla,I llagyobbpdott a beá1litá,si. szög,1 következöleg и. 
állomási pontnak is ._ mint a szög csúcsának _ elóbbre, vagy 
is az alaphosszi tárgyfelé kell tétetnie, és viszont. Ezen elóre. 
vagy hátralnenés gkkor Yálik legpagyobbá, mika; a, mutató két 
osztályhúzás közti középre esile; nevezetesen enen odábbolások, 
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ak\‘ilsö tárgy meröleges távolának hanyadrészeiben az alaphossz 
tоl sинит, a következök: *). 

     
 

   
 

  

 

    
 

  
 

    
 

          
 

 

  
 

__ . , . . 
B éd ' ée ~ *H èa» 
 ét ш 13% kёсkёс 33%’ ‘ff/н két ш ‘ёё’ 
Ё И ч; ‘ Hf Egg' /"_~ . za I её и . 1m» ‘ ‘а 45%‘ 

ЁЁ mçáiyhúzás 1“ osztályhúzás ¿gg " kozott. I за‘ .~ Кoгo“. i' gg 
i 'gno 'gno 'gw 
‘o,3  o‘ 1  1 3 '( 
OISS 0/l90 1/l _ 1 3/25“ 3/5 /0,2 
Ом {Т 0 0/l46' 1/2 Il/5 0/oss 3/5 '_ 3/75 0/009 
омут; 0’5 0’ll6_ 1‘з '—' I1/4 0/029 3/75“ 4 0/008 
Ош 0/55 0/092;(I 1/4.” 1/5 0/025 4 ——' 4/5 0/0l5 
0/55~— от Отец 1‘5 1/s 0/02| 4 '—’ 5 I 0/0:2 
От; __ 0/65 0/oissI 1/6 ' 1/7 0/0l9 5 .‘6 . 0/'ols 
0/65" 0/7 0/057 il/7.'LI 1/3 0/0l7 в '_' 7 0/0l2 
0,7 _ 0,75 0,048 1,¿ _ 1„ о,“ 7 _ 8 0,0l5) 
0/75“ Ош 0/042 1/9 ’—' 2 0/0l5 8 ' 10 0/0l?. 
0/3 '_' 0/85 O/036 2 _ 2/2 0/024 ’_ 12 0‘009 
0/35 От’ 0/034 2/2 '_ 2/; 0/020 12 _ 15 отО; 
0/9 '" 0/95 0/05l 2/4 _ 2/6 0/0l7 15 “—’ 20 0/009 
0/95" 1 0/027 2/5 “_” 2/3 0/0l4 20 _ 30 0/0l0 

2/8 ' 3 0/0l2 30 “_” 0/008 
50 _100 0/007 

100 _ OO 0/o,0i 

Ezen iáblából kiviláglik, hogy e mütételnél teendó odábbolá 
sok legtöbb esetben, csak kevesett tesznek ki , miért is e müté 
tcl gyorsan végrehajtható. 

1. §. 
3dik alapmiîtétel. Az állomási pont felkere' 

sése. 
Ha az' alhidada mutatója az adott osztálylehúzásra már be 

van állitva, .akkor azon tárgy, mellyhez a tükör háttal fordúl'_. 

") (5. id.) Legyen ACB a mübevett szög, m a beállítás osztályhúzásá 
пal‘ száma, vagy. is a mübevett szög érintöje; ha C' a legköze 

I’. 
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11lid6n az egyenes irányzatot, az alaphosszon velt állmnási pont 
ból a két tárgy közti középre igazitjuk _ az irányzati tárgy 1e 
end , a tükrödzési tárgy pedig az, mellyhez э. 1ük6r homlokával 
fordúl. Ha 1l6dig a alhidada még nincs beállitva, akkor tükrödzé 
si tárgyúl a világosbbat, a kevésbbé világosat pedig irl1пyza11 
tárgyúl választjuk ’.) ezután az irányzati vonalat az iránzati tárgy 
ra igazltván, és az alhidadát fére a tükrödzési tárgy felé inozd11 
ván , a lnn1a1ó1 az adott osztályhńzasra vezetjük. Ez meg lévén, 
az irányzati tárgyra irányozva, az alaphosszon elöre megyünk 
mindaddig , még a tükör sikja nagyiából a két tárgy közti 3z65e1 
nem felezi, végre eme közép felé igazitott egyenes ir11nyzatta1 
vissza az irányzatl tárgy fele' kanyarodunk. Ha az irányzati 
tárgyat látjuk elöbb a tükörvonalon, а.kkor az 
alaphosszon a rajta lévö tárgy felé kell halad~ 
nunk, ellenben attól távoznunk, ha t. i. a1ükród 
zèsi tárgy mutatkozik elöbb a tükörvonalon. Ha 
az új állomási pontban _ az irányzati vonalat 
az irányzati tárgyra igazitván _ a tükrödzési 
tárgyat még nem látjuk a tükörben, az irányzati 
vonallal a tükrödzési tárgy felé kanyarorlunk és 
ha ekkor a tükrödzési tárgy elötünik, vissza kell 
mennünk, azaz: azalaphosszi tárgytól távoznunk; 
ellenben elöre mennünk, ha t. i. пem tünik elö, ln1 
nekutánna az irányzati vonal a két tárgyközlikö 
zépet már elérte; ez utóbbit akkor is kelltennünk, 
ha az irányzati vonalat ellenkezö oldalra kanya 
ritván a tükrödzési tárgy a tükörbe jó. _ Látszik 
mál a tükródzési tárgy a tükörben, de csak a 111 
116r vonal oldalán, akkor ha a ké_p a tükörvonal 
és tükródzési tárgy között van, haladnunk, _ 
ellenben hátrálnunk kell ha a tükörvonal lnn1a1 
kozik a kép és a tükrödzé 3i tárgy között. 

lebbi osztályhùzásra (п) kijavitott ůj állomás, és AD|DB lészen 
AD AD 

 

.mcAben Dc: _ = _, é. АШУАbeп по’: 
1.пд‘ I/ACD m 

AD AD 1 1  = , tehát DCDC’:CC' =AD _  ). Ezen 
ngAC'D n m n 

képlet szerint számittatott ki a következö tábla. 
') Ha в l1l113zei‘ két tárgyra állitandó be (5. §.), akkor is az ir6,nyza 

11 és tükrödzési tárgy vàlasztása ekkép intézendö. 
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Ezen sznbályok valósága következökép bizonyitliató be: 
Lila az irányzati vonalat _ a már többször emlitett közép 

М! az irányzati tairgy felé kanyaritva, emezt szemléljük meg' 
elôször, és csak ezen ш folytatott kanyaritáskor a tükrödzési tár 
gyat e tükörben, akkor a můszer beállitási szöge nagyobb a me 
ze1nél , következöleg Вogy ez is nagyobbodjék csúcsát _ az álle~ 
mâsi ритм _ odább az. alaphosszi Ищy felé keli tennünk, éе 
viszont. 

Elérjük a képet a tiikörben midön az irányzati vonallal a. 
tîikrödzési tárgy felé tartunk, _ akkor a müszer beállitási szö 
ge kisebb a mezeinél; minélfogva ez utóbbit is megkisebbitem 
dök, az álышцы um/.bb _ aзы: az alaphosszi tárgytól távolabh 
_ kell választannnk és viszont. 
. Ha a kép a tükörvonaI oldalán a tükrödzési tárg.y {Нé mu 
штыk, ukkor hogy ш a tÍiköI‘v0li&lT3. hozhassuk 3. §. 2dik 
szabálya szerint elöre kell mennünk éе viszont. 

Az elöre vagy hátra menetkor vigyázmulk kell, hegy az alap 
hosszon lnaradjnnk, és a müszer támassza abbol ki ne jöjön. E 
véщe az alaphosszon a teendö menet irányában mindeg ket irány 
tárgynak kell láthaiоnnk lennie. Ha ugyan azon ogy alaphosszon 
_ egymástól nem igen távol  föbb állomást kell vennünk , czél 
szerü Ieend egy alaphosszon kifeszitett zsineg szerént az áliomási 
pontokat felkeresni. 

8. ё. 

4»dik alapmu”tét_el. Valamelly szüg kitiîzése. 

Ezen mütétel végrehajtása kétfélekép történhetik. Az elsö 
mod szerént az alaphosszi ищy veeetvén tükrödzésbe, a Begéd 
az egyenes irányzatba igazittatik; _ a ‚мыши: módnál az alap 
hosszitárgy vétetik egyenes irányzatba, tükrödzésbe hozatván a 
segéd. Az elsö mod sokkal kényelmesbb, s azèrt kizárólag hasz~ 
nálandо, valahányszor szabad a választás; ezen eset akkor jö elö , 
mikor az osztályhúzás , mellyre az alhidada mтaмпa beállitandó, 
adoti. Illy esetben teнát az а.dott állomásra menvén, egyenes 
irányzatba vesszük az alaphosszi tárgyat, és azon oldalra melly 
re a szög nem tüzetik ki, mozditván az alhidadát az adott osz 
мышцáм vezetiük a mufatót. Most azon oldalra, mellyre a szög 
tüzendö ki, kanyaritjuk az irányzati vопaы mindaddig, mig az 
alßphosszi tńrgyat anikörben a tükörvonalon nem ящnk , mire a 
segédet illö távolban az egyenes irányzatba igazítjuk. 
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De ha cgry eiöbbi můiétel által az alhidada mûr be van 
' állitva , akknr önkényiinktöl nem függ az egyik тa,“ a másik mó 

dut válaszmni; llanem elöször is az állomási poтbó! az alaplfosz 
szi tárgyra i11'myozunk, s ha ekkor 'a tükör hittal fordúl arra, 
marre a szög tüzendö ki; akkor az elsö mód használandó, s a 
dolog úgy történik mint elóbb mondottnk. _ Ha pedig homloká 
val fordúl э; tükör a kitůzeldó зад5 nlůalára akkm' a můtétel a má 
sodik mm] szeréut történik, neveztesen: azon vidékitárgy irá 
nyába, mellyet a tükölrben látunk, midön az alaphosszi tárgy ie 
lé irányozunk, egy soegédet küldänk ki, s most: megmarad 
ván az 'egyenes irányzattal az alaphosszi tárgyon, 
ha a segédet a tükörben Iátjuk ugyau, de csak a 
tükörvonal oldalán akknr ót a tükörvonal felé te 
endö menésre kell intenünk Ha pedi5 a segéd a 
tükörben elönem tünik, az irányzati „мыt elö 
ször is a segéd felé kanyaritjuk, körül belül a kö. 
zépig; elótünik ez áтм képe a segédnek akkor 
ennek az alaphosszi tárgy fehlI kell tartania; ha' 
pedig ez en kanyaritáskor sem НИМ‘, akkorvisz~ 
sza az elle nkezö olda lra kanyarodvameg1átand 
juk бt s egy szersmind az irányzati vonalna.k az 
al aphnsszi tárgytóli eltávozásából, megitélhe 
ten dj ük , menynyiyel kell a s.egédnek még odlílab 
mennie; ez'en esctben az o dábbmenés az alaph0sz 
szi tárgytóli eltávozásban Мl. 

Az elsö szabály oka az : hogy megnem птаксaстán a tü 
kör, a tükröl1zési tárgy és a kép hasonnemü mozgásokat teslmek. 
Mi a második szabályt illeti világos: hogy ha  az irányzati vo 
nallal a segéd fclé tett kanyarodáskol' _ a képet elérjük, a mü 
szer kisebb szöged ád, mint a minöt a segéd az alaphosszi tár 
gyal az állomási pontban alakit, kñvetkezöleg ezen szòg, a se 
gédnek az alaphosszi tárgyhozi közelcdése ‚мы megkisebbttondö, 
és viszont. 
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Valamelly szög kitüzésekor. ___________________________________'____'__ 
Ha az alaphosszi tárgy Ha az alap  izssoh ygrát egyenes irányzatba vétetik 

és a segell a tü  nebrök kizstál  ,naygu еd a üt  lótlanovrök átle vozva és a segéd a tü körben nem lát szik ugyan, de képe elötiínik, ha  za itazynári ov  talan kujtirnynak
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kell 

 

mennie 
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I0. §. 

A gépész hibátlauúl, es tökélyesen kiigazltva adjnnát a. mú 
szert , a vevó pedig az1 szigorú vizsgálat alá veдe; mellynél: 

1~s'zör. Megkell néznie, valljon az elsö §ban lelrt részek meg 
vamlak e , és illenek e egymásba? _ nevezetesen: könnyen 
lehete forgalni az alhidada állitóanyacsavarát (W), és meg 
lehet e vele az alhidadát állandósltani? _ a paránymozgat 
16 gyengeden és egyenlékenyen _ vagy talán akadékosan 
_ mozgatja e a alhidmlát? _ megeresztvén az állltóanya~ 
csavart nem jár e az alhidada igen nehezen? _ jó illik e a 
viselö csap a (z) gömb üregeibe, és még is könnyen húzha~ 
tó e ki abból г — lehet e a függélyesen felállitott müszert 
az irányzali vonal bár nli1ló hajlásában az y és 6‘ csavarok~ 
kal megtarlaui Э _ ll nézge és tükör szigorúan mozog e sar 
kalatjaiban Р — az ágas nln1111ó f0g1l116 peckei szurosan ille 
nek e az alhidada megfelelö lyukaiba?  végre az esteló 
elég szigorúan fnrgathaió e? 

28 zor. A 1ükí61 illetöleg , meg kell vizsgálni, valljon az üveg 
tiszta, és a tükörmezök bevonata fótlan e? az üveg és tükör 
mezök élesen vannak e egymástól elkülönözve ? a tükörvo 
nal 11nonllln és tisztán vésett e? véщe simák e a tükör lap 
jai, és párhuzamosak e egymáshoz? — 

3szor. A nézge hasadéka _ valamint az egyenes “gy a keve 
sé meghajlott állásban _ megmarad e azon sikban, mellyet 
lábpontján és az alhidada l'orgáspontján keresztül , а. müszer 
felosztási sikjára merölegesen képzelhelni. 

4szer. A tükörvo||al meröleges e a müszer felosztási sikjá 
ra? _ mert ekkor, hа. az emlitett sik fekirányzott, vala 
lnin1 jobbra és balra, ugy elöre és hátra sem hajlik. 

5ször. Valljon a tükör vonal az alhidada forgáspontjára eslk 
e, s igy nem központtúlias e? 

6szor. Az irányzati szál párhuzamos e a nézge hasadékához? 
7szer А nln1llt6 húzások szabatosan 45 fokkal állnak e el 

egymástól. 
8szor. Ha az alhidada mutatói a Íelosztás zerus húzásira télet 

nek, meröleges e a né2e1i sik a tükör sikjára, s igy nem 
lappang e a müszerben az úgy nevezett irán yza 1 i h1h a? 

9szer. llibátlan e a limbus felosztása? 

10szer. Beállittatván az alhidada jobb mutatója a ha1 oo o8z 
tályhúzásra, az esteló mutatója pedig az alhidadán lévó 1€ 

2 
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rushuzásra, _ párhúzamos e az esteló tengelye az lrány 
zati vonalhoz. ' 

Hogyan teendök a 2töl 10ig emlltett vizsgálatok, a követ 
kezökben fogjuk meglnutatni;_. a netalán mutatkozó hibák pedig 
hogyamI senimisittendök meg, azaz: hogyan javitandó ki a mü 
szer, a 11. §ban foдnk elöterjeszteni, ugyan ezen §ban egy 
szersmint a tükörnek az álhidadával helyesbb összeköttetéséröl is 
a mint ezt a 82. id. (IV. töb.) ábrázolja _ szólandunk. 

, ' 1. Elókészület. 

A müszer vizsgálata valamelly slk és szabad téren intézen 
дó. — Mivel ezen munkánál a müszernek mozdúlhatl_an állással 
kell birnia, azért megfelelö állvány hiányában, a választott állo 
mási pont fölé egy asztalt kell állitannnk, és lábait a földbe nyom 
va ingatlanná tennünk; ezután felületébe egy négyszögů _ mint 
egy Ц hüvelyk terjedésü _ lyukat vésvén, ezen keresztül az 
asztal aдa": lévö és hegyével _iól a földbe leszúrt bothüvelybe dug 
juk a müszer pálc iját, és a reá húzott viselö gyürů által a maté 
telezöhez illó magasságban lnegállandositjuk, egy függöny álы 
pedig függélyes állásba hozzuk; ezen állásban azután, az asztal 
пnkáha illesztett négy ék ты megtartható. винán a gömb füg 
gélyes üregébe a viselö csap, erre a míiszer, a nn'iszelre pedig , 
s különösen a limbuslemez legszélsöbb felosztási karéjára egy 
közönsé/fes kiigazltott estelö _ ez illányzuti vonalra merölegesen 
_ tétetlk, és az asztal lyukába boosátott ékek célszerü lejeb 
bltése vagy emeltése által, a lég buborék beállásra hozatik; mi 
re ismét megforditva tétetik fel az estelö és ha abuborék ne мы!“ 
eltérne a Кбzéptó1‚. eltérése felére vissza hozzatik az em/litett 
modszerint. Végre az irányzati vonalhoz párhuzamosan _ de is 
mét_a1egszé1s0bb Кaréрa _ tévén fel az estelót, úgy bánnnk 
vele mint elóbb. Ez által a felosztás slkja fekmentessé ‘тik, 
melly fekvésben a többi vizsgálatok végéig meg is kell maradnia , 
miröl hogy meggyözödjünk a vizsg/nat közben néha fel ke1l.ten 
nünk az estélót. 'A  

II. А’ tükür lapjainak vizsgálata. 

1. Az egyenes irányzat menetébe meglehetös távolban, _ 
egy мышn шсьaсо jelt teszünk és minekutánna a нещеt lehajtot 

г 
_ 
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tuk _ kevesé odább állva a müszertöl, az üvegmezókön keresz 
1ü1 ama jel felé nézünk. Ha a jelt tisztán elferdülés nélkül látjuk 
akkor a tükör lapjai sikok , ellenben nem. 

2. Az alhidadát vigyázattal fére mozditván annyira, hogy az 
irányzati vonal és tükör lapja közötti szög mintegy 30 fokń le 
gyen , egy távol lévó s é16s kerületü tárgyat _ leginkább egy ál 
ló csillagot veszünk tükrödzésbe. Ha csak egyszerů képet látunk, 
akkor a tükör’ lapjai egynláshoz párhuzamosak, ellenben ha ket 
tös "aд hármas képet látunk akkor a tükör ékalakú. Egy ék 
alakú, vagy nem sik, vagy foltos bevonatú tükör, és a mellyen 
az üveg és tükörmezök határvonalai csipkézettek, végre mellyen 
a tükörvonal vaдag és tisztátlan _ nem használható. 

III. A nézge llasadéka’ állásának vizsgá 
lata 

Lehajtván a tükröt, ahasadék alsó irányzati lyukán a II. ál 
latt emlitett távol lévö jelre irányzatot bocsátuuk, és ezen irány~ 
zati vonalba 2030 ölnyi távolra egy rudat fíiggélyesen állitunk 
fel. Most a hasadék f61só lyukán irányozunk ezen rúd felé, és ha 
ama távol lévö jelt a rúd által födve találjuk, akkor a hasadék a 
felosztás sikjára meröleges; és ha ezen vizsgálat anézge cse 
kély lehajtásakor is jól üt ki, akkor a nézge forgéstengelye is 
meröleges a nézeti sikra. Ha pedig a második irányzáskor ama 
távol lévö jel nem takartatnék, akkor a nézge hibásan áll, és a 
következö §ban elöterjesztendö mód szerint javittatik ki. 

IV. А felosztás síkjára, valljon meró’lege 
senaMle:tükönvonaL 

1. a) Felállitjuk a tükröt, s a paránymozgatóval úgy fordit 
juk az alhidadát, hogy az alsó irányzati lyukon, az alsó tükör 
mezöbe irányozván, a hasadék képét a tükör vonal által felezve 
lássuk. Ha a tükör vonal egyik oldalra sem hajlik, akkor a ha 
sadék felsö lyukán is irányozván a felsö tükörmezóbe, ismét fe 
lezve látandjuk a hasadék képét a tükörvonal által. 

b) A limbuslemez gyengéd forgatása által azon távol lévó 
jelt, _ a hasadék alljától az alsó tükörmezö alsó része felé bo 
csátott irányzatba hozzuk , és ha a müszer és ama távol lévö 
jel közé tüzött rúd’ fére esnék , ezt is szigorúan azon irányzatba 
tétetjük. Ha már most a felsö irányzati lyukon , és a felsö iiveg 

2 1! 
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mezön пешnk keresztül, ismét mind a kаt jelt födésben kell szem 
штыk. Eltérés esetében igazltásra van szüksév. . 

2. A müszertöl oldalvást, _ az irányzati vonalra mintegy 
meröleges irányban s jo messze, egy póznát tétetünk ki függélye 
sen, és az alhidadát uggyan пoп oldalra mindaddig forgatjuk; 
mig az alsó irányzati lyukon keresztül nézvén, az also tükòr me 
zöben a pózna Вépеt felezve nem látjuk a tükörvonal által. lgy 
kell szinte látnnnk a képet, midón az irányzati hasadék felsö ré 
szén, a felsö tükör mezöbe nézünk. Ha a kép befelé tér el, a: 
az: ha a kép a tükörvonal azon odalán tünik elö, mellyre a. 
tárgy esik akkor a шkш elöre, ellenben ha az eltérés kifele mu 
tatkozik, a tükör мм dül, és зgaншst kiván "). 

V. Valljon központias е a tükörv0nal. 

Az irányzati vonalat szabatosan a IV. 1. b. a“!tt mondott fek 
vésbe hozván, az alhidadát _ állitó csavarának megeresztése 
1мu — lassan körül forgatjuk; ha ez alatt a tükörvonnl nem téi' 
el azon irányzati vonaltol, melly a nézgétöl a kicüzött két jelre 
szolgál, akkor központias; ellenben ha a momlott iránytól eltér, 
akkor a feммs sikján központtúliasan áll. Ezen hiba, minthogy 
igen kártékony, igazitás lтa! szorgalmasan megselmnisitemlö ‘Ч. 

 

") A lll. és IV. vizsgálatoknál egy ты esö jel helyett, valamelly 
elegendö magasságú függélyes vonalat, р o. valamelly пaцaн füg 
gélyes ‚мkм, vagy egy falról lelógó függönyt is llasználhatni; 
llogyan múdóslltatlk ez едa! a fenlebhi bánás magáhól világos.  

") Ha a tükörvonal közponltúlias akkor a tükör forgatásakor eду hen 
gert ir le, mellynek kerületében a mühe velt szögek esúccsai kö 
zéppontjàban рeд“; vagy ls tengelyénél) a felos'/.lásról leolvasandú 
szögek csúcscsal fekszenek. Ebböl kövelkezik, пoд e kel „а; 
kzükségkép egymáslól külömbözik, melly külömhség a központtń 
liasságbòl eredö hlba nagysagát teszi ki. Ezen lllba kinyomozására 
legyen (б. Ы.) О az alllidada forgás ponfja, aa' a központtnliasság 
köre, C n “ещe, тп az аra beállitolt tükör, 1eм! I/Can:90°. 
I/0an : в egy állandó szög, miért ls ha лиц‘ az alhldada más beál 
litásakor ábrázolja a tükröt, I/0a'n’ = I/Oan = е. Midön a tü 
kör , elsö állásábúl (mn) a máslkba m'/L’ ment ét, az all1idada mu 
tatója által nyllván azon еще: lratott le, melly a sugár által, Í. i. 
az aOa‘ мёд; ennél fogva a mûszer is az aOa‘ szöget aдjа. ki ‚ ho 
lott  ha a‘p _ m’n' pa'C szöget kанат vo1пa kiadnia, miért is 
I/Ca’p _ Va0’a a lliha nagyságát Фeны. 
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VI. Valljon az irányzati szál és a nézge 
egymáshoz párhúzmosak e. 

Az alsó irányzati lyukon keresztül nézvén, addig forgatjuk 
jobbra az alhidadát, még az alsó tükör lnezóben a tükörvonalon 
nem látjuk a szál képét; ha a szál párhuzamos a nézge hasadé 
kához, akkor a felsó tükörmezóben is a tükörvonalon kell lát 
nunk a szál képét. 

 

Legyen 0a_=r 00:1, 1/aOC=qJ, I/C0a'=rp, l/0an=1/0a’n'=e, 
oсa‘ :ll , V0'Ca = р, Ca'p :1 ‚ lészen a hlba : z  (qHnp). 
Már pedig V Ca'p : V вaй] : 1/a'Cq+ V a'qC, és mlvel Va’qC 
:q0a'lqa‘0 lészen még V хaй] = V УСq + Vq0a' + V qa'0 vagy is 

z: u+w+90_e=90c+a+xp 
' Mivel továbbá a csekély szög, azért: 

Ib/ /. I I ь‘ и“ = _a—.~. 206265 _ Щшщ 206265 = 
ОС  Оb’ СО — 0a‘Сos V a‘0b' 
r Sin ш 

. 206265.. 
I  rCosl}/ 

továbbá? a0d А  ben , = VOad = 1/ adC  V a0C és 
Cad А beп ‚ 1/ adC : 00 1/aca tehát . _ 

е = 90 —~ 1/ acd  V aOC = 90  р  ф; és mivel р lsmét csekély 
 

h 0 . S' Ob . azért р“ : Ё‘. 206265 = . 206265 = щ206265 
сь с00ь с0о‹1.с6s 1/ a0b. 

r Sin ф 
= __.. 206265, s így még: 

l  r Cos ф 
r Sin ф ' 

в = 00  ————. 206265  ф, és 
1 r Cos ф 

r Sin ф r Sin lp _ 1 :90[90  ..206265.Ф]I1/‘ + ——~ 20626» 
1 r Cos (p lr Cos xp 

vagy 
SI S' x=r[ mq) + Int/I 

lr Cosq) lrCosz,u 
S' . S' . In(p_+ mxp 

lrCosq> lrCosl/I 
Mlvel r, Ihez képest csak csekély jelentőségü lehet, azért 

r Coscp és r Co: tp lhez képest még lnkább csekély jelentőségü en 

J. 206265 + ф +1//, követke 
zöleg a hlba: z  (p _ ap : r 206265.” 
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VII. A mutatohúzások vìzsgálata. 
Ha a с mutató (1. id. A) a bal o húzásra hozatik, (a kül 

sö felosztáson) akkor a d mntatónak épen a jobb o huzásra (a bel 
sö felosztáson) kell esnie; továbbá ha a c mataюt jobbra, oo osz 
tályhúzásig (a külsö felosztáson) vezetjük; akkor az z' ágmutató 
пal: a bal oo osztályhúzásra kell érnie (a belsö felosztáson); szin 
te ennek kell történni az ellen oldafon, a d és h mutatókra 
ra nézve. Eltérés esetében a hibát elnem türhetjiik ‚ hanem a gep 
ész Юtal au meg kell selmnisittetnünk. 

VIII. Va.lljon meróleges e a nézeti sík, a 
tükůr síkjára midó’n az alhidada mntatói, 

a felosztás о húzásain állanak. 

Ha az alhidnïa ншпион, a felosztás o húzásaira tesszük, ak 
Коr a nézge hasadéka képét, a tükör vonal álы felezve kell lát 
mxnk. Szigorúbb a következö vizsgálat. Legyen (8.i|l.) Cben a 
müszer é_s az egyenes irányzat А felé bocsátva Az alhidada egyik 
mntatoját p. o. a bait a megfelelöooosztályhúzásra дllища" At tü 
krödzésbe hozzuk, az egyenes irányzatba pedig egy zászlót (M) 
tetetünk. Впnшn az alhidadát az ellenoldalra mozditván, a másik 
tehát a jobbb mutatót a megfelelö cx: osztályllúzásra állitjuk; 
most › ha a müszer hibátlan _ At egycnes irányzatba vévén , 
a kitüzött zászlót. (М) tükrödzésben látandjnk. A ne talán mutat 

nél fogva a ф és lp szögek változása, a zaradékban Кий törtek ne 
vezöíre csak kevés , de számlálóira lényeges befolyást gyakorolllat. 
Ebböl következik: 1ször mennél nagyobb г, azaz: a közponInIias 
ság, 2szor mennél kisebb Z, пaи: a nézge közelebb a tílkörllöz, 
3szor mennél nagyobb ‘р és ф, azaz: mennél tovább fordúlt el a. 
tükör, annál nagyobh a hiba. A tükör legnagyobb elfordulása 
67° 30‘ (45 fokra valò beállitáskor), 1 a mûszernél 38Ш vagy is 
456" tészen; ha már most ф = ф fétetik, mlvel ф + 1]/ : 67° 
30’ lészen qa : lp = 33° 45', és ha l : 1“, akkor a lliba 

2 Sln 33° 45' 

456 ~ Cos 33° 45' 

legnagyobb hiba, s elég nagy arra, нoгy azt а csak lúlelhetö sz0r 
galommal megsemmisilsiik. 

. 206265“: 8‘ 23“; ez 1” központúliasságra a 
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Кoт elférés  mit irányz ati hib án ak neveznek щaты; ál 
tal semmisitendö meg. ' 

_ IX. A felosztás Vizsgálata. 

_ 1. A CA egyenes (8. id.)  mennyire lehet szabatos meg 
nyújtásába hátra B felé, egy zászlót (B) tüzetünk 1e. Az alhigla 
dát ismét az egyik p. o. a jobb oldalon oore vezetjük, é_s ezen 
beállitással C/Ira Cböl kitüzzük a megfelelö szöget (CD felé); 
ugyan ezen beállitással BCre Cböl ismét'azon oldalra kitüzzük 
a szöget. Ha a kitüzött száron lévö D jel, födésben навыk a 
megnyújtott szár B jelével , akkor azon oldalon, mellyre az alhi 
дым mozditottuk, a müszer tökélyesen megadja az épszögeŕ. 
Ugyan ez teemlö mûr most a mási_k oldalon is, t. i. midön az al 
hidadát a másik oo osztályhúzásra vezetjük. ' 

2. CB és CDre 100 lábat teszünk (CB = CD =1001), és 
Bböl ugyan azon oldalra mint Cben, kitüzzük az épszöget. Ha 
most a kitüzött szárra ismét 100 lábat teszünk, lészen BCDE egy 
négyszög. BE és DEre a következö táblából kiolvasható mérté~ 
kek tétetnek, és az ekkép kiadandó pontok cövekkel ellátva, 
olly számokkal jelöltetnek meg, mint a minök a táblába irvák., *) 

 I 

") Btöl E felé — a sugárra: 100 az illelö szögek éríntöit,  D46! 
E felé pedig a pótérintöket; következöleg az elsö irányba az osz.' 
tályhúzások számait  s рeйi; o, 2töl llg',  100al szorozva;~ 
az utóbbl irányha рeйд a hányasokat, mellyek l00nak a többi 
osztályhúzásbszámok (Мaй eloszzásából származnak ‚ tesszük 
ТЫ. 0,05,  0‚1’ 0,15 tompább szögeknek felelnek meg, hogy 
sem vehefök “Мaá.дaн, miért is a vizsgálatból kilmgyatnalïlK 
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Most a máster ismét felállittatik Cben, egy segéd pedig, 
egy zászlóval rendre a kitüzött cövekeknél megáll; mire ha a 
müszert egyenként a segéd állomási pontjaira, és az Anál kitů 
zött zászlóra beállitjuk, "') a mutatónak mindanyiszor a segы ál~ 
lomassával egynevů osztályhuzásra kell jutni. Eltérést ugyan nem 
türhetünk el, de ez пoп körülménynél Гoшa , hogy a můszer feI~ 
osztása osztógép álы türténik, alligha fordulhat eló. 

н. §. 

A müszerigazitását, a III., IV., V., VI., VIII. vizsgálatok 
М! mutatkozó eltérések megsemmisitése, és az estelö tengeIyé 
uek az irányzati vonallali párhuzamositása teszi ki. 

А. A nézge igazitása (10 §. Illhoz.). 

Нa a felállitott nézge vizsgálatakol' "aтм hibát találunk, 
akkor a Ã: csavart (1. id.) megeresztvén, az észrevett eltéréssel el 
lenkezö oldalon , a nézge aт véknny papirt teszünk mоg az eIté 
rés elnemenyészik, mинán a csavart вынéс erösen meghńzzuk. 
lla továbbá a nézgét kevesé elöre hajtván, eltérést veszünk észre, 
ismét megeresztjük a Í: csavart , s a nézgét ügyesen магg moz 
ůitjuk egyik vagy a másik oldalra, mig a hiba elnem enyészik, 
mire a csavart ujra meghúzzuk. 

В. A tükörvonal àllásának igazitása. (10. §. lVhez.). 

и) 1. Ha a tükörvonal oldalra dül, megeresztvén az o‘ csuvart 
(1. id.), az 0 csavarok közül ш mellyre a dülés mutatkozik 
meghúnuk, megeresztvén elóször az ellenoldalon lévöt; ezen 
bánást mindaddig ismételjük, mig a hiba meg nem szünik, 
mire a középsó o‘ csavart ismét meghúzzuk. 

") Midôn a вышkи: 0,’, 0;”, 0„ ‚ 0,“ történík a beálliiás, fejiínket 
Киeвé omalvást, a nézge felé kell hajtanunk, Мoгy a tükrödzésl 
lárgytòl a belövelt sugár  mellyet az egyesen tanott fö felfog 
Imna  I fü és a vМ! között, a tükörhöz juthasson. 
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2. Ha a tükör elöre vagy hátra důl (10. §. IV. 2.), akkor az 
elsö esetben a hátulsó o csavart megeresztvén , a középsöt o‘ 
lnegszoritjnk mindaddjg , mig csak eltérést látunk. Ellenke 
zökép intézendö a do1og ha a tükör hátra důl. 

ß) Minthogy az 1 §han lem, és az 1. id. A áual ábrázou össze 
kötése a tükörnek az alhidadával, tökéletlennek mutatko~ 
zott, és peйg: . 

1ször mivel a tükörvonal központositása a gépész se 
gitsége nélkül bajos, az irányzati hiba pedig csak történe 
tesen, és nem bizonyossággal törleszthetö el. 

2szor az igazítás nem tartós, mivel az o' csavarka, 
melly a tükröt egybeköti az alhidadával nem képes a tükröt 
bizonyossággal nwgállandósitani: 

Azért..új_iólag — 82. idban IV. táb. — ábrázolt mód sze 
rént terveztem a 1ülшr összekötését az alhidadával. Az 
alhidada sikjából egy kevesé kiálló forgó csapra szorúl 
egy rá illö lemez 1, 2, 3, 4. Ezen lemezt körül veszi egy 
hosszúkás gyenge ráma 5, 6, 7, 8, mellynek hosszú nldaìai 
a 1elnez oldalaihoz csatlakoznak; maga a ráma ismét egy 
erös négyszögů rámába zárakozik, mellyhez keskény oldalai 
val simúl. A nagy rámán keresztül megy 4 közpotositó csa, 
var a a’ b b’, ezek közül a és a' a belsö ráma hosszú olda 
laira, b és b’ pedig e belsö ráma kivésett keskeny oldalaín 
keresztül mennvén, közvetlenül a 1enlezre hatnak. A külsó 
ráma sarka: 10, az a és б csavarok közeledtéig kivágott, és az 
ekkép származott közben az alhidada és ráma között kinyúlik 
a lemez farkaI 13, 14, 15, 16, és végében egy szelet alakú 
lapos rámát képez, mellynek egyenes oldalaiba anyacsavar~ 
kák illesztvék, a с és с‘ csavaroknak fekhelyůl, ezen csa 
varok az alhadába (А) mozdúlhatlanúl beeresztett és a fark’ 
rámájából kiálló d szögre hatnak. A 9, 10, 11, 12, ráma 
szilárdan a 17, 18. tükör talplemezére (B) erösitett. h és h' 
széles fejü csavarok és talpaik még szélesbbek; ezen csava 
rok a В talplemez tágás de a lemezek által befödött lyukaiba 
merülve, az alhidadába csuvarodnak, nli által talpaikat Bre 
s igy ezt az alhidadához szoritván a tükör elmozdulását Ie 
hetlenné teszik. A tükör felül és alul foglalzattal bir , az al 
sónak alljából egy szög áll ki, mellyel a tükörráma’ alsó 
párkányzatába készitett kúpalaku üregben áll, a felsö foglal 
zat pedig, a ráma álló szegélyeinek szétagazólag felmenö 
széleitöl mind a két oldalon eláll; s igy a ráma felsó sarkai 
nál beeresztett e és e' csavarok által Iehetségesé tétetik a 
tükröt, következóleg a tükörvonalat is kevesé_az egyik vagy 
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a másik oldalra dñ1lcszteni. "ещe hátul a tükör talpleme 
zében (B) még egy gömbszeletü fövel ellátott csavar (f) fog 
laltatik , mellyre a tükörráma hátlapjához megerösitett vélIa 
alnkúlag végzódö ág 19, 20, 21, 22, fekszik, és a csavar 
föbe (f) eresztett g zárfoggal lesznritható. 

A tükörvonal állásának igazitása, ezen készülettel kö~ 
vetkezökép történik: 1) Ha a tükörvonal oldalra dül , ak 
kor a lz és I1' csavarok közül az húzatik meg melly felé důl 
a vonal, a másik pedig megeresztetik. 2) Ha a nikör elóre 
vagy hátra hajlik, akkçr az fcsavar be vagy ki csavarta~ 
tik, mig az észre И!“ hiba elnemenyész1k. 

C. A tükörvonal központositása. (10. §. Vhoz.). 

Ha a 10. §. Vdik vizsgálatánál valami eltérés umtatkozott 
akkor annak megsemmisitésére, következöleg intézkedünk. Körül 
belül azon irányba, melly a müszer középpontjától a oO osztály 
húzâsok felé képzelhetó, a nézge jobb és bal oldalán — a mü 
szertöl kis шины" — egyegy karócskát állitunk fel az asztalra, 
úgy hogy a můszerrel szemlátomást egy magasságban legyenek. 
E két karocskára bádoglapokat szegezünk, és a felsö tiikör 
mczö magasságában irányozhatás végett azokat átfúrjuk. Ertel 
miség kedvéért ezután a нéгge balján lévó karocskát Anak a má 
sikát Bnek nevezendjük — Most az alhidada, ‚пuток a felosz 
fás zerussaira állitván, a tükör sikjának irányába egy zászlót 
(o) tétetünk, és az А karócska irányzati Пnkáп a fükörvonal fe 
lé bocsátott irányzatot 20 — 30 ölnyi távolra szinte kitůzetjük 
(amil); — ugyan ezt tesszük a В karócskánál, s lezyen itt a ki 
tiizött pont b. Megfordítván most az alhidadát 180 fokkal azaz; 
addig, mig a tükör sikjának megnyújtott iránya ismét az onál ki 
tüzött zászlót nem éм, az elöbbi miveletet még egyszer ismétel 
jük, mi által a már kitüzött a és b pomok mellett ket ujat ‘1’ és b’ 
kapunk. Felezzük ezután az aa’ és bb‘ távolakat, és a felezö pon 
tokba ismét zászlókat tétetünk, s ezeket a” és L"nek nevezend 
ШК; a többi zászlók féretétetnek. Már most ha a tükör összekötése 
az alhidadával, az 1. A idomban ábrázolt módszerént van, ak 
kor a középsö o' csavart egy kevesé megeresztvén szabad kézzel 
В felé, vagy ettöl odább mozflitjuk a шkrы mig a tükörvom\lat 
az Aa" irányzatban nem látjuk; mire ismét A felé vagy ettöl 
odább mozditjuk atükröt, mig a tükörvonal a Bb" irányzatba nem 
jö; ekkor az o‘ csavart meghúzzuk, és a tükörvonal központos1 
sltott. A 10. §. V. vizsgálatának ismétléséböl kivilágland helyes 
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vala e az elsó igazítás , és szükséges e annak megujitása. Bizto 
sabban megy a de1og ha két mütételezö egyszerre, egyik /Ltól 
а" felé, a másik Btöl b“ felè irányoz, és ezen együttirányzás 
közben egyik mindjárt helyre mozdltja a tükröt. Hogy ezen bánás 
kevesé bajos, és minden szorgalom mellett is elegendö szabatos 
ságot nem ád , könnyen belátható. 

Az ujabb összekötés (82. id.) ezen bajtól ment. Megereszt 
vén kevesé a 11, 11‘ csarokat, Atól a” felé irányozunk, és a b Ь‘ 
csavarok egyikét szinte megeresztven , a másikat nevezetesen azt: 
melly felé a tükör důllesztendö, meghúzzuk nltg a. tükörvonal pon 
tosan az Aa" irányzati vonalban nem látszik. Ugyan ezt tesszük 
az a és a’ csavarokkal Btól b" felé iráynzván. Világos hogyezen 
módszerént a központositás szabatosan végrehajtható. 

D. Az irányziiti szál igazitása. (10. §.VIhoz.). 
Csekély eltéréseket a ráma lyukaiba vert ékek által, irthat 

ni ki. Nagyobb eltérések esetében a gépész által п] lyukak ké 
szitendök a rámába. 

E. Az irányzati hiba kiirtása. (10. §. VIllhoz.). 

Tegyl'ikfel(8. 1ll.) hogy elsö irányzáskor, ACre tüzvén ki 
az ACM' szöget, At vettiík tükródzésbe és hogy a második irány 
záskor, _ mellynél az alhidada az elleuoldalon lévö oore tète 
tett, — At egyenes irányzatba vévén, M'nek képe a tükör 
vonaltól eltért. Ezen esetbcn még egy zászlót M" tüzetünk ki, 
11gy hogy Aval födésben szemléltessék, mire az ММ" távolt fe 
lezvén, a középre Jltétetjük a zászlоt. Most* az alhidadát meg 
nem mozditva  addig köllene a tükröt forditammk , nlig А és M 
födésben látszanék. Az 1. idomban ábrázolt összekötés módjánál , 
az o‘ csavart kevesé megeresztvén, szabad kézzel a memlyirc 
csak lehet ügyesen köllene a tükröt mozditammk, még А1 egye 
nes irányzatban, .M képét pedig pontosan a tökörvonalon nem 
látnók. De majd csak nem lehetlen ezen mozditást kézzel ngy ill 
tézni , hogy a tükörvonal a középpontból ki ne térjen , s ha süke 
rül is az csak történetnek tulajdonitható. Ezen körülmény okozta 
leginkább a 82 idomban ábrázolt összekötést, melly által azon 
mivelet a csak kivánható szabatossággai kivihetö; t. 1. a с с‘ csa 
varok egy1ke  a lnin1 a hiba kivánja _ megeresztetik, a má 
sik pedig meghúzatik lniпdaddig, lnig _M a tükörvonalon nem lát 
ßzik. Mires miután az elsö mtvelet megnjitása áital az irányzati 
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hiba teljes kiirtásáról, valamint a tükör közpolltiasságáról, is 
10. ё. V. szerént magunkat meggyöztük, s a netalán mutatkozó 
csekélyebb eltéréseket. nj igaziiás által megsemmisitettük, _ a 
h és lzI csavarokat erósen meghúzzuk, és nem tarthatunk többé 
attól ‚ hogy a tükör áliása valami változást szenvedend. 

F. Az estelö vizsgáiata és igazítása. 

Valamelly sik helyen, egymástól 1015 ölnyi távolban ш 
cöveket veretünk le, és a müszer botjának hegyét lecsavarván, 
helyette a gombot illesztjük a bo1ra. A I: viseló gyürü (1. id.) fel 
sö szélét a pálca rovatékainak egyikére — lnel1y 1. i. a můtétele 
zó magasságának leginkább megfelelö — alkalmazzuk, és eddig 
a. palcát hüvelyébe eresztvén, a rnvaték számát feljegyezzük, 
mcrt ez a müszer magasságát = h adja ki. A viselö csapot a z 
gömb fekmentes üregébe (a‘) tesszük, az alhidada jobb mutatóját 
pel11g a bal (belsö) oo osztályhúzásra, valamint az estelö alapjá 
nál kiálló mutatót is a mcg1'eleló o osztályhúzásra állitiuk, «гдe 
a müszert a viselö csapra tévén, mind a ké: állitó csavart (y és 
b’) meghúzzuk. Ez meglévén a ho1o1 egy elavult szék ülödészká 
jába fúrt Iyukon keresztül dugjuk, körülékezzük (a viszgálatkor 
használt asztalt is lehet e célra furditani), és a levert cövekek 
egyike p. o. A fölé (7. id.) állitván, függöny segitségével a szék 
megfelö mozgatása által, függélyes áliásba hozzuk; most az egye 
nes irányzatot (az alhidada sikjához párhuzamosan, az alsó üveg 
mezön keresztül, az alsó tükörmezöhöz közel véve) a másik Cö 
vekuél (B) felállitott lejtméreti lécre igazitván, kevesé megereszt~ 
jük az állitó y csavart, és a müszert nézgéjénél fogva viselö 
csapja körül addig emeljük vagy lejebbitjük nlig az estelö bubu 
réka pontosan a középre azaz: a buborék végei, a csö burkolaija 
abroncsaitól , egyenlö távolra nem állnak; ekkor az у állito' csa 
vart ismét meghúzzuk. Ezután a lécre iráyuzván, a lejtméreti 
táblát a scgéd által ezen irányzatba tétetjük, és a léc magassá . 
5á1= L leolvastatjuk. A 7 idomban О a müszer középpontját, 
(1 a lejtméreti tábla közepét ábrázolja tehát A0 :: h , BC = L). 
Attesszük most a müszert Bhez a lécet Ahoz. a többiben ugy in 
tézkedünk mint elöbb. (A 7 idomban a második felállitáskor o a 
müszer középpontját, tehát Вo a müszer magasságát, az elöbbi 
vel A0=h egyеп1ó1, с a tábla közepét és Ac_l a 1éc mgassá 
gát ábrázolja). Osszeadván mindakét lécdnagasságot, 
és e nnek feléból kivonván a müszer magasságát, 
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L+l 

2 

vitás. Azért ha é külömbség állitó, annak értéké 
kévelalejtméretitá~blát1ejebb,hatagadó [ej 
jebb tétetjük. Meghagyván /1nál a lécet, Bnél a müszert, 
ismét a leitméreti tábla közepére igazitjuk az irányzatot, az eltá 
vozó buborékot pedig, azon igazitó csavar megeresztése által a. 
honnét, és a másik meghúzása által .a hava a buborék távo 
zik, ismét a középre vezetjük. 

Bizonyosság okáért ismételjük e mivelet, Aba. a müszert, 
Bbe a lécet helyezvén de úgy, hoд az elsö léclnagasság (L) 
az legyen, nlelly az elöbbi miveletkor az igazitás után adódott ki. 

Li1 

2 

leend, mire az estelö kijavitott, 1. i. tengelye párhuzamos az 
irányzati vonalhoz. 

Ezen bánás valósága a következökból világlik ki. A 7 idoln 
ban az elsö felállitásnál OC, a másodiknál oc az irányzati vonal. 
Tegyük fel hogy az estelö tengelye nem párhúzamos az irányzati 
vonalhoz О, o és Bn keresztül az OD od és BE vonalokat fek 
menteseknek képzelve, lészen Atól Big az esés: AC, továb 
bá \/'COD='\/'c«)d hajlási szöge az irányzati vonalnak a fekirány 
hoz, s ezért Dc = cd, és ed a javitás , mellyel lejebb teendö a 
lejtméreti tábla, hogy a müszer irányzati vonala fekmentes le 

 lészen e kй1бln1lsёg( h)a1écenteendója 

E bánást mindaddig kell ismételnünk, mig h=0 nem  

 

gyen. Ha cd: CD =c ‚ lészen .~¿m‚.1j ff 
AE==dEIdcAc=oB +de  Ac=htCl s még;hm 

AE=oEeA =BCCDoA=Lchtehátg' 
_ . ___ ’ и 5 hICL_l*_lL c h es .'mläi, 
|.;.'. c = _ h' '1sef)l_01f! 

2 

Ezen javitásssal lejebb teendö a tábla; ha mindazonáltal 
L+ l 

Т < h lenne, akkor с tagadó, és ezért a tábla fejjebb teen 
dö. Ha már most oban a m\'iszert d felé igazitjuk, — az irányza 
ti vonal fekmentes, következöleg ha ezt még mindég fekirányba 
tartván az estelö buborékát igazító csavaraival a középre hoz 
zuk, az estelö tengelye is fekmentes, vagy is az irányzati vonal 
hoz párhúzamos leend.  
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. Minthogy az alhidada mondntt beáliitásákor, s.: irányzati vo 
пa1 a t1ikör lapjával jobbra 45° foknyi szöget мakи, fovábbá azon 
vonal is, melly a tükörvonaltói az esteló forgáspontja felé kép 
zelhetö, s melynek irányában, az estelö talpán ennek mutatója, 
a megfelelö o huzás pedig az alhidadán fekszik, szinte, de bal 
felé , a tükör lapjával 45 fokot zárbe, „тt ezen utóbbi az elöb 
bire meröleges , következökép a tükörmezöben közel az alhidadá 
hoz az estelö közepe , tehát fekmentes irányzáskor a buborék ké 
ре, a tükörvonal áltaifëiezve látszik.  

_.Y~..`_..|_ 

A вы catlietometef liasználam rek 
mentes méretíi miitételekre. 

Merólegesék és"pairhuzzmlosak. 

~_ 12. §. ' ' 
' » 

Megközelithetö vonalra, ennek megközelit 
hetö pontjzlbólmerölegestemelni. 
_ A ооre beállitott müszer az adott pontban felállittatván, a. 

klvaint oldalra kitüzetik a szög (8. §.). 

i3. §. 

Megközelithetö vona1ra,egy kívüle adott, s a 
von.alról штaт pontból merólegest bocsátni. 

Be'áliittatyán az alhidada a mutatók egyikével oore az adott 
egyenesen felkerestetik a beállitásnak, és az adott Ipontnak meg 
feleló állomás (7. §.), lészen, az állomást az adott ponttal egy 
bekötö egyenes a kiнат meröleges. 

14. ё. 

'il Megközelithetö vonaira /IB, ennek meg nem 
kòzelithetö pontjából C merölegest emelni (9. id.) 
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Az Alì egyenesre egy önkényesen, választott pontból D, 
merölegesen DEt , erre ismét egy tetszés szerénti pontból E me 
rőlegesen EFt emeljük (12. 5.), végre ez utóbbira az adott Gpont 
ből merölegesen CGt bocsátjuk (13. §.) lészen GC 1~ AB. 

‚ч' l5. ё. 

Meg nem közelíthetó vonalra, egy kívüle fek 
vó, s meg közellthetó pontból merólegest bocsát 
ni (.10. és 11. íd.) 

lsó eset. Ha a CA és CB irányzatok Cben tom 
pa szöget képeznek (10. id.). 

Megnyújtván hátra a CÁ és CB irányzatokat, B és .4ból rá 
jok merölegesen BE és ADt bocsátjuk (13. §.), Iészen ezek vág 
pontja F, Gvel egybekötve a kívánt meröleges t. i. FG * AB. 

Bizónyítás 1/ADB= \/'AEB=90° lévén, А, 1), E és B 
egy félkör kerületében fekszik; továbbá mivel fCDF + ИОН!‘ 
==90° + 90° = 180°, C, D, F, E is felkör’ kerületében fek 
szik; azért ha В!“ meghúzzuk, lészen 1/GFB = 1/CFE = 
í} arc. CE = \/CDE = v} arc. BE = 1/BAE, következóleg a 
AA AEB és FGB (mivel az ABF szöget is közösen bírják) ba 
sonlök , és V" AEB = \/FGB ámde f AEB = 90° , tehát y/TGB 
is = 90°, és FG |AB. 

2dik eset Ha a CA és CB irányzatok élszöget 
а.l akítnа.k (11. id.) 

Az AC vonalon akárhol beállitjuk a müszert B és Cre vagy 
Af és Bre, ha t. i. az ADB szög nem igen éles (б. 5.) Az 
alhidada ezen beállitásával, CB száron felkeressük az А tárgynak 
meglelelóleg az E állomást (7. §.), Eól CBre Dból ACre meró 
legeseket emelünk lészen ezek vágpontja F, Cvel egybekötve 
iaz ohajtott meröleges, azaz CFI AB. — ' 

Bizonyítás képzeljük CAra BKt, CBre ALt meröle 
gesen bocsátva, a DF és EF merövonalokat pedig CB és CAhoz 
H és Нg megnyújtva, végre KL Hl és DC egyeneseket meghúzva. 
Mivel {BВC = ИAЕC , azért A BDC N A AEC , és 

CD: CE=CB: CA, és 
BK I AC, AL ' BC 
miatt A BKL m: A ALC s azért BC: AC = KC: LC 

 

következóleg CD: CE=KC: LC 
tehát DE || KL 
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Ezm, okból ‚ és HElBC, IDI.AC miatt A AKLNAHDE 
teны KL: AK:_~D11: 111) ’ 

пem külömben AKBLNADIE és KL: KB :DE: Dl 
AK: KB=HD: DI 

Ennélfogva , és mivel \/' AKB = 1/' HDI ‚. egyszersmint 
A AKR NA HDI és (BAК = 1/'IHD, сeмь AB || HI. 

Amde könnyen bebizonyitható — valamint az elsö esetben  
hogy CF 1 HI, tehát CF I AB is 

3dik eset Ha az adott pontból az adott eg yenes 
végpontj airs, menö ir ányzatok, megközelitöleg 
épszöget képeznek. 

Mint a vidék engedi , az ad0“ pont elött vagy hátul , állo 
mást választunk, mellyból az elsö vagy második mód szerint , az 
adott egyenesre merölegest bocsátunk, ehhez pedig az adott ponton 
keresztül párhuzamosat vonunk (16. §.). 

 

B 

16. §. 

Megközelithetó vonalhoz АВ, megközelithetó 
ponton C keresztül párhuzamost vonni (12. 13. id.) 

1só mód (12. id.) Cböl ABre CDt merölegesen bocsát 
va, s erre ismét C böl CE 1nerölegest emelve (12. §.) lé 
szen CE AB. 

2ik mó d (13. id.) АВ egyenes akт‘ meПy pontjából (D) be 
állitjuk a müszert В és Cre vagy A és Cre  (5. §.) és a szö 
get melly ezen beállitásllak megfelel Cböl Cl) alaphosszon ellen 
kezö oldalra kitüzzük, lészen  \/' ECD = \/'CDB miatt  ECHAB. 

11. §. 

Megközellthetó egyeneshez AB, megne m kö 
zelithetů ponton C keresztül párhuzamost von 
n i. (14. id.). 

Az akadályon túl akárhol egy zászlót E tüzetünk ki, és az 
AB egyenesen választott állomásból D beállitjuk a müszert A és 
Ere és ezen beáltltással az alaphosz gyanánt vett egyenesen DE 
felkeressük Cnek megfelelöleg az állumást F; lészen \/' DFC 
= \/ADE miatt FC AB. . 

3 
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18'. ё. 

Megnem közelithetö egyneshez, megnem kö 
„Шьeм ponton keresztül párhuzamo st vonni. 

Egy illöleg fekvö megközelithetö pontból az adott egyenesre 
merölegest bocsátunk (15. §.) és erre az adott meg nem közcll't 
hetö pontból szinte merölegest eresztünk (13. §.) lészen ez utób 
bi , párhuzamos az adott egyeshez.  

Sz0'°ge.k 

19. ё; 

Cs úcscsánál megközelithetö szöget, megköze 
lithetö egyenesre egy raдa adott pontból áttenni. 

A szög csúcsánál , szárain lévö tárgyakra beállitjuk a nn"l 
szert _ vagy ha a szög igen éles volna, a mellék szögre  és 
ezen beállitással az adott egycnesen az adott pontból ki tůzzük aI 
szöget (8.. §.) a kivánt oldalrax 

20. §. 

Csúcsánál m о gnem közelithetö szöget ACB, 
egy tetszés szerinti pontból valahová áttenni. 
(15. id.).  
. A szög szárainak_hátra vaю megnyújtásán két zászlót D, E 
tüzünk ki , és a CD egyenesen akárhol Fben beállitjuk a mй 
szert D és Ere, ugyan ezen beállitássa1Eböl FEre kitüzzük 
a PEG szöget, lészen И CEG= 1/ACB, melly a hová. tetszik át 
vihetö (19. §.). _ 

21. ё. 

Csúcsánál megközelithetö szöget felezni. 
1sö mód (16. id.) A felezendö szög száraira CA, CB egyen 

lö типa!‘ tétetnek СВ: СЕ , lészen a D és E pontokból АС és 
BCre emelt merölegesek vágpontja F, C vel egybe kötve az 
AGB szöget felezö voпaл. 
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B1zony116s 00:00, cF=cF és ,/1›=1/‘11 нlim 
AFDCÈAFEC azérc 1/DCF_1/FCE=; сB. ' 

2dik lnóll (16. id.) CG = CH tétetvén, 1észen в, GHra le~ 
bocsátott nl6ró1eg0s CF, az ACB sz6g fe10zó vonala. 

Bizonyitás. CGSCH, CF=CF, és 01146111 1n1611' 
A GCF g А Fon, azért 1/GCF = игсн = .;. ACB. 

3dik lnód (17. id.) A felezenilö sz6g cs6cs6h6l C 6 szárak 
egyikére AC, CEt lneró1egeseп emeljük, azután az 6g6s lnn1616 
egyik karjával 6z osztályhuzásra 1. beállitván _az 61h1ll6d61, a 
h61ra megnyújtott AC 5zár0n Dben 6lloln6s1 veszünk és innét 
kitüzzük 6 béállitásnak megfelelö sz6561, úgy hogy 6 zás21ó 6z 
EC lnerö16gesen Eben álljon; szinte ezen h06llít6ss61 az Е pontnak 
megfclelöleg meghatározzuk ADén 6z 1 6llol06s1; ez ln651él1én, 
6z 61hid6d61 oore hozzuk, és 6 CB szár0n 1 és D túrgyaknak 
lnegf61e1ó1eg felkeressük az F 611onl6s1, és Cböl IFre CHt me 
rö1egese0 bocsátjuk, lészen ez a kivánt felezö vonal. 

Biz o n yi tá s. Mivel az.alhi\lada 1re 6ll111616!‘ be I/'CDE = 
1/CIE =45 fok, 6zér1 1/ IED = 90°, és mivel 1/IFD is = 90° 
6zér1 6 pontok 1, F, E és D egy félkör’ kerületében fekszenek, 
mellynek középpontja  CE I ID nli6tt  Cben van; követke 
zó1eg CF = CI, és CH J FI végett 1/ICH = \/'HCF = ё ИAСB.  

4dik mód (18. id.) A csúcstól kifelé illó távolban egy se 
géd sz0ln 11é1e1 szerin1 6 f61ez6 l1on61 megnynjtását kitüzi (h6 6 
5z6gig6n 1onl116, ln6561 6 1e16zö vonalat). Tegyük fel mintha a 
s6géй Dben 6lln6. Chó1 beállltjuk 6ln11szer1 A és D tárgyakra, 
nevczetesen At egyenes irányzatba, Dt tükrödzésbe vévén. М6g 
fordulnnk most ellenkezö o1d61ra a nlűszerre1, és В1 tükrödzésbe 
hozván, h6 6 segéd61 eg316nes irányz6tba látjuk, 16r16n61hó1 a fe 
1ezö vonalat 611616116. Eltérés esetében egyenes irányzatba D’hez 
intjük a segédet, ki is 6 1)1)’ távolt meglépvén szemre felezi azt 
s 6 középben E feáll, mire az elöbbi mütétel l1lin«16ddig 1slné1e1 
tetik, nli5 a 16end6 od6hh6116s = o neln 166nl1, ekkor 6 s6géd в 
1016zó vonalban 6116nll. 

B 1 z o n y116s. Ha CF 6 116res611 f61e26 vmlal akkor l/ACG _ 
1/GCB, valamint \/'ACF = BCЕ‘, ezér1 és mivel i/'ACD _= 
I/ BCD' egyszersmint DCF = FCDI = ё DCD', azaz: a fele 
zó vonalnak DD’ k626tt 6 középben kell feküdni. 

Ha 6 fe16z6ndó sz65 igen éles, akkor 6 mondottak sz0rln1 а. 
ln0110ksz6g01 felezzük, és 6 kihozott fe1ezóre, 6 sz6g 0sn0s6hó1 
ln6ró10g6s1 emelünk lészen ez az 6dott é1sz65 1e1ez61e. 

3c 
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Bizo nyitás. Minthogy az adott és a mellék szög=180° , 
azért a félszögek összegének = 90° kell lenni; következöleg a 
két szög felezöi egymásra merölegesek. 

Ha rövid felezö vonal elégséges, nkkor az elsö és második 
mód bir elsöséggel, ha pedig hosszabb kivántatik, a negyedik 
mód minden esetre a legjobbik. A harmadik igen körülményes. 

 

22. ё. 

Csúcsánái meгaмn 11ёze111he1ó szöget felezni. 
 

Legyen (19. id.)' ACB a felezendö szög. Megnyújtván a szá 
rakat hátra, az egyik lnegnyújtáson CE, akáг hol Gböl a má 
sik szár megnyújtásához párhuzamost vonunk GH (16. §. 2dik 
mód), ezután a HGE sабge1 felezvén GIvel, erre Cböl CKt 
merölegesen bocsátjuk, lészen az a felczö "oнa! t. i. И ACL = 
\/LGB = 1 1/ACB. 

Biznnyitás. GH н BC nnan I/CGH = 1/ACB, innen 
{сек = иным = г иван =¿ [1s0° 1/CGH,] = 
900.; \/ACB; mivel továbba Ck \I(ì, .\/'K(J(1‘ = 90 \/K(ìC, 
azért 1/KCG is = 90 — [90 — 5 1/ACB] = è 1/ACB, mint 
hugy tchát \/'KC(1‘r = \/ACL, azért 1/AOL is =§ 1/ACB. 

Egyenesekfelosztása a mezón mérés nélkül. 

23. §. 

Megközelithetö egyenes felezése mérés néikül. 

Legyen a felezendö voнa! AB. (20. id.) .4ban a míiszer ,_ egy 
zászló pedig . ABlöl 45° ‘ekты többet винoм irányban fel 
állittatvá.n, C tükrödzésbe, Ь’ egyenes 1rányzatba vétetik. Ugyan 
eщen beállitással Bböl tükrödzésbe hozatván A , az egyenes irá.ny 
дaтa egy segаl küldedik Dhez; végre ha Dböl АВre meröle 
gest bocsátunk, lészen E, az АВ közepe.  

Bizûnyitás. \/'DAB= \/.DBA, DELAB, köVCÉk0ZÖ 
leg А ADE Ё А EDB és AE = EB. 
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24. §. 

Végpontjaiban megnem közelithetö egyenestI AB 
felezni (21. id.). 

Az AB egyenesre, ennek akármellyik pontjából C, az alhi 
dada tetszés szerinti beállitásával mintegy 0,5 és 1,5 között, ki 
tüzzük A felé a megfeleló szöget ACF, mire ugyan ezen beállitá 
si szöget, az egyenes egy máslk pontjából E, B felé tüzzük ki, 
és a szárak vágpontjába F, zászlót tétetünk. F~ben C és Ere 
шtыk be a müszert, és ezen beállltással Anak megfelelöleg az 
FE alaphosszon, az állomást G, szinŕe ‘Еgy az AG vonalon Bnek 
megfelelöleg ismét az elöbbi beállitással az állomást H határoz 
zuk meg; végre llbOI ABre merölegest búcsátunk (13. §.) lé 
szen I AB közepe. K 

Bizonyitás. Mivel 1/CFE = 1/'AGB = I/AHB, követ 
kezöleg AH Н (т, вн | EF és AAHBN А CFE; már pedig a 
CFE Aben I/FCE = FEC lévén FC is = FE; сeмt AH is: 
HB , következöleg mivel HI 1 AB , AI = IB.  

25. ё. 

Megközelithetö ugyan, de meg nem mérhetó hosz 
нa‘: egyenlö vagy arányos részekre oпыт. 

Legyen az AB egyenes 22. id.) З részre osztandó, mellyek 
között a viszony 2: 3: 5. 

” Az AB hossz megmérését ellenzö akadályon túl, egy alap 
hosszat MN választnnk , és ezen egy tetszés szerinti pontból a, a 
müszert Ara (egyenes irányzattal) és Mre (täkrödzéssel) beeil 
litjnk, erre ugyan ezen beállitásnak és a B pontnak megfelelöleg 
az alaphosszon felkeresük a b állomást; abét a kivánt viszony 

 

 

2 3 
ban felosztjuk (ac = ab , cd = __. ab , 

2 I 3 + 5 2 I 3 I 5 

üb = 5 . ab), és az osztály pontokból az alhidada eшь 
2 + 3 + 5 

bi béállitásával, az MN alaphoszra kitüzzük a szögeket , lesnnekr 
a helyek hol az irányzati vonalak ABét vшаги (C és D), al ke.rev 
sett felosztâsi pontok. 
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Bizonyitás Aa Il Bb. Се Dd lnia11: 
AC: CD: DC=ac: cd: db ámde 
ac: cd: dbz: 2: 3: 5 tehát 

AC: CD: DC= 2: 3: 5 

26. §.  

'Adva lévén az átméró AB (23. id.) kitüzni egy kört 
iamezón. 

. Az allott átmérö végpontjait A és B zászlókkal ellátván , be 
állitjuk az alhidadát oore, és most véleményileg a kitúzendó kör 
kerületében választván egy állomást , az egyik zászlóra p. o. Вrе 
1rányozunk s addig továbbolunk ezen irányban, mig olly állonlás 
ra nem jutunk , mellyböl А tükrödzésben Iátszik, lészen E a kitü 
zendó kör egyт kerületi pontja. Etöl fére ismét véleményileg a 
kitüzendö kör kerületébe megyünk és a B zászlóra 1rányozunk sza 
badon; mivel a körkerület szabatosabb meghatározásaúl a pon1o 
kat elég közel egymáshoz szoktuk venni, azért Bre irányozván, 
kétségkivül az A zászló képit meglátjuk a tükörben , ha tehát ez 
az A zászló és a tükör vonal között látszanék, a Bre bocsátott 
szabod irányzatban elóre, ellenben ha a tükör vonal esnék az A 
zászló, és ennek képe közé, akkor az egyenes irányzatban B1ó1 
odább, Iehát hátra kellene mennünk, mig az A zászló a tükör 
vonalon nem látszanék. Ezen móddal tetszés szerinti számmal ha 
tároztamak meg pontok E, D, C, nlellyek mindannyian a kitíi 
zendó kör kerületében leendnek. 

ßi1.nnymis.Mive1\fACB = 1/AВB = 1/'AEB = 
AGB: AllB=90°, s mind ezen szögek száraikkal ABre tá 
nmszkodnak, azért csúcsaiknak oily körbe kell feküdni, melly 
nek átméröje AB.  

21. ё. 

K1tüzni a mezön egy körivet, melly 3 adott ponton 
A, B, C, keresztül megyen (24. id.). 

A középsö pontban B felállitott müszert az A és Cnél kitti 
2611 zászlókra beállitjuk, s a megtartott beállítással 1116! jobbra. 
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es balra menvén felkeressük (mint elöbbi §bau mondottuk) az ál 
lolnásokat ‚ meпyekьы A l45 C szüntelen egybevágólag szemlélte 
tik; ezen állomások kiadandják a D, E, F, G, H kör.ivet 

Bizon yitás. l\livel \/"ABC= \/ADC= \/'AE(~' :_1/AFC 
— a1on kivül ezen szögek’ mindegyike az AC egyenest zárja szá 
rai közé azért csúcsaiknak, A B és Cvel ngyanazon egy köriv 
ben kell feküdlli. . \ . . 

Hа az iv egész körre egészitenllö ki, akkor az egyik szár 
megnyújtásába zászlót (1) tüzvén , Bböl a müszert A és Ire beál. 
litjuk, és ezen beállitással, Bnek átellenében А és C között ál 
lomásokat keresünk fel, mellyekböl A és C födésben látszik; az 
ekkép kimlandó K, L, M pontok,I A, B, C~velegy körkerületé 
ben leendnek. ' . 

Bizonyitás. ,fABli1/'ABC=1so°, azonkivül 
1/'ABI=\/'AKC=\/'ALC==\/'AMC=. . s ezért 
1/’ABC + ‘мкс = \/'ABC = \/ALC = 1/‘ABC + ИAМC = 
180° következóleg való az állitás. . 

Vagy ha ABre Aból , CBre Cböl, ANt és CNt meröle 
gesen emeljük, lészen 1/'BANi.1/'BCN=90°+90°=180°miatt 
BN egy átmérö, mellyre 26. §. szerint kitüzhetö a kör. 

Ha az ABC szög élesb volna, hogy sem azt a müszer kiad 
ná, akkor az A és B közötti pontokra a BAC szöget, _ B és C 
közöttiekre pedig a BCA szöget vehetnök. ' 

Ellenben ha az ABC szög igen tompa volna, a másik kettö 
pedig igen éles, akkor Aból BAra, Cböl BCre merölegeseket 
emelünk, s ezek’ vágpontjába (N) zászlót tétetünk, lészen BN 
ismét egyátmérö, mellyre 26. §. szerént kitůzhetni a kört.  

28. §. 

Egy körivet a mezön kitůzni, melly valamelly 
adott szög szárait érintse. 

(25. 26. 27. 28. 29. id.). 

_1sö esel. Ha a sngár adott. Miután 21. §. 4dik mód 
ja szerint az adott ACB szöget feleztük, a szárak egyikén akár 
hol merölegest (EF) emelünk (12. §.), és erre az adott sugarat 
feltesszük (EF = B). Fbö1 EFre ismét merölegest emelvén lé 
szen a G pont mellyben a felezö vonal vágatik a kitüzendö kör kö 
zéppontja, ha ebból a szög száraira (13 szerint) merölegeseket 
bocsátunk, kiadódnak H és Inél az érintö pontok; végre 
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61i61 D 611 Ire, vagy D és 11rl1, beállitjuk a mñszert, s ezen 
beállitással a 26. §ban eln1ített ln6d szerint felkeressük I és H 
boritkozására a K, L , _M_ . . . állomásokat, mellyek annál töké 
lyesben adandják ki az ivet, mennél számosbak. 

Bizony1165. Mivel \/'AcD=DCB, és (fl:1/H=9o°, 
CG = OG azért A ICG ;‘E_A CGH és IG=llG=EF=R, kö 
vetkezöleg G a középpont, I és H az érintöpontok. Továbbá 
1/'IKH = \/'lLH = \/'lMH = HGI) = a k6zéppon11 IGH emelib 
sz6g felével, s 6zér1 I, K, L, H azon köl'kerületében 
fekszik, mellynek 5ng6ra В, középpontja G 

Rövidebb a következö bánás. Meghatározván mint elöbb Gt 
abból GF~re merölegest emelünk, mellynek CB~veli vágpontjába. 
(Н) zász1ó1 1é1e160k. CGre Hból bocsátunk merölegest melly egу 
segéd 61161 a másik szárig megnyújiatik, és a keresz1ódze1i pon1 
(1) szin16 kitüzetik. Az alatt a ìnütételezö G~hez visszatérvén be 
állitja müszerét a DGH húrszögre, s a 16hh11 ugyintézi inin1 elóbb.. 

2dik eset. Ha a s26r6k egyikén 5do116z érin 
tö pont. "). 

Legyen (26. ill.) ACB a sz65 , D az ado11 érin1ó pont. 11e10z 
vén ACBt, Db6l a f01ezó vonalra merölegest bocsátunk (D F), 
melly a túlsó sz6rig megnyújtva kiadja a nl6sik 6rin1ó po1o1 (G), 
Végre GDA sz6gre beállitjuk a nlűszer1, 5 0 l1e6ll116ss6! D és G 
116z611 — ln1n1 az 1só ese1ben — állomásokat határozunk meg, 
lnellyek a k1116п1 ivben fognak kanyarodni. 

Bizonyitás. DG I CE, és \/'DCH = \/‘11061, пlia11 
А DCF Е; А FOG, ezért DC = CG következöleg G a másik 
érintö pont; ha továbbá H a k6zéppoп1: \/'DHE = GDA (mivcl 
egyenlö ivet birnak mértékül) s igy az 61sö ese1 kerül vissza. 

3ll1k es01. Ha a sz65’ f016z6 v.onalán 6do11 egy 
pont (E) mellyen a kitüzendö érintö iv keresztül 
menjen. (27. id.). 

Miután a kítűz6tt f616zó Vonalra a sz65 0s60s61ó1 az adott 
CE távolt feltettük, Eböl re6 EFt merölegesen emeljük, és az 
EFA sz6g61 FGvel feiezvén, E böl FGre is nleró1eges1 (EH) 
bocsátunk, és ez1 a CA szarig 1h0z megnyújtjuk; lnos1 1Iió! 
CDre 15lné1 lner61e50s1 (IK) bocsátunk, mellyet a CB szárig. 

°) Ezen 2dik 0501161 k0z11110 8 §vég'éig', 111: ott eltêttem Ч Q „М“ 
111016105 az eredetitöl  minthogy azt mit a 1z01z6 151116165 a tol 
dalékban 0n1111, mindjárt a megfeleiö helyeken felhozni 06152011! 
lek tartám. A ford 
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Lbez megnyújtván, I és L a két érintő pont leend. Végre 21. 5. 
szerint I , E és Len keresztül leírjuk a kivánt tulajdonú ivet.  

Bizonyltás. \/'lFG=\/'(1'rFE és EIIFG miatt 
A EFH g A FHI és FE =FI, azért A EFO is g AOFI és E0 
= I0, azután EF l OE тa“, FI is I IO; továbbá mivel 

ILLCD, és 1/ICD=\/'DCL 
azért AICK§__’ A KCL és IC =LC, ebból következik: 

A C102 A CLO és I0=L0, tehát L0 is = E0 
végre OI J CA miatt OL is I CB , következóleg 

I E és L olly körlvben fekszik, melly az ACB szög szárait I és 
Lnél érinti.  

4dik eset. Ha az ACB szög szárai között adott 
egy pont (D), mellyen keresztül menjen az lv. 
(28. id). 

Felezve lévén a szög, a felezó vonalon egy önkényt választott 
pontból (F) mind a két szárra merölegeseket: FG és FH bocsá 
tunk; Fból G es Ere, vagy H és Ere állitjuk be a müszert, és ezen 
beállitással a csúcsot az adott ponttal egybekötó CD vonalon, G 
és H borltkozására felkeressük az I állomást. Dból azután (16. §. 
2dik módja szerint) IG és IHhoz párhuzamosakat vonván, oda 
hol a szög szárai vágatnak zászlókat tétetünk (K L). Végre Dból 
a müszert K és Lre beállítjuk, és e pontok között azon beállitás 
sal (szem elótt tartván a 26. Qban mondottakat) kitűzzük az ívet. 

Bizonyítás. Hogy az I, G, H pontok egy körívben fek 
szenek , melly a szög szárait G és Hnál érinti ezen § elsó esete’ 
bizonyitásából világos; s így GF=IF=HF. Képzeljük már most 
hogy КО\ AC , és D0t LOtt meghúzva, akkor GI DK miatt 
A CGIc\2 A CKD és GC: CK = CI: CD , továbbá нмы КО és 

 

GFJAC 
ACGFNACKOésCG:.CK=CFZ CO 

tehát Cl: CD=CF: co . . . . (a) 
sigy IF DO 

Ebból következik hogy А GFINA KOD, mivel tehát GF 
==lF, K0 is = D0. Továbbá IH DL végett: 
ACIKNACDL és CI: CD=CH: CL 

(a) következtében CI: CD=CF: CO 
 

tehát CH: CL=CF: CÓ 
és így FHHOL és OLJ BC és AIHF ш ADLO 

mivel lehat IF ==HF, azért D0 == L0 
ennél fogva K, D, L pontokon keresztül Inenó iv, a szög mind a 
két szárát érinti. 
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. 5dik ese_t. Ha az érintó poще!‘ a szárakon adat 
tottak, de а csúcstólI nem egyenlö távolban, (29. id.) 

Legyen D és E az adott két érintö pont. Felezvén a CDE és 
CED szögcket, a felezó vonalak’ vágpontjából F, DEre meróIe 
gest bocsátnnk, mellynek hátra val() megnyújtásába p..o. Gnél 
egy zászlot iétetünk valamint oda is hol az Fen keresziül DEhez 
vonándó párhuzamos (16. vagy 17. §. szerint) a szög szárait met 
szi (K ás Lnél). Ezután az adott D és E poniokból a szög szá 
raira merölegesekei: emelvén, megjelöijük a helyeket, hol ezek 
álы az elöbbi meröleges vágatik (H és Ínel). Hból beállitiuk a. 
müszert Dre és KH megnyújtásába tiizött М zászlóra , п1elly be 
állitással D és F között kitüzzük az ivet; hasonlókép beállitván 
a lm"lszert Iböl Еre és LI megnyújiásába teit zászlóra, e beálli ' 
tással E és Fközött kitüzzük az пeс. E két iv egy folytonos gör 
bét Ы, melly D és Enél érinti a szög’ szárait. 
_ Bizonyitás. KL||DEmiatt,\/KDF=\/'FDE=\/'DFK, 
miért DK::KF és DHIFH, következöleg H középpontja az 
Fen keresztül menö, és CA szárt Dnél érintö “таk. Szinie igy 
bizonyitlmtó be hogy I középpontja az Fen keresztül menö és CB 
szárt Enél érintö “пek. Mivel továbbá a középpontok H és I, a. 
вы iv közös megillesztési pontjával (F) egy egyenesben fekszenek , 
azéri: az ivek egymást érintik , s egy folytonos görbét képeznek. 
Vègre nlivel HD l AC és KM Мeд a DKF szöget, azéri DHM 
húrszöge a DF “тek, hasonló okból NIE húrszöge az FE iv 
nek *). 

._{î;':. 

. Ef" 
*) Ha az emiitett Ы esetben olly tompa húrszög adódnék ki , hogy az 

nem volna velletö a müszerrel, akkor vagy az álmérilt köll bizo 
nyos lrányban kltüznünk, [loдy aztán 26. §. szerint. ieirhassuk az 
та,  vagy рeйд‘; az egyik érintö ponton МИН, még' két olly 
ivbell pontot köll meghatároznunk, mellyek kанат a kitüzendö iv 
húrszöge “шeю a müszerrel. 

l.Azátmérökitl'izése 

l)llaafelezö vonalon határozzuk meg az átméröt. 
м”. lévén az iv’ csúcsa  valamlnt 27. id.  E, az El hůrra 
lböl merölegest emelünk , s hol áltaia a felezô vonal „цaнk, ott 
leeml az átmérö „таk végpontja. Ha рeйд; az iv csucsa nem еще“ 
(mint 25. id.)7 akkor a felezett DGH vagy IHB húrszögre beállit 
juk a müszert s e beállitással az érintö pontok egyikének H vaду 
Inek megfelelöleg, felkeressük az L állomást, mclly a kitůzendö 
iv csúcsa , következöleg az átmérö eдyт végpontja ls leend A má 
sik végpont ugy adódik kl, mint 27 idomnál.  А 28 ldomban elö 
ször a (МH segédiv’ átméröje tüzetik ki az elöbbi mód szerint, mi 
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6dik eset. Adotta kitüzendó iv sugara _= R, de 
a Кбиёppoпнпo: nem férhetni, a szög szárai kö 
zött lévö tó vagy mocsár végett. (IV. мы) 77. id.) 

Az egyik p. o АС száron önkényesen választntt D ponton ke 
rcsztül a másik szárhoz (BC) párhuzmnosan vonván DEt , DFel 
felezzük az EDC szöget (ha \/EDC igen éles, akkor inkább fe 
lтаk \fADEt , s e felezó vonalra Dböl merölegest emelünk). 
'l`ovábbá AC szárra, egy tetszés szerintl' pontból (G), merölege. 
sen emeljük GHt mig Hnál a felezö vonal nem vágatik; meg 
mérvén DGt és GHt (az elsöt közvetlenül, az utûbbit tetszés 

re beállitván °°re az alhidadát, CDén felkeressük lпoп állo 
mást (I), mellyböl az átmérö meghatározott két végpontja boritkozó 

. lag штыk. Á többiben (ждy iulézendö a dolog, mint a 4dlk esetnél 
momlatott, azon megjegyzéssel, hogy mlután a K és L érintö pon 
tokat kieszközöltük, az lde tartozó iv ájméröjét CEn szinte meg 
kell halároznunk, hogy arra K és L kант Мсйшeвчй!‘ az ívet.  
Végre ha az átmérö másik végpontja távolabb esnék, hogysem annyl 
ra il'állYozni Iehelne a müszerrel (p. o. 29. ld 0) akkor F0tól körül 
belül 45 fokkal oпыты egy pontot választuuk (S) és OS megnyůj 
tásában haladva a c><2re beállitott müszerrel S és F boritkozásárn 
meghatározzuk az .s állomást; mire вРЕ szög a můszerrel kényel 
mesen vel1etò.I s Едy lsmert mód szerint az iv kitůzhetö leend. 

2) Ha al átmérö a felezö vonalra merölegesen tüzetik 
ki. (26. id.). A fónebbi mód szerint meghatárnzván az iv csúcsáf, (1) 
a középpontból (Н), a felezö CEvonalra merölegesen emeljük KLt; 
beállitván ezután az egyik (‘дaн mutatót az 1 oszlályhúzásra, KLen 
П1нaмa felkeressük H és I boritkozására a K és L állomásokat, lé 
szen HK = HL = HI ‘eщё! KL az átmérö. 

Il. Két olly pont megllatározása, mellyek имён 
a kltůzendö iv húrszögét vehetni a ml"iszerrel.(lV. 
láb. 83. id.). 

Legyen ACB az elvágandó szög, D és E az éríutö рeмoй, О a 
középpont, és ADE lgen tumpa hùrszög. Olly beállltással, Вoдy а. 
megfelelö szög körül belül 45 és 90 fok között legyen, Dböl tü 
ròdzésbe vesszük 0t, az egyenes irányzatba рeйд‘ egy ценюс té 
tetünk; s most ezen lráuyzatban haladva D és 0 borítkozására meg 
határozzuk ugyan пoп beállitással az F állomást, (az ldomban Fnek 
az iven köllene lennl); ezután olly beállitással, hogy OEH “дум; 
éles, de DEH a mùszerrel vehetö tompa szög legyen, ismét tükrôd 
zésbe vesszük Fhöl 0t s az egyenes irányzatot kltůzetjük, mely 
lyen mlnt elöbb F és О borltkozására meghatározzuk a H állomást. 
A mivelet következtében ODF és OFH egyenszárú háromszögek, 
s ezért 0D =0F=0H, és mivel OD sugár, azért OF és OH is 
sugarak következöleg DF és H pontjai, DFH рейд‘ húrszöge a ki 
tüzendö ivnek ' . 
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szerint közvetlenül vagy 31'. §. szerint) Hnál beállitjuk a müszeljt 
GD 

F és Gre, és a távolt: _. R Cböl AC és BCre áttesszíik 
GH 

p. o. I és Kig; I és Kba zászlókat tétetünk, s most — az elsö 
esetben körülméyesen elöadott méd szerint _ az alhidada azon 
beállitásával melly Hnál adódott ki, kitüzzük az ivet, leszen 
ez I és Knál ériniöleges a szög’ száraira, sugara pedд‘; egyenlö 
az adottal. 

Bizonyitás. DE CB és \/'CDF =§ \/'CDE lévén, DF is 
párhuzamos az ACB szög felezö vonalához t. i. DF C0. Továb 

DG 
bá a szerkezés következtében IC R; és ha lböl I0t 

merölegesen képzeliük emelve, lészen ADHG¢\:AC0I miatt is 
mét IC = OI, tehát l0=R; és mivel CK =CI és \/'ACO 

= 1/BCO K0 is I BC = R, következöleg I K érintó pontok; 
végre \/FHG = \/10'1‘ lévén, ‘Г GHG valóban .húrszöge azon iv 
nek melly a szög szárait érintve R sugárrál b1r. 

Hogy a vizbe vagy mocsárba esö pontok csonakböl határo 
zandók meg , aliigha emiitendö. 

7dik eset. A 6dik eset feltételeihez még az is 
jńrúl hogy az elvágandó szög csucsához nem fér 
hetni s az1 nem is Iáthatni. (IV. táb. 78. id.). 

Вы megmérhetó s a szög szárait átmetszö hoszt (GH) vá 
lasztván, megmérjük GFt ós FHt GnéI beállitjuk a müszert B 
és Fre, és HnáI e beállitással kitüzzük Hl fele a megfelelö szö 
get , hogy \/IHF = \/'FGB legyen, IHt me;r,|lyńjtjuk hátra , mig 
K~nál az AC szárt nem szeli; most az IKF szöget KLel felez 
zük, s az AC szárra egy tetszés szerinti pontbol (M) merölegest 
emelünk a felezö vonalig, megmérvén ezután KM és MNt Nben 
a müszert L és Мre beállitjuk. Végre KF és KHt is megmér 
jük, és FböI A felé feltesszük Pig a következö hosszat: 
KM KF 
—. R — . FG, nem külömben Gböl Bfelé Lig a hosszat: 
MN г. FH 

км KH 
._. Rr —. FG; mire P és Q között , Nél kiadott beállitá 
MN FH . 

súvll и alhidldámak kiiüzzük az ivet, :nelly a kikötött feltételek 
nek megfelelend. 
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Bizonyítás. Mivel KI H BC azért A FCG N A FKH, honnét 

K KH 
FC = FG és GC = _. FG. Ennél fogva: 

FH FH 

KM F KF KM PC=PF+FC= _. R,Ii. FG +.FG=_ R és 
’ MN HF HF MN 

' KM KH KH KM 
QC=QG+GC= ~.R.FG +.FG'' . R 

. MN FH FH MN 

tehát P és Q érintó pontok. A többi az elóbbi eset bebizonyításá 
ból világos. 

8dik eset. Adott a sugár = R, a szög csúcsát 
láthatni ugyan, de hozzá nem férhetni, ezen ШИН 
egy a szög’ szárai közé nyúló hegy a látást annyi 
ra akadályozza, hogy a húrszög körülvitele által 
az ívet kinem tűzhetni. (IV. táb. 79. id.). 

Az elvágandó szög szárai között egy megmérhetó alapbesz 
szat választván , két állomási pontból (F G) meghatározzuk a 
30. 5. 3dik módja szerint a C pont összrendezóit. Továbbá Dból 
(JBhez párhuzamosan vonjuk DHt (f DEB = \/ HDE) , és a 
HDC szöget DKval felezvén ACre akárhol p. o. Lnél meröle 
gest emelünk DKig, s megmérjük DL LM DF FE és EGt. 

Ha már most m és n F és Gnél kiadott beállitási számok , 
lészen: 

CD=V( “ .FG+DF)2+('"°" FG.)'  

lll+n. m + n 

' m в m ’ n ’ св=`/( .FG+EG + ,FG nl +n m + n 

Feltéve hogy: . _ 

DL 1+I/1+p“_q_1+]/_1_Í~.q* " * 
________ ‚ =p. I: s LM ’ p . q u ’ 

a szög száraira a következó mértékek tétetnek ' 



 

 

A CA szárra A CI? szárna  
Dtöl А felé Elöl Bfelé 

ч Н q DU= _ ___ ' CD |EU'=R(pq“_) CE (p ч V1Ip’) 1/1+P’ 
_ s DT: (pq"î“"s~)CD ET'=R(pq q "’_)~ CE 1/ 1ip2 \/1ip’ 

DQ=R (p<1) CD EQ'=I’~(pq)  CE 
DP=R(ps)CD DP'=R(ps)DE 
DN;n.p_CD EN'=n.p_cE *) 

Ez megiévén Dben I és Cre Ibeállitjuk a müszert, és ezen 
beállitással Qnál AQra kitüzzük a megfelelö szöget: AQS, Ubol 
ACre merölegest emelünk (US) mellynek az eiöbb kitüzött szár 
rali vágpontját (S) egy zászlóval megjelöljük. 'l‘ból szinte merö 
legest emelünk s QSeli vágpontját (R) megielöljük; hasonló mi 
velet áltai a iúlsó oldalon is meghatározzuk 'l‘~böl az R' pontot. 
Végre felezvén NQS és N'Q’S' szögeket, a felezö vonalokra fei 
tesszük Qqt = Qfq' = R (__ 1 |.~ 1/1 + q2), hasonlókép reiez 
zük az NPq, qRS, SR‘q‘, és qP’N' szögeket és a fl:1l:zó ‘1ona1o11ra 
Р‘p1=Вr=В‘l"=В(—1+1/1 +s“) tesszük fel. Ezen mi 
velet által a kivánt iv 9 pontja  egyпll1$1ó1 egyenIó távolban  
adódik ki, t. i. N, p, q, r, S, r' ч’ p‘ N' H). 

E fö pontok közé tetszés szerinti számmal iktathatni még pon 
tokot. Nevezetesen ha az NPq húrszög nem igen tompa, akkor 
N és q, 9 és а, .в é q, q' és N' k6z611 a már ismert módszerint 
hatlirozhatni meg ivbeli pontokat. Ha pedig az emlitett $z6g igen 
tompa akkor a közötti pontok rendezök és metszékek által hatá~ 
rozandók meg. Ezen remiezök és metszékek kieszközlése vagy 
szerkezés vagy számitás útján történik: . 

a) Szerkezése útján (IV. táb. 80. 1d.). Mennyire lehet 
nagy léptékben, készittetik valamelly iapon: 0N=B; NPL0N 
=R ’ s; meghúzatván 0P,‘ ON sugárral egy iv iratik Ie, és te 
tszés szerinti számmal egyenlö részekre osztatik , az osztálypon 

 

 

"') Ha ezen értékek valamellyike tagadólag' jöne ki, alt ellenkezö 
irányban t. l. D vagy Etöl C felé köll feltenni. 

и‘) М11l1hoд‘y maga a szerzö ezen 8dlk eset ll..lyett inkább a l0diket. 
ajánlja az olvasó iìgyelmébe, azért annak megfejtését pusztán bizo 
nyitás nélkül felhozni elégségesnek tartám. Fard. 
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tukból: и, fi, y NPre merölegesek: пи‘ fifi' yf bocsáttatnak, 
mellyek mint rendezók, Ntöli távoláik pedig mint metszékek a 
lépték szerint levéve feljegyeztetnek. 

b) S zó, mitás М} án. Legyen a meghatározott 8 egyenlö iv 
darab' mindegyike п részre osztandó. Felkeresvén valamelly é r i n 
töktáblájából р érintönek n megfeleló наget= ф, lészen 
(80. id.) N0'p = ё ч‘, következöleg ha arc. Na=arc.a‘.‘3 

 

 

 

. N . = nrc, ($7. . . = ч, akkor Na':.¢m" =R. Sin. arc. aN 
.n 

. ч’ ‚ „ .  . ‘ЭФ . =R. Sm. ; М‘; =рр =R. Sln. arc. ßN=R. Sm —; azután 
4п ln 

u«:'_fz" N = R. Sin. vers. arc. aN=R Sin. vers. Ф ‚ д '={ì"N 
. 4,l 

2 

= R Sin. vers. arc. [SN = R Sin. vers, 4 s a t_ n 

Eunél fogva kiszámíttatnak a metszékekre: 
_ 2 3 1 RSÃII. ф , RSiII. ф ,RSin_ ш „_.RSin, (п _)_y/_; a, 

4п 4п 4п 4п 

. . . 3V' 
rendezókkre: R. Sm. vers. , R. Sm. vers. . .. 

4п 4l| 

 (n_`1) lp 1 I I . I I 
RS|n.vers. 1\P, PR, RR', R Р es P N re a me 

П 

tszékek Ntöl P felé, gtól P és R Stöl R és R', q'tól R' és 
P', N'töl Р‘ felé, a rendezök pedig az elöbb felrakott pontokból 
emelendö merölegesekre téteknek; ezen merölegesek végpontjai 
a mё1‘ meghatározott 9 Ю ponttal ugyan azon körivbenleend|íek. 

9~dik eset. Valamelly erdöben két összemenö 
egyenest: AD és BEt, R sugarú érintö körivvel 
összekötni, ugy mindazáltal hogy az iv kitüzése 
végett az erdó szélesben ki ne vágatassék, mint 
a mennyiben aн az iv’ menetében készitendó lН: 
kivánja. ,. . 

Mindenekelött az adott egyenesekkel keresztödzó és (Шy fek 
vésü alaphnsszat választunk (HG) hogy ~annak irányában laítni és 
mérni, söt róla az adott egyenesek’ mindegyikén jó тoнa esö 
egy egy pontot meghatározni lehessen. Legyen e két pont D és 
M; határozzuk meg Dt K és Lböl в 30 Q. 3dik módja szerint , 
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meilyuél foдa ha Knál a müszer beállitási száma a, Lnél (1, 
továbba D metszéke: Fd = х ‚ rendezöje: Dd == y ‚ lészen 

ß KL KF és y= aß . KL; Mre nézve a metszé 
“+5 “+ß 

ket: Gl: х’, és a rendezöt IM.=y' közvetlen mérés 1тa! kiesz 
közöltnek vegyük fel. Végre legyen FG=a, AD és BE keresz 
tödzési pontja C, ennek metszéke Fc=X rendezöje Cc = Y lé 
иeн: 

 x__ 

А CFCNADIM és cc=Y~_Fc ’ 1_ invábbá 
.  х 

I 

ACGCN AMGI és Cc= Y= (aX). YT azéri 
X 

I I 

х = L és Y: Щ eьъоп pedig 

 yÍx+ÍyX FC  ”___—/1  'ya  "__/1_‘__ 2 2 = __ а а Х + Y xy,+X,y х + у 
ay \/X12 _|_y'2 végre CG = '|/ _X в rz_=________ (a ) .+\ xy'+x'y 

cmg Ё ИACB: \/(FG+oF+cG)<CF+cGFG) 
(FG + CFCG) (FG + CG CF) 

Ez álы N és P éritö poniok t“oни F és Gtöl , ismervék, 
mert: . 
FN=CNCF __R. Cotg. ё \/'ACB CF és 
GPCPCG= R. Cotg. % \/' ACB  CG, melly távolok lánc 
mérés által Ftöi A, Gtöl Bfelé teendök fel. 

Ha már most d, az út’ középvonalától számitott erdökiirtás 
R 

szélességét jelenti, kiszámitjuk e mennyisé;_z,et: _5_ 1/d(2R + а) 
s a legközelebbi nagyobb számot mellynek a müszer felosztásán 

 

.ll 

*) на, О a középpont, “М! N0 I CA és Qq : d Киen NQ 
= V OQLNO’ = 1/(H+d)’R’ = 1/«ïÍ2_lïT) what 
ing. V NQO =  mg. L/ NQQ' = Ш = R 

NQ 1/d(2R» + а). 
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egy osztál yhúzás felel nleg, mint beállitási számot (ln) fel 
. . . R jegyezzük. Kiszámitjuk azután meg az érintól hosszat NQ =_ 

m Э 

nz odábbvitelt : Qq = R (1 1 és ha tetszik igaz 
nl 

IÓ mértékůl a húri: Nq_2 R Sin g 1/Coig. ln. *). 
Meglévén az elökészület, az iv kitüzése következöleg inté 

zendó: ' 

R Ntöl D felé Qig feltesszük az él'intöi hosszat (NQ:) ‚ s 111 

beállitván a lnl'iszert  akár az alhidada akár az ág' nlntatójával m' 
osztályhúzásra, anlegfelelíiszöget Qból QN~re kifelé (ОШ), vagy 
befelé (QQ") letüzzük; amint t. i. az alhidada vagy az ág’lnutatójá 
val történt a beállitás. A kitüzött szár’ irányába  a középpont fe 

 

ln 

szen q egyik'polltja az ivnek. Ezen pont igazlására ha megmérjük 
Nqt, annak a kiszámitott húrhosszal (Nq: 2R Sin g \/'Cotg. ln) 
egyenlönek kell lenni. q~ból (Щиrы nlerölegest emelünk (qR) , s 

lé  felrakjuk az odábbvitelt 9ig Qq: R (___ 1 _'_ V '1 I ln‘) M_ 

/ P ezen épen ugy intézkedünk mint NQn , t. i. qR = д tng.l/QRr 
nl 

___tng.\/'QRR'= т; Rr = R (—1+Ш), 
lll 

*) 31 §ban bebizonyittatik7 hogy ha Qból a lm"iszert N és 0ra vaдy 
N és Q’ra beállltjuk s a beállitási szám т, akkor N0 = NQ. ln,I 

No R *_ 1e1lá1NQ = _ _ —; továbbâ Qq : Q0  qo = l/oN2+NQ1  No 
ln l11 

= ИдиРЕ:  R = R (_ 1 I~\/1+m1); végre Nq П!в m . 

= R. chord. I/Noq = R. 2 Sin. И I/N0l1 és mivel Cotg. I/N0l1 
N0 R ' 

= = и = "I1 teны l/N0l1 = Í/Coig. ln azérl még Nq 
: ln . . 

: 2 R. Siп 541 V. Cotg. nl. 
4 
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nr.~_2R Sin 5 ,f Coig. m; 10szen r is ivbeli pont. Igy folytatоdik a 
munka mig egy érin10i hossz túl n6ln 0sik a másik’ érin10 ponton *). 

A föpontjaiban ekképp mál' kitüzött iv, valljon 0rin11 e Рn01 
az EB szárt, kétfélekép tudhaijuk lneg. Az elsö teljes szigorúsá 
gú mód abban 6ll: hogy a második èrin10 pon1 бszrend0z0i1;  
az n1ószor kitúzött, és az eln1ített ponton iúl terjedö ériniöre vo 
natkozólag — kiszámitjuk s pedig következöleg: 

1/NOP: 180 _ \/ACB isnler616s, mivel már kezdetben Cotg. 
5. 1/ACB kiszámittatott, kihozzuk továbbá e szöget: ПОД: 90  
 1/'NQq _: 90 — \/' tug. nl; s ha most az NOP szöget az НО1; szög~ 
geielosztjuk, a hányas a második 0r1in10 pont e1ótt1 szal1aszo|1 
számát (melly a 81 idban 7. t. i. Nq, qr, rs, s1, 1n, uv, vvv), a 
marmlék pedig az utólsó szakaszban azon szöget WOP adja ki, 
melly Wtöl Périntó pontig tart. Végre kiszámiijuk: R Sin 1/WOP 
és R Sin vers. \/WOPt, az elsó hosszat wa“re teszük wtöi .r felé 
pig, pb4'5l befelé merölegest emelünk, mellyre ha fcltesszük az 
utóbb kiszámitott hosszat annak épen Phez kell érni. Amásodik , 
háromszögiani számiiást nélkülözö lnód abban fill, hogy valamellyik 
szakasz’ már nlegllatározott összrendezöjit (a 8 6se1n01 enl1ít6ttlnóll 
szer1n1), elölegesen az utolsó 0rin10r6 (wx) felrakjuk, mire nyilván 
kifog mntatkozni, valljon érinti e az iv Pnél az Eßegyenest. 

Ha pontosan dolgozunk, s a f6lhozo11 lnódok szer1n1 ln1nden 
pontot niegigazolunk, akkor nagy eltérés úgy sem adódhatik ki, 
kisebb 611èrés1 pedig felosztás által enyészthetni el, ha t. i. Ptöl 
0felé mcgmérjük az eltérést, a szakaszok számával elosztjuk, 
5 lnos1 az e1s0 pon1o1 (у) az egyszerü, a második pontot (r) a két 
szeres, a llarmadikat (s) a háromszorós hányasi 0r1ékk0l, az odáb 
bolások kiiüzött irányában ki vagy befelé tesszük, a lnin1 az iv 
be ‘ищy kifelé távozik el Piöl. 

E szerint fö ponijaiban pontosan kiiüzött az iv, legyen bár 
az elvágandó szög éles vaд tompa, a sugán nagy vagy kicsi; 
lnin01 fogva a kis Cathetrmleterrel 1000 öl sugarú ivet olly köny 
nyen tüzhetni ki mint 3040 01 sugarút. 

A f6 pontok között r0ndez0k és lne1sz0k6k által még tobbe 
ke1 határozhatni meg azon megjegyzéssel, hogy az összrendczök 

kiszámitásában a 8311ik ese1’ képleteiben È helyeit \/' Coig. m 
100nd0. 

 

*) Ha rhòl RR're, sböl SSre s. a. 1. Q és R felé merölegeseket 
emelüuk az elsönek Qhoz a másodiknak Rllez kell érni, mi igen 
kényelmes ellenòrködés 9 pont lgazlására Nböl ADre kifelé keli 
merlìlegest emelnüuk, mellyre azután az odábbzat 10101ik 
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Olly számitàsok elmellózhetése végett, mellyek három sz6g 
1an1 táblák használatát kivánják, hátul az А segéd táblában fel 
jegyezvék azon számitási erednlények, mcllyek 4, 6, 8, 12 beál» 
litási számoknak, 6 61 kiirtási szélességnek és azon felvételnek 
felelnek meg, hogy lninllen szakaszban 11 közötti pont leend. A 
gyakorlatban elöforduló eseteknél löbbnyire elégséges leenl1 azon 
segédtábla, 5 szükség esetében könnyen nlegbövithetö. 

Pél da. Adott R :500 öl, mérés által kieszközlöit KF = 10°, FL 
=ll0° FG = a :: 300°, Gl :80°, IM :120°, 11:3, ß:l, és a 
kiirtás adott szélessége az út középvonalálól számilva kifelé = 5° A 
felállitott képletek szerint lészen: 

 

 

 

1 3 
x = . 120  10 = 20 61; y = 120 = 90 61; és mivel x'=80 

3+1 3+1 
3001120 ____ _ 

'=l20"l ét2CF= ‘ ‘ ’= y 11 1l1 r 20.12(H_80.9O1/zow90 345... 01 
300.00 

G = ———_1/ 20.120I80.90 

C0, у шсв ` / (3001345,11+з0в‚51)(з45,.‚+з9в‚„з0о› 15' 2  = 
(3О0+345,1239б,5о)(300 +39б,5о—345,п 

FN = 500~2,1o2:l _ 345,l2 : 805,55 öl. GP = 50О2‚з«|22 '_ 396,30 :754,30 Öl. 
Ez. által az érlnlési pontok helyei megha5tároz.vák. 00 

1102+1202 = 39651 öl., 

= 2,1021  

A llilá ’ szám me h lározására áll: _______‘ = 7 s 1’ a be ш s1 g a 1/ 512.5o9+5) Г’ 
állitási szám: m :8. Ezen beállitási számnak megfelel s a segéllláblá 
ból kiolvashatú eten érintöl hossz: Vs. 500 : 62,50 öl, az udábbolás: 
0,0011.. 500 :3,ss öl, a h1lr (e11eп6r1 hossz): 0,l21". 500 = 02,2l öl. 

A közötli pontok kladódnak, ha az А segédIábla 8 alatti rova 
taiban Iévö szánlokat (metszékvket és rendezöket) 500al szorozzuk: 

metszék I reudezö 
 

pont. I Pont. 
I 11 1 

 metszék I rendezö I 
1 5/l8 0/502 7 36/27 l/32 
2 1.O/57 0/11 8 4l/45 1/72 
3 15,56 0,24 9 46,62 2'l8 
4 20,74 0/45 10 50,l7 2,5 9 
5 25'97 0/57 56' 3.25 
6 31„ o 0„ 7 12 62,9; 3,8 7 

Mitel a l2«lik pout föpont, azéri annak öszrondezöi elleп(iri 
mértékek, valamint a közötti pontok egymástúli tàvola. 15, melly 
= 00lо1’. 50О=5,lз; Öl. 

44 
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10dik eset. Adotta sngár = К, és a távol = d, 
luellyben a kitüzendó iv’ pontjai egymástól eiáiliI 
J a n ak. 

A számitás megelözi a kitüzést. 
a) A számitás. 1. Meghatározzuk elöször is  a 9dik 

esetnél emlitett mod szerint, vagy háromszögtanilag *) — a szög 
szárain az érintöi pontok helyeit. 

2. A d távolt annyiszor vesszük hogy e löbbszerú’ a sugár §’„,néI 
de 5060 ölnéi se leggen nagyobb, ha t. i. п a hányszorzást jelenti : 
nd < Из R és ne > 50 60 ölnél legyen. Ha nd kevesebb 25 
ölnél, akkor a kétszeres nd terjedésü iv’ húrját megllatározzuk e 

_ d ' l1 képlet szerint: D=nd \/<24" l:1 )Q_ IIR ) H); Ha Ile 
dig nd > 25  30 ölnéi nkknrY D.=nd feszük, és mend D in’n~jß 
egy szakasznak, vagy is két föpont távola egynlástói. 

3. líiszámitjuk az odábbvitelt vagy is zi D húrhoz fekvö sze 
.в?' 

letét a sugárnak, e képlet szerint: e= QP "**). 
\. 

4. l\lehaiározzuk a D húrnak megfeleiö sinust = Н, ezen 
kèplét szerint: 1/(D _‘_ e) (1)_e) 1....). 

5. A közötti poniokat illetöleg megkeli külümbözteinünk, vall 

jon D _:nd , “aдy = nd `/(3 шl )(2 —"d._) tétetett. Az R. R 

elsö esetben maga' Dia meiszéki tengely, a màsodik esetben pe 

 

 

 

Szlgorúan meg akarván vlzsgâlni, valjon a föpontokhan kilii 
zölt iv a másodlk érinlö pontnál jól 1í1 е kl, még az u'olsó pont’ 
összrenezölt  a végsö szakasz érllltlìjéwe vouatkuzóiag  ki 
kell számilanunk. _ 

в végre á11: L/Nov __ 2 if mz. 2,...„ : 133° 2‘ 24“; a negen 
táblából a kllzéppontl szög : 7" 8’ mldńn l|| = 8, tehál I’ clölt a 
szakaszok мaтa (1330 2' 21"): 7” 8‘ : 18, és a lnaraliék : 4° 38' 
= I/\\ 0|’ tehát Р metszéke = wp : 500. Sln. V 4539' = 40,1l öl 
rendezílje : pP : 5l30. Sln. Vers. l' 4038' : 1,11 öl. 

ч‘) Нa I/ az érlntésl pont távola a csúcstol, és l// a csilcsszög, ak 
kor L : lwotg. lр. 

**) Lásd: Vegas Mathematlk 2ler. Band 7te Auf. 51dlk lap. 
***) Az elemi mértanból lsmeretes. 

‘i‘l~**) D H és e épszögü húromszöget képoznek, mel!yben D a. feszülö 
e és Н a meröszárak. 

_J 
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dig, hol csak az egyszerü nd húr a Inetszéki teugely,'kî'szánlittatik 
а D húr felett az tv’ magassága ll=R V(R +7} D) (R5D) 

A metszéki tengelyen a redezók tМoю egymástól egyenló; 
maguk a rendezők pedig következókép számittatnak ki: 

y = V (n + e D'lnd) (n  t D'+md  VR+ e в‘) (n e D'), 
melly képletben D'=nd , m pedig jelenti banyadik pont rendezó 
jét (a metszeki tengelyűl szolgáló húr’ egyik végitól a közép felé) 
illeti a számítás. Ё‘) ' 

6. Végre adva lévén az AD és BE egyenesek, hajlási szö 
ge: lp, meghatározzuk: 

A két érintó pont között az egész ív hosszát e 
képtet szerint . . . . 1=o,o1745 (ISOtp). R 
A szakaszok „ámм . . N = 7.: шl (ha D = nd) 

. N=l: 2n.d(haDakét 
szeres nd terjedésü iv’ húrját teszi, s pedig minden tört nélkül, 
melly tehát, ha ki is adódnék mindig a legközelebbi egészre 
hozatik); 

 

I') Нa az ide Inellékelt idbnlban MN : D, Oz l MN, akkor он egy 
átmérőre kiegészítve képzelvén, lészen: ' 

MN és azon átméró, két.keresztődzó. 
húr, ennél Тoрa: Mz.zN ='Zz 
(2 Oz  Zz) vagy mlvel OZ 1MN, 
Mz=zN = A MN : ‘А D, és Zz=h ‚ 
azért Vz D” = h (2R. ll) s lnnét:   

 

'“) Legyen MN = nd : D' egy szakasz közötti pontjaira a melszéki 
tengely, G az mdlk közötti pont (Mtől számítva), és Mg : mul, 
lészen Gg' = gz : Mz  Mg = V, l)'  ‚м; és 
eo = VW =l/mmx 
z~J/(TxíWÍKTW továbbá o; = V m 
= : \/îlï1_‘/2[}')(lì*l/Ql)'); következőleg 
Gg =y=g1z=0g’Oz:'|/(}ì*Iîlîï_|l1«1)T__I7z|)'irn¢i) 
_ 

h:R1/(n+l/20)(11I/gm' 
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A második érintó pont.’ ivbeli tavolát az utolsó szakasz kel 
detétöl: р = 2.  nll (N1) vagy 3.  2nll (N 1); 

Végre az utolsó szakasz húrján, a második érintö pont’ me 
ß 

tszékét: x' =ß (ha D =nd) vagy х’ = 
2nd 

  D (ha D kétsze 

rů húr) 
és rendezójét : 

У = 1/(R+ 1 Вх‘) (R D+x') — I/ (R+ 1 1)) (в— i 1)) 1‘). 
Ha up nem adott , e meghatározások elmaradnak. 

b) A fóvagy sza 
kasz pon1ok ki111 
zése. Legyen az ide 
mellékelt idomban AD 
és BE két összemenô 
egyenes, mellyeken F 
és G a mál' kieszköz 
lött érintö pontok. 

Fböl a csak kitelhe 
tö szorgalommal mint 
egy 5060 ölnyi me 
rölegest emelünk F'ig, 
hová egy távjelt s 
0a1 jelölt karót téte 
tünk. Fbö1 D felé Xig 
feltesszük a kiszámitott 
sinust (FX=H); Xból 
FDre rövid merölegest 
emelüuk, és reá tesa 

szük az odábbvitelt (Hh = е) , Ieszen H az elsö szakaszpont (I) 

  
 

*) Minthogy az egèsz 11’ középponti szöge : 180  1,1‘, azéri: 
(3,1«|s. R): 180:1: (180  1п“: Ã = 0,0l1“ (1801р). R, N 
és érlékének megllalározása világos. 

Végre mlvel eду egy szakasz ive’ és húrja között a külömbség 
gyakorlati értelemben majd nem semmi, azéri: a második érintö 
pontból az utolsó llúrra bocsátolt reudezö a húrt olly viszonyban 
osztja mint az ivet, mlböl az х’ fenemlitett értékeinek valósága 
küvetkezik. 

Az y‘ értékét illetöleg, ha az elöbbi idomban EB a szlig’ má 
»ik szára, s azon, G az érintô pont, továbbá MN az ntolsò húr ,' 
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~),F~b6l tükrôdzésbe vesszük F't; egyenes irányzatbn Ht, és mi 
vel ezen beállitása a ml'íszel~nek, a többi fòpontok meghat:'uozá' 
sára is fog szolgálni, azért azt a legnagyubb pontossággal kell 
tennünk. *"‘). Ezntán Hhoz tél a mütételezö, s ott tükrödzésbe 
vévén Ft ‚ nz egyenes irányzatba 5060 ölnyi távolra H'ba egy 
távjelt és 1el jelölt cöveket vcrett; mire ismét tükrödzésbe vé 
vén HЧ, az egyenes irányzatba letüzeti a szakasz húrj'át Htól 
kezdve Lig (HI= D), lészen Ia második [ó vagyis szakaszpont 
(II). Ezen fópont igazlására Htól lI'felé letůzetjük hig az odább 
шeи (Hh=e), mire F lz lnek egy egyenesben kell feküdni "*); 
eltérést itt épen nem t'l"irhetni. Hа. a vidék szabad kлáны enged, 
és R teщёt FG is nem igen hosszú, akkor a H és I pontok igaz 
lására, egy más ne talán kéznél lévö cathetometcrt Fból А és 

 

akkor Gg = y‘ = g'z = g'0  zO : \/‹}0’  Gg’  \/'.\l0’ — Ми‘ 
= \/R=  C/2 D  ж)’ _ 1/|v и в)’ ‚ mim nyilván a fenteb 
bi képlet követke1.ik 

‘) FH = \/гх‘ +Mw = \/н’ + с’ = в. (lásd. 4 ma а) 
”") Hogy Fnél szabatosabban beállilhassuk a mûszert, célszerü le 

eud  ha H 2030 ölnél kisehb  FDre Ht kétszer Iláromszor 
is feltenni, нoгу t. l. FX mintegy 5060 öles legyen, s ekkor 
Xböl eщe" merölezesre ls sимe annyiszor tétetik fel az odábbvi 
tel; Az ekkép kladott pnnwt Fböl egyenes irányzatba F't раб; 
ихkнъмефe vess'Lük Végre Мoгy az lsö fü pont Н kiщюцеk, az 
emlitelt irànyìatha lelûzeljük a низkas: húrját D. 

Ff »XH e 
т) Ha HflFF', akkor l/mf: L/XFH es — = — = —‚ fe 

FH FH D 

, Hf FX H 
М! Ff =e; mm külömben   = _ = ~ és Hf: H. Továb 

FH FH D 

há mivel HOF egyenszárú А, azért: F0’ = HО’: HP I[0’ = HF{« 
(но  Н)’ = HP + РО’  2 F0. Fr+|«‘r' es innét 

 

н?’ ~I РТ’ HЧe’ П’e’Ie’ п 2 Df 
F0 :_: ~ _.=D:2e’:D'~`):_: 

2Ff 20 2 e 2R. 

tellы HО is = R. Ugyan ez állván I0l'a is követkelik [югy О kö 
zépponlja az R sugarú ivnek, mellyen F, Н, 1 egymúsról egyenlö 
(D) tâvolban fekszenvk s nelly ADt FnéI érinlî. Végre Hh=Ff=e 
es FH : н! mim, А Fm. Ё А нм Ё А rm, lelm 1/'Hur 
: lf FÍH = 90°, következöleg F, h, lI eey egyel1enhel1 Iekszenek. 
Нoгy pedig 1/ Am a húrszög в = V PHG : по mar м 2dak 
'eßetnél mondatott. 
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Gre beállitván, e beállitással H és I~b6l F. és Gt boritkozásban 
kell látnunk. 

Valamint I úgy határoztatnak meg a többi fő vagy szakasz 
pontok is , mellyek közül az utolsó a második érintó ponton túl fog 
esni. Hogy meggyózódjünk, valljon a kitüzött iv érinti e s pedig 
Gnél a túlsó egyenest, s valljon minden igazlás mellett a megbo 
csátható műtételi hibák összehalmozása által nem kanyarodott e 
ki való fekvéséból; e végre a második érintó pontból az elótte 
fekvó szakaszbeli húrra (MN) merólegest bocsátunk (Grg), és 
megmérjük Mg és Ggt. Ha e mértékek a kiszámított x' és y'tól 
(a 6. alatt) sokban külömböznek, a munkát ismételni kell. Cseké 
lyebb eltérés esetében a szakaszpontokat az y' és Gg közti kü 
lömbség elszélyesztése által javithatni ki; elosztjuk t. i. azon kü 
lömbséget a szakaszok számával, s az elsó pontot (H) HH’~n az 
egyszerü, a másodikat (l) II’n a kétszeres, a harmadikat ahárom 
szoros hányással s a t. be H' 1' K' felé vagy kifelé visszük а. 
mint a megmért (ig kisebb vagy nagyobb lön mint a kiszámított 
y‘ (ha MN túl esik BEn akkor az összeget: (Grg + y’) kell a fö 

.nebbi' mód szerint eloszlatnnnk, s a pontokat be felé tennünk *). 
c) A közötti pontok kitüzése. Ha D = nd vétetett 

akkor a szakaszbeli húrokat mint metszéktengelyeket mérés 
által п egyenló részre osztván , az osztálypontokból rövid merőle 
geseket emelünk, s most az elsó és utolsó, azután a második és 
utolsó elótti osztálypont’ merölegessére azon rendezóket tesszük, 
mellyek kiszámitásában m: 1 , m= 2 tétetett, s a t. Igy kiadód 
nak minden szakaszban a közötti pontok, s a kívánat szerint d _ 
távolban leendnek egymástól ‘“‘). ' 

I’) Ha a 1// szög nem ismert, vagy ha a fönebbi igazlásra megkivánta ' 
tó számítás hosszúnak látszanék, akkor először is az utólsó sla 
hasz hûrjára lшаман a közötti pontokat, (a mint c alatt fog' mon 
(tatnl) mellyek sorából az iv kanyarodása jól kivehető leend, valljon 
a kitüzött ív érinti е s pedig Gnél az EB egyenest. 

H) Szignrúan véve egyentávolu pontok, kiadására lláromszögtani számi 
lást kellett volna használnunk; mivel midazonáltal a jelen eset mee: 
fejtésére felvettük, hogy egy ety szakasz húrja  melly a közötti 
ponlok’ metszéklenselyeűl szolgáland  a sugár Vlsnél többet ne 
tegyen, ennél fogva pedlg ha a sugár : 1000, 4 foknyi iv bosz 
sza = 69,“: tehát a sugár Vl5nél valamivel több, ezen iv’ húrja pe 
dig : 69,”, következőleg az ív és a húr közötti külömbség csak: 
0,0l5 vagy ls a húr Vmoolta, s így olly csekélység leend, minőt a 
méró lánc már nem is érez; azért gyakorlati hiba nélkül esetünk 
ben a húrt egyenlőnek velletnl az ívvel, és a húr osztálypontjalból 
emelt merőlegesek az ívet egyenlő részekre osztandják. 
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/ шl l а . Ha pedlg = nd (2 _,_ R)(2 ~ ‚ akkor elöször 
a szakaszbeli húrt feleznünk, és a felczö pontból eme" meröle 
gesre az odább_vitelt (e) kell felraklnmk (zZ = e) lesznek az ek 
kép szárlnazándó штыk (MZ és NZ) a lnetszéktengelyek, s mind 
egyikök = D = nd. *). 

' быт! _po/ntok valamelly egg/enesbeh. 

29. §. 

Adva lévén kél pont А és B, határoztassék meg a 
közölll'ik lévö egycnesben egy pout. 

15ó lnóll, az irányz1lti szál scgitségével. 
Az alhidádát addig lnozdlljuk jobbra, mig az irányzati száltól 

'al tükörvonal feю nézvén a 'szál képét tökèlyesen a lükörvonalon 

") Példa. Adolt R = 400 öl, Il = 5, és lp = 110 fok. Lészen. 
1. L :400. cmg. 55° : 280,053 öl. 
2. Из R : ‘°"/l;, :26, Iehát хм! = n.5 = 25 : D' és n = ’% : 5 teendö; 

mire eдy szakasz húrja D = 25 \/(2 |‹ 9Им) (2~ "'?1„0) = 49,«00 öl. 
(49,9)1. 

З. Az odábbvilel e = ~——— : 3,"2 öl. 
2.400 

.1. А Sinus н = l/ (49,. l з,..‚) ‹49,‚з,„‚) = 49,5” öl. 
l/(R+ и D) (R _ ив) = l/(400 +24...) (400 _ 24,..5) = 399,... al 

Íel1árt : 400399‚l94 : 9,806 Mínden нakaл’ közöni pontjainak metszélbtengelye nd = 5. 5 
= 25 öl és a rendezök egymáslóll távola d =5°; továbbá_ 
l/(RlTD')__~(ll'_1/„l)')I =\/C4<10I”___5/.T(71W’5/2) = 399,805 öl, 
„мt az elsö és ntolsó kаши pontra li rendezö 
y : \/(400+ 2% _ 1.5) (400 _ 26/,+1.5) _ 399,ш : з09,„‚ _ 
399,805 :0,m öl; és a КМ középsö közötti ponlra: 
y = 0100+"/„_2.5) (4оо’%+2.5) _ 399,5., =о,.‚. ы. 
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nem тak. A наш ezen beállitására, és a mondott egyenes 
irányzatra a beesési és visszahajlási szög = О Ieend; következö 
leg a beesö és az irányzati sugár a nézeti sibkban fekszik, és 
igy a szabadon nézett s a tükrödzö tárgynak, a müszer állomási 
pontjával egy egyenesben kell feküdni. 

Az ekkép beállitott müszerrel «таt tetszóleg az А és B köz 
ti egyenesbe állván, а. világosabban мимо tárgyat tükrödzésbe 
hozzuk, p. o. Bt, ha ekkor az egyenes 1rányzat szeli a másik 
tárgyat (A), jele hogy az egyenesben állnnk; ha pedд‘; az egye 
nes irányzattól А oldalvást esik, akkor arra az oldalra, mellyre 
А az egyenes irányzattól eй", kel! mindaddig mennünk, mig a. 
két tárgyat nevezetesen Bét tükrödzésben, .4t egycnes irányzat 
ban egyтt нem látjuk. 

A tükrödzö tárgyra nézve azon nehézség adia maги eló , 
hogy a fönek meghajtva, a szemnek pedig az irányzati выше! egy 
kevéssé eltávolitottnak , de ‚мg is az irányzati мы és tükörvo 
пa! felé igazítottnak kell lenni, ez által pedig az irányzás nehezé 
válik s a můtétel szabatossága korlátoztatik, minélfogva e módtól 
kielégitö sükert nem várhatni , s inkább a második szigorúbb шт! 
elökészülete gyanánt használandó. 

2dik mód. Épszög által (30 id.) 

A oo osztályhuzásra beállitván a müszert, valamelly ponlból 
(C‘)‚ meНy tetszöleg a AB egyenesben fekszik, At tükrödzésbe 
hozzuk, és egyenes irányzatba egy segédet intünk D'hez; most 
a segèdet vesszük tükrödzésbc, s ha az egyenes irányzat Btůl 
„мaмы esik p. o. B‘ felé akkor arra térünk , merre B az egye 
nes irányzattól távozik p. o. C"hez; és az elöbbi cselekvést 
mindaddig ismételjük, mig az egyenes irányzat Bre пem esik.  

Segéd hijányában, egyállomás\mkkal áttellenesti tárgyból, 
vagy egy oda tůzött zászlóból (D') az alaphosszra (AC') meröIe 

б. 2' : 0‚опп (180  110). 400 _'___ 488,000 Öl.; 
N = 488,0: 2.5.5 = 10 
ß = 488,6 _ 2. 5 5 (101) = 38‚в öl.; 

38,6 
х : ~——. 49‚‚ = 38,,fs öl ММс 

2. 5.5 

y I \/(400I 24,” ~ 38,525) (400  24,95 + Зари)  399,l94 = "пр: öl. 
[gy a szög kitůzésére minde1l adatok kiszámitoliak. 
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gest bocsátnnk, azntán D’e¢ tükródzésbe vévén, islnét látni fog 
juk, lnerre kell térnünk. 

A második lnütételkor D'ból ismét AC"re, egy merölegest 
(DCM) bocsátunk, C"'böl Dt tükrödzésbe hozzuk s a t. mig В 
az egyenes irányzat által nem vágatik. 

Szlgorúan kajavitott lnüszerrel, ezen — bár minó vidékben 
használható nlód1ó1, szabatosabb eredlnényeket várhatunk, lnint 
a közöuségestöl.  ' 

Öszrendezók és ta'/volok’ mérése. 

во. §. 

Legyen AB alne1szlёКi1enge1y‚lne11yel1А a kez 
lle1pon1. Határoztassanak meg a Cpon1 öszren 

dezöi (31. 32. 33. id.). 

1só lnód. Közvetlen lnérés által. 31. id. 

Cból АВre lnerólegesen bocsátván CDt (13. §.) lnegméljük 
AD és CDt, lészen AD lnetszéke, DC rendezóje a Cpontnak. 

2dik lnód. A rendezó lnérése Délkül (31. 1d.) 
Lebocsátván lnint elöbb lnerölegesen CD;t; jobbra vagy balm 

nlegyünk _ tetszés szerint _ p. o. E’hez; beállitjnk itt a mü 
szrt C és В vagy C és Ara; (ha neln esnék az alhidada épen egy 
osztályhuzásra, ezt a legközelebbi osztályhuzásra vezetvén, az 
állolnást lnegfelöleg odább vesszük E'nél) (6. §) ‚ megmérvén 
végre D/I és DE't ha m a lleállitás osztályhúzásának sимa, lé 
szen a C pont lnetszéke = AD, rendezöje pedig l)C = ln. DE' 
<2, §) 

3dik lnód. Ha akadályozott látás végett, nem bo 
csáthatni az adott pontból lnerölegest a lnetszéki 
tengelyre, a lnérés azonban e lneröleges lábpont 

'ján keresztül lehetséges. (32. id.). 
A lnetszéki lengelyen a meröleges mind a két oldalán a 

legközelebbi osztályhnzásra kijavitott állolnásokból (D Е), beál~ 
litjuk a lnüszert А és C azután B és Cre (6. §.); AD és DEt 
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megmérvén, ha m és n a beállitások’ osztályhuzásinak számál je 
 

 

DE. lentik, lészen a C.pont metszéke AF=AD+ n 
m+n  
m ’ n 

és rendezője FC = DE. 
m+n 

Bizonyítás. DCF Aból áll: CF=m. DF 
FCE Aból ,‚ CF=n. FE tehát 

. m. DF=n. FE vagy 
m. DF=n (DEDF) honnét 

 

 

n. DE 
DF = —— tehát 

m+n 

. n. DE 
AF:_AD+DF=AD|' és 

m+n 
 m. n. DE 

CF = m. DF = ' — 
m + n 

4dik mód. lla azon kívül hogy merólegest nem b o 
csáthatni, a metный tengelyen ott hová ameró 
leges esnék nem mérhetni. 33. id. ' 

A dolog úgy mén mint a 3dik módnál , azon külömbséggel, 
hegy mind a két állomás a tengelyen , a metszékek kezdetpontja, 
és a Ineröleges (rendezó) között vétetik. E szerint a C pont 

 

n. DE 
metszéke = AD + 

nm ‚‘ 
ВЕ. m. n N'/! 

rendezóje = ———— dijl 
n’' nl “új 

Bizonyítás. DCF Aból áll: CF = m. DF „ma. 
ECF Aból „ CF = n. EF tehát „u, 

m. ВВС; n. EF vagya ~" 
m. DF = n (DF —ВЕ) innét 

n. DE 
DF = —— következóleg 

n m _ É; 
. n. DE i.}; 

AF =AD+DF=ADlm és « n — ~ 

m. n. DE 
CF: m. DF z ~~ 

nm 



61 

al. §. 

Határoztassék meg a Bpon1 1á0o1a A101 (34. id.). 

АВre Aból elnelendö lnerölegesen (АС) (12. §), /Itól te 
tszés szerinti távolban, a legközelebbi osztályhuzásra kijavitott 
állolnásból (C) (6. §.) А és Bre állitjuk be a lnüszert; lnegmér 
vén ACt, ha т a beállitás osztályhúzásának szálna7 lészen 
AB = nl. AC. p. o. ha AC = 30", nl=1,4, lészen AB = 14.30° 
._.~'42"‘, hanl = 1 akkorAB=AC, azaz: a távol egyenlö 
az alaphosszal. 

Mennél nagyobb m, annál rövidebb alaphossz elégséges, de 
egyszersmint annál nagyobb is lehet az einem kerülhetó lnive 
leti hiba. Szigorú lnegllatározásokra 1 és 2 közti osztályhnzáso 
kat válasszuk, söt 5ig is tůrhetö eredlnények adódnak ki. Felü 
ietes lneghatirozásoknál, p. o. lövés vagy hajitás távolának ki 
eszközlésére; ho1 V100 szabatosság elegendö, 20, 30 osztályhuzás 
ra is vehetni a beállitást "). 

   
 

  
 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

'*) A szabatosságròl, mellyet a kis Cath. távolmérésben ád, a követke 
zö két vlzsgàlat lesz bizonyságol: 

1sö vizsgálat. Végrehajtva u szerzö felügyelése alatt Sept. 28 
18l.i. 

egmér, a távolok el д, távol Мг a l1iba nagysága , « 
Ф 

= aallï,h0%_ méletlleg vellen mérés 
Ё : а s’Lak‘ kiadolt állal 101o1l folyÓ a то! 
‘3 ё ‚Ё l llossza _ h0знzs. ménékben ha,1yad 
21€ О ì 1 1 I, О 1 1 l H О 1 1 I I, О 1 1 | I, része1hen 
50 2 Í! 2 118 l 41 1 2 ‘З 3 к‚; 20 5 4 8 115 з‘ 4.( _ 9 5/„.5 
12 0 3 8 115 2,  2 1 f./333 

5 23  7 115 2111  1 ‘З 1195 3 38 3 ‘З 115 3 6’ 115 4 1   7 Vm.; 
З 57 4 10 115 3 9| — — 5 Vl66., 
1;. 77 _ 11 115 41419 _ _ 35/2 5,3.. 

A világilás kedvezö, és a mfllételezö szeme éles vala. 
ll vizsgálat. Végrebajlva Prágában august. 3|. 1844., a szerzö állal, 

M e ro d e d e T rèll l o п g knpilány úr, és két ntászkarbeli tiszt 
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Eggenesek mérése, mellyekhez csak òízonyos 
laelyeken, magy schol se férhetm’. 

32. §. 

Ha az egyenest nem igen messze terjedó, s alzi 
tást nem ellenzö akadályok sz/akasztják meg ak 

.kor a mérésben következöleg kerüllietni ki az aka~ 
dályokat. 

1sö mód 35. id. Körülvévéna;akadályt merölegesekkel lé~ 
szen a megnem közelithetö F vonal felett támadott épszögü pár 
huzag végett DE: CF. 

2dik mód. Az egyenesre merölegesen emelt a1aphossz~ 
ból (31. §.) meghatározzuk az akadály miatt megnem közelithetö 
GI darab’ hosszát t. i. (35. id.) GI =m. GH. 

3dik mód. A mennyire lehet, közel az akadályhoz, kité 
rünk a megmérendö egyenesböl KL felé, s túl az akadályun KLre 
вы merölegest (LM) emelünk az egyenesig terjedůt. Megméret 
vén KL és LM lészen: 

KM == \/KL2 1 LM2; következöleg (35. id.) az egé'sz hosszz 
AB=AC +вв +FG+ m. Gn +1к + \/кь=+ LM2 + MBa 

33. ё. 

1) Ha megmérendó hossznak csak végpontjai 
h o z fé r h e tni , és ezekböl láthatni az egyenes ir:'myában akkor 
a 32. §. 1sö módja, az egész távolra alkalmazható. 

jelentében, valamint Versin ůr a prâgai kézmůtani ínlézet tanár 
j1', s а. pràgal cs k. igazgató épltészet egylk tisztje elölt. 

A meghatározandó hossz a Moldva egylk ágán keresztíìl, a cs. 
kir. utászkarbellek által a kalonai gyámházhoz közel felállitott hid~ 
menetében vétetett.  A vllágítás rosz vala Az alhidáda beállitási 
нaшa a llmbuson = 2,6. Az alaphoz és a távol ketlòs léccel mére 
telt, az elsö : 28, az utóbbi : 72° 5‘8" vala. Számitás uljáu ki 
adódott a Iávol = 28~2‚б : 72‚8 = 72, 110“, köxfelkezöleg a hl 
ba 10“ vagy is távol l/àarde; ml, tekintelbe vévén a mostoha idöt, 
az emliletl Brak állal kedvezö eredmény gyanánt vételelí. 
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2) Ha az akadály a meglnérendó vonalon ke 
resztül is n agyobb kiterjedésü akkor жt többszöri me 
röleges kitérésekkel bekerithetni, miszerint az egyenessel párhn 
z1нрos s lneglnért lnerölegesek összege kiadandja az egész 'meg~ 
határozandó egyenest. 

3) Ha pedig az egyenes’ ir:'l_nya'.ban nem láthat 
ni, akkor az clöbbi ё. 3dik lnódját követhctjük. Egyébiránt ha 
egy önkényt választott alaphosszra (MN) (36. id.) a két végpont 
ból (А és B), lnerölegeseket (Аа és Bb) bocsátunk, és ezekket, 
valalnint abt is lneglnérjük, lészen: 

AB = ММ’ 
Вйгoпyцйs. Képzeljük aC Н AB, lészen AB=aC, és 

Bс = Aa, de „св Аьы aC= уж: \/§»2J_(Tl';'(3_)`2 
= 1/ZlT(1;l»'__.ßl_..)2 teháe AB is = 1/.Il12l~(_ßb_1\l.)`2. 

4) Ha az akad ály, lnelly a vonal irányában a 
п éz é st ellen zi, széles kitel~jedésl'i, ш épszög alatt lnegtört 
aiaphosszakkal körülvesszük , és ezeket lnegislnérjük. Ha lnár 
most a lnerölegeseket rendszerint: a, б, с, d, e, f, g, ll, z'nek ne 
vezzük, és ezek közül е, g, lz, б visszatérö, aza:: ellenirányú, 
иs: az egyenes : 

= I/ (b+ll+Г.h)2I‹(e+g+1—aе)2 а’) 

34. §~ 

Egyenest lnegllatározni lnellynek csak egyik vé 
giiiez juthatunk. 

1~sö eset. Ha az egyenes lnenetében iláuyoz 
hatni, 

1sö lnód. Ha a hely engedi, a 31. §. szerint intézlletjük 
a. dolgot. ' 

2dik lnód. Ha az akadály lninösége ш nem engedné, az 
elöbbi § kezdetében lnondottak szerint dolgozhatunk, csak hogy 
az ntólsó lneröleges hossзёt 31. §. szer1nt kell lnegllatároznunk. 

 

‘) E “Нe! lehozása a többszögtan elvein alapszik. Ford. 
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3dik mó d. (37. ld.) ABre a megközelíthető végpontból (A) , 
és még egy tetszés szerinti pontból (D), ulerölegesen elueljük 
AC és DEt és ezeket egy B felé bocsátott irányzattal átvágjuk 
C és Eben; lnegméretvén ezután AC AD és DE lészen: 

AC = AD. AC 
ACDE " 

Bizonyitás AB: DB=AC: DE, innét megfeleló kivo 
nás által _ 

AD: AB := (ACDE): AC és 
AD. AC 

ACDE . 

2dik eset. Ha az egyenes hosszában nem irá 
nyozhatni. 

ísó mód 38. id. Az Abból kiinduló AC alaphosszon, egy 
osztályhuzásra kijavított beállítással A és Bnek megfelelóleg, 
meghatározzuk az állomási Cpontot 6. §.; továbbá Bból ACre 
merölegest (BD) bocsátunk, AD DCt megmérjük; ha a beállitás 
osztályhuzási szánta = m, lesz AB = \/AD2| (|n.D(~‘)2 

Bizonyítás. Az ABD Aböl AB = 1/AD2+(nl. nC)2. 
2dik mód. Valamint 33. §. (36. id.)~nál, azon küíömbség 

gel, hogy a tájék kivánatához képest, az alaphossz (MN) ABtól 
távolabb fog esni, miért is a meröleges? hossza Bb, úgy mint 
BD (38, id.) határozandó meg. Ha m az osztályhuzás száma, 
és a’ a Bb meghatározására szolgáló alaphossz, lesz: 

AB =\/ab2 + (m. d  Aa)2 
3dik mód Ha az akadály, széliben is nagyobb terjedelmü, 

a 33. §. vége szerint intézhetjük a dolgot; csak hogy az utólsó 
merölegest úgy kell majd Ineghatározuunk, mint egyenest, melly 
nek csak egyik végpontjához férhetni. 

AB: 

35. §. 

Határoztassék meg egy olly egyenes, melly kö 
zépsó részeinél megközelíthetó ugyan, de szélei 

hez nem férhetni 39, 40, 41. id. 

lsó mód 39. id. Közel az akadályhoz C és Dból ABre 
merölegeseket emelvén (12; §.), azokon akárhol E esGben állo 
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lllást választnnk; Eböl a lnüszert А és Cre , Gböl B és Dre, 
vagy B és Fre beállitjuk , és ugyan azon állomásokbńl a inerö 
leges'ek lnásik oldalára is kitüzzük a szögeket, t. i. \/'HEC = 
\/'CEA; 1/IGF=\/'FGB‘, végre lneglnéretnek CH, CD és ID, 
lesz AB = CH l CD l ID. . 

_‚ 2dik ln D d, 40. id. Az egyenes lnegközelithetó részének va 
i'alnellypontjából C, .4Bre lnerölegest elnelünk az akadályon túl, 
terjedöt (CD), erre islnét Dbó! lnerölegesen abt, végre eze“ 
utóbbi merölcgesre, a meg neln közelithetö pontllkbó! , lnerölege 
sen Aat és Bbt bocsátiuk, lészen ab = AB_ 

3dik lnód. (41, id.) A meghatározanl1ó vonal lnegközelilhelö 
részében, egy Ólly pontot választlmk , lnellyböl az АВre nleró1e 
gesen állitandó CD vonal’ lneglnérését lnisem gátolja; ebból az 
után 31. §. szerint, az AC és BC távolok lneghatárDztatnak_ Lé 
szen t. i. AC =nl ’ CE, BC = n ’ FC, tehát AB=ln ’ CE|n ’ FC; 
feltévén hogy и és n a beállitási szánlok.  . 

36‘ ё. 

E'gés:!’en lnegneln közelithetó egyenest lneghatá 
rozni 42, 43, 44. id. 

1sö. lnód 42. id. Beállitván a nlüszerf ооre, А és Bnek 
_ lnegfelelöleg felkeressük a C áliolnást (26. ё.) A hátra felé Ineg 

nyújtott irányzatokon [vagy haa tájék engedi saiát lnagnkon) A és 
Cnek, azután B és Cnek lnegfeleiöieg , _ a nl11sz01’ ngyan azon 
egy tetszés szerinti beállitásával [leginkább 12] , felkcressük a 
D ésE állolnási pontokat. Meglneretvén DE, ha т a bea’.ili'tá5 asz 
tályhuzási szálna , lészen AB = ln ‘ DE. — _  

Bizonyitás. Mivel l/ACB : 90“, azért az ACD Aböl 
AC =nl ’ DC, és a BCЕ АЫН, BC = ln ~ CE , tellát 

AC: BC=lnВС: nl‘ CE :DC: CE, azaz 
А АCB ы А ВСЕ és ' 

AB: DE=AC: ВC=ln ~DC: DC= ln: 1 
Ilövetkczöieg AB = ln ’ DE. 

2dik lnód 43. id. Vuialnelly tetszés szerinti pontból C az 
irányzati vonalokrs. CA és CB, lnerölegeseket enlelíink (13 §.) és 
azokon A és Cnckazután B és Cnek lneglblclólèg az Е és D 
.illulnásnk.at l'elkeгesQl'ik. Meglnéгetvén DC, CE,DE, ha m a beál~ 
lilási száln, Iészen: 

All = nl. 1/211102 ~1‘ CE2) — DB2. 
QI 
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Blzonyltás Az ACE АbЫ, AС: m о CB 
A BCD Aböl, BC: ш ’ DC 

továbbá az ACB Аbeп: AB2=AC2+CB2'2AC . CB . Cos.yfACB; 
helyettesitve IIC és BC értékeit , és tekintetbe vévén hogy' 
\/'ACB \/'DCB+ \/‘ACEDC[‘}=90|9(FDCE'=180DCE , 
lészen még AB2==nl"’CE2l,nŕ' ’ DC2 + 2 nŕ'CE ’ DC 0 Cos.\/'DCE, 

DCE Aböl ál\: DE"'=CE:"+DC22EC 0 DC 0 Ces.)/DCE, 
ezen egyenletet m2  el пoroпa, és az elöbbihcz adva lèszen :_ 

AB“ + m2 ВЕ’: 2 ш2 (ВО2 + DC2) inuét 
AB=\/2(CE2+1)c=’)_DE2 

3dik mód 44. id. Еgy, tetszésünk szerint válным: a1aр 
hosszra (MN) А és Bböl, merölegesen eresztjük .4a és Bbt; 
uban a müszert M és Bre beállitjuk, és ezen beállitással Nés 
Anak megfelelöleg az MN alaphosszon, meghatározznk a C állo 
mást, mcllyböl CDt aBvel párhazamosan vonjuk (16.§ 2dik 
mт! szerint) , és a Bb merölegesseli vágpontot (D) megjelöljük; 
megmérvén végre uDt , lészen aD __ AB. 

Bizonyitás 1/BaM=\/'DCM=l/ACNlévén, 
\/'BaC= y/DCb=ACa . 

következöleg mivel 1/'AaC= \/‘BbC=90°, АAaC <\>ADbC és 
Aa: aC _=Db: Cb. továbbá mivel CD aB 

aC: BD='Cb: Db сeты 
 

Aa = BD 

mivel még ezen КМ" 
Aa BD _ 
AВ = Н aD kell Ienni. 
4dik mód. Ugy mёл, mint 34. §. 2dik ншар, csak hogy 

itt mind a két meröleges úgy határoztatik meg, mint ott az egyik. 
E szerint meggtartván az ldezett helyen használt jellemzéseket , ha 
az elsö meröleges’ alaphossza ö, a beállltási мám ‚и, lészen: 

AB == \/ab’+(пl I ilM. д)‘. 

31. §. 

Valnmellv folyó’ szélességét nreghatározni 45.id, 

A folyó’ menetére merölegescn, ott hol a szélessséget akar 
.ШК megmérni, a partukun egy zászlókkal kitüzendö egyenest vá 



lasztnnk. (Ha a1l11só рar1hoz bár minó okból nem férhetnénk, akkor 
a szélesség kieszközlésére olly helyet kell választanunk, homlan 
valamelly túlsóparti tárgyat iáthatunk). Az ekkép felvett lner01e 
ges (AB), be a száraz felé lnegnyújtatik egy ol_ly pontig (C), 
lnellyböi а. folyóhoz párhuzalnosan mérhetni. Cböl AB're lneröle 
gesen bocsátjuk ABt, mellyen egy tetszésünk szerint választolt 
állolnásból b, C és B vagy D és Bre beállitjuk a müszert, Bbhez 
Bn keresztül párhuzalnosat (Aa) vonunk (16‘ §. 2dik lnód) és 
abt lneglnérjük lészen ha т a béállitási sz1iln, AB =nl’ ab; 
különösen ha ln= 1, AB = ab. ' ' 

Bizonyitás. CbB А~l)01CB=nl’ Cb 
CaA Aböl CA =nl ’ Ca . 

1ehl11 AB = CB  CA =nl ((1l) — Ca) = ln ’ ab. 

38. ё. 

Valamelly folyó szélességét néhány egyenló, 
‘гaзy arányos részekre osztani. (45. 1d.) *). 

I Minekntálnla az az elóbbi §. szerint az a és b pontok meg 
határoztattak, az ab hosszat a kivánt egyenlö vagy arányos ré 
szekre osztjuk, és az osztálypontokat 1, 2, 3, 4 s a1. cövekek 
kel lnegielöljük. A parton AC lnegnyújtásába lnég egy zászlót (E) 
teszünk a végre, hogy a В10I А felé 1ndn1ó csonaknt a korlná 
пyos AB irá0yában tarthassa. r 

Ez meglévén kétfélekép intézhetni a dnlgot. 
1sö lnód. A lnütételezö Ilbói D vagy Cét tüklödzés'be, 

Bét egyenes ir1'inyzatb.a vévén rendre eljárja az 1, 2, 3, 4 ponto 
kat,_szl'inteIen tükrödzésben tartván D vagy Cvét; Hol a Bból 
А felé lneginditott csonokra 111z0tt z0sz1ó, az egyenes irányzat ál 
tal szeletik, o11 1eend egy osztály pout. 

2dik lnód Miután a lnůtételezö Bból, az A vagy Cnél, 
vagy Bén túl AB lnegnyújtásába kitûzött zászlót tûkrödzésbe, òt 
pedig egyelles irányzatba vette, csónakra ülvén, Btöl А felé in 

‘) Ezen feladal, mellyet a szerzönek , a c.ász. kir. ntászkar (Plonir 
Corps) egylk i'öll.~1zlje terjeszlell. elö azun k'Dvetelé'sel hogy annak 
megfejlése a csak kitelhelö könnyüséggel legyen l1asználhatò a hl 
dak leverésénél,  öszlönzé a szerzöt a cathetometer feltalá 
lására. 

э. 
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dnl, egy segéd peф; rendre az 1, 2, 3, 4 cövekeket eljárja. Azun 
helyek, ho1 В és a segéd egybevágólag látszanak, ismét osz 
tálypontok leendnek, következöleg ijlö jelekkel ellátandók p. о. 
1‘ 2‘ 3‘ 4‘~' 

Bizzonyitás Mivel a beállitás egész mütétel alatt ugyau 
az, azért Bb Н 11‘ Н 22‘ Н 33' Н 44‘. . . .. Н 77’ Н aA követkc 
zöleg a nlinó visZeIIY van ab részei között, ugyan az AB részei 
között is. 

39. §. 

Valamelly folyó menetével keresztödzö vonalon 
adott pnntok távolát a par11‹11‚ meghatározni. 46. id. 

Legyen /IB a keresztvonal, G és H azon két pont, mellyek’ 
/Hóli távola kivántatik.  A keresztbe menö vonal megnyújtá 
.sában egy 11on1o1 (С) válasznmk, úgy hogy az abból ABre eme 
lendö CD merölegez közvctlenül megmérlleìö Iegyen. Ezen a fo 
по’ szélességéhez képest 1, 2 (vagy 3) pontot F és E veszünk 
fel, zászlókkal megjelöljük, és a CF és CE távolokat megmér 
jük. A többi kétfélekép törlénhetik: 

1sö mód. A mütételezö a meröleges' valamellyik pontjára. 
(E) menvén , D_t vagy Ct tükrödzésbe, a Csónakra tüzött z'ász 
1ó1 pedig egyenes irányzatba vesд, és az állnmást a legközeléb 
h1 osztályhuzásnak megfelelöleg kijavitja ehez; ezen állólnás’ 
valamint а többi pontok meghatározására szolgálló állomások táî 
vomi~ is EtöI, egyszerre méretnek meg. Az E pont mindaddi°' 
megtartatik állomásúl, mig a szög igen élesé vagy tompává пы: 
válik,_lnelly esetben egy másik pont (F) használandó föállomá 
súl. Az odábbállások Etöl, D felé I, C felé —. Ha CE = I) 
Ee _(1, a bcállltási szám т, akkor AG =ln (DHl) _ AC: 
ho1 AО közvetlcnül vagy 31. szerint méretik meg. , 

2dik mód. Csónakra ülvén а. mütételezö, azon helyben 
(G) állapodik meg, mellynek távola a partto1, nl11g1la1аirоzan 
dó; a segéd pedig egy zászlóval az alaphosszon marad evy il 
“Нeg választott pontnál (Е); most a mütételezö В1 tükrödzîêsbe 
Et egyenes irányzatba veszi, és kijavitván a beállitást а. 1eтkб: 
zelebbi osztályhnzásm a scgédet az egyenes irányzatba chezointi. 

DId 

n 

Ha a beállltási szám = n, a‘kkor AG =  — AС. 
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Bizonyltás. Ceй Аbeп Ce = CG’n (eмt 

 

 а CG: Ce = D I és 
п n 

l AG=cG_CA:_ì”l_~_Ac 
Il 

3dik lnód. Megegyez az elöbbivel, csak hogy itt a CD 
lnerölegesen, az E szilárpontnál nem szükséges a segéd; haneni 
a lnütételezö lninekutánna a lneghatározandó H pontból B re és a 
merölegesen választott szilálpontra (F) beállitotta a lnüszert, ki 
javitván e beállitást a legközelébbi osztályhuzásra, a H állomást 
illóleg lnegjelölteti,I a csónakkal pedig odább indúl ‚Нg mig a 
kijavitott beállitással az F pont nem sашeй!‘ az egyenes irányzat 
által. Ha most a Hh távolt  melly 1, 2 ölnél ritkán nagyobb _ 
B felé +, A felé  vesszük, és 6nek, nevezzük, végre a kija 
ими beállitási száln = p ‚ lészen:  

AH=Ch+hHCA=_îC__+ 6  CA. 
P 

Cathetometrícm' látfvonalzds és metszés, ha’ 
túlmetszés és állomásozás. 

40. ё. 

Határoztassanak meg az A és B állomásokból, a 
C, D, E, F, G pontok 47. id, 

Az AB az alaphossz, lnindkét óldalrai megnyújtásába, zász~ 
lókat léletünk, és a mérö láncol: hosszának eды: felével Atól 
Mfelé_, másik felével N .felé kifeszitvén, a lnůszert Aból egy. 
alaphosszi zászlóra, és azulán rendre a lneghalározandó pontok 
ra beállitjuk, t. i. M és Cre, М és Dre, М és E~re, .M és~ 
G're . . . . .: lninden beállitást a iegközelébbbi osztályhuzásra ki 
javitunk, és ezen kijavitásnak lnegfelelöleg e, d, e, f, ghez té 
rünk. 1Vlind ezen eltéréseket aláncról azonnal leolvassuk, s amint 
Atói, Mvagy N feю lételtek, állitólag vagy tagadólag, egy ii 
löleg készitett látvonalzási jegyzökönyvbe _ a kijavitott beáliitá 
sok’ osztályhuzási számaival cай1!  beirjuk. Meglnérvén vég` 
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rc az /IB alaphosszat, a máslk állómási pontból ngyan ezt a mñté 
~telt ismétèljük *) Ezen mütételt általában c at h e 1 o m e 1r1 a i 
látvonalzásnak és metszésnek nevezzük. 

‘Jegyzék Megtörténhetik gyakran, Вoдy egy alaphosszból olly 
lárgyakat kell meghatároznunk, mellyekre 11 mühe veendö szögek 
tompábbak hogy sem a müszer által kiadatnának Legyen р o. 47. 
id. F eдy illy tárgçy, MAF tompább és NAF élesebb szög Вoдy sem 
a můszerrel vétethetnek;  Ha М és Pközött, köriil heliil a szög 
közepében valamelly Ищy G találtatik, és Aból az M F és G ál 
tal képezendö szögek megmérhetök; akkor elöször is az MAG szö 
get vesszük fel, az állomást рай;  a legközelebbl osztályhuzás 
nak megfelelöleg  kìjavitjuk ghe¿; továbbá felvesszük a Ggf' 
szöget, és a Gg egyenesen  ismêt a legközelébbi osztályhuzás 
nak megfelelöleg  felkeresvén az állómást g', megmérjiik az 'Ag 

g' odábbállásokat. 
A ml illeti az. Fre szolgálló látvonal‘ graphicai szerkezését, 

ez minden nehézség nélkül következöképen történlk; mindenek 
elött a 42 §ban elöterjesztendö l1l611 szerint a gG látvonalat szer 
kezzük , s erre gböl a gg' odábbállást feltévén , g'böl Gg felett 
szlnte úgy szerkezzílk a g’F látvonalat. 

Körülményeshé vállk a dolog, ha az llly pontok' öszrende 
zòjl számítandók ki Ezen eselben. 11z egésl dolog arra món ki hogy 
az MgF szög’ érlntôje határoztassék meg 

мar pedi; 1/MGF = 1/Mgc + VGgF es 1/agp = Vc.g‘F  Уггг’ 
következöleg I/MgF = l/MgG + I/Gg'F I/gFg' és tang I/ Мг!’ 

:tang I/l\1gG + tng 1/GgFtngl/gFg‘|tngl/MG. tng Gg‘F. lng VgFg‘ 
1  mg 1/ Mge.. mg I/Ggv + mg 1/ gFg'(1ng Mge + mg l/Gg'F). 

_ A gFg’ szög mindenkor igen csekély lesz, mivel a gg* odábbo 
lás , a gF távolhoz képest szinte lgen csekély; (nevezeiesen a 
leguagyobh odábbolásúl , 3106411 túl nem haladhatja , mert az ekkép , 
felosztoit szögeknêl, az egyes részek sokkal közelébb állnak 90“hoz 
mint 45°hoz, sugyau ezérta. megfelelö beállitásl számok 1,5 alá so 
ha sem esnek , már рeйд ezen számnak a 6 §. táblája szerint leg 
nagyobb odábbállás = 3100l1l1 a lávolnak, felel meg). Ezen okból 
tehát, annélkül hogy a múszer által érezhetö hibát követnénk el, 

I 

 

tehetni tng I/”gFg' = 11o1 is elégséges, ha az Fg távol, az 
FG 

alaphosszból Fre irányló két látvonal’ felülntes szerkezésébôl esz» 
közöltetik ki. Ha már most gg' = с, Fg : D tétetik, lészen 

lng 1/ gFg‘ : {Т ; ha továhbá az MgG szögnél a beállitási számot 
mnek, a Gg?, szögnél nek , végre az MgF szögnél a keresett 

I 
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А látvonalzott és meтки ponlok’ felrakása 'a mérlapra, két 
félekép történhetik. Az elsö lnóll szerint a pontok ószrendezöit  
a felvett alaphosszra vonatkozólag  kiszálnitiuk és felrakjnk. A 
második lnód, a látvonalak graphical szerkezésében lШ. Az el 
sö mód sokkai szigorúbb, de a szükséges szálnitások végett ke 
rüllnényesebb is; a szögre nézve pedig, lnellyet ugyan azon 
egy 'pontra szolgáló ш iátvonal aiakit, más határ álы пem 
korlámzmunk , mint a meliyet maga a lnůszer’ használhalásának 
köre követel, t. i. heд az aiaphosszon 45 foknál élesebb, és 
160 fnknál tompább szögek ne vétessenek. A graphiacai módnál 
pedig arra kell vigyáznunk, hogy a látvonalak 4_5 foknál éleseb 
ben és 135 foknál tolnpállban egylnást ne vágják. 

41. §. 

Az öszrendezök’ kiszáinitása a 30 §. 3dik és 4dik módja 
szerint történik. Azonban nagyobb kényeleln okáért tanácsos .leend 

beállitási számot .rnek nevezzük, akkor ezen értékeket az eiöbbl 
képletben helyetesitve, lészen: 

c е 
т+п——+ш.п.— 

D _ D 
 X: 

1m.n lÄ (m+n) 
nelly képletben tampa szögeknél (midön t. i. az alllidáda штaтa 
léteilk ogy oszlályhuzásra) m 'е11 п tagmlólag; élszögeknél рeйд' 
I(midón a beállilás valamelly osztályllńzásra, az ág’ eдут mnlaló 
_lával történlk) állilólag veendök.  

Ha c == D, aгa: a beállitás gböl G és Fre'épen egy osz 
tályhuzásnak felel meg, akkor: 

min 
x=__  

Im.n 

I:nek ekkép kihozott értéke , a 4l. §. képietébe m vagy т‘ 
helyett téteiik, mlre a löbbi a közönséges mód szerint мeдy. 

Ha M és F küzött egy alkallnas felivésü tárgy nem taláItal 
nék, akkor körül belül, a szög közepébe, a csúcslól mlntegy 
1520 ölnyi távolban egy zâszlót tůzllelünk ki, a többit mint elöbb 
intézendök. Célszerübb leend a zászlót nem a homor, llanem az 
emelt szögbe tůzni , mi egyébiránt a dologban mitsem változtat. 
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/ 'johbra т’; továbbá ha ezen kifejezésr 

nz ídézett §. két képletét egy fóképletbe olvasztani. E végre né 
melly határozatokat veszünk fel. _ . 

а) Az alaphossz bal tárgya legyen a metszékek kezdetpont 
ja, mellytöl a jobbra számitott metszékek álllfók, balra pedig ta 
gadók; szinte igy а remlezök az alaphossz felett álliiók ‚ alatta ta 
gadók. 

б) Ha szög, mellyet egy 1rányzati vonal az alaphossz felett vagy 
alatta ngyan azzal (nem pedig annak megnyújtásával А és Bén 
túl) nlakit, éles; akkor a beálli'tás7 osztálylluzásának száma á»lli 
tólag, kiilönben tagadólag veendö a képlethen, ha t. i. az emli 
tett szög lompa. 

с) A rendezök fekvését a képlet nem jelenŕi ki, azért is a 
látvonalzási jegyzö könyvbe különösen beirandó. ' 

11) Az alaphosszon teendö odábbolásnk, ha a két végponttóä 
kifelé történnek állitólag, befelé tagadólag vcendök. A minöség 
ezen meghatározását ha tekintetbe vessziikkaz alaphossz egybead~ 
va a két oldalróli odábbolással , kiadandja minllen meghatáxozamhì 
pontra az állomások’ távolát. 

Ezen határozatoknál fogva, ha az alaphossz —= L, balra az 
odábbállás : c, jobbra = с’; balra a beállitási szám = ln, 

(L 1 c + е‘) 
nl + l11‘ . 

rendezö = y tétetik , lészen az átalános képlet: 
а metszékekre = х — e 

а rеn‹lezökre = y = nl ’ х 

ln‘=х‚ а 

Ezen képlet valósága a 30. §. 3d1k esetére nézve (32. id.) ' 
'seunni kètséget se szenved. A idézett §. 11101s0 esetében (33. id.) 
a jobb állomásnál éles lévén a szög, т“ eagadólag, veeudö; ha te 
hát m‘ = — п tesszük , lészen 

(L + c+ c‘) (—п) (LIcIc’) ’ n 
 

ln — n n — m 

mi a 30. §. 4dil( esetének képletével megegyez. 
_ Ha végye valamelly pont az alaphossz bal végpontján tńl 

esrk ‚ l11il11 p, о. G. (47, id.) akkor metszéke tagadó. Ezen esetre 
m tagadò , és szükségképen пl>nl’ ‚ ha tehát ismét m= у té 

, ЬНнc’ mL tetlk , ekkor x = ц, és pedig mivel м> nl, а' ta 
Mlm 

gad«'l„ tehát a metszékek is tagadó ulennyiségek, 
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Nagyobb értelmezés okáért, a látvonalzásra és _a rendezök’ 
kiszálnitásár1i 65y jegyzökönyv  a 47 idomra vonalkozólag  
foglaltatik hátul B alatt, 

A mértékek általjában ölekben és ezek’ tized részeiben fejez 
vék ki, mi a szálnltást lényegesen könnyiti. A logarlthlnusoknál 
511z6d6s elegendö. Álnbár, a 0l6ghllt6r0zandó pon1ok fekvését 
1ll61616g — a jegyzó könyv lninden kétkedést elhárit,'még',~ is ta 
nácsos leend a jegyzökönyvvel 6gy felületes vázlatot párDsita0i_ 

A szálnitás egyszerüsége világosan kitünik a táblából; mind 
azonáltal e l0odo1 nlég is csak különös szigornsággal meghatáro 
zandó pontokra szoritjuk, p. o. hálópontokra, esekélyebb je 
lentöségü pontoknál al graphicai móddal is l06g61é5szü0k. Hogyan történik a kiszámitott öszrendezök felrakása a mér 
lapra , lnint átalánosan ismert d01og 61nl611ózh61ó; azért is csak 
azt jegyezzük nl6g, hogy e munkánál, lninden teklntetben, jnta 

Ilolnmal használhatni valamelly f61r a k ó s z er 1. 

42. §. 

A Iátvonalak’ kényellnes és gyors szerkezésëre szolgál a ca 
'  thetolnetricai szögmásló. Egy illy nemü jelesebb szögmásló, réz 

. ьó13 hüvelyknyi sngárrai félkör’ alakjában (valalnint a közönséges 
szöglnásló) készittetik; az átlnéró’ nlinl1 a ké1 116g1l1ó1 90о felé 
ugyan azon szögek, mellyeket a cathetometer ád, felrakvák, és 
szin16 ugy l0i01 azon Is»zállnje1ö1vék. A középpontot egy s261ó06k 
a h6gye mntatja, ezen szeló karéj_iára egy gyürií, erre peilig a vo 
nalzó' köralakú kimetszése illesztetik, ugy hogy annak éle töké 
lyesen aközéppontra irányoljék_ E vonalzó7 középsö része a fé1k61’ 
fenékterüjével ugyan azon 6gy slkban fekszik, a két végsô része 
pedig1épes60k6n1 leeresztett, hogy azokka1 a félkörre feküd 
jék. A félkörre fekvö 6ll61 a vonalzó, 6gy l1dott osztályhuzásra 
állittatik be , ugyan azon él többi hossza l06ll6tt 116l1ig a ln6r1a 
po0 a látvonalak húzatnak. A vonalzó azo0 szé11361, mellyen i0101 
61lnérö0 az 6gész f61k61‘ nyugszik, a szögmásló az alaphosszra îl 
lesztetik, ugy lnindazonáltal hogy a sz61ó’ h6g376 a sz6gn6k uz 
alaphosszon megjelölt csúcspontjára jusson. Balra a mozgékony 
vonalzó 6gés2 a 0 sz65i5 n16gk6ze1i1h611 a másik vonalzót , jobbra 
nem 6n56di ezt saját vastagsága és szélessége, mindazonáltal 
k6z61 a k6zéppon1hoz az átlnérö élinek csekély kivágása, és a 
vonalzó’ lépcsözetes leszállitásának megfelelů. folytatása, segit 
ezen akadályon, mert 61égség6s ha a vonalzó 0 felé 0,3ig moz 
dltható.  ’ 



                             
 

___‘” Rézszögmásló hîányában kártya~pa 
Slům lllértékek pirból következöleg készithet magának 
Íelö' .__É kiki egy hasonló szögmáslót. 
‘és н I н’ Iv Еgy 6 hüvelyknyi oldalhosszú négy 

__“‘_" szöget aövd (48. id.) készltvén, bc és 
dcre , ò és dtöl с f6lé a következö mér 
Itékeket rakjuk fel , s valamint a 48 il1o111 
ból látható megjelöljük: 

bc és dctöl â hüvelyknyi távolban , 
azokhoz párhuzamosan vont ef és gft 
20 egyenlö részre osztjuk, és az e és 

__ ___ .__ —— ghez legközelebbi 5 osztálypontot el 
hagyván, 'a 161lьít47 idomból látható mód 
szerint megielöljük, és mindegyiket lì 
nonl tövel átszúrjuk. Az rz és b, a é:1 в, 
valamint a d és a g közti fél távolban lu' 
kl és mz' nl párhnzamosakatvonjuk, és 
ezekre bed és efg felosztását a felé 16 
hozzuk, s a kiadntt pontokat szinte át 
bökjük. Ezután a kivágások alu pqr та: 
és yz történnek , és az egész idom kivá 
таk а, lapból , valamint 48 idonlh61 lát 
ható. A széleknek ax tu ba' és c'd'; az 
után т’ gp de' ésfg'  minthogy hozzá 
illesztési szélek — szabatosan az ab és 
ad egyenesek irányában kell feküdniök. 

Szígorńabb munkáknál, s hol 1l fel 
vételilap elég terjedelmes, a külsö fel 
osztás; felületes munkáknál pedig s ha 
tágasabb helly hiányában, a külsö fel 
osztás a felvétéli lapon túl esnék , a bel 
sö kisebb felosztás használando. 

Használatkor, ha а, látvonal jobbra 
felfelé, vagy balra lefelé vonandó, а. 
сш‘ szé1, — ha pedig a látvonal balra 
felfelé, vagy jobbra lefelé irandó , az ae 
szél illesztetik az alaphosszra ugy , hogy 
a kivágott rész a szerkezendö látvonal 
felé forduljon, a peфg az alaphosszon 
megielölt csúcspontra jusson.  Ez meg 

lévén az alaphosszon fekvö felosztási o ponuól, a szerkezendö 
látvonal’ beállitási zámát leolvas§uk, és az ottani lyukon keresz 
tül, tövel a felvételilapot átbökjük; söt a pont könnyebb felta 

1111111 |ФФь>Ч‘Ф\ ц... »ln Nl“ 
на  на ‘тьджыьышитш ымююю сетдат: юнФФч  н н tlo uwiw to 

ya 
нмчм 

»1 
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lálllatása végettaz osztályhùzást lnegnynjtjuk a mérlapon , s pe 
lИg в. szögmáslö külsö széliböl kifelé ha a külsö felosztást hasz 
náljuk,  ellenben belül a kivágásokban руд yz stu ha t. i. 'a 
belsö felosztást használjuk, ezen mcgnyújtást azután valamikép 
nlegielöljük; mire a lebökött pont egybe kötve a csucsponttal 
megadandja a kivánt látvonalat. 

Minthogy minden látvonalnak a felvétclilapon is a valóal äl 
lomási pontból kell kiindulnia, azért az odábbállások is mind 
anyian felteendök a felvételilapra; már pedig ez által, ha egy 
áпomásьог sok pontra történt az irányzás,  a lapon igen össze 
halmozódnak a pontok, mi által a lap megsértetik, és a sz6g 
másló’ biztos s szabatos ráillesztése bagjosá vállik. Ennek elkerü 
lésire igen czélszerü leend a szöglnáslóhoz egy parányosztót a1 
kalmazni. Fgy kis vonalzó ll' t. i. meliy a szöglnásló külsö széli 
hez v0lna 1llesztendö, tetszés szerint felDsztatliék’, (p, o. hüvelyk’ 
tized részeire); a Szögmásló két külsö ab és adhez párhuzalnos 
szélire peйg létetnék a parányosztó г", lnelly egy hüvelyk ymát 

 admi, ha a vonalzó’ 19 vagy 21 része, a parányosztón 20 rész 
re osztatnék. ' . 

Ehhez azután még egy segéd táblácskát köllene késziteni 
melly1 kiadná: a parányásztó egy еgy részinek, mennyi felel meg 
a felvétel’ léptékben. Illy táblácskà. segitségivel, minden odábbtl 
lás könnyen kifejezhetö a parányosztó’ részeiben "‘). 

*) Legyen p o. a felvétel szeresmértéke 1":40° нa: 2...., ll vonalzó 
adjon I/1a hüveiyket, aparánysztó рeйд‘ amazok’ '/wad réны, azaz 
a hüvely '/2ooá.ttellá.t a felvett lépték szerint 0,2 ат. Ezek követ 
keztében volna: 

a parányosztó 
részelre 

l 2 819 1011 12( 
2,4 I 

 

6,. 
 

а megfelelö _ 
tnérték 0,2 0,6 1,6 2,2 

. Blekben 

 

0,4. 

 

0,8! ‘1 (1,2 1,4 1,8( 2 
 

il parányosztó 
részelre 

13 14' 15 
 

I6! ~17 
 

lsllolzo 2l(22 
 

23 ( 2.. 
 

a megfelelö 
mérték 
бит" 5 I I 

“нaтeьat az odábbolás 2,4" tenne, a parányosztóhúzása: 12, a vnnal 
zó' legközelebbi oszlálylluzásâra volna mozditandó. 

2,8 3 3,2 '3,s 4 4,2 4,4 4,6 4,8 

 

2,6 
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Мekke! ellátva, a szögmásló középpontját a, nz alaphossz i1 
letó végponjára hozván, a vonalzó o pontját a parányosztó’ muta 
tóhuzására vinnök, a szögmáslót pedig a parányosztótol leolva 
Band() távollal odább mozditanók. A réz szögmáslonál az illöleg 
beállitott vonalzó éle szerint mindjárt kihúzható :_1 lávunal; a kár 
tya papirbeli szögmáslónál pedig elöször a látvonalnak megfelelö 
átszuratot (Durstich) kell a felvételilapra leböknünk, a csúcs’ 
helyét pedig, az alaphoszon aból merölegesen emelkedö szél’ 
hosszában vonandó rövid húzással megjelölnünk; minekutánna a 
látvonalok mindanyian e szerint megjegyezvék, fére mozdítatván a 
szögmásló , a lebökött pontok illetö csucsaikkal egybekötve kiad 
ják a kivánt látvonalakat. Hogy a parányosztónak _ mind a két 
oldal felé használhatása végett _ kétszerñnek, vagy egyszerünek 
ugyan de kétszerü számjelöléssel birónak kell lennie, magából 
értetödik. (lásd 48. id.). 

43. ё. 
Legyen (49. id. A) AB egy adott alaphossz, mel» 

lyen a D pontnak és az alaphossznak megfeleló~ 
leg, a legközelebbi osztályhúzásra kijavitott 
C pont, szinte adott; ezen kivül adottak még а 
Е és Fpontok következöleg egymástóli távoluk 
valamintfekvésük_az alaphosszravouatkozólag 
_ ismertek; ~végre az AB alaphossz, a CE és К' 
pontok a felvételi lapra illö fekvésükben már fel 
rakvák (a, b, с, e,f 49. id.) Határoztassék meg a fel 
vételilapon a D pont az adott pontokra vonatko 
zó fekvésében, annélkül hogy a CD távol megméret 
nék vagy CD látvonalon kivül még máshol is fel 
állittatnék a müszer. 

Beállitván a müszert Dböl az adott két pontra E és F, az 
állomást _ a legközelebbi osztály huzásnak megfelelöleg _ ki» 
javitjuk D'hez , de magán a CD látvonalon; a DD' odábbolást 
pedig, valamint az itteni beállitási számot feljegyezzük. A felvé 
teli lapon mindenek elött felezvén az qf egyenest, reá a közép 
böl g egy merölegest emelünk, és pedig _ ha a D'ben fel 
vett szög éles _ azon oldalra , mellyre a d pont jövend, tompa. 
szög’ esetében pedig az ellenkezö oldalra. A с pon1ban szer 
kezzük a Cböl D felé bocsátott ca' irányzatot. (42. §.) Ezután 
a lépték szerint levett ef távolt, elosztjuk a D‘né1 kiadott be 
állltási szám’ kétszeressivel, és ahányasból eredményezett hosz 
szat ismét lépték szerint lefogva, az elöbb felállitott, merö 
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legesre [днesнаk (go); végre oból a sllgárral oe vagy of a с: 
latvonalatátvágjuk d’ben, innét a lépték szerint levett odábbál 
Наt DD‘, megfelelö irányban a látvonalra feltesszük dig , e sze 
rint a Dnek lnegfelelö pont lneghatározódik a felvételilapon. 

Bizonylt./ls. D’.E és Fen keresztül egy kör vonható, 
mellynek középpontja szükségképen az EF egyenest merölegesen 
felezö vonalban fekszik, s pedig D felé ha 1/FD’E<90°, lia pe 
dig \/'FDE>90° az ellenkezö oldalon. Ha továbbá Fben egy érin 
töt HI képzelünk, és erre Fböl merölegesen elneljük FOt , bi 
zonyos hogy a középpontnak ebben is kell feküdnie, és pedig 
ott hol a két meröleges egymást metszi Oban. Már pediа‘; 
(/'F])’E = {HЕЕ = ,/Foe., ha мыt В‘пё1 a beállitási 
száln=ln, lészen: 

ln=tng `/'FD'E=tng _\/FOG; ámde a Aben FOG: 
 

 

t \/'F0G FG FE teh’tm’s FE ’ ét по‘ =——— =— а l = Inn 
D (ю 260’ . 2.G0 

FE _ 
G0: 2 . Е szermt az o középpont meglévén a felvé ln 

teli lapon határozva; a mezei D' pontnak nlegfeleló pontja. a 
felvéleli lapon is ott leend, hol az of sngarral ‘НЮ! leirandó iv a 
cr látvonalat metszi.  

Söt ma?“ Ct is az F иgy Е pontok egyike gyanánt vehet 
jük, annélkül hogy az elöbbi mütétel valami változást szenvedne. 
Egyébiránt ezen eset még egyszerúbben fejthetö meg követke 
zökép: 

Legyen (50. id. A) AB az alaphossz, azon C, A és Dnek, 
1 vagy B és Dnek lnegfelelöleg, a legközelebbi osztályhuzásra ki 
javitott állolnásipont; E egy más ade“ pont AB és Cvel a felvé 
teli lapon lnár felrakott, D pedi5 a lnegllatározandó pont. Dben 
beállitván а. müszert C és Еre, kijavitjnk az állolnást a legköze 
lebbi osztályhuzásra D’hez, és lneglnérjl'ik az odlibbolást (DD'). 

A felvételilapon elöször is a ca' мышцaми és ezen akárhol 
a D.'nél Нado“ beállltásnak lnegfeleló látvonalat (yz) szerkezzlìk; 
¢böl yzhez párhnzamosat ed' vonnnk , lészen d' a feivételilapon 
a pont, lnelly a mezei D' pontnak felel meg; hogy végre a d 
реп! — megfelelöleg а. mezei D pontnak — kiadócliék, d"böl 
megkivántató irányban lnég az odábbtérést DD' léptékünk sze 
rint kell feltennünk. ~ 

Ez utóbbi mт] csak ákkor használható, ha edc szög sem igen 
éles, sem igen tompa; az elsö pеdig ha az EF щит (49. id.) 
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a CD látvonalat megközelitóleg épszög alatt metszi, és C, D~b6l 
'nem igen jól látható. Mind a két mód együtt véve kétszeres meg 
határozást , és igy a D pont igazlására bizonyságot nyújt. 

Ezen műtételt cа.thetometricai hátulnletszésnek 
nevezzük. 

44. §. 

Három mezei pont A, B, C valódi fekvéséhezí a 
felvételilapra már felrakott; határoztasssék meg 
a felvételilapon, egy negyedik a mezón kijelölt, 
és A, B, Cból látható pont, annélkül hogy A, B, Cben 
felálllttatatrlék amüszer, vagy azokból valami 
mérés megengedódnek. (cathetollretricai állomá 
sozás) 51. id. A és B. 

Mindenekelótt Dben A és Bre beállitjuk a műszert, és a 
mutatót  ha nem esnék épen egy osztályhuzásra  a legkö 
zelebbire mozdítván, felkeressük e kijavításnak megfeleló állo 
mási pontot В’; nevezetesen ha e kijavitásnál a tükröt be a felé 
mozdítottuk akkor a D' pont feltalálására elóre az AB egyenes fe 
lé ,_ ellenkezó esetben hátra kell mennünk, továbbá ha a beállitá 
si szög ADB megközeliti az epszöget, akkor az odábbtérést az 
AB közepe felé, külömben ha a szög éles rézsút, ha pedig tom 
pa inkább meredeken kell vennünk. Megmérvén ezután az DD' 
odábbtérést, és a beállitási számot m feljegyezvén, Dhez vissza 
térünk, és B Cre azután A Cre beállitván Inűszert ugyan azt 
tesszük a mit elöbb. Legyen e két utóbbi beállitás’ osztályha 
zási szánla n és}; a felkeresett állomások В” DI" és az odább 
állások DD" és DD“. Ez meglévén kiszámítjuk e hányasokat: 
AB BC CA . ab bc ca 

 a‹”:— _ —— ..ahár  2|u".!n’2p’vby 2m'2n’2p (hati om 
szög’ oldalai közvetlenül meg nem Inérettek, hanem csak a felvé 
teli lapról vehetók le lepték szerint),  és a felvételi lapon 
a megfeleló háromszögi oldalokat ab, bc, ca merölegesell felezzük 
ell, fi, gl: által, s pedig befelé ha a szög éles (illyen p. o. eh Ini 
vel \/'AD'B<90°), kifelé ha a szög tompa (illyenekfi és gl: mi 
vel \/'BD"C és y/'CD"'A>90°); felrakván továbbá ezen merőle 

. , , ab bc ca 
gesekre a klszа.mított hayasokat t. l. eh = , ti = _, gk: .__ 

2ln 2n  2p 
meghúzzuk /zb vagy мы, ib vagy ict, kc vagyrkat, és ezekre 
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Iépték szerint fclrakjuk az odábbtéréseket a végpontokllól kife 
lé, vagy vissza lz, г’, k felé, a mint t. i. _ a nlegfeleló há 
ronlszögi oldalokra vonatkozólag  lnagok az odábbolások is €1ó 
re vagy hátra történtek; nevezetesen DD' == bq, DD" = br, 
DI ‘“ = cs; végre /lg sugárral Í1ból , ii sugárral 1'böl, kael 
pedig kból iveket irlnlk le , lnellyek ha egy pontba metszik egy 
mást neln csak kiadják a nlezei D pontnak, a felvételilapon meg. 
felelö pontját d, llanenl annali valóságáról egyszerslnint bizonysá~ 
got is шашek. _ 

Bi zonyitá s. A, B, D'n keresztl'il leirható egy k0r, пle11y 

llek középpontja AB közepitöl lnerölegesen eláll: Т mennyi . in 

AB 

2ln 

zéppontja az A, B és Dn kereszlül llúzott körnek (43. Hа. te 

séggel; lla t. i. ЕH= , ЕB pedig = {д AB, akkor H kö  

 hát a felvételi lapon eb = з} ab, és ch = tétetik, akkor a 
2ln 

D'nek lnegfelelö pontja d', szükségképen a М sugárral /iból 
leirundó ivben leend. Már most ha az odábbtérés Dtól D'hez, 
DH val egy irányban történhetett volna, akkor al szükségkép а. 
м‘ egyenesben feküdnék, következöleg — ha qb (lépték sze 
rint) = DD', és hq = hb  qb == hd' — dd' = hd; ak 
kor /ly dén átnlenó ivnek sugara volna, s azért d, hból qh 
sugárral leirandó ivbe esnék; álnde az odábbállás (DD') csak'na 
gyából iránylik a Hközéppont felé(nevezetesen ha 1/AD'B kö 
zel van 90°hoz; AB közepe felé mert ezen esetben H közel esik 
ABhez; ha \/'AD'B < 90°, rézsútabban mint AB közepe felé, 
mert ezen esetben a H pontnak a hárolnszögbe kell esnie; végre lla 
1/AD'B>90° nleredekebben nlint a közép felé mert ekkor H a 
hörolnszögön kivlil esik)  azért a D pont is, Hból BH su 
gárral leirandó ivtöl többet vagy kevesebbet távozandik el, mint 
seln az odábbtérés (DD') tészen, valalnint t. i. az igazi iránytóli 
eltérés is nagyobb vagy kisebb vala; ennek következtében a fen 
elnlitett lnód пeнnt lnegllatározott sugár hg, elöre lett odábbál~ 
lás esetében egy kevesé nagyobb, hátra tett odábboláskor vala 
nlivel rövidebb lészen. Mindazonáltal lnivel a D'H távolhoz ké 
pest az odábbtérés igen csekély (1°e2"), azért a valódi irány 
tóli nagyobb eltérés sem okozhat gyakorlatilag érezhetö kl'ilönlbö 
zést, a hibás és valódi odábbtérés között; lninél foдa gyakorlati 
biztossággal felvehetni, hogy lzból hq sugárral leirandó ivben 
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fekszik a dpont. Szinte lgy bizonyitható be, hogy a d pont, még 
z' és kból fr és /cs sugarakkal Ieirandó ivckben fekszik, ott 
leend teм! a kivánt pont, hul e három iv egymást metsи. —— 

Mennél meröebben vэдák egymást az ivek , annál szigorúb 
ban határozódik meg a pont.  Ezen oknál fogva Iegélesbb a 
meghatározás ha a pont a háromszögön belül van , ellenben annál 
bizonytalanabb, mennél távolabb esik a háromszögtöl, söt ha, a 
háromszög körül irható körben fekszik akkor épen nem határoz 
ható meg, mert illy esetben az ivek egymást takarván nem vá 
gódnak; a kör közelében is bizonytalan a meghatározás az тek’ 
igen tompa lnetszése végett. 

Azon kedvezö esetben, ha két beállitásnál p. o. Dböl A és 
Bre, azután B és Cre, a mutam épen nsztályhúzásokra esnék, 
a kivánt pont igen egyszerůen határoztatik meg következölcg: a. 
lz és г’ középpontok kieszközöltetnek mint elöbb , lu're bböl me 
röleges bocsáttatik, mellynek megnyújtásában ha td = bt tétetik ‚ 
d a kivánt pontleend. 

Bizonyítás. Meghúzváu hb /zd id és ibt mivel bd I hi 
és bz = td, 

'azért А hbt ё A Мt és hb = hd 

_I ésAibt§_Aidt ésib“id: 
tehát d vágpuntja a /L és ,'böl /lb és ib sugárral leiraudú lveknelç, 
kövctkezöleg d a kcresetl pont. ' 

Idomolz. 

45 ё. 

Idumok a kis cathetometerrel, következö különbféle ‚штуk 
szerint «cheши fel. _ 

1~ször merölcges rendezökkel, megmérvén az összrendc 
шт. 

2szor meróleges rendezökkel , két egymást ép szög aтt vá . 
gó п1eмени tengelyre vonatkozólag. 

3szor meröleges és ferde párhuzamos rendezök 1т1п. 
4Szer ket cllenirányú sorban egymást vágó ferde párhuza 

uws rendezök áтм. 
5ször cathetometricai látvonalzás és metszés által. 
6'sznr calhct«»||.ciricai hátulmctszés és állomásozás által: 
îszcr Iwríil«:li f\ll||crés által. 

D 
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46. §. r _‚‚ 
1sömód.1\/leróleges' rendezökkel, megmérvén 

6z összerendezöket. (52. id.). 
Legyen 1, 2, 3, 4  egy felmérendö patak. Mennyire lehet 

ahhoz közel alaphosszakat: AB, BC, CD, vesszünk, és vég 
pontjaikat nllgyobb karókkal lnegjelölvén , rAtól B felé nlegvetjük 
a láncot, s A és Bben zászlókat tüzetünk Ie. Mllst 6 kanyarodá 
si pontokból: 1 , 2 , 3 _ mellyekrea segéd rendre fel áll _ az 
alaphosszra lnerölegeseket bocsátunk, és ezek’ távolát Atól, vagy 
is 6 nletszékeket leolvassuk; ugyan ekkor egy másik lánccal, vagy 
alnlak iliányában lnérö kötéllel, rövid távolaknál lecekkel, sö1 
csekély jelentésü tárgyaknál léptekkel megmé1‘iük a rendezöket 
is, s mindezt egy jegyzökönyvbe feljegyezzük. Tanácsosb jó nagy 
Iéptékben 6z egészröl egy felületes vázolatot késziteni, mellybe 
6 rendezök lábpontjaitól rézsut, az 616phosszoп alnl 6 lnetszékek, 
a rendezök pedig 6 lneró1egesel‹ 1r6ny6h6n ir61n611 fel valamint ez 
6z 52 idomban 161h61ó. Eljutván e szerint az elsö alaphossz’ vé 
géllez (B), innét 6 müszert A és Cre beállitjuk 6 h66llít6s1 6z AB 
alaphosszon 6 legközelebbi osztályhúzásra kijavitjuk, és 6z ekkép 
kijavitott állomást az elsö 616phossz’ végpontjáúl, s 6 második' 
kezdet pontjáúl vesszük. A beállltási osztályhuzás’ száma szinte 6 
jegyzökönyvbe irntik. A többi 6 BC alaphosszon úgy történik, 
mint ABn s igy ievább. 

A lnérlapra elöször is az AB alaphosszat rakjuk fel, és Bben 
6 cathetolnetricai szöglnáslóval 6 következö alaphossz’ irányát 
szerkezzük, vagy: 6z AB alaphosszon azon o1d61ra, lnelyre a 
következö alaphossz hajlik , B1ó1 bizonyos távolt p. o. 1iz ölet ra 
klmk fel, s ennek végéböl nlerölegest emelünk’, mellyre 6 h661 
1ít6s1 sz6ln’ és 6nl6 10 ölnyi hosszból eredlnényezö szorzat téte 
tik; az ekkép kiadandó pont Bvel egybekiitve 6 in6sodi1: 61ap 
hossz 1r6ny61 h616rozz6 meg s a 1. _ A szerkezett alaphosszak' 
mindegyikére féltétetnek 6 lnetszékek mindég 6 kezdetponttól szá 
mitandók, ezntán 6 felrakott pontokból merölegesek emeltetnek s 
ezekre jönek 6 meglnér1 rendеzó1‹. A kiadott pontok egymással 
összekötve 6 fellnért idonlot ábrázolandják. 

A metszékek’ és rendezök felrakásáná1 igen jó sííkerrel h6sz 
n61h61ni valanlelly felrakószert: mert a felrakás gyorsabban s 
biztosban történik s a lap össze nenl szúratik. A felvett idoln 6s 
az alaphosszak közé zárt terü kiszánlitása közvetlenül a vázolatból 
llajtható végre, t. i. minden kétkét rendezö fél összegét ln6tsz6 
küll' különlbségével szorozzuk, és e szorzatokat egybe adiuk. 

'. 6 
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Messze terjedö nyilt idolnok u. m. patakok , igen szabályta 
lan határok, utszák, torkulatok ezen mód szermt legkényelmes 
ben vétetnek fel. Ha a tengely mind а, kén nldalára esnének meg, 

\ határozandó peмok, akkor a rendczök fekvése illöleg feljegyzen 
dó a jegyzökönybe. 

. .lj «l~~'»_",g»J' д 
“ ' '\\' . „Бы ffvxüáß. ìßlli 'А r î 47' ё’ . H \fC'r.¿:,|! ‘ .a\ \ .‚ »_ 11 

2dik mód. Két egylnást ép szög alatt vágó me 
(“вы ‘tengelyre bocsátott merölges rendezók ál 
tal (53. id.). . ' .mmefwß д“ 

Kicövekelvén az idomot, egy úttal róla felületes rajzot is ké 
szltänk; aztáu.merölegesen keresztódzó tengelyeket: AB, CD, 
EF , GH , IK . ._ . tüzünk ki mellyekre minden sarkpontból meröle 
geseket bocsátván  mint az idom mutatja _ a metsnékeket a 
lengelyek irányában kifeszített láncról azonnal. Jeolvassuk, s a 
mértékeket beirjuk a vázolatba. Ha két müsszerrel birunk akkor 
eдy üdöben két mütételezö bocsáthat íninden kerületi pontból. me 
îölegeseket az illetö tengelyekŕe, s igya kicövekiés elmaradhat. 

A mérlapon mindenekelött szabatosan szerkezzük a fôteu 
'gelyeket: AB, GH, ezekre jönek illö távolakban a meIlékten 
geнek: CD, FE, végre kétkét meröleges tengelyre а. metszé 
kek, mellyek végpbntjaiból inerölegeseket emelünk, s hol ezek 
megfelelöleg egymást vágják, ott leendnek a kerüIetipontok 
Hogy ezen módnál is a terü kièiámitására megkivántató elemek 
adottak ,' világos. пшмфгд. ~~ 

  
 

3~\likmód.Mel~öleges és fe\'de}1árhuzgl';|os r'e'n. 
dczök általi felnlérés.(54.id.). M.'..\'.,. 

 Ha lehet, az idom leghosszabb szögellöje (AB) vagy benne 
valamelly egyenes út, söt szükség esetében kivüle is valamelly 
egyenes vétetik alaphosszúl, mellynek irányában elejétöl vége fe 
lé egy lánc vagy kötél feszittetik ki. Most a segéd zászlóvjal el 
járja az idom sarkpontjait, és minden pontba egy számjelölt cö 
veket tůz, a mütételezó pedig ugyan azon pontokból merölegese 
Квt bocsát s azok lábpontjaibà szinte olly számú cövekeket tétett 
fůgélyesen. Ez meglévén ismét minden pontra feláll a segéd, а 
mûtételezö pedig az alhidadát vlamelly tetszés szerinti osztfáilyhu~ 
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zásra  leginkáhb 1re  vezetvén, egymásután lneghatáŕozza 
'az állomásokat, lnellyekböl a ségédet egyenes irányzatban, az 
alapllossznn levó zászlót pedig tükrödzésben látja. Ezen állomási 
pontokba ismét az elöbbi számokkal, és ínégvalanli jeggyel ellá 
tott cövekek veretnek , s pedig ferdén nagyobb nlegkülömböztetés 
okáért. Ha két müszerrel birunk akkor két můtételezö által lnin 
den pontnál egyszerre lneghatározható a nleröleges és ferde ren 
dezö, következölegI a kicöveklés elmaradllat, nlivel ekkor a se 
géd csak egyszer járja le a pontokat. Ha mind a két nlütételezö 
jó begyakorlott, s a pontok távolabb vannak egymástól akkor a 
sarkpontokra két segédet küldhetünk; nlellyek. egyike a páros, 
lnásika a páratlan szánlúakat járja le , _.s mig,r ez áll, anlaz 
odább siet. . 

_ Elvégzödvén a kicöveklés, egy huzamba inegméretnek a cö 
vekek’ távolai a kezdetponttól, és egy következö szerkezetü jegy 
zökönyvbe iratnak. Az elsó._rovatba jönek a eövekek számai, a 
másodikba a függélyes cövekek’ t“вы ‚ . a harlnadikba ugyanazoli 
számú ferde cövekek’ távolai a lnéré.s kezdetpontjától , ei negyedik. 
rovatba jönek a lnásodik és harmadik rovat’\nlértékeinek különlb 
ségei. Ezen kiilönlbségek a pontok’ rendezójit adják lneg.lla az al 
hidada 1re vala beállitva. Ha pайg a bgáulfás másIosztáIyhúzá.s__ 
ra történt , akkor az emlitett különlbségek, még a beállitási száln 
ma1 szorzandók. Ha a. Jegyïfôlifll1jw az NN. (idra) 
ferde rendezökkel nem 
akarjuk az idoln’ hatá _ 
rait túl lépni , akkor a metszékek 
segéd z.'1'lszlój:.’itti'ikrödI 

zésbe, az alaphosszi öl | láb öl I „ib zászlót pedig egyenes ’____'”` 
irányzatba Пoтáп, a 
ferde rendezöket az el 
lenkezó oldalra villet 
jük. Szükség esetében 
az alaphosszat meg is 
törhetni, s ekkor a 
felrakásnál a 46 §ban 
mondott szabályok tar s a t. 
tandók szeln elótt. Az idoln szerkezésére a jegyzökönyv második 
rovata a nletszékeket, az utolsó a rendezöket adja. 

A fellnérés ezen nlódját messze terjedö nyllt vagy bezárako 
zó idomoknál hol a kilátás nem akadályzott, rszlslbntossil1ga és ké 
nyellnessége miatt leginkább ajánljuk пaдет) kanyarndásli ido 
mokra a második nlód talán alkalmasb. ~ 

      
 

aY ferdék ’ 
távolai _ rendezök 

Qauilläoowhä vlvllàwwl la ФФФЬФН 

. 

..2 6 " 
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A terü kiszáunltása magábol н }е;yzök6nyvh61 hajtható 
vègre. 

49. §. 

4l11kni0l1. Két ellenirányú sorban egymással 
keresztö'dz'ö ferde párhuzamos rendezók által 
(55. 1d.). 
' Ezen mód az elöbbitöl csak annyiban külömbözik, hogy a 
meröleges rendezök helyett szinle ferdék vétetnek. Tanácsos le 
end a rendezök kitüzésénél az alhidadát 1re beálhtani ‚ mert ek 
kor ha elleniráyúak épszög alatt szelik egymást Mindakét remlú 
cövekek’ megkülömböztetö jeggyel ellátva s egymás felé hajolva 
veretnek le. A mçtszékek mérése úgy történik mint a 3dik mód 
nál. A jegyzö könyv 3 rovatot következö felirattal foglalhat ma 
gába: szrim, elsa", és másod rendú' ferdëk távolui; egy negyedik 
rovat a két megelözö’ tartalékának külömbségét, egy ötödik illy 
felirással: a rendezök a külömbségek’ felét, ~végre egy hatodik 
illy feliratú: a melsze'/eek a második és ötödik rovatból az össze 
geket foglalhatná magába. A felrakásra az összrendezóket, va 
lamint a terü kiszimitására a szükséges mértékeket a jegyzö 
könyvböl vehetni. 

Minthogy a 2dik mód szerint a metszés 45 itt pedig 90 fok 
alatt történik azért ha minden számitás nélkül csupán szerkezés 
útján akarjuk az idomot kihozni , akkor ez utóbbi mml célszerübb, 
6s a szerkezés módja a következö: elöször is az elsö rendů fer 
dék’ távolait felrakván , a metszéki tergelyhez párhuzamosan _ 
mintegy il hüvelknyi távolban  egy vonalzót illesztünk és mi 
után rá bocsátott súly által elmozdulhatását meggátoltukI egy ép 
szögü egyenszárú háromszöget feszülöjével a vonalzóhoz fekte 
tünk , s most az e1só rendü ferdék irányában ponttól pontig moz 
ditván a hasonirányú meröszár éle szerínt ónnal minden pontnál 
vnnalat húzunk; felrakván azután a másod rendů ferdék távolait ' 
is, az e16bь1 munkát ellenirlínyban ismételjük, lesznek az egyne~ 
v\'i kétkét vonal által kiadandó vágpontok, az idom’ sarkpontjai. 

50. ё. 

5l1ik mód.. Cathelometricai látvonalzás és me 
l s z é s á1 t al.  

A 40dik §ban mondottak ide vonatkoznak leginkább. A lát 
vonalakat calhelomeìricai szögmáslóval szelkezzük, egyedül н fó 
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pontokra hagyván a szálmitást. Ha az 1lloln elly terjedelmes és 
szabálytalan alakzatú , hogy fellnérésére egy alapllossz nem ele 
gendö, akkor elóször is távjelekkel ellátandó elly fö pontokat vá 
lasztunk lnellyekböl az 1dolno1 felvehetni; azután egy célszerüen 
választott s szabatosan lnegnlért alaphossz’ végeiböl ama fópon» 
tokra irányzatókat bocsátunk, a 1ett lnérések ésmübevételek ada 
taiból ugyan azon pontok összrendezöit kiszámitjnk, és a lnérlap 
ra felrakjuk. Az ekkép meghatározott pontok  kettö és kettö 
összekötve _ biztos alaphosszakat adandnak, lnellyekböl majd a 
hozzájuk illóen fekvö pontokra irányzatokat becsáthatni. A lnér 
lapon az irányzatok cathetonletricai szögmáslóval szerkezendök. 

Ezen lnódo1 változatos vidékben, vagy hol a vidék alkotása 
csak nénlelly helyekre szoritja a mütételezöt p. o. szölökben juta! 
masan hesználhatni. 

51. ё. 

6dik lnód. Ca1he1onle1r1ca1 hátulmetszés és ál 
lomásezás általi felmérés. (56. id.). 

Legyen G, H, I, K, L egy felmérendö erdöhatár, A, C, D, E 
már nleghatározott, és a mérlapra felrakott szilár pontok, B pedig 
sziilte lnár meghatározott állolnási pont, nlellyböl az egész erdö 
határ K ponton túl átlátható; továbbá A és D Gböl D és E Hból, 
E és F Iböl; végre F és C Lböl (melly p. o. az FC egyenesben 
fekildjék) látilaeo. 

Bben felállván, rendre G, H, I, K nleghatározandó pontokat  
egyenes irányzatba, a legalkalnlasban fekvó szilár pontokatpedig 
tükrödzésbe vesszük, az alhidada’ beállitásait a legközelebbi osz 
tályhúzásra kijavltjuk, s ennek lnegfelelöleg B101 a tükrödzési 
tárgy felé térvén, ezen eltérést nlegmérjük. Atmegyünk ezntán 
rendre G, H, I, K, Lre, s lninden állomásból két látható szilár 
pontra állitjnk be a müszert (p. o. Gböl A ésDre s a 1.) kijavlt 
ván nlindenhol a legközelebbi osztályhúzásra a beállitást, és en 
nek lnegfelelöieg az allomást is Bfelé vagy a11ó1 odább vesszük. 
Végre a 1ett lnérésekböl és lnůbevételekböla nlérlapon43'§. sze 
rint a G, H, I, K, és L pontok meghatározhatók. — 

Legyenek továbbá (57. id.) A, B, C, D, E, F, G már meg 
határozott, és a lnérlapra felrakott szilár pontok; H, I, K, L, M, N, 
0, P, Q, B, S eё)‘ hegyes erdönek kerülete, s minden kerületi 
pentból 3 vagy 4 szilár pont látható nevezetesen Hból G A és B 
Iböl G, B, A és C, Kból A, B és C, Lböl B, C és D, Mböl 
C, D és A látható s a 1. akkor 44. Q. szerint állolnásozlis álial a 
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H pont G A és Bböl meghatározható és igazolható; I _ G, B 
és Cböl meghatározható, igazolható pedig C és Aból, miveI.a 
GIC szög igen tompa s azért nem vehetö. K meghatároztatik és 
igazoltatik B, C és Aból; L, mivel BLD szög ismét igen tompa 
B, C, Dböl csak meghatározható, de nem igazolható, igazlásá 
ra már az elöbb meghatározott I pont szolgálhatna. M meghatá 
rozására, C, D és A szolgál s a t. 

Mind a két mód hegyes és erdös vidékben jutalmasan hasz 
nálható , annál is inkább, mivel szükség esetében a eathetolne 
ternek könnyen szerezhetni magasabb állást mert e végre egy fá 
maszos lajtorja, vagy fa is elegendó szolgálatot tehet. ' 

52. ё. 

7dik mód. Kerületi felmérés (58. id.) 
A felmérendö idomot alaphosszakkaltöbbszög’ alakjában mint 

A, B, C, D, E, F, G _ bekeritjük, úgy hogy a megtörésì szö 
gek, az alhidada’ olly beállitásainak feleljenek meg, mellyek épen 
valamelly osztályhúzásra szolgálnak. Ezután mindegyik alaphossz 
ból az тom’ közel fekvö része felvétetik , a Yázolatba pedig meg 
felöleg mínden feljegyeztetik. А szögellöket u. m. DF, BH, FHt 
megmérni _ ha lehet  elnemnlasszuk. A mérlapon elöször is 
az alaphosszi többszöget szerkezzük, a megmért szögellöket egy 
bevetjük a szerkezett többszög’ szögellóivel, és csak azntán mi 
dön a többszög valóságáról meggyözödtünk, rakjuk fel az alap 
hnsszakra az illetö mértékeket. 

53. ё. 

Legyen A’BC...K egy felmérendö erdei útvagy 
ll a t á r (59. id.). 

Minden nagyobb kanyarodásból az oldalbeli kanyarodások csú 
csán felállitolt zászlókra beálhtjuk a müszert és az állomást _ а. 
múbevett z6,‘; elsö szárán odábbolvakijavltjuk a legközelebbi 
osztályhúzásra. Az állomások’ Мvмaй: egymástól megmérjük , fel 
vevén ez útlal 46. §. szerint a kisebh kanyarodásokat is. A mer 
lapon ' mellyre az út’ kezdet és végpontjai ‚шаr a kerületi mé 
néskor fel valának rakт _ mindenek elött a kezdetpontból (A') 
az út Ш kanyarodásait szerkezzük , nevezetesen elöször is a NAB 
beállltási szöget, meIl_vnél ha ‘A’tól Aig kellett odábbolnunk, 
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A’At NA irányába felrakjuk, Aban 0z AB látvonalat szerkez 
zük, és az A‘ból a megmért A'B.hosszal átmetszvén, _A'Bt l06g 
húzzuk. Bben az А’BC sz6g szerkeztetik 0s ne1a1a0 elöforduló 
odábbolás esetében , a do1og nli01 e16hh i01éz60dó. 1gy folytatjnk 
a do1go1 mig a kimeneti pontra nem érünk "). Ha e kimeneti pont 
Kkoz esnék, holott a kerületi felméréskor K'nál ad0«1ott ki, ak 
kor kisebb eltérés esetében _ minthogy erdei utaknál elválasztó 
vonaloknál ig60 szigorú lneghatározás neln kivántatik _ az 6gész 
01 l060e1é1, a valódi végpont f616 sikkasztván következöleg kija 
vithatjnk a hiha1: lneghúzzuk A’K és A‘K’t, A'Kra minden sark 
pontból merölegest boesátunk, iilyenek Bb , Cc, Dd . _ . , az01án 
b , c, dé0 keresztül A'Kig KK'hoz a bb’ ce' da" párllnzamosa 
kat húzván, ismét A'K‘ra h’, c‘ , d’bó1 ínerölegeseket emelünk 
az elöbbiekkel egyenlöket t. i. Bb'=b'B' , Cc=c‘C', Dd';d'D' 
s a 1. 1észe0 A‘B‘ . . .F'G' . . . I'K’ az út.kijavitott l0e061e ‚ melIy 
re az összrendezökkel telt felméréseket szerkezhetni. 

54. §. 

Egész kerületek felmérése. 

A kîs eathetometerrel egész kerületek is felmérhetök, ha 
klterjedésük nem nagyobb, nlit 0 nle00yiг6 nlég élesb láteszközt 
nélkülözö müszerrel ereszkedhetni, t. i. l0in1eg)’ 20003000 ho1d 
ra. Ha nli0dazo0á11a1 élesb müszerrel p. o. nagy cathetometerrel, 
vagy lпás egyébb szögmérövel, _vagy az 0sz1alla1 0s látcsöves vo 
nalzóval elöre bocsátott hárenlszögellés útján 61eg6ndó összekötö 
és igaz1ó pontokat szereztünk , akkor akis cathetolneter h0sz00. 
1a1a1 részletes fellnérésre, nem korlátozza a kiterjedés. 

De csekélyebb kerületek s helységek’ felnlérésénél is lninde 
nek 61ótt _ a múszer természetehez képesti hárolnszögellés’ út 
ján — 6lleg60dó számlnal összekötö és igazló ponlokat kell l06g 
határozmmk. Illy pontokat a 1egnagyohl› szorgalonlmal kell 0 mér 
lapra felrakmlnk s lneghatározásnk valóságárol magnnkat nlind/en 

*) Ha a kanyarodási szögek kezül valamellyik lgen tompa volna, ak 
kor körül belül küzepére egy z0s2161 tétetünk, s az ekképkéftf 
részre osztott szöggel a 40. §§. jegyzéke’ szerlnt bánunk,' . Terg, 
mészetesen csekelyehb jelentöségíí munkánál az egész szög’ heálli 
lásl számát nem számiljnk kl, llanem inkáhb graplliee szerliemiüllI 
a látvonalakat.    
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kitelhetó mód által meggyóznünk. Ez meglévén a részletes fellné 
rés a 4553. §§ban felhozott módok’ egyike szerintiörténik. A 
'mérlaponi szerkezés pontossága egyedül azon alaphosszak’ fekvé 
sének szigorú meghatározásától függ, mellyekból a felvétel tör 
tént, ezt pedig esak az alaphosszaknak a háromszögelt pontokkali 
gyakor s egymást vlszonyosan igazló összeköttetése által érl_|et~ 
jük el. Illy rendszeres úton az idomok átaljába való fekvést kap 
nak, es az egész épen olly való leend mint minden egyes rész; 
hibák mellyek ne talán egyes idomokban keletkeztek, magukat 
tovább nem terjeszthetik, hanem szárnlazásuk’ helyére szorittat 
nak. Ennél fogva e kicsiny zsebnu'iszertöl örvendetes és 0610 
eredméyeket várhatni, mind azon hajporzás idejů földmérök el 
lenmondásuk’ daeára is, kik valamelly müszer’ belbecsét a fon 
tok’ száma szerint , mellyeket nyom, vagy borltékának térfogata, 
“agy ára szerint itélik meg. Ellenben ha valaki h1ir minö hason 
ló lnüszerrel minden elöleges háromszögellés nélkül a felmérendö 
vidék eдyт szárnyánál kezdve idolntól idomig balad, még a kez 
det ponthoz vlssza nem tér (a mint ezt valóban némeliy kontárok 
ról , különösen honunkban sajálságos névvel felruházott, s általá 
nosan ismert szögtükör’ éretlen s tndatlan proselytáiról hirlelik) ‚ 
az valóban bár minö szorgalom mellett is, a magában csekély es 
elnemmellözhetö hibákat megnelntůrhetö halomra esoportozza, s 
egész munkája alatt nélkülezi azon jótékony és a nnínka folytatá 
sára olly búzditólag ható megnyugtatást, mellyet csak a többszö 
ri igazolhatás és ellenörködés szülhet; ~ illyenek az idomok’ el 
csavarodása és elferdülésétöl megnem megmenekszenek, hanem 
jó remény’ fejebe vakon dolgozva utoljára olly zavarékba keve 
rednek , hogy egyébb menekvésök nem leend , nl1n1 vagy az egész 
munkát más lnüszerrel újlfa kezdeni, vagy reményüket egy tndat 
lan, hanyag és felpénzelhetö vizsgálati küldötségbe helyezve, a 
hibát csellel és hazugsággal eltakarni. Illy esetben azután ne а. 
müszert kárhoztassák , hanem azon balgatag ábrányt: hogy a há 
romszögelés valami céltalan felesleges idövesztegetés. 

A eathetolneterreli mérés különösen, valamlnt más t\'ikör~ 
müszerrel vitt mnnka is átaljában némelly sajátságos jelességek 
kel blr. A me'zei mnnkát csak sürú köd és nagy esö akadályoz 
hatja, a felrakás a lnér1apra üres idöszakokban történhetik, de 
mindég a szobában  nlin1 az idö’ befolyásaitól ment helyen; a 
papir kemény (kártyapa,pír) legyen, mert igy a felragasztás 
szükségtelen lévén, a lap nem szenved annyi változást, és por 
izzadás nedvesség ellen biztositott. 

A háromszögelt pontokat közvetlenül а. felvételi lépték sze _ 
rint rakhatni fel a mérlapra, minél fogva nem szükség azokat is 
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met áttenni, és igazolni a mezön. Nagy része a pontokuak _ ne 
vezetesen minden fópont  lnetszékek és rendezök álы tétetik 
fel, és ezen szerkezési mód kétségkiviil legpontosabb nleghatáro 
zásokat М. llll..u.«>gy a vázolamkban a terü7 kiszánlitására nlár sok 
adatok foglaltatnak , a lap a mértékek’ levétele áтм sokkal kevésbé 
sértetik meg, söt mar kenlénysége nliatt is kevésbé sértödhetik 
meg. A lnůtételezö nlindég egyenes állásban dolgozván , közönsé 
ges ищi akaмцyokoп túl nézhet, szükség esetében székre , pad 
ra, vagy kerti lábtóra, söt l'z'lra is állhat, ml ‚мы szabad kiлáт 
okáén nlagasb növényeket kilŕtani, vagy letaposni neln szüksé 
ges. A lnüszer’ és a llozzá tartozandók’ lnegszerzése, jó karban 
tartás1l _ а. lnérö asиaтoк képest _ csekély; hordozása könnyů 
és épen neln terhelö, azután a felnlérés igen egyszerů menete 
miatt, a munkások Мáma sokkal kisebb, mint az asztali munká 
nál; a můszer felállitása és a velebánás legszůkebb térrel is be 
elégszik, lnezei iparban károkat nem okoz, s igy a panaszok kár 
pótlási követelések elkerültetnek; végre s.zabntossl.'íga. szinte az', 
lnint a minöt a mérö asztnl és a nézgésvonalzó М. Ennél fog“: 
ezen fellnérési mód  a kölcséget és akadálytalan dologlnenetet 
illetöleg  kétség kivül minden egyebb nlódot felülhalad. 

55. 'ё. 
A kis cathetometerreli hárolnszögellés nlódját leginkább a fel 

veendö vidék’ minósége határozza el; nlindazonáltal átaljában kö 
vetkezöleg intézkedhetni: 

Bejárvlin a fellnérendó kerületet, róla egy felületes vázola 
tot készitünk, mellyben az ‘мkм, а. nlesgyék’ elválasztó hatá~ 
rait, különösen pedig azon llelyeket jegyezzük fel, hol akadály 
nélkül mérhetni lánccal; alaphosszakúl olly vonnlatokat jelölünk 
ki a vázolatban, lnellyek az egész kerületet terjedelmes három 
vagy négyszögekre osztják, s ezen kivül a lánccali mérésre al 
kalmas helyekre terjeszkednek. Ezen alaphosszi menetek lnegvá» 
lasztásában még arra is kell ügyelnünk, hogy a megtörési szö 
gek tolnpábbak vagy élesbek ne legyenek, mint аI minöket a lnl'i' 
szerrel nlég vehetni, végre a kilátás mind a két oldalról akadály 
talen legyen. Most ama vonulatok’ kanyarodási és keresztódzési 
pontjaiba, az utakba s föleg oda, hol ezek más irányt vesznek. 
végre olly helyekre, honnét lnindenfelé szabad a kilátás, zászló 
kat tétetünk, s 11edig annál többet, melmél változóbb a vidék; ar 
ra okvetlenül terekednünk kell hogy minden osztályzatból 3 pont 
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látszassék. Az ekkép kitüzött t'áv~jelek, lornyok oszlopok', ní6g6s 
fák, kémények, részint szi16r pontokúl, részin1 61Iom6s01‹l11 
szolgálandnak. ' 

A 40 §. sz6rin1 nl6r lnos1 a k116z6tt vonulatokból, nevezete 
s60 îlZ()kI 6g0600on61li rész616ó1, l0i01 a1611hosszl1,‚1(601,.6 161sz6 
és i1ló16g fekvö pontokat 1610o061z65 és nl61szés 6l161 l06gh61610z 
zuk, összrendezöiket pedig 41. §. szerint kiszámitjuk, de 1g6z16 
súl ng060 6.zon pontokból l06g merölegeseket is 6o6s61060 6z alap 
hosszra, megmérjük a metszékeket. Ha 6 közvetlen l0érés ln6g 
6g06z 6 sz6lnít6ss61, jele hog0 6 lnű1é161 hi661160 06l6, k616l066 
zés 6s61é66n 6 hi661 fel kell födözni. Ha ir600z6s1 akadályok l01611 
ln6ró16g6s6Кe1 nem 6o6s61h6101, két állomásból h616roz60dó ln6g 
n506n azo0 pont, mire 6 két szál0ít6s eredményének l06g kell 
6g06z0i. Az elsö alaphossz végére jutván, beállitjuk 6nl11sz6116 
m6g16rési sz6gr6, s 6 ln0161ó1 h6 nem esnék épe0 6g0 osz1610 
hlizásr6 , 6 legközelebbire vezetvén , felkeressük a 660é5z6tt alap 
hosszo0166nl16 ol16b6o16ss61, a l06g16161ó 611oln6s1. A 0l6660611 
kanyarodási sz65618ig6z16s6ra következöleg intézkedjünk: 

Legyen (60. ld.) ABCD...egy alaphosszi 0o00161, AB 650 
l06glnér1 s nl6r h6sz0611 alaphossz; 6 lnl1sz6r’ 666lli16s6 В661 
A és Cre, ne jusson 6g0 osz1610hńz6sra, 6 legközelebbire vezet 
vén pedig az alhidadát, 16g060 6 megfeleló 6llonl6s В‘ ‚ 1ész60 a 
következö alaphossz nem BC h6n6l0 B‘C. B‘6ó1 ABre ln6ró16 
56s1 elnelünk (B’l\/1) l0in16g0 40—6О 610011; М661 isl0é1 a követ 
kezö B’C 6l6pho55zra az Mm l06ró16g6s1 6o0s61060, nli0dk611ó 
nek 6 hossz61 31. §. sz6ri01 l06gh616rozz0k, l06gl0ér060 még 
B‘nl1, 16001 kell: МB‘2 = Mm2 l B'm"’. Vagy 6 l06g16rés1 s26g’ 
sz6nl161ol06s11 1‹6zepé6e az emlitett 160o1660 (Nhez) z6sz101 1616 
tünk, N~ból mindakét alaphosszra az Nn és Nn’ merölegeseket 
6o6s61060, hossz0k61 31. §. szerént meghatározzuk. М6gl0ér61 
vén Cn és Cn’ 6llni kell: Nn2 l nC2=Nn""I n’C2 *). 

1g0 folytatjuk 6 do1go1 nlig l0ind6n 616phossz661 6 161szó pon 
tokat ln6gn6l0 határoztuk. Az ala.phosszakról 06ln161ott pontokat 
hálulmetszés és 6llonl6sozás 61161 h616rozh6101 nl6g és ig6zo1661 
n1 6 43 és 44. §§. sz6rin1. 

 

") Ha valamelly alaphosszak’ megtörési szöge tompább volna hogysem 
6l0115zerre10ehe16‹1061‹, akkor 6 40. §. szerint dolgqznnk, a kö 
vetkezö csekély módositással: legyen (60 id.) BCD 1110. lgen tom 
рa megtörésl szög; ennek csúesából beálliljnk a l0l1sz6r1 Bre és a 
szög’ szemlátomásti közepébe tůzött N zasz1616, kijavitván az ál 
lomást a legközelebhl osztályhúzásnak megfelöleg. E kijavítolt 61 
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. Végre az elsóelaphossz’ kezdetpontjánál , aközönségesen is 
mert lnódok valalnellytke szerint déli vonalat húzunk, s kitüzzük , 
kieszközölvén egyszersmint végpontjainak öszrendezöi által a szö 
get, lnellyèt az alaphosszal alakit. 

A mérlapon mimlenekelött az alaphosszi vonulatokat szerkez 
zük, nevezetesen: a kezdetül választott ponton'keresztl'il egye 
nest húzunkdéli vonal gyanánt, lnellyre a szöget szerkezzük lnel 
lyet az alaphosszal képez, az ekkép kiadott egyenesre feltesszük 
az elsö alaphosszat, ennek végpontjában szerkezzük a második 
alaphossz’ megtörési szögét, s az új0lag kiadott egyenesre fel 
rakjuk a lnásodik alaphosszat s a t. mig az egész alaphosszi több 
szög elnenl készůlt. 

Az alaphosszak’ megtörési szögei következökép szerkeztet 
nek: legyen az AB’C megtörési szögnél a lnüszer’ beállitási szá 
ma = m, megnyújtván AB’t mintegy 6 természeti hüvelykre Xig, 
Xköl az Xx merölegest elneljük = ln. B’X , meghúzván B’.ret 
lészen ezen egyenes, az AB‘ után következö alaphossz’ iránya. 

Az alaphosszakra elöször is a róluk nleghatározott pontok’ 
lnetszékei jönek, ezek végeiböl emelt lnerölegesekre pedig az il 
letö rendezök. Következik ezután' a hátulmetszés és állonlásozáís 

„мы meghatározott pontok szerkezése (43 és 44 §§.). Ezen pontok 
közül csak azok tarthatók meg, mellyeknél az igazlás pontosan 
kiütött. A mérlapra esszerint felrakott pontok flnom tövel átböket 
nek, s begyi’irl'i'zve, valanli betüvel elneveztetnek, közelebbi le 
нásuk a h:'lromszöggellési jegyzökönyvben jö eló. 

Hogy az alaphosszakon minden lnérést különös szorglilommal 
ismételni, s az eredményekból a számtani középet kell venni , 
mindenki elött та“ van. _ 
Н! " 

56..§. 

A részletes felmérés osztályzatok szerint történik, nlellyek 
' a vidék’ nlinósége, a földlnúvelés külölnbfélesége természe 

lomásból N és Dl~e állitjuk be a můszert, és az alllidadát ismét a 
legközelebbi osztályllnzásra vezetvén , nem az állomàst változtatjuk 
meg hanem lnkább a kljavitásnak megfelelö irányba tétetjük a D 
zászlót, mert önkényünktöl függ az alapllosszat kevesé idébb vaдy 
ol16h11 venni. Ez által azi nyerjük нoгy a 40. §.jegy1.éke rövld 

képletét: x = Щ llasználhaljnk. 
1  m. п 
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ti és készitett határok által választatnak el egymástól. Minden 
egyes nsztályzat ne legyen nagyobb, minthogy a legegyszerübb 
móddal. egy vagy csak néhány alaphosszból történhessék a fel 
vétel, minél fogva a nagyobbak több aprûra osztandók. Egy egy 
osztályzat’ felvételének valósága az alaphosszak’ hibátlan felraká 
sától függ , valóan határoztatnak meg pedig a mérlapon az alap 
hosszak, ha a háromszögellés által kiadott szilár és állomási pon 
мы szabatosan kötletnek össze. 

Az alaphosszak fekvésére nézve _ a hozzájuk legközelebbi 
szilár és állolnási pontokra vonatkozólag _ több esetet külömböz 
tetünk meg. 

1sö eset. A mütéti alaphossz, két háromszö 
gelt pont kатi egyenesben vétetik. 

Illykor a mütéti alaphossz’ fekvése már meghatározott a mér 
lapon, és a metszékek’ kezdetpontjáúl a lláromszögelt pontok 
egyike választandó. Ha mindazomiltal azon két pont igen messze 
volna egymástól, akkor a metszékek kezdetpontjaúl, más alkal 
masban fekvó helyet választnnk; p. o. м (61. id.) MPQ a fel 
mérendö darab, А és B a háromszögelt pontok; legcélszerübben 
választanók kezdetpontúl Met melly hogy a mérlapon is megha~ 
táljozódjék, egy oldalvást fekvö háromszögelt poтbó! meró 
legesen bocsátanók Cct (12. §.) és miután a mérlapon is Cböl 
merölegest éreszténk, a megmért Mct, Cböl А felé vissza vin 
nök; vagy ha irányzati akadályok miatt nem bocsáthátnnk merö 
legest, akkor az alaphosszon olly helyet választunk, mellybŕil А 
vagy Bre és egy háromszögelt pontra (D) мoщáм beállitás épen 
egy osztályhuzásnak мы meg; a mérlapon aт" az alaphossz’ 
akár mellyik pontjából a tett beállitásnak megfeleló látvonalat 
szerkezzük Dböl ahhoz párhuzamost vonunk még dnél az AB 
alaphossz nem vágatik, végre dból /I felé visszük a megmért 
dMt, s igy kiiadódik a metszékek’ kezdetpontja. . 

2dik eset. A mütéti alaphossz esak egy hál'om 
szögelt ponton mén keresztül. 

Legyen AN (62. id) a választott mütéti alaphossz, Á és C 
két háromszögelt pont, M a metszékek kezdetpontja; meghatá 
rozván a C pom összrendezóit Mc és Cct (30. ф), a mérlapon a 
kiszámitott Cc rendezóvel Cböl egy ivet irnnk le (mn), ezt AC 
közepéböl AC félhosszával átvágjuk s Жgy kiadódik a с pont, 
mellyböl ha А felé cMet feltesszük lészen a mérlapon, M a me 
tszékek’ kezdetpontja. . 

Igazlásúl az elsö esetben elöadozt mód szerint még egy pon 
‘ot határozhalnnk meg az alaphosszból, megvizsgálandók a mér 
lapon, valljon a mт' szerkezett alaphusszon jól й! e ki.. 
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3dik eset. A nl111é11 alaphossz egy haromszö 
geit ponton se nléп keresztl'il. 

Az A és B hárolnszögelt pontok, az NP alap 
hssz ugyan azon egy oldalán fekszenek (63. id.). 

Meghatäirozznk az NP alaphosszra vonatkozólag A és B há 
rolnszögelt pontok összrendezóit, azaz: ha M a metszékek kez 
detpontja, Aat a.Mt, és Bbt Mbt; a lnér1apon egy félkört 
trunk ABre s ezt a rendezök különlbségével: (Dd) [D rendezö 
je 5z A, d pedig a B pontnak] átvágjuk cnél; Bere A és B~ból 
merölegeseket emelünk, és rájuk tesszük az illetö rendezöket t.i. 
Aa=D, Bbzd, lészen az n. és Il keresztül huzandó egyenes 
az alapllossz. Ha nlár nlos1 atól b fele felrakjuk az A pont me 
tszékét: aM, lészen a maradék Mb a B pont metszéke, s igy 
M a nletszékek kezdet pontja. 

L) A hárolnszögelt pontok az alaphossz’ külön 
oldalain fekszenek. 

Legyen (64. id.) NP az alaphossz, s М a metszékek’ kez 
detpontja, A és B két háromszögelt pont. Meghatározván a nle 
zön az A és B pontok’ összrendezöit, a lnérlapon 1snlé1 ABre 
egy fél kört l'rnnk, s ezt azon pontból lnellynek rendezóje a fél 
kör felé esik, átvágjuk cnél a k61 rendezö összegével, 1.1. 
Ac = Aa l Bb = D l d ; végre Bcre merölegeseket emelünk , 
és Bb =d, Aa=D tesszük lészen az a és b egybeköttetése által 
kiadandó NP egyenes a kivánt alsphossz, mellynek Bchez pár 
liuzalnosnak, abnek 11ellig a lne15zékek’ össZegév6I egyenlónek 
kell lennie. Ha egy metszéket p. o. atól b f6lé felrakunk kiadó 
dik a kezdetpont is , (M). 

Minll ezen szerkezési ln6dok’ oka világosb, hogy sem azt 
felhozni szükséges , egyébbiránt pedig a szerkezés könnyü gyors 
s lnég is szabatos, és lnivel minden alaphossz közvetlenül a há 
ronlszögelt pontokból határoztatik lneg , azért a пe talán elis kö 
vetett hiba a következö alaphosszakra nenl terjeszkedhetik. 

Q 

57. ё. 

A részietes’ felmérés, lnint nlár elnlittetett, osztályzatok 
ként történik. Szántóföldeknél az aratás ntánni idó1 válasszuk, 
mert ekkor ott vehetni az alaphosszat, 1lo1 legkényelmesbnek lá 
1szik. Mindenekelöt az osztályznlok’ kerületét, a közútakat s a 1. 
egy vagy szükség szerint több alaphosszból hatá.rozzu_k meg. Hol 
a részletek’ szélei egy egyenesben fekszenek, csak végpontiait 
határozzuk meg ezen egyenesnek, mellyen aztán lánenléréssel 
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kieszközöljük az elválásokat; ha a részlelek egyenlékenyen ka 
nyarodólag válnak el egymástól akkor az osztályzat’ egész hosz 
szában vagy széliben .keresztvonalakat tüzünk ki, mellyek végeit 
aeathetometerrel határozzuk meg, a részlelekkeli keresztödzé 
süket. pedig, a keresztvonalok’ egyik vëgétöl a másikig tett lánc 
mérés által eszközöljük ki Egyenléktelenül kanyarodó s igen ren 
detlen elválásoknáknál 16hl) kereszvonalakat veszünk aIaphossza 
kúl , mellyekböl összrendezök által az elválások’ kanyarodási 
pontjait megllatározzuk (48. 49. §§.). A 47. §ban emlitett mód is 
gyakran jó sükerrel használhaló.. 

Ha a termesztmények még állanakra felméréskor, akker 
egyedül a közútakban “eй: alaphosszakból, egyenetlen vidék 
ben pedig calhetometrieai látvonalzás és metszés által határozhat 
juk meg jelesb pontokból a fö kanyarodásokat; csekélyebbek 
nél csak minden 3~dik 5dikét _ valamint erdei útaknál szok 
tuk _ határozván meg, mire a látvonalzás és metszés által ki 
eszközlöt pontok jó szogálatott teendnek. Egyébbiránt többnyire a 
helybeli körülmények fogják a felmérés modját elhatározni; min 
denesetre külön szabályokat adni lehetlen, ki mindazonáltal az 
eddig s kivált az az idomok' felvételéröl mondottakat sajátjává 
tette , bárminö esetben is zavarodásba nem jövend. . 

Rétek felvétele kevesebb'bajjal.jár. Messze terjedö, s igen 
szabálytalan kerületü legellöknél tanáesos leend a kerület’ fö pont 
jait egy belöl vett alaphosszból meghatározni. E fó ponlok ösz 
szekötve , egy löbbszöget képezendnek , mellynek oldalai a kanya 
rndások felvételére alaphosszakúl szolgálandnak;  

Szölöknél talán legkönnyebben fognnk haladni, a szekér 
útakból intézendö eathetometricai látvonalzás és metszéssel. Ha 
a látás akadályzott jó sükerrel használhatni egy hosszú az alap 
hossz menetébe az állomási pont fölé állitandó padot, melly több 
nyire a teendó odábbolásokra is elég Ieend. Továbbá ha a gyalog 
útak nem vagódnak igen élesen az alaphosszal, célszerü leend 
ezen rézsútak kanyarodásiból az alaphosszra merölegeseket ho 
csátni, a meiszékeket megmérni, s a mérlapra felrakni, mert 
ha ezek’ végpontjaiból emelendö merölegeseket a kanyarodási pon 
tok’ egymástóli távnlával átvágjuk, s a vágpontokat egybekötjük, 
kiadódnak a közútak menetei. Szinte igy vétetnek fel kukorica 
földek és gyümölcskertek, fözelékkertek peйg mint szántó 
földek. 

Erdöknél elöször is 52. §. szerint a kerületet vesszük fel, 
különös ligyelmet forditván az alaphosszi többszög összekötleté 
sére n háromszögelt pontokkal; a kivezetó útaknt, patakokat 
s a t. 53. §. szerinl ngyan ekkor határnzznk meg. Az erdö kopár 
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helyein. iparkodnunk kell kivülröli lálvonalzás és 1n61szés által 
Iegalább két pontot, vagy belölröli állomásozás által csak egy 
pontot is meghatározni. Ezen utóbbi esetben lolnbjaitól lnegfosz 
tott lnagas fákon is vehetni állomást. Illy kopár térségeknél nem 
alnlyira fekvésük igen pontos, lnint alakjuk és nagyságuk való 
meghatározása kivántatik; ennél fogva szükség esetében elégsé 
ges leend illy lnagas állomásokbóli beállitását a lnüszernek úgy 
használm' a mint kiadódik ,. s ha a nlntató két osztályhuzás közé 
esnék, a legközelebbi osztályhuzástóli távolának megbecsülése 
által (a két legközelebbi osztályhuzás’ távola részeiben) kieszkö 
zölni a szánlot, lnelly e beállltásnak lnegfelel, p. o. ha a lnutató 
2,4 és 2,6 közé esnék, s pedig a kettö közti távol %el távoz 
nék el 2,4töl, akkor a: 2,4 beállitási szálnhoz 'lnég (2,6 2,4) ё 
= 0,08 adandó, következöleg a beállitási szám megközelltve 
= 2,48. 

Ezen nlód szerint tehát illy pontokat állomásozás, vagy ha 
valanlelly hárolnszögelt pontból rájuk lnár bocsáttatott volna 
irányzat, hátulmetszés által jelen esetre elég szabatossággal ha 
tározhatni meg. . 

Meglévén esszerint az erdö' tiszta térségeben két pont hatá 
rozva, azonnal lehetséges annak felvétele. Ha pedig csak egy 
pont határozott meg, akkor az alaphosszat attól mind kezdetpont 
tól egy háromszögelt vagy máskép valóan lneghatározott pont fe 
1é tüzetjük ki a térségen keresztül. 

Mindezen segedelmek hiányában 53. §. szerint legalábll két' 
külsö szigorúan meghatározott pontból lnegtört aiaphosszakkal vo 
nulunk az erdön keresztül a szabad tér’ ugyan azon egy pont 
jaig; ha a lnérlapon a felrakott alaphosszak végei egy közös pontra 
ütnek, jele hogy a munka nlenete hibátlan vala.  

A közönséges gyakorlatban illy nlunkákra a tájtüt kell hasz 
nálmmk, ha tehát ez elégséges, annál inkább a cathetolneter, 
lnivel ezzel a nllnlka gyorsabban és kényelmesben lnén. 

Helységek felvételére aligha llasználhatni valanlelly nlüszert 
nagyobb kényelennnel, lnint a cathetonletert. Mindenekelött a 
helység kerülete a csak kitelhetö szorgalomlnal vétetik fel, s ez 
_úttal a kijárások és ha lehet néhány kivülröl látszó belstïpontok 
is, u. nl. tornyok, vagy inkább kiálló épületek sarkai nleghatá 
roztatnak. Az úiaknál lnegtört alaphosszakkal befelé vonulván 
iparkodnunk kell az alaphesszakat és azok’ lnegtörési szögeit 
pontosan megmérni (55. §.). Minden egyes alaphosszból meröle 
ges és ferde rendezök által (47. §vagy rövid rendezöknél 46. ё. 
szerint) uleghatározznk az épületek sarkait. 'l‘ovábbf'l lneröleges 
vagy ferde lnegmért Iátvonalokkal a kapnk’ nyilatajn az épiiletck’ 
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ndvarába jntván, azon latvollalokbol _ nlin1 alnphosszakból  
(mellyek kivánat szerint merölegesen vagy részút 1n6gis törhe 
tök) az elóbb emlltelt mód szerint a belosztályzatok sarkait 5 
kanyarodásait, valfunint minden egyes~®ületek s szakaszok sz65 
1616i1 felvesszük, nem hagyván el se|lmit, minek meghatározása 
a felvétel eéljában fekszik. A f6 iißzákból a mellékúrszúk és si 
kátorokba is ágoztatunk alaphosszaieat, Ha pontokhoz érünk mel. 
lyek már kivülröl meghatározottak, akkor azokhnz kötjük alap 
hosszainkat vagy közel lévö alaphosszakból _ mellyekböl t. i. 
látszanak _ meghatározzuk azokat. Fellévén eszerint az 6gész 
helység véve, ha róla eyszersmint helyes vázolatot valamint pon 
tosan beirt jegyzökönyvet is készitetlünk, akkor a nlér1aprai.1‘el 
rakást minden akadály né1kl'11 megkezdhetjük. Mindenekelött t. i. 
a kerületet a kijárásokkal együtt, valamint az onnét meghatáro 
zott belsö pontokat is, ezután pedig a fö és mellékutszák’ alap 
hosszvonulatait tesszük fel; ki fog 6kk0r 11inni a fellnérés 6s 
felrakás’ valósága, a mint t. i. az alapllosszak a nl6r 61ó16g6s6n 
felraI1ott h61sö, vagy akijàrásokon lévó szilár pontokkal összeütnek 
vagy nem. Minekntánna helyes összevágás által az 6l1diggi felra 
kás valóságáról meggyözödtünk minden egyes alaphosszból az 
útszák részleteit, ezntán a kitöréseket az udvarok felvételére, 
végre az udvarokat rakjuk fel. 

Ha valamelly nagy épület vétetik fel osztályzatival együtt, 
akkor a cathetometerrel elöször is annak környékét, azután 
egyenként a folyósokat vesszük fel, s a rajtuk vett alaphosszakból 
egyenes vagy megtört vonnlatokkal a 1akh61y6kh6 h6176l’! azok 
alakját metszékek és rendezök által minden esetben biztosan kön 
nyen és kényelmesbem meghatárnzhatjuk, mint bár minó_ mód.. 
szerint. 

58. S. 
,. 

A méróasztalnall a cathetometert segéd múszer gyanánt nye 
rességgel használhatni, nevezetesen: kertek szölök, knkorica 
161d6k 6rdók s nagyon egyenetlen vidékekben, továbbá hol szá 
nios a látási akadály de kiváltkép helységek felvételénél. Illy ese 
tekben asztallal csak az alaphosszakat vesszük fel, a részleteket 
a cathetometerre bizván; igy nem lévén a mérlap annyira kitéve 
az idö’ befolyásinak, nem is szenved nnnyi változást, a munka lne 
nete nem gátoltalik az idó szeszélyei által, mért idöben melly a 
ni6z6i munkát ellenzi 61é5 házi lnnnk61 nyújt jegyzékíínk tartal 
ma; l11i6r1 is 11 kü1só mnnkára esnpán szép és liszta illó1 5z6nIl1l 
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tnnk vègre a terület kiszálnitására ajegyzökönyv 5ok 6ll61o111161 
birván, valóbb leend a számitás, a nlér16p pedig is1né1 megkl 
lnéltetik. 

,. 39. 
А 1a 1n6 felvételeknél 6 11is ca1he1olne1e1‘rel 61é5 gyors6n az 

6gész 1id6k61 beboritilatni egy felületes hálóval, s lgy elég nagy 
szálnmal szerezhetni kalauzpontokat, lnellyek 6l161 az egésznek' 
vázlata hűség és biztosságra nézve sokat nyerend, s kevésbbé 
gyakorlott nlunkálkodó is haszonvehetö 1616nli1 hozh61 1é1r6; mert 
máskép _ ha a la 1пe felvételre jó begyakorlott egyének nem 
hasznàltatnak, a készitett terkép az illetö tájékkal csak nevére 
leend hasonló. 

A cathetonleter illyetén h6szn61616kor, a felveendö vidék ke 
r6sz1ódzófó útjain, útjeltöl útjelig haladvu s lépteinket olvas 
va, kitůnóbb tárgyakra jobb és bal oldalon, n. ln. nlagányos 
fákra, keresztekre, oszlopokra, hegyormokra, épületekre sat. nl6 
röleges vagy ferde látvonalakat _ bocsátunk, s ho1 célszerünek 
találjuk azokat a fó útak’ más pontjaiból átvágink. Felvesszük to 
vábbá az útak’ megtörési szögeit, s 6 nlegfelelö beállltási számo 
k61 — annélkül hogy a lnutatót a 16gk6z616hh1 osztályhúzásra ve 
z61nók csnp6n 161o161 6 legközelebbi osztályhlîzástól megbecsül 
ve  mint 57. §ban az erdök felnlérésénél) eszközöljük ki. Mind 
ezt jegyzökönyvünk’ adatai szerint azonnal szerkezzük a catheto 
metricai szögmáslóval 6 nlérlapon, a lnint az 6lsö nyugvó helyre 
érünk. ' 

Fö útakból a rézsekbe vonnlunk,_ és 6 fó útakból nézett 16l' 
gyakat meröleges vagy ferde látvonalokkal átvágjuk. Ezen nlel 
lékútakat felvételük n16n 1üs16n1 feltesszük a lnér16pr6, s a ró 
lnk boesátot irányzatokat meghúzván, a pontokat hol ezek a fö 
útakból bocsátott irányzatokkal vágódnak lnegjelöljük. 

Мin16n e felüleies h616 elkészült nl6g egyszer bejárván a 1i 
11ék61, berajzoljuk —‘ a h6rolnsz0g611 pon1okr6 1on61kozó16g — 6 
körülfekvö részleteket; patakekat, valalnint a balon és jobbon 1é1ó 
szomszédföldet is nlnphosszivonulalokból vesszük fel. Ataljában 
pedig az 57. §han mondottak szerint kell nlagunkat tnrtanunk , 
csak hogy itt az alaphosszak’ lelépésével, és a többinek pпszta 
lnegbecsülésével is megelégszünk. Ezen mód szerint több id0b6 
és szorgalonlba kerül ngyan a felvétel, de azt nagyobb haszon 
vehetösége s valósága gazdagon kipótolia.  

7 
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Építésa’ és szaóályozásí teruel: hítůzése a his 
cathetometerrel. 

во. §. 

A kitůzés módja a terv’ külömbségéhez és a helybeli körül 
ményékhez képest külömbözö lehet ugyan, mindazáltal többnyire 
a következö bánás szolgálhat zsinórmértékül. 

Képezzen a 65. id. egy kitüzendó epitészeti tervet. Egy vona 
ш (I. II.) húzván. a terven, mellynek fekvése az épités heylén is 
meghatározható , az idom’ minden sarkpontjából: A , B . . ..F, G 
s a t. merölegeseket bocsátunk reá 0. ln. Aa, Bh, Cct s a t. s 
most a metszékeket és rendezóket bizonyos lépték szerint levé 
ve , sa“t számaik’ és betůikkel egy jegyzókönyvbe lrjuk. 

Az épités’ helyen a kitüzés’ következů 3 mód szerint tör 
ténhetik. 

1sö mód. Az I. Il. alaphosszat a rajta шvó metszékekkel 
egyтt kitüzvén minden illöleg megjelölt pontból merölegest eme 
lünk (12. §.), és azokra a megfelelö rendezöket felrakjuk. Ezen 
mód esak slk helyen használható, hol t. i. annyi vonalat közvet 
lenül megmérhetni. 

2dik ln 0' d. Kitüzvén mint elöbb metszékeivel együtt az alap 
hosszat , a kitüzendö idom’ terjedéséhez képest, mellék tengelye 
kül arra egy vagy több merölegest emelünk, minö p. o. III. lV. 
(65. id.), onnét hol a fötengelyt vágják, metszékek gyanánt rá 
juk tesszük a fótengelyre lehozott rendezöket, igy: dc‘ __ Cc, 
db'__Bb , dg'= Gg s a t.; a pontok eövekekkel ellátvák , szin 
te azon számokkal vagy betükkel jelöltetnek meg mint a f6ten 
gelyen. Most két mütételezó — egyik a fö másik a mellék ten 
gelyen _ rendre a kicövekelt egynevü pontokra felállván meröle 
gest emel, egy segéd pedig zászlóval mindanyiszor a két meröle 
ges vágpontjába lépdel, és helyét cövekkel megjelöli. Igy mén 
a dolog cövektöl cövekig jóval gyorsabban, s még is olly ponto 
saп mint az elsö módnril. _ 

3dik mód. A kitüzési jegyzö könyvben összeadván minden 
pont metszékét és rendezöjét, felrakjuk az alaphosszra (I. II.) 
azon összegeket valamint különösen a metszékeket is, amazok vég' 
pontjába ferdén, ezekébe pedig függélyesen álló cövekeket vere 
tünk , ezenkivül ngyanazon egy ponthoz tartozó két cövek olly be 
tüt vagy számot visel, a minót a megfelelö idombeli pont, csak 
heд a ferde cövekek betüi még valami jellel p. o. veres szinnel 
ellátvák. A függélyes cövekekböl, az alaphosszra merölegeseket 
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emelünk, és ezeket a leghosszabb rendezón túl fekvó IV, V. vo 
пaнg nlegnyújtva, hasonjelü cövekkel látjuk el. Ez meglévén az 
I. osztályllúzásra vezetjük az alhidadát, s a ferde eövekekböl tü 
krödzésbe vévén egy alaphosszi tárgyat egyenes irányzatba intjük 
a segédet ki azonban még két más a megfelelö meróleges 
rendezö végein álló segéd ты is ezen rendezö irányába intetik. 
A hely hol eszerint a harmadik segéd lnegállapodik a kivánt pont 
leend, sziмe nleglelelöleg jelölt cövekkel ellátandó. 

Ezen mód, lneliy egyébbiránt ligyelmet és ügyes segédeket 
kiván, célszerüen használható egyenetlen vidékben, hel egynél 
több irányban csak bajosan mérhetni. 

Ha két lnüszerrel birunk, .akkor az ügyesebb můtételezó a 
ferde, a másik a hasonnevů fügélyes cövekekhez állván mind 
a kettö tükrödzésbe veszi a tengelyen lévö zászlókat, a segédet 
pedig egyenes irányzatába inti. „ 

A kitüzési jegyzökönyvbe az elnlitett összegeken kivül a me 
metszékek és rendezök köztl külölnbséget is feljegyezhetni, s ek 
kor nletszékek helyett ezen külölnbségeket rakjuk fel az alap 
hosszra, nlind a két nlůszer alhidadáját pedig 1re állitjuk, de az 
'ellenoldalok felé. A többi ugy mёл lnint elöbb. 

Körivek _ mert egyébb görbék épületeknél kivált földmun~ 
káknál solia vagy igen ritkán fordúlnak elö _ a 26, 27, 28 §§. 
szerint tůzetnek ki. 

el. ё. 

Valamelly szabályozási terv’ kitüzésére _ az esetek kiilömb 
félesége lniatt _ részint lehetlen, részint neln is szükséges ál 
talános szabályokat felállitani; mert ki az eddig mondottakat sa. 
játjává tette az bár minö esetben is zavarodásba nem jövend, és 
lпeg fog gyózódni hogy szabályozási tervek kitüzésére nщу! csak 
nenl elmellózhetlen valamelly tükör müszer’ használata. _ 
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A kis catlnetometer’ liasználam füg 
gélyes mértani miveletekre. *) 

62. ё. 

1. Az estela” használata uélkül. 

Határoztassék meg egy fa, épület, oszlup, 
vagy más egyébb magassága. 

1sö mód' Határoztassék meg az АВ famagas 
ság (66. id.). 

Mindenekelött a müszert viselöcsapjával a pálca fekmentes 
üregébe illesztjük, és a pálcát kényelmünkhez képest, a rálne 
tszett gyшаk’ egyikéig kihúzzuk hüvelyéböl, s alnl a gombot 
esavarjuk rá , az alhidada jobb mntatóját pedig a bal feloszlás oo 
osztályhúzására vezetjük, végre a fa mellé a földre egy levél pa 
plrt vagy fehér deszkát teszünk, mellynek közepét egy fekete 
mintegy 1 hüvelyk átméröjü kör boritja; most függélyesen tartva 
а. pálcát, és a fa’ tetejét egyenes irányzatba véve, a fától mind 
addig távozunk, ínig a v1sszavert 'sngár a kör’ közepét nem éri. 
Megmérvén most állomásnnk’ távolát a fa közepétöl, és leolvas~ 

BC2 

Cc 

Bizo nyitás. A beállitás’ következtében \/ACB с: 90° ha 
Ш? 

DCt fekmentesen képzeljük, lészen az ACB Aböl: AD=__ 
DB 

+ Cc.  ván a müszer’ magasságát lészen: AB ___ 

ВО‘ BC2 
.___ tehát: AB = AD l DB va°'y AB _ D Cc Ce 

 1 Cc.  

") Kilévén a lds cathetometer’ tervében kötve: az alsó földmérésben 
elöfordnló minden eselrel alkalmazhalása; идy kelle azt lntéznünk 
Мoгy véle az emlitelt körbe vágó függélyes méréseket ls Iel1essen 
tenni, mellyek ll. egyszerñ mértani mód szerint, vедy súlyheg'yl 
csöestelövel, vagy a smalcaldl magasságlnérövel végrehajtl1aiókg 
nagyobb szahatosságot mlnt az emlilett müszereké nem lgénylünk, 
és olly esetekben, mellyek szigurúbb feloldást klvánnak, a his 
eatlletometer elégtelen lévén , а п agyol kell haszná|nunk 
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2dik mód. Hat.'lгoztasssék meg az AB torony~ 
magasság (68. id.) 

Valamelly feknlentes helyen, a lnérendö tárgyhoz nlennyire 
lehet közel p. o. dnél állonlást vesszünk, s ott a tárgyfelé eду 
öllécet fektetünk le , a inüszert pedig olly elökészülettel lnint az 
1sö lnódnál lnondatott, függélyesen felállltjuk. Most A azután Bre 
irányoznnk, leolvastatván lnind a kétszer a helyet (a és b) hova 
a visszavert sugár mutat. Ha a közvetlen mérés által vagy 31. §. 
szerint kieszközlendö feklnentes dF távol = L, a müszer magas 
sága: CD = h , lészen: 

Lvda 

а tárgy csúesának magassága aállomás felett: AF= h 1 h 
L ’ db 

aljának magassága „ BF = h + h 
L b tehát a torony’ nlagassága „ AB=_ ;l'a_ 

Bi z on yitás. Képzeljük hogy CD fekirányos, lészen: 
DC d L d AAeii~AaC«l és A1)= °..Í= ° a 

Cd h 

DC b А B(IDNAbCd és BD = ._ ’ “_=L ° db . 
Cd h . 

L d 18hzi1 Aг=Aв +DF= a + il 

L db 
BF=BD4DF= l1. 

L b következöleg AB _ AF — er = ’ a 
' h 

Ha a tárgy’ alja az állolnással egy fekszlnben van, t. i. ha 
AF a megmérendö magasság, akkor a lnásodik nlübevétel elmarad 

L’da 

h 
 ván, a kivfint AF magasság = I h. Ellenben ha a tárgy 

alja mélyebben fekszik az állonlásnál, akkor az öllécet az állo 
ulástól kifelé kell fektetnünk , mivel a visszavert sngár CD ellen 
oldalára fog esni. A többi megmarad mint elöhh csak hogy BF 
tagadó. 
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63. ё. 

A vathetometer' mint faméro' (dendrometefu). 

Határoztassék meg valamelly fatörzsök’ (AD) 
fe1só 0s alsó átméröje, magassága, s ezekböl tér 
fogata (67. id.). 

A törzsök’ magassága az e1óbb1 §ban felhozott modok’ 
egyike szerint hozatik ki, az elsö nlód sze1in1 volna (B. id.) 

Ao2 

0o 

Az átmérök’ meghatározására, a müszert viselö esapjával a 
pálcagömb’ függélyes ürgébe illesztvén , a törzsöktöl mindaddig 
távozunk, mig _ a ho1’ függélyes tartásakor _ a törzsök’ f61s0 
végét kényelmesen nem vehetjük egyenes irányzatba. Ezen hely 
h01 az egyenes irányzatot úgy igazitjuk a törzsök a1jára,' hogy 
annak sz0101 érintse (aA), a segédet pedig zászlóval 1012 ölre 
Ghez tükrödzésbe intjük. (Segéd hiányában tükrödzési tárgyúl 
egy oldalvást álló fát vagy kitüzött zászlót használhatunk, odáb 

AC = + 0o.  

bolás által felkeresvén az E állomást, mellyböl a törzsök’ széle . 
és a tükrödzési tárgy boritkozva látszik). aG’ irányában egy öllé 
cet (aF) tétetünk a földre fekmentesen (nlin1 aF), és ennnellett 
odább térve felkeressük a 0 állomást mellyböl az egyenes irány 
zat a törzsök túlsó szélét érinti (bB), nlid0n G tükrödzésben lá 
tszik; lészen az odábbolás fltól big a törzsök aljának átméröje 
azaz: ab = AB, a felsö átmérö meghatározására ugyan ezen 
mód szerint a с és d állomásokat, mellyekböl a eC és dD egye 
nes irányzatok a törzsök fejéhez simúlnak kell kieszközölnünk, 
lészen a léeröl leolvasandó ed = CD *). 

  

‘) Ha a fa’ fôágainak illyes meghalározása szinte kivántatnék , egyen 
ként minden ágra következöleg intézenrlö a dolog: 

a) Az ág hossza’ meghatározására, annak iráuyához szemitélet sze 
rint párhnzamosan (a fától olly lávolban Вoдy az ágat kényelmesen 
vehessük egyenes irányzatba) eдy a1aрhoявza1 veszíink, mellyre az 
ag’ végpontjaiból merölegeseket bocsátván, azok’ feklrányos 1l0sz 
szát cathetometrice kieszközöljük, valamint  az elöbbi ё. 2dlk 
mórlja szerint — az ág’ végeinek a mûszer’ középpontja felettl füg 
gélyes magasságát is. (Ha az állomástól az ág’.megfe1elö végéig a 
fekirányos lávul =D, a můszer’ magassága = h ‚ és a hossz nelly 
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A törzsök téгfogatának kiszánlttása ugy intézhetó lnin1 vala 
lnelly csonka kńpé. Ha tehát az aisó átmérö =D”, a felsö __ d", 
a lnagasság = Н‘, lészen köblábakban a térfogat : 

I в“ 2 du 2 r~____1_)Il 2 а“ KIC~.,.I'l'[I Т‘ + Ё п + ì n>(12)_4 1rva$Y 
22 

._ _________. I и 2 I, „I ‚‚ _ 324.12.12 H [(0 ) +0] V+” а 1 "ш 
кlС __ н’ HD" + 4")2 _ D".«1"l. 

64. ё. 

2. Az estela' Íuzssználatával. 

11. ё. F szerint ha az esteló talpán lévö lnutatót az nlhidada’ 
' illetö o osztályhnzására vezetjük, s az alhidada’ jobb mutatóját 

I 

ugyan azon vég’ můbevételekor a lécen kiadódott = p, akkor a ki 
. . P . . 

vant magassag = D). Ha mar most az ag’ keresett hessza 

= L, a lnerl'llegesek' feklrányos távolal  az ágvégeklöl az ala 
poszig : э: és X, ugyan azon végek magassàga a müszer’ közép 
pontjs. felett y és Y, végre az alapllosszon a merölegesek egymás 
lóll távola = a, akkor _ a mint könnyen belálllató: 

1. = \/a’+‹Х  x)"+tYyr. 
h) Az átmérök’ meghatározására, azon képzeleti sikba melly az ág 

végét körül belül merölegesen szeli, eдy rudat állitunk, s pedig 
olly távolban liogy az áglól a r1'ldra bocsátható meröleges, azt a 
můtételezöhez illö magasságban érje. Levévén most pálcájáról a mü 
szert, és alhidadáját °<>re állllván, hüvelyével a rńdra lllesztjük, 
s most a rúfl egylk végét tükrödzésbe hozva, annak llosszáhan ad 
dig csúsztatjuk odább a lnüszert, mig az egyenes irányzat elöször 
az a; alsó azután feisö szélét nem éri‘ Az ekkép kladott két állo 
lllása a müszernek megjelöltetik a rudon, lészen e két jel közti 
távol az illetö vég’ átméröje. Minthogy a rndat csak szemitélet sze~ 
rin1 hozzuk a megkivántató fekvésbe, ezen kivül az ág seln mlndég 
egyenes s héjjának redvessége a szélek’ éles vélelét úgysem engedi 
meg, azért szigorú eredményt itt követelui nem lehet _ mlt eddig 
fanlérö nem is adott; de nem is szükséges mert fák megbeesìilé 
sénél csak megközelitö eredmények kivántatnak. Ennél fogva s ca 
thetemeter famérö gyanánt ls méltlln llasználható. 
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a bal oo osztályhúzásra állitjuk, akkor illöleg kijavltott müszer 
nél, az irányzati vonalnak az estelö tengelyével párhuzalnosnak 
kell lenníe, a buboréknak. pedig a tükörvonal által felezve kell 
látszania a tükörben; ennél fogva felállitván a müszert az emli 
tett mód szerint, ha a nézge’ hasadékán a tükörvonal felé nézve , 
attól az estelö vágányában a buborékot felezve látjuk, az egye~ 
nes irányzat fekmentes leend. Ha már most a nézgét _ a mü 
szer’ csapja körrüli forgatás által _ lejebbitjük s igy az egyenes 
irányzatot egy magasban fekvö tárgyra emeljük, akkor a vágány 
közepéböl,elmozdúlt buborékot csak az által vezethetjük vissza, 
ha az alhidädát épen olly szöggel feljebb emeljük, mint a minó 
vel a nézgét lejebbitök. Ezen szög nagysága _ emelkedési szög 
_ nyilván azon iv által adódik ki , mellyet az alhidada’ mntatója 
a linlbus’ felnsztásán ootól» kezdve lelr. Ha teмt az alhida' emel 
tetésekor a mutató и osztályhuzásra jö, akkor annak távola a 
felosztás otól = 1 arc. tang’m, fekmentes irányzatkor e tá 
vol= ; arc. tang. oo = 45°, s igy a magassági szög = 45 _ ; 
ftng o nl. Р. o. ha ln = 1,5 akkor a magassági szög = 45° _ {г 
yftng. 1,5 = 30° 55'. 

Továbbá ha az irányzati vonalat a nézge’ emeltetése által le 
jebbitjük, akkor az alhidadát is lejebbitenünk kell hogy a bubu 
rék helyre álljon; ezen esetben az ág’ jobb mntatója a limbns’ 
külsö felosztásán adandja ki a lejebbltés mértékét, s ha az emli 
сett mutató m osztályhuzásra esnék, lészen a megfelelö mélységi 
szög = 45° _ ё \/'tng. nl. 

Emelt és lejebbitett irányzatuknál a tükörvonal nem mutat 
kozik ugyan többé az estelö vágánya közepén, mindazonáltal a 
buborék’ játéka még a tükörben (s pedig lejebbitéskor az I. osz 
tályhuzás alatt de valódi helyén) , leend látható, mi magassági és 
nlélységi szögek’ meghatározására elegendó; nevezetesen látszik 
még a nézgétöl a buborék játéka 0„ osztályhuzásigi emelésnél és 
lejebbitésnél, következöleg a magassági és mélységi szögek leg 
nagyobbika, melly még e mód szerint a müszerrel vehetö, = ё 
\/'tng. 1,4 = 36° 6’. ' 

Hogy az 'imint emlitett határon túl, a legmeredekebb hajlá 
sokra is, mellyek az alsó földmérésben nlé; elófordúlnak, ter 
jeszkedjék müszerünk, az estelö’ rézsuti beállitására az alhidadán 
a o huzás mind a két oldalán még két osztályhuzás: 20° és 30° 
találtatik. Ha t. i. az esteló’ mutatóját job bra 0 huzástól a bel 
sö (20°) vagy külsó (30°) osztályhuzásra vezetjük, akkor az este 
lö tengelye az irányzati vonalhoz 20° vagy 30°al hajlik ki felé; 
köyetkezöleg hogy a buborék’ hellyre álljon, az irányzati vonal 
8 fekiránytól 20° vagy 30°~al lejebb viendö. Ezen államlń szöget 
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tlilhaladó lejebbltések, az alhida1la7 bal nnltatója álы а Iimbns’ 
külsö felosztásán, közönséges mód szerint adódnak ki. Ha .az es 
telön azon állandó szög = ф, és az alllidada’ пмatом p. o. 
т osztályhuzásra jutott , lészen a mélységi szög = Ф + 45°  .fr 
(fing. ln.  

Emelkedéseknél az estelö lnntatóját otól balra 20° vagy 
30°ra állitjnk, s ekkor ha a beállitás’ következtében az alhidada’ 
jobb nnltatója esik m osztályhnzásrly., akkor az emelkedési szög 
szinle = Ф + 45 — 4 l/lng. ln. ‘N I ' ‘ 

Ezenintézkedés által nlagassági szögeket lndszerünkkeTegész 
64°ig nlérhetni , lni az aisó földlnérés bárminti esetéb'elitúlságo . 
slm elég. 

A fentebbi képlet szerinti szálnltások"elkerl'ilésére hátnl Сaм“ 
egy segédtábla találkozik , mellyben azon nlagassïgi. es lnélységi 
szögek, mellyek az estelö o vagy 20 vagyß() fokrai beállitása 
kor a lilnbns osztályhnzásinak nleglelelnek,I valalnint .azon szö 
gek’ 1000 sugárra kifejtett érintói (adott feklnentes távolra a ma 
gasság), pótérintöl (adott nlagasságra a feknlentes távol) és for 
ditott fel hnrjai (sin. ver.) (levonat a ferde távolból a fekirányos’ 
kiadására) foglaltatnak. A tábla szerkezete szenlbetünö, llaszná 
lata pedig a következö §§ban log elöterjesztetni. *). 

55. §. 

Cathetometrícm' lejtmérés. 

I. Fekmentes irányzatDkkal. 

Határoztassék 'meg A és B magassága között 
a külölnbség (70. id.). 

_ 1. A 62. §. szerint összerakott nlüszert a m agasabb pont 
ban (A) a lejtnléreti lécet pedig (B) a lnélyebb pontban állitjuk 

‘) Hoгy az estelö buhoréka’ зaмka je мамаши midön az eщe“)! ora 
állitjuk nagyobb hajlást 25 foknál _ s midön 20ra állíljuk 45 fok 
nál ne vegyünk. Hajlásoknál mellyek 3035 fokat túlllaladnak, 
30 fokra állitsuk az estelöt. 

Megemlitendo' hogy ámbátor függélyes valanlint fekmenles mtité 
leleknél amůszert botján szabad kézzel tartva is llasználhatni; nlég 
ls a můtétel szabatosságra nézve веkat nyerend , ha a botállását 
har minö egyszerů állvannyal megszilálwliljllk. 
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fel, és a múszer’ pítlcaiát függélyesen tartva vagy inkább megál 
landósitva, az egyenes irányzatot a lécre bocsátjuk, s nlos1 a 
müszert csapja körül emeljük vagy lejebbitjük mig n buho 
rékot a vágány közepén nenl látjuk; ekkor a segédnek jelt adunk 
hogy a Iéc’ tábláját emelje vagy lejebitse, mig annak középpont 
ját nem ér1 az egyenes irányzat. Leolvasván a lécmagasságot, 
ha ez utóbbi = h, amaz = l lészen A magassága B felett 
= lh. . 

2. Ha a nl1isz6l” és léc’ állomását egymással felváltjuk, és 
megiartva a müszer’ elöbbi magasságát (h), 1‘ az ujolag ki 
adott lécmagasságot jelenti, lészen islné1 А pon1 magassá 
ga B felett = h _ 1‘, következöleg A pont magassága B fe 

 1h+h1' 1—1’ 
lett = _ = 

2 2 

ságok’ félkülömbségével. 
Ez utóbbi ln6d szerint legfóbb 4 lábnyi esést de két annyi 

szabatossággal határozhatni nl6g nlin1 az 1. mód szerint. 
3. Ha a müszert А és B közti középre, vagy az AB vonalon 

klvül, a középtöl oldalvást, a lécet pedig elöször Anál azután 
Bnél állitjuk fel, és a 11ih1l11 mindakét helyen egyenes irányzat 
ha hozzuk lészen ha /Lnál a 16 cln agas ság =: 1’, Вné1 = 1: 
А pon1’ magassága B felett = 1 — 1‘, azaz: egyenlö a léc 
magasságok külömbségével. _ 

Ezen módnál a magasságok külömbsége a léc egész magas 
ságát kiteheti és a két pont közti távol, két annyi lehet, mint az 
61sö módnál, de ollyan ellenörködést, mint a minó a második 
módnál Yagyon, _ csak ismétlés által érhetni el. _ 

4. Ha A és B között a távol igen nagy, akkor azt szaka 
szokra osztván, az 1, 2, vagy 3dik mód szerint intézhetjük a 
dolgot, lészen az egyes eredmények összege A és B között a 
magassági külömbség. _ 

Ezen összeadásnál következö egyszeńisitéseket tehetni. _ 
01) Ha az elsó módszerint n állomást vesszünk, és a léc ma 

gasságát rendre: lI 1"1" _l ’“, a két vég pont között pedig a ma 
gassági külömbséget xnek nevezzük lesz х=1‘ 11"+i“‘ . . . | 
ln _ nh, mellyból ha tagadó eredmény válik , ennyivel az n1o1só 
pon1 magasabb leend az elsönél.  

Д) Ha a 2dik mód szerint A1ó1 B felé a léc magasságok 
._ L, L', L”, [1‘“, Llv,.. . L" amazok pedig = l, 1‘, 1", 1‘“, 
1“, . _ . 1" lészen: 

 azaz: egyenlö a lécmagas 
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X = [(Ь+Ь‘+Ь“+Ь‘” + L"+ _ . . lL”) 
(ll1'l1"ll'"+l“' + . . . 1") ]: 2 

у) A harmadik mód szerint 
x=(LiL’iL"+L”’l . . .L")  (Ill’+l"+l"'+ . . . i 1") 

11. A hajlási szög, és az adott o és p pontok közti 
hossz lneglnérése á1tal.(69ikidolil.). 

Az estelö talplelnezének lnutatóját, az op egyenes hajlásá 
hoz képest (teklntetbe véve az elöbbi §. jegyzékében emlltett lneg 
jegyzést) a nlegfelelö osztályhuzásra tesszük, nlagát a lni'iszert 
pedig a 62. §. szerint rakjuk össze, azw és y vagy h‘ (1.. idom) 
csavarokat lneg eresztvén. A lejtnléreti léeen a tábla közepét a 
lnüszer lnagasságára elneljük, vagy lejtnléreti lée hiányában akár 
minö rúdra, vagy botra a lnüszer lnagasságábaп egy irúnyzati 
táblácskát tüzünk. *). ~ 

Felállitjuk lnost a müszert p. o. oban, a segéd pedig a rúd 
dal p pontra áll; az egyenes irányzatot a segéd felé, és pedig _ 
a müszert viselö csapja körül illöleg emelve, vagy lejebbitve épen 
a tábla’ központjába igazltjuk, s azután a nlegeresztett y vagy b' 
csavart meg húzznk.~ 

Most az alllidadát elneljük , vagy lejebbitjük mig a tükörben 
nem látjuk a buborékot már helyére állani, ekkor meghúzván 
az ‘ш csavart (1. idom) és az egyenes iráuyzatot szüntelen a tábla 
közepére igazitván a parány mozgató illö forgatása által tökélyes 
beállásra birjuk a bnborékot. Leolvassnk most a mutató állását, 
s ezt a segéd táblában felkeressük , mellette találandjuk a megfe~ 
lelö magassági vagy mélységi szöget, lnellynek sinusversusa, op 
ferde llosszával szorezva, s 1000el elosztva kiadandja a mennyi 
séget, lnellyel annak hossza lпeg kisebbltendó, hogy az o és p 
pontok fekmententes távola adódjék ki, ezen fekmentes hossz pe 
dig a szög érintöjével szorozva és 1000el elosztva, azon magas 
ságot adja ki, mellyel az egyik pont (o) в, lnásiknál (p) magasab 
ban áll. _ . . 

") lily irányzali tábla épen идy készithetö mint valamelly lejtméreti 
léctábla , söt szükség’ esetében kártya pabirból ls, s ekkor köze 
pén egy kicsiny, felülés alól kevesé nagyobb lyukkal látandó el _ 
Az elsövel illö nlagasságban a rúdba eresztett töre tüzetik , a két 
nagyebll lyukon keresztiil sz.gekkel a rúdhoz szorittatik  
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Ha a mnlató két nsztályhuzás közé „Зik, akknr a legköze 
lebbi nsztályhuzástóli lávolát, azon két oszláIyl\úzás távolának 
negyedrészeiben "изg itélvén, regula falsi által ama két osz 
tályhuzásnak megfelelö fiigvéifyeiböl , a kiadott beállíttásnak meg 
felelö fügvényeit ki hozhatjuk megközell'l_öleg_ _ 

Legnagyobb a штl 1 és 1,l között, mellynek 1 fok és 22 
pere felel meg, minthogy pedig aznn távol negyed részeit még 
biztosan megitélhetni, azért a javitásban csak lâal, lehl“ a ma 
gassági, vagy emelkedési szög meghatározásában legföbb 9pereel 
hibázhatni, már 11edi; ez topographicai célból mérendö hegylej 
töségeknél _ s csak ezen eélra kivánjuk e módot használtatni , — 
tekmfetbe nem vehetö. A jegyzékben *) felhoznlt példák a mon 
dott számltást körülményesen megmutatják. _ 

Ha az imént emlitett , s a jegyzék 2ik példáiával felvilágosi 
tott bánás mód nenl találtatnék elégségesnek; p. o. gyengébll 
hajlásoknál, hol nagyobb szabatosság kivántatik, akkor a mû 
szert minekutánna l1leíl‘t mód szerint a ferde egyenesre illöleg lnár 
beállitottuk , _ olly irányba forditjnk, mellyben 1()_15 ölet meg 

‘) lsö Példa: Legyen op egyenes hajlása 2030 fok; az álllidáda 
mntatúja épen a 4lk psztályhuzásra eslk , és op ferde hoмпa mérés 
aтм 45 îìlnek tnlállatott. 

A segéd tabla szerlnt a 1lk osztályllúzásnak, és az eslellö be 
állitásának 20 fokra, 27 fok 1 pere mélységi szög, 109,l Sln v er 
vagy is a levonat; 510 magasság (érintö) felel meg, következöleg 
a megmért távolraalevonat = 109,l X 45: 1000 = 4,9; (eмt а es p 
között a fekmentes távol : 45  4.,» = 40,l“. _ 
o magosságap felett : 510. 40,l: 1000 : 20,..". _ 

2dik Példa:opllajlása szemlálomást kisehb 20°nál 
következölegr az estelö vra állittato tt; a mutató 
kétosztálylluzásl,3 és 1,9 köиé'esik,.«. pedig l,;tól 
1,@ 3l"_eÜlé az egész távol I/rével.  Ferde hossza opnek 
: Е) .  

l,s~nak a segéd táblában 14°32' mélységi szög; 1,9nek 13° 52’ felel 
meg, következöleg ha a valódi mélységi szög : х, és 1,» és 1,@ 
Кбайт a lávol = d; lészen re gula fa l si szerint: 

di И d = (14°32‘  13°52’: (14°3‘х) mellyböl 
x = 14°22‘ a kereselt mélységi szöv. 

a levonatra szinte azon mód szerlnt Ы! 4: 1 : (32,о  29,1): (32‚о  х) 
lnnét x : 31,1 

a magasságra 4: l : (259  247): (259  х) és 
х = 256, tehát a megmért távolra a levonat 

=3l,.. Х 35: 1000 = 1,0955 vagy igen közel l,| öl 
a fekmentes távol : 35 _ 1,. = 33,9 öl és .. . 
o magalságap felett : 256 X 33.9 : 1ОО0=8,мя vagy igen közel = 8,1“ 
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Iehetós feklnentességben lnéгhetni; ezen szorgalmasan megnlért 
távolra lejtlnéreti léccel egy segédet küldünk, és a tábla közép 
pontját azon egyenes irányzatba intjük lnelly a bnborék beál 
lásakor adódik ki _ a Iéc lnagassligát pedig a segéd áltál lneg 
nlondatjuk; _ Most a jobb nlutatót oore állitjuk, és a tábla kö 
zéppontját lijjólag afekmentes irányzatba intjük, lnire 6 Iéc ma 
gasságát isnlét leolvastatjuk , és a két lnagasság külölnbségét ki 
eszközöljük. Legyen e külölnbség = ö a nlegnlért távol = d, a 
meglnért ferde hossz L, és az elöbb bocsátott ferde irányzat 
hossza = I, a keresett lnagassági külölnbségi X, a két pont fek 

Ö? 

irányos távola D lészen I : \/,}2+52= d_,__2__; mvábbá 
д 

L: Х=1: д ilmétX=L >< 1_ hasonlókép 
d 

1‘1 1)=1: d innétD=L><_l_; ._ 
A Iejtmérés harmadik nlódja, lnelly által nli'iszerl'ink egyszers 

lnint távolnlérövé válik _ a _jegyzékben Ilozatik fel; egyébh 
iránt ez a kis cathetonleter erejét túlllaladja, a nagy nlindazonál 
tal e célra is kielégitöleg leend használhato. ~ 

 

 

 

'*) Határoztassék leeg A és B között a fekmentes tá 
vol, és a magassagl kül ömbség (71lk idom) 

Aban a lпüszert, Bben рай; egy póznát állitunk fel, mellyen 
a csak lelletö  mlnt egy 10'távolhan két irányzati tabla vagyon~ 
Aból ilányzatokat bocsátunk mind a két láblára, s a lnegfelelö ma, 
gassagl vagy nlélységl szögek érlntöll a segéd tábláhól ki keres 
sük. Legyen m az alsó táblánál , п a felsöllél az érll1tö; továbbá 
a táhlák egymástóli távola CD : I, az aisó tábla távola a pòzua 
aljától CB : Ä, A és B közölt a fekmentes távol AE : L, a lua 
gassagl külömbség BE = 11‚ és a müszer magassaga Aa : h, Ié 
szen lla ae fekmenteseu gondoltatlk.  

Dae АЫН De = ae. Ing I/Dae = I.n a 
Cae ¿Äböl Ce = ae. tng l/'Cae = L.m tellat 
De  Сe : | = Н (nm) innét 

I 
L = s igy_ 

nm 

l.m 
Ce = 

nm 

lm 
BE=H=CeIellCB: _IIl1=LmI|l_¿. 

I1 _III 
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Mikép haszndlandó müszerünk szélvényezésre, könnyen át 
látható az eddig mondottakból, miért is cнa1‘ azt emlitjük hogy 
ha a szélvényezendö menet fövonulata nagyobb hajlássál hir, ak 
kor a közötti pontok magasságait célszerůbben határozhatjuk meg 
részsirányzattal, (melly épen egy osztályhuzásnak felel meg s a 
fövonulattal körül belü! egy hajlásn ,) mint sem fekmentes irány 
zattal.  

66. ё. 

11a valamelly dült lapon bizonyos lejtöségů vonalat kell fel 
találni és kitüzni, annélkül hogy valami különös szabatosság ki 
vántatnék, mint 'p. o. välalnêlly hegyút vonulatának elöleges meg 
határozásánál s a t. illykor igen jól használható a kis cathetome 
ter. Legyen p. o. a kivánt esés 3 hüvelyk 1 ölre=%’24=0,0417. 
Ezen számot a segéd táblában az érintök’ rovatáball felkeressük , 
s ott fogjuk találni a megfelelö osztályhuzást = 12 és az estelö 
nek 0rai beállitását. A feltalált osztályhuzásra emelkedésnél az 

01hi000a jobb mntatóját, lejtöségnél ped1g az ág jnbb mntatóját 
állitjuk be. Ha mindazonáltal az érintök rovatában a lejtöség épen 
nem találtatnék, s az elöbbi §. második példájában emlitett mód 
szerinti meghatározása a mutató helyének, nem volna tetszésünk 
szerint akkor valamelly sik helyen I0 _ 15 ölnyi alaphnsszat 
szigoruan megméretünk, és a végpontok egyikén a müszert, má 
sikán a lejlméreti lécet állitjuk fel ; az egyenes irányzatot 
(56. §. I. 1.) szerint fekirányba hozznk', a léctábla középpontját 
belé intjük, s innét azon magassággal melly a kivánt esetnek а. 
kimért távolra megfelel, a táblát feljebb vagy lejebb tétetjük a 
mint esés vagy emelkedésröl vagyon szó. Ezután az egyenes irány 
zatot a tábla közepére igazitjuk az alhidadát pedig megfelöleg 
emeljük vagy lejtjük mig a buborék benem áll. Az egész mütétel 
alatt az alhidadának meg kell maradnia ezen állásban , a tábla pe 
dig a müszer magasságában állandósittatik a léere, és ebben szin 
te az egész mütétel alatt megmarad. 

Most az adottkezdet pontban felállitván a müszert, segédün 
ket a léccel véleményileg 0 megfelelö irányba s pedig a legköze 
lebbi távolra _ mellyben jelt tétetni akarunk kiküldjük , s botun 
kat fügélyessen tartva hogy a buborék beállhasson, utána irányo 
zunk, s ha az irányzat a tábla középpontja fölé vagy alá esnék, 
a segédet fel vagy lemenetre intjük mig a középpontot elnem ér 
jük. Ezen pont egy karóval jelöltetik meg. Innét a segéd a máso 
dik 3ik távolra s a t. megyen, aml'iszer pedig mindaddig meg 
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marad helyén lnig csak a nézge hasadékán vilagosan Iátszik a 
tábla középpontja, és a letüzött karók az egyenes irányzattól nenl 
állnak férébb lnint azon távolnak И, vagy YSával mellyben az utó 
szor felállitott lée a nlüszertöl vagyon. Ha egyszer a segéd ezen 
határt elérte, akkor a lnüszert az utószor nleghatározott pontra 
helyezvén úgy folytatjuk a dolgot lnint az elsö állonlásból. 

Ha valamelly lejtö lapon fekirányt kell kitŕiznünk a dolog me 
nete szinte az, csak hogy az estelö ora az alhidada jobb muta 
tója pedig a bal oo osztályhuzásra tétetik. 

,Hegy fel/vétel. 

51. ё. 

Hegyek felvétele a kis cathetolneterrel hárolnfélekép történ 
hetik a) Ieitnléreti görbék vagy is feklnentes rétegekben b) a lej 
tök megmérése által, c) hajlásvonalok által. 

Az elsö lnódnál az egész hegy körül fekmentes vonalok tü 
zetnek ki, s felvéve a mérlapra rakatnak. A lnásodik nlódnál a 
Iejtök hailás szögei , és azok ferde hosszai nléretnek meg, 
nlellyek azntán feksikra lellozvák, a mérlapon a már felvett 
hegygerincek völgytorkulatok s hegytalpak által ábrázolt vá 
zolatba valódi irányukban felrakatnak. A harlnadik nlódnál na 
gyobb függélyes távolokban néhány lejtnléreti kanyarékok tüzetnek 
Ie, és lninden két két kanyarék Кбит, а. csúcsokból és gerincek 
bel kiindnló irányány,okban megnléretik a lejtök hajlása, lnire ezen 
hajlásokból, és a kanyarékok függélyes távolából, kihozatik a 
Iejtök fekmentes proiectiója, és a lnérlapra felrakatik.  

Az elsó mód hiven s.értelmesen adja ki a hegy’ felsejének 
alakját s azért ha a felvétel technicai célból történik leginkább 
szokott használtatni. A második mód valanlelly hegy különlbözö 
Iielyekeni ji'lrllatóságat Iegvilágosabban tünleti elö s lnegengedi a 
mérlapon a Schraffirnlód közvetlen alkalnlazását s azért to 
pographicai felvételeknél használata igen c'éIszerl'i. 

A 3ik mód leginkább gyorsl'tja a felvételt de szabatossaga az 
elöbbieknél csekélyebb , s az ábrázolandó hegynek csak felületes 
de hadi célokra kielégitöleg használható vázolatát adja. 

A hegyek felvételénél szigorú cél elérésére a Iejtmérö mü 
szert a mérö asztalt, az elsö helyett lejtnlérésre alkallnatosá tett 
Iátcsöves vonalzót, az utóbbi helyett bousolát is lehet llasználni; 
kevésbé szigorú eélokra az asztalt Lehmann hegyi nézgéjével gyak 
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rabban Schumlkalder magasságnnéröjét iránytöjével együtt szuk 
ták használni. Tekintetbe vévén a kitůnö vivékenységet, min 
denütti korlátlan és kényelmes használhatást s eélszerü szabatos 
ságot, mellyel a eathetolnetert hir; hegyfelvételeknel szigorn cé 
lokra. a nagyot, kevésbé szigorú eélnkra a kiesinyt ajánljuk. 

A következö §§ban a kis cathetumeter e végrvi használatát 
fogjuk tárgyalni annélkül hogy a hegy felvétel részletes tanitásá 
ba ereszkednénk, mindhogy a messzire vezetne s ngy is számos 
mértani kònyvekben tárgyoltalik. 

68. 

A lejtméreti görkék általi hegyvétel kétfelékép megyen A) 
lépcsözetes méréssel B) fekmentes körül menetekkel: 

A Lépesózetes méréssel (72. idom.). 

A hegy felvételét a mértani felvétel elözi meg, mellyI által a 
leábrázolandó hegy esucsai gerincei és a völgymedrek meghatá 
rozvák a rajzlapra elölegesen feltétetnek. Ezután a csucsára (O) 
egy távjel tétetik, mellyböl olly tárgyak felé , mellyek a tervezeti 
lapon már meghatározvák u. m. A, B, C, D irányok tüzetnek ki, 
hogy a hegy oldalon ezen irányokban akár hol két iránytárgy 
mindég látszassék; kevés iránytárgy esetében, a tervezeten ln6r 
meghatározott világosan látható tárgyat (legyen ez p. o. OG 
irányban) Oból tükrödzésbe az egyenes irányzatokat.pedig mint 
egy a csúcstól kiindnló sugarakat ugy vesszük, hogy az irány 
vonalak az egész hegyen meglehetös egyf<n‘maságban legyenek el 
szórva; minden irányzatnál a mntató állását kij1lvitjuk a legköze 
lebbi osztályhúzásra s most ismét az OGben fekvö tárgyat tü 
krödzésbe véve a kiadódó egyenes irányzatot két zászlóval letüz 
zük, igy alaknlnak OH, OJ, OK közötti irányyonalak.  Ha a 
felveendö hegy, gerincbe nyúlik, akkor rajta, több meghatározott 

 vagy könnyen meghatározható helyeken zászlók tüzetnek ki , mel 
lyekböl nem sugárzólag hanem inkább párhuzamosan szinte irány 
vonalak bocsáttatnak. Minden irányvonalnk az emlitett nlÓd sze 
rint nleghataßrozvák _ könnyen s biztosan berakliatók a tervbe. 

A többi inté'/.kedésre nézve 3 lnód«l1 különböztetünk meg. 
1sö mód (72. id. B.) Kupár hegynldalokon midön a lejtmé 

reti görbék függélyes távola 4 vagy 5 Iábra vétetik, mindenek 
elótt egy 1l«11r1l a mennyire lehet mélyen, @gy irányzali táblát szö 
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gezünk, a lniiszert pedig elly nlagasra vesszük, hogy a tab 
la középpontját a réteg’ nlagasságával feliillnulja, egyébiránt 
pedig feklnentes irányzásra állitiuk be. A segéd a léceel .0ban 
áll nleg, il nlütételezö pedig az irányvenalak egyikén (p. o. OCén 
72. id.) addig mén Iefelé mig a feklnentes irányzat .a tábla kö 
zéppontjat neln éri, Iészen .e hely (C') az elsů kanyarék egyik 
pontja. Atmegyen most asegéd (C’)be, a můtételezö pedig lejebb 
s a t. Ha az irányvonalak közel vannak egymáshoz akkor a ml"íté 
telezö a segéd egy állolnására több .irányvonalakon határozhat. 
meg pontokat. A hegy aljához érvén a mütételezö a léc ntolsó ál 
Iomásábol, a fellnenésre választott irányvonalon egy pontot határoz 
nleg, mellyból a dolog felfele folytatódik úgy, hogy most a s6 
géd lépdel nlindig a leetábla középpontjávaI a nlütételezö fek 
mentes irány.zatába. Ellenórködésül a segédet néha olly pontra 
küldhetjük lnelly Ielnenetkor határoztatott nleg , s ha a nlunka jó, 
a feknlentes irányzatnak ekkor is érnie kell a tábla középpontját. 

2dik med. (72. id. C.) Bo11r0kka1 benött hegyoldalokon, 
vagy hol a réteg magasság 5 10 vagy 12 lábra vétetik, egy 
Iécre olly magasságban nlelly a lnüszer nlagassagát a réteg’ .ma 
gassagával felülmulja, irányzati táblát tüzünk , s leost lemenetkor 
úgy dolgozunk lnint az elsö nlódnál felmenetkor. 

3dik lnól1 .Ha a réteg lnagasság 123 lábra vetetik', ak 
kor valanlelly Iejtméreti Iécen a16h1li116 l|n'iszel~.nlagasságán túl, 
11 réteg egyszeres kétszeres Iláronlszoros illagasságába tétetjilk, 
es Iemenetkor a müszer lninden állonlásából az irányvonalak mind 
ainlyi beállltasára pontokat határozunk lneg nleilyek szinte ennyi 
kanyarékoklloz lesznek tartozandók. _ 

Az ekkép lneghatározott kanyarulati pontok lnár lnost l'eI is 
veendök. Ha a látás akadálytalan akkor alaphoszakúl olly irány 
vonalokat választlnlk, lnellyekböl szálnos körülfekvö pontok lát 
hatók.; nlind ezen pontokból a nlondott alapllosszakra nlerölegese 
ket hoesátunk valamint az, OCre D', D", D"', DW. .. H‘, 11“ 
1‘ I‘böl történt (72. id. A.) Megnléril'ik nlost ezen merölegesek 
távolait a rézs alaphoszen, kalnyalnllati 1lo0tt61 kanyarnlati pontig, 
nevezetesen 0161 C’ig,'C'töl C“ig, C"löl Cmig s a t. Ez 
ntán valanlelly Iapon a felvétel léptéke szerint a hegy szelvényeit 
szerkezzük azalaphosszakúl válnsztott irányvonalok nlenetében 
lgy p. o. l72. il1. B) al OC irányvonaIra nézve xy lnerölegesre 
feltesszük a rétegnlagasságokat: 0.1, 1.2, 2.3, ‚neghúzzuk az 
1, 1‘, 2. 2', 3. 3’ párhuzamokat; 0boi 1. I'et OC' távollal c’ben, 
e'bölCC" távollal 22’öt c"ben s a t. átvagjuk. OC', CC”, C"C"'re 
feltételnek a nlegmért metszékek s az ekkep kia_dóde.pontok_.fek 
nlentes távolai xytöI, a lnérlapon az illetö irányvonaIakra_ ra 
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katnak. Az ekkép megllatározott puntokból ezen alaphossziirány 
vonalakra merölegeseket emelünk mellyek vágásai az 1lletö irány 
vonalakkal a kanyarnlati pontokat, ezek pedig megfelelöleg össze 
kötve a Iejtméreti görbéket adandják ki. 

Ha a látási akadályok a merölegesek bocsátását_ellenzik ek 
knr a lejtméreti pontok felvétele ferde parhuzamos rendezökkel 
vagy fôpontokbóli látvollalzás és metszés által történik. 

B) Fekmentes körülmenetek á11a1i felvétel (73. id,) 

Az egész felveendö hegyen csak néhány irányvonalat vá 
lasztunk és ezeken lépesözetes méréssel meghatározzuk a kanya 
rnlati pontokat. Ha a réteg magassága nagyobb, hogy sem egy 
lépcsözetlel vehetödnék, akkor azt néhány egyenló részekre 
nsztjuk s azok mindegyikére kieszközöljük a kanyarulati pontot, 
de csak az ntolsónál veretünk karót p. o ha a rё1egnla5asszi5 20 
11ih a részletes kanyarulati pontokat 5 láb magasságban vehetiük 
és csak a negyediknél hagyunk karót. Most a müszert kényel 
münkhöz legillůbb magasságra a léctábIát pedig szinte annyira 
emeljük, és egy egy irányvnnal minden kanyarulati pontjából 
(66. §. szerint) a hegy körül fekirányt tüzünk ki; ezen munka 
igazlására szolgáland azon körülmény, hogy minden fekirányos 
görbének olly kanyarulati pontokra kell ütnie, mellyek már az 
irányvonalokon meghatározvák: (73. id.) ekkép meghatározott két 
lejtméreti kanyarulatot tůntett elö AW Blv CW . ._ és A" B" с"1; 
AW, Bw, C“, és A", B", Cv, n nn'iszer állolnási pnnjai; A” Blv , 
Bw Cw, . . . Av B", B" C" alaphosszak mellyekböl 48 49 vagy 
50. §. szerint a körül fekvó kanyarnlati pontok határoztatnak 
meg; a kanyarodásiszögek n. ln. AIv BIv CIv és BW C” D“Y 
meghatározása 46. §. szerint történik. _ 

A mórlapon meghúzatnak elöször az irányvonalak mellyekre 
a kaпyarn1a1i 1lon1ok fekmentes távolai tétetnek A szerint megha 
lározandók, ezen pontokból az alaphosszak A” BW Cw, A“ B” Cv 
s ezekböl a róluk meghatárnzott pontok tétetnek fel. _ 

Kisebb elkülönözött kúpalakú hegyeknél s hol csekély réteg~ 
magasságok vétetnek a lépesözetes mérés, _ messzire terjedö 
hegyeknél és nagyobb rétegmagasságoknál a fekmentes körülme 
lek általi lnl1l1 érdemel elsöbbséget. 

69. §. 

A lejtök mérése általi módnál (74. 1d) mindenek elött a 
hegyváznlata, uI ln. esúcsok, gerineek, völgytalpak. vétetnek fel 
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s a lnérlapra tétetnek, egyúttal a gerineek és vöIgymedrek haj 
Iási is lnegméretnek (65. §. II.) és feljegyeztetnek. _ 

Ezután a lnüszerrel a völgybe vagy a hegyaljához nlenvén 
minden kanyarodásnál, vagy hol a Iejtö hajláтаt VÉIieZIIi véljük, 
állomást veszünk p. o. Anál meghatározznk e pontra nézve az Aa 
feklnentes vonal irányát, ezen fekmentesre nlerölegest emelünk 
(AA' és e nleröleges irányában  mint legnagyobb ésés irányá 
ban megnlérjük a hajlási szöget (65. §. 11.), megmérjük az A’AB 
fekmentes szöget is , lnelly ama lneröleges és a völgy~medre me 
nete között foglaltatik, végre az AA' dült hosszat is, és pedig 
ez utóbbit közvetlenül vagy cathetometrice hat. i. az Aa fekmen~ 
tesen egy állomási pontot (a) választván, s a müszert párhuzamo 
san tartván lapjával a hegyoldalhoz, az AaA’ ferde szöget meg 
mérjl'ik, és az állonlást a legközelebbi osztalyhuzásra kijavltjuk. 
Ezen ferde távol aгaта fekszlnre hozatik le. Ha lnindazonáltal a 
hegyhajlása olly gyenge volna hogy anál az AaA' szöget feklnen 
tessen vehetni, akkor ebböl és Aa alaphosszból 31. §. szerint 
közvetlenül meghatározható AA’ fekmentes távola. . 

Meghatározván a völgynlederhez vagy hegy aljhoz közellévó 
lejtöket , rendre a magasb pontokhoz térünk A' B’ C‘ D’ s mind 
egyiknél meghatározzuk a feklnenteseket mint p. o. A'nál A'a't s 
azokra merölegeseket emelünk, minö A'A" egy szóval úgy intéz 

' zük a dolgot mint elöbb. Ha ezen klvül a lnerölegesek lnindegyi 
kéböl az Мattnl: fekvö vonalakat lnegis szelvényezzük akkor a 
llcgyoldal alakját nem kevésbé szabatosan határozhatjnk lneg, 
nlint lejtnléreti kanyarulatokkal. 

A felvétel eredlnényeit hogyan kell a mérlapra Рeцeпт alig 
ha szükséges elnliteni. A straflirozás _ ahajlási szögnek lneg 
felelöleg  a helyben divatozó mód szerint teendö. 

Ha a n1erölegesekböl szelvényeztünk s a szelvényeket leraj 
zoltuk, akkor ezen szelvényekböl bár minö réteglnagasságra 
kennyen meghatározhatni a kanyarnlati pontok feklnentes távolát 
nlelyekból azntan a fmérlapon szerkezhelök a Iejtméreti kanya 
rnlatok. 

7o. ё. 

Lejtödzö vo nalak általi felvételпél (75. id.) irányvona 
lakat használunk valalnint a lépcsözetes nlóllnál (68. §. A) mel 
lyek aesúcstól s a gerine meghatározott pontjaitól, szinte meg 
határozott s a nlérlapra már felrakott pontok felé indulnak, vagy 
kezdetöknél valamellyik irányvonallal olly szögeket alakltanak, 
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mellyek a mutato’ usztályhúzásrai beállitásának felelnek meg. 
(OA, OB, OC, OD.). 
' 'l‘ovábbá fekmentes körülmenetekkel '(68. id. B.) lejlméreti 
görbéket нашnk ki nagyobb függélyes távolokbun (2030 söt 50 
lábra is) de csak az irányvonalokkali vágpolltjnkat jelöljük meg 
(A', B', /" . . . A", B", 1" . . Végre kétkét Iejtméreti görbe kö 
ш‘; meglllérjük az irányvonalak hajIásszögét t. i. az OA', A'A", 
A”A"’... OB', B'B", B"B"' egyenesek hajIását.._ Tetszes 
szerint minden iránvonalonegy kanyarnIati ponlbol á.girányokat 
igbocsáthatni, csak a két irány közé.foglalt fekmentes szög, ca 
thetometricai beállitásnak feleljen meg, Is ez feljegyeztessék. _ 

Az ismert réteg magasságból s a. megmért hajlásszögekböl 
kiadódnak az irányvlmalokon a kanyarulati pontok fekmentes tá. 
vМaй. _ ll/lert ha (75. id. *) D"D"' egy jelentésü D"D"’mal 75 
idomban, ВЧ!“ a rétegmagasság, s т a' hajlási szög = D"D"'d" 
akkor a'D" és D"’ kanyarulati pontok fekmentes távola = d 'D"' 
= МВ", coilg. т. Ha tehát alsegéd táblából az alhidada kiadutt 
beállitásira felkeressük a pótérintöket, azokal. a rétegmagasság 
gal szorozzuk s a szorzatot 1000el elosztjuk, a hányások kiadják 
az ‘rlletó kanyarnlati pontok fekmentes ‘áтм. " 

") A számitás elkerülhetéseůl egy callletomelrlcal llа)!“ léptéket llasz 
nálhatunk a minöt 76. ld. ábrázol Ca ‘ ax Ca l000el egyenlitltt 
tetszés szerinli hossz, melyre tizedes Iépték készltletik s erröl a 
segédtáblában foglalt pótérintök levéve axre .rzlól. xfelé lé 

'tetnek, az .ekkép meghalározolt ponlok Cvel egybeköttelnek s a 
segéd táhla elsö rovatáhnn lévö számokkal ,ielöhetnek meg. E|ég„é_ 
ges leend a o beállltàsi számtól eдет 5_6 beállilásl számig a meg 
felelö pótérintöket felrakni. 

Ezen a léptéken, a felvétel lépteke szerint C't(il afelé feltesz 
szük a réteginagassá.got p. o. mig, mtöl axhez párhuzamosan 
wonjuk mpt és ezen,  mtöl kezdve, ч levesszük a hosszat 
melly a Cböl kimlulú s a beállitasi számmal Iielelt egyenesig tart, 
Кивn ez akanyarulatl ponlok fekmentes стoю. Р. 0. haa réleg ma 
gasság (‘т a beállitásl szám 2, lészen mn az illetö kanyarnlatl 
ponlok fekmentes távola. 
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