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tevékenységben, nagy szerepet játszik a munka j ó és megfelelő 
pontosságú keresztülvitele mellett, a reá fordított munkaidő 
nagysága. Régebben a mérnöki munkakörben előforduló fel
adatokat majdnem kizáróan számítás útján oldották meg. 
Csak a legújabb időben kezdenek tért hódítani a rajzban való 
grafikus megfejtési módszerek. Igaz, hogy a grafikus megol
dásnak az analitikaival szemben hátránya is van, de viszont 
olyan előnyei vannak, melyek a kisebb pontosságot nyújtó hát
rányát majdnem teljesen elhomályosítják. Ezek az előnyök az 
analitikai eljárással szemben többek közt a megoldás gyorsa
sága és a szóban levő matematikai törvénynek a teljes világos
ságban való megjelenése. Ezzel azt akarom kifejezni, hogy az 
adott törvény lerajzolva fekszik előttünk a papíron, úgyhogy 
annak minden kis változását, a változások nagyságát a sze
münkkel, hogy úgy mondjam, kézzelfogható módon szemlél
hetjük. 

Ezen okoknál fogva terjedtek el már eddig is a mérnöki 
életben a grafikus módszerek. Hogy csak egynéhányat említ
sek meg : a különféle statikai és szilárdságtani feladatok gra
fikus megoldásai, a geodéziában a grafikus területszámítások 
és osztások, út- és vasútépítéstanban a grafikus földtömegszá
mítás és elosztás stb. De a szorosabban vett munkakörünkön 
az erdészeten belül is nagyon sokszor alkalmazzák a grafikus 
módszereket; legyen elég csak a fatermési és fatömegtáblákra 
hivatkoznom. 

Ezekután áttérek tulajdonképpeni tárgyamra. Mi, erdő
mérnökök nagyon gyakran használjuk erdőmérés közben az 
optikai távolságmérést, különösen busszolamérésnél, patakok, 
völgyek, gerincek, utak és erdőrészlethatárok felvételénél, va
lamint ritkábban gazdasági és erdőhatárok bemérésénél vagy 
ellenőrzésénél, azonkívül nehéz terepalakulatok tachymetrikus 
felvételénél rétegvonalas térképek céljaira. Igaz, hogy ez a tá
volságmérési módszer nem ad nagy pontosságot, de jól rektifi-
kált. hibátlan műszernél s pontosan függőlegesen tartott léc, 



valamint gondos irányzás és leolvasásnál egészen megfelelő 
adatokat kapunk, és amellett gyorsan lehet vele haladni. Ilyen 
esetben az elkövetett hiba oly kicsi, hogy a szokásos kisléptékű 
térképeken a felhordásnál legtöbbször nem is jelentkezik, vagy 
alig ad valami záróhibát, és könnyen kiigazítható, mert leg
többször vagy egy zárt, vagy két fixponthoz kapcsolt polygon-
nál használjuk. 

E távolságmérés elmélete minden mérnök előtt ismeretes 
és itt fölösleges ismételni. Csak annyit, hogy a leggyakoribb 
Reichenbach-féle optikai távolságmérésnél a vízszintes távol
ságok redukálása az ismert T v = a cos a , + bl cos 2 a képlet 
alapján történik. A redukálás megkönnyítésére az erdészeti 
zsebnaptárban levő táblázatot készítették, de csak a képlet má
sodik tagjára vonatkozóan (bl cos 2 a \ ) , mivel az első tag keveset 
változik, és a értéke műszerenkint más és más, míg b-é rende
sen 100 szokott lenni. Ez ismert táblázatból egy három szám
jegyű távolság vízszintesét — mint tudjuk — három rovatból 
kell kiolvasni és ezeket megfelelően összeadni. A három-négy 
számjegyű számnak három rovatból való kiszedése közben 
könnyen téves adat csúszhat be, valamint az összeadást is el
hibázhatja néha az ember. Természetesen a hibát kikerülhetjük 
a műveletek megismétlésével, de ez már nagyon hosszadalmas 
és unalmas dolog. Hisz aki már dolgozott a táblázattal, tudja, 
hogy a számítás egyszeri keresztülvitele is mily döcögős és időt
rabló, idegölő munka, mert bizony legtöbbször nem egy-két 
távolság redukálásáról van szó, hanem jó pár százról, esetleg 
egy-két ezerről. 

A gyakorlat számára — a gyorsabb és nyugodtabb munka 
szempontjából — gördülékenyebb és egyszerűbb módszer való, 
és ezt meg is kapjuk az alábbi grafikus eljárásban. Igaz, hogy 
nem ad századrésznyi pontos értékeket, de erre optikai távol
ságmérésnél nincs is szükség. A grafikon görbéit szintén csak 
a fenti képlet második tagjának törvénye szerint (bl cos 2 • (*) 
szerkesztettem meg, az első tagot figyelmen kívül hagytam; 
vagyis a görbékről'leolvasott értékek azonosak az ismert táb
lázat adataival. A leolvasott értékekhez az első tag redukált 
értékét mindenkor hozzá kell adni. 

A grafikon elkészítése és használata a következő: Felve
szünk egy derékszögű tengelyrendszert, lehetőén milliméter-



lapon, melynek abscisszájára a magassági szögeket, ordiná-
papíron (vagy más, szintén merőleges egyenesekkel beosztott 
tájára pedig a távolságokat hordjuk fel, 0-ból, mint kezdőpont
ból kiindulóan, bizonyos lépték szerint. (Lásd az ábrát; itt 
1° = 1 cm és 1 hosszegység — 1 cm.) Azután minden egyes 
egészszámú távolságnak külön megszerkesztjük a görbéjét 
olyanképpen, hogy pl. 2—2 fokonkint kiszámítjuk a redukált 
értékét (mondjuk az ismert táblázatból), ezeket, mint pontokat 
felhordjuk szabály szerint (a megfelelő szög és az ehhez tar
tozó redukált érték alapján) a derékszögű tengelyrendsze
rünkre. Az egyes pontokat összekötve, kapunk egy görbét. 
Ugyanezen módon szerkesztjük meg a többi görbét is minden 
egyes egészszámú távolságnak megfelelően, tehát annyi görbét 
kapunk, ahány egész távolságra szükségünk van, vagyis az 1, 
2, 3, 4, 5 67, 68, 69, 70 stb. egész távolságnak lesz egy-
egy görbéje. Ezen görbék adják a bl cos 2 a törvény görbesere
gét. (Lásd az ábrát!) 

Ezen grafikonnal a redukálás úgy történik, hogy az illető 
magassági szög függőlegesén megyünk fölfelé addig, míg a 
kérdéses ferdetávolság görbéjéhez nem jutunk (pl. 14° mellett 
28.0 ferdetávolság), ahol függőlegesünk a görbét (28-asat) 
metszi, azt a pontot vízszintesen kivetítve az ordinátára, ott 
leolvashatjuk a redukált értéket. (Példánkban 26.35 a grafi
konról, számítva 26.36.) Ha azonban a kérdéses redukálandó 
ferdetávolság nem egész szám, hanem tizedes is van benne, 
akkor kétféleképpen járhatunk el. (1.) Vagy a hozzá legköze
lebb álló (felfelé vagy lefelé kikerekítve) egész szám redukált
ját vesszük le a grafikonról és levonjuk, vagy hozzáadjuk eh
hez a hozzáadott vagy levont tizedes értékét változatlanul (pl. 
lS^O^nél 24.2 ferdének megfelel a grafikon 24-es görbéjéről 
22:7 és hozzáadva a 0.2 = 22.9, számítva 22'.88). Ilyenkor 
legfeljebb arra ügyeljünk, hogy mindig a közelebbi egész 
számhoz történjék a kiegészítés, (pl. 46.8-nál 47-hez) és mivel 
a görbéről leolvasható érték legtöbbször nem ad pontosan egész 
tizedrészeket, ezért a felfelé való kiegészítésnél a nagyobb, le
felé való kiegészítésnél pedig a kisebb értéket vesszük csak 
egész tizedekben. Ezzel nemcsak azt ellensúlyozzuk, hogy a 
tizedeket nem redukáljuk, hanem még azt is, hogy egy nagyobb, 
illetve kisebb értéknek olvastuk le a redukáltját a görbéről. 



Vagy pedig (2) egyszerűen akként járunk el, hogy az illető ferde 
egész érték görbéjéhez a grafikonon hozzászámoljuk vagy visz-
szaszámoljuk a tizedrészeket úgy, hogy egy megkezdett darab
millimétert (a mi ábránkon levő távolsági léptéket értve) egy 
egész tizednek számítunk, és az így kapott pontot vízszintesen 
kivetítjük az ordinátára, ahol leolvashatjuk az eredményt. A 
megkezdett darabmillimétert azért számítjuk egésznek, mert a 
görbék a legnagyobb magassági szögek felé egymáshoz köze
lednek, és nincs meg köztük a 10 mm-es kezdeti köz a tizedek 
redukálódása miatt. Ezt módosíthatjuk olyképpen, hogy a két 
görbe közti távolság annyadrészét vesszük, ahány tizedesről 
van szó, és az így kapott pont ordinátajának értékét olvassuk 
le. Ez a módszer egyszerűbb a másiknál és gépiesebben lehet 
vele dolgozni. 

Pontosabb értékeket kaphatunk, ha a távolsági léptéket 
nagyobbra választjuk (pl 1 egység = 2 c m ) ; ebben az esetben 
az egészek görbéi közé még a fél egység (esetleg minden páros 
tized) görbéjét is beiktathatjuk. Ilyen nagy lépték választása 
esetén azonban már olyan nagy, vagy esetleg több lapra lesz 
szükségünk, ami a gyors munka szempontjából talán nem lenne 
egészen megfelelő. Nagyobb lépték azért sem szükséges, mivel 
csak optikai úton mért távolságokról van szó, ahol a leolvasásnál 
nemcsak egyik szem mérhet 0.1-dal többet vagy kevesebbet, 
mint a másik, hanem néha ugyanaz a mérnök is elkövetheti ezt, 
mert a leolvasást a különböző lécállás, valamint annak megvi
lágítása, a levegő rezgése nagymértékben befolyásolják. Sőt. 
ha nagyobb távolságokat mérünk, még nagyobb hibát is követ
hetünk el. Azonkívül üzemtervi térképeink léptékei is oly ki
csinyek, hogy azokon 1—2 tized öl hiba egyáltalán nem jelent
kezik. Teljesen felesleges tehát a redukálást olyan precízen, 
századrésznyi pontossággal végezni, ahogy azt a táblázat alap
ján szokta az ember. 

Szerintem ez a grafikon egyszerűbb és gyorsabb munkát 
ad, mint a táblázat. Ha a beosztást és a görbéket megfelelőkép
pen szerkesztjük meg, a milliméterpapír mintájára a tízeseket 
vastagabb, vagy más színű vonallal jelöljük — a görbéknél is 
— , akkor valóban könnyen áttekinthető és a gyors tájékozódást 
nagymértékben fokozó lesz a grafikonunk, ami a gyakor
lati használat szempontjából szintén figyelembe veendő. A lép-



tékek megválasztásánál — azt hiszem — jól be fog válni a mel
lékelt ábra léptéke, mert a távolsági mércét a kívánt pontosság 
és az emberi szem kímélése szempontjából nem igen tanácsos 
kisebbre választani, és a magassági szögek mértéke is megfe
lelő. Ilyen léptékek mellett a grafikon egész lapja 32x62 cm 
nagyságú lesz, 60 ölre és 30 fokra számítva. Ez ugyan egy lap
nak kissé nagy, de két részre lehet vágni, s f inom vászonnal 
egyberagasztani, hogy összehajtható legyen, s egy egészet al
kosson. A magassági szögeknél a 30 fokos végérték — szerin
tem — teljesen elegendő, mert a gyakorlatban 25—30 fokos 
lejtők már elég ritkák, de ha esetleg egy-kettő előfordul, azt 
a táblázatból kikereshetjük vagy kiszámthatjuk. Ha pedig va
laki a gyakorlatban mindinkább tért hódító méteres távolsá
gokra akarja a grafikont megszerkeszteni (tachymetrikus fel
vételnél mindig m-es beosztású léccel dolgozunk, mert ezt szin
tező lécként is használhatjuk, és már a kataszternél is méter a 
hosszegység), akkor választhatja a távolsági egységet fél cen
timéternek. Ha pedig pár olyan nagy távolságot kell redukál
nunk, ami a grafikonon már nincs meg, akkor azt szétbontás
sal végezzük el. Pl. 72.4 öl ferdének 12° mellett keressük a víz
szintesét, akkor először kerek 50°-nak vesszük a redukáltját és 
ehhez hozzáadjuk az elhagyott 22-4 öl vízszintesét. 

A magassági körbeosztást a grafikon alsó vonalán 0°-tól 
felfelé számoztam, a felső vonalon pedig 360°-tól visszafelé, 
mivel az újabb műszereken is ilyen a számozás, s így nem kell 
a szögértékeket levonással megállapítgatni. A grafikonon csak 
a fél fokos függőlegeseket húztam meg, a 10—10 perces érté
keket az ezek közti távolságok harmadrészének becslésével 
könnyű megállapítani. 

Végül megemlítem, hogy a grafikont nemcsak ferde távol
ságok redukálására lehet használni, de a térképről levett víz
szinteseknek bizonyos magassági szögéhez tartozó ferde távol
ságok felkeresésére is. (Ez ugyan a gyakorlatban nagyon rit
kán fordul elő.) A z eljárás a következő: az adott vízszintes és 
magassági szög metszéspontját (egymásra merőleges egyene
sek) felkeressük a grafikonon és ha nem esik egy görbe
vonalra, akkor megbecsüljük, hogy a két szomszédos görbe közt 
hány tizedrésznyi darabot kell a görbén levő értékhez hozzá
adnunk vagy levonnunk, a metszési pont fekvése szerint. 



Persze mindig a közelebbi görbét vesszük alapul. A műveletet 
elvégezve, kapjuk a keresett ferde távolságot. Pl. 22 -0 vízszin
tesnek 10° mag. szög mellett megfelel 22 -7 ferde távolság a 
grafikonról, számítva pedig 22 .68. 



A gyakorlat céljára az elmondottak alapján bárki elké
szítheti ezt a grafikont legegyszerűbben milliméter-papíron, 
azonban a jobb és tartósabb kivitel s anyag szempontjából ta
lán jobb lenne sokszorosítás útján előállítani, hiszen több pél
dány készítése esetében valószínűleg oly kicsi lenne a költsége, 
hogy mindenki beszerezhetné magának. 

Szükségesnek tartottam ezen eljárást ismertetni, mert tu
dom, hogy mily idegölő munka száz és száz távolság reduká
lása a táblázat alapján. Talán hasznát fogják venni a gyakor
lati erdőrendezők és mérnökök eme : grafikus eljárásnak és mél
tányolni fogják benne a grafikus módszerek praktikus voltát 
és értékét. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Erdészeti statisztikai adatok. Régóta érzett hiányt pótol a 
földmívelésügyi minisztérium, amikor az erdőgazdaságra vonatkozó 
statisztikai adatok összegyűjtését és közreadását, rendelte el. Jól 
tudjuk, hogy a mai, a végletekig lecsökkentett személyzet mellett 
mily nehézséget okoz ezeknek az adatoknak az összegyűjtése és ren
dezése. Annál nagyobb hálával kell fogadnunk a Földmívelésügyi 
Miniszter úrnak és az erdészeti főosztálynak azt a nemes elhatáro
zását, amellyel lehetővé tette, hogy az összegyűjtött adatokat lapunk 
külön melléklete gyanánt bocsáthatjuk a szakközönség rendelkezé
sére. Ügy véljük, mindnyájunk érzelmeinek adunk kifejezést akkor, 
mikor ezért a nagyon értékes támogatásért Őnagyméltóságának és 
az erdészeti főosztálynak ezúton is hálás köszönetünket nyilvánítjuk. 

A szokásos heti összejövetelek ügyében értesítjük t. tagjain
kat, hogy a nyári szünet előtt az utolsó összejövetelt június hó 27-én 
d. u. 5 órakor tartjuk. A szeptemberi összejövetelek idejét augusz
tusi lapszámunkban fogjuk t. tagjainkkal közölni. 

Lapunk júliusi és augusztusi száma az eddigi szokásnak meg
felelően, augusztus hó elején összevonva jelenik meg. 

A bizottságok összetétele. A z egyesület elnöksége a választ
mánytól nyert felhatalmazás alapján az egyes bizottságokban való 
részvételre a következő egyesületi tagokat kérte fe l : 1. Az adó-, vám-
és tarifaügyi bizottságba: Beyer Jenő, Kallivoda Andor, Mihalovics 
Sándor, Onczay László, Osztroluczky Miklós, Papp-Szász Tamás, 
Schmidt Károly és Vuk Gyula vál. tagokat és dr. Fazekas Ferenc, 
Szabó Benedek, Tóth Bódog, Vécsey Ferenc rendes tagokat; 2. Az 


