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A nyugtalan emberi értelem az örök fejlődés útjain, egyeteme
sen és szinte öntudatlanul magasabb célok szolgálatában áll. Tünt 
korok nyomán, népek, nemzetek jó vagy balsorsán át, az emberiség 
egyetemét a mindenség lelkéből, vett dinamikus erők e rejtett cél felé 
terelik. A fejlődés görbéje részleteiben lehet tán hanyatló, összeségé
ben diadalmasan fölfelé ível! 

A modern technika lélegzetelállító tempója az új idők sodrában 
minden időket felülmúló lendületet vett; a gőzgép feltalálása korszak
alkotó jelentőségű volt az emberiség történetében, azóta egy évszázad 
sem telt el is máris hasznos szolgálatainak elismerése mellett idejét 
múlt nehézkes szörnyeteget látunk benne, melyet érzékeny villany
gépekkel iparkodunk kicserélni. 

A légi fotogrammetria, főleg a isztereofotogrammetria oly vív
mánya a modern technikának, mely a ma már szinte; tökélyre vitt 
igen bonyolult és leleményes műszerek megalkotóinak találékonysá
gával szemben a csodálat és a hála érzetével tölt el mindenkit, aki 
ezeknek a jelentőségét átlátja. Idő és pénz kérdése csupán, hogy a 
fotogrammetriai eljárások szélesebbkörű alkalmazása bevezettessék s 
aligha tévedek, amikor azt állítom, hogy az erdészeti terepfelvételek
nél, ahol általában kisebb méretarányú térképek készülnek s ahol 
bizonyos pontossági határ betartása mellett gyors és gazdaságos tér
képezést kell végeznünk, ezek az eljárások — főleg a nagyobb ter
jedelmű erdőségek övezetében — előbb-utóbb tért fognak hódítani; 
mintahogy egyes államokban topográfiai, gazdasági, erdészeti stb. 
térképek készítésénél ezeket az eljárásokat máris előszeretettel és 
kiváló eredménnyel alkalmazzák. A megszokott rendszerhez való — 
sok esetben indokolatlan — ragaszkodás vagy más érzelmi kapcsolat 
szálait 'bizony szétszakítja a haladás győzedelmes ereje. 

, Háborús szolgálatom utolsó éveiben; amikor a hadszíntérfelvételi 
munkálatoknál {Kriegsvermessung) teljesítettem szolgálatot, már 
nagyban dívott a katonai térképeknek légi felvételek alapján való k i -



egészítése s az ellenséges terepnek légi felvételek útján való reprodu
kálása." S V sékt&ZÜ ! lüÁÚ&tii ,',r j.' . '. 

A z aviatikus az ellenséges drőtakadályok fölé emelkedve, korlátlan 
mozgási lehetőségekkel szállt tova s a légi fénykép a terep legapróbb 
részleteit hűen tárta elénk. 

A térképek, melyek a viaskodó ellenfeleknek az ellenséges terület
ről is többnyire birtokában voltak, rendszerint meg nem felelöek, 
hiányosak voltak. A lógifényképfelvételek voltak hivatva ezeket a 
hiányosságokat — rendszerint a már meglévő térképek kiegészítésé
vel — megszüntetni, a térképeket javítani, adatokkal bővíteni, hadi 
tereptárgyakat feltüntetni, stb. 

A topográfiai térképek reambulálása után nemsokára a térkép
előállítás gondolata is felmerült ily alapon. A nemzetek a technika 
minél eredményesebb kihasználásában versenyre keltek s így a világ
háborúnak tenger hátránya mellett része volt az emberiség technikai 
fejlődésének előbbrevitélében is. 

Bizonyára nem én voltam az első erdészszaktársaim között, kinek 
képzeletében a háborús aviatika eme rohamos fejlődése korában fel-
felvetődött a légifényképfelvételeknek az erdészeti terepfelvételeknél 
várható különös felhasználási lehetősége. A jövő szemszögéből nézve 
e téren a különböző szakemberek előtt a sejtelmeknek szinte belát
hatatlan távlata nyílik meg. 

Á grandiózus aviatikus csalhatatlan műszerével fellendül a ma
gasba s a kék levegőóceán fölényes távlatából, a kőszáli sas éleslátá
sává} hűen rögzíti le a terep képét pillanatok alatt, akkora részletes
séggel, oly pontossággal, melyet gyarló érzékszerveinkkel, terresztri-
kus mérésekkel csak sokkal nagyobb költséggel és több idő alatt ér
hetünk el! 

A világsajtó hasábjain a légifelvételek kiértékelési lehetőségét, 
azok. gyakorlati alkalmazását illetőleg még a közelmúltban is Sok 
ellentmondó közlemény jelent meg. A felvételi ejárásokhoz és a ki
dolgozáshoz szükséges drága és komplikált apparátus, a munka rend
kívülisége, bonyolult volta s a közönségnek nagyfokú tájékozatlan
sága sok bizalmatlanságnak volt a szülőoka. A már ismert és a meg
szokás előnyeivel rendelkező, begyökerezett módszerek, az ezekhez való 
ragaszkodás kényelme, minden időben erős gátat vetett az újítások 
elé. De nem szabad ezt a jelenséget csupán az emberekben rejlő kon
zervatívizmusnak tulajdonítani. Tény, hogy a fotogrammetriának, de 
még a légi fotogrammetriának is nemrégen még voltak s részben még 
ma is vannak oly hátrányos tulajdonságai, melyek a vele szemben 
tanúsított bizalmatlanságot megmagyarázzák. 

A technika ezirányú teljes kibontakozását mégis mindennél job
ban az a körülmény késlelteti, hogy itt a felfedezéseket csak nagy 
anyagi áldozatokkal, drága apparátusokkal lehet előbbrevinni. Így 



magyarázható meg, hogy a háború alatt, amikor az anyagi áldozatok 
másodrangú szerepet játszottak, mekkora lendületet vett a techniká
nak enie tagadhatatlanul szép és sokoldalú használhatóságot ígérő 
terrénuma. Ennek tökéletes kiépítéséhez az emberi haladás nagy ér
dekei fűződnek. 

* 

A z eszme, hogy a felvételi álláspont a levegőbe helyeztessék — 
8 ekként vele mintegy a terepbe bele lehessen látni •— tetszetős volt 
kezdettől A sárkány korszakában is tettek már kísérleteket, még-
inkább próbálkoztak a léggömbökről és a léghajókról való . fényké
pezéssel. A repülőgép feltalálása persze az ezirányú kísérletezések szá
mára is új korszakot jelentett. Kezdetben magának az aviatikának 
kellett annyira jutnia, hogy az aviatikus a légtenger dermesztő ma
gasságában a légi felvételi eljáráshoz megkívánt biztonsággal ren
delkezhessék. 

A háborúban fellendült légi fényképezés és a felvételeknek sok
oldalú gyakorlati használhatósága, a háborút követő években is> most 
már további komoly kísérletezések tárgyát képezte. Mindinkább töké
letesítették azokat az eljárásokat, melyekkel a fénykép egységes méret
arányú és torzításmentes, helyes kidolgozását el lehetett érni. Elmé
sen kigondolt műszerekkel, a légi felvételeknek mérethelyes és szög
helyes térképpé való kidolgozását, gyors és gazdaságos eljárásokkal 
iparkodtak lehetővé tenni. 

Előbb a légifényképeket csak topográfiai térképek készítésére, 
régi térképek helyesbbítésére, kiegészítésére használták fel, utóbb 
egyes államokban már kataszteri térképeimek ilyalapon való előállí
tásával is kísérleteznek, Svájcban pedig ezen eljárást az alpesi lege
lők és erdőségek kataszteri felmérésénél már hivatalosan be is vezet
ték. M a már úgyszólván minden kultúrállam céljául tűzte k i , hogy a 
X X - i k század technikai fejlődésének eme nagy jelentőségű vívmányát 
felmérési eljárásai sorába felvegye. 

A térkép iránti követelményeket általánosságban az a cél szabja 
meg, melyre a térkép szolgál. A gyorsaság és gazdaságosság a meg
engedhető hibahatáron belül az a két tényező, amely az erdészeti fel
méréseknél is elsőrendű fontossággal bír. A z erdészeti térképek kér 
szítésénél, — éppen mert. olcsóságra kell törekednünk, — mindig kény
telenek vagyunk az eljárások megválasztásában a pontosság tekinteté
ben némi engedményeket tenni. S ha- a légi fotogrammetria rohamos 
fejlődésének magyarázata épp az eljárás gazdaságosságában rejlik, 
mennyivel inkább kell, hogy ez a tudomány az erdészeti szakközönsé-: 
get is érdekelje, hiszen nekünk minden időben, minden ténykedésünk
béri az olcsó és gyors eljárásokat kellett szem előtt tartanunk s a 
busszöia-műszerrel végzett munkához is annak gyors és olcsó volta-



nál fogva. ragaszkodunk, de kérdés, nem-e érünk el majdan, amikor 
a fotogrammetriai eljárások már széleskörű alkalmazásnak örvende
nek, hasonló s a mi céljainkat kielégítő pontosságot még olcsóbban? 

A mai lüktető élet sok olyan térképet kíván, amelyet gyorsan és 
kevés költséggel kell előállítani. Ilyenek a topográfiai, turisztikai, 
erdőgazdasági, részben bányászati, út- és vízszabályozási, geológiai 
stb., stb. térképek, s nem kevésbbé az olyan térképek, melyek egyes 
helyzeteknek, áradásoknak, településeknek, különböző gazdasági hely
zeteknek a rögzítésére szolgálnak. No, adott esetben az erdőrendező
nek fel nem becsülhető előnyt jelent, az utóbb említett felhasználási 
lehetőség is, amikor az erdő képét, amely bizony idő-szakos változá
soknak van alárendelve, könnyű szerrel lerögzítheti. 

A gazdaságossági előnyök, persze egyelőre, még túl vérmes remé
nyekre nem jogosítanak fel s azok csak összefüggőbb, terjedelmesebb 
erdőségek felvételével érhetők el s a léptékarány iránti igények meg
felelő korlátozása mellett. 

Előnyösen a légi fotogrammetria főleg ott alkalmazható, ahol 
nagy területek kisméretarányú felméréséről van szó. Miután azonban 
az erdőgazdasági és az átnézeti térképek általában kisebb lépték-
arányúak, s azok méretaránya sohasem haladja meg azt az arányt, 
amely mellett a légi fotogrammetriai eljárások a több kívánalom k i 
elégítése mellett még eredményesen alkalmazhatók, így ez a szempont 
itt kevesebb meggondolást kíván. 

A légi fotogrammetriai eljárásokat, mint grafikus eljárást a földi 
mérőasztaleljárással több ízben és több országban összehasonlították 
s ezekből a fotogrammetria előnyére igen sok bizonyíték áll rendelke
zésre. Pontosságban annyit mindenesetre elérhetünk vele, mint a földi 
grafikus eljárásokkal. H a nagyobb pontosságra törekszünk, úgy a 
repülési magasságot kisebbre kell vennünk, de itt bizonyos határon 
túl a gazdaságossági előnyök elvesznek, mert a repülési magasság 
csökkentésével a lefényképezett terület nagysága négyzetesen csökken. 
A különböző felvételi eljárások mellett átlagban körülbelül az 
1 : 2500-as méretarány az, amelynél kisebb méretarányok alkalmazá
sával a légi felvételi eljárás általánosságban mindinkább gazdaságo
sabbnak mondható. 

A magas és középhegységi terep felvételénél — ami pedig az 
erdőmérnök működési terének normális viszonyok mellett nálunk is 
nagyobb részét teszi k i — a eztereofotogrammetriai úton való térké
pezés majdani bevezetése annál is inkább várható, mert a busszola-
műszerrel végzett munkánkat -— főleg szaggatott hegységi terepen •— 
a műszerfelállítás, a léchordó felállásának nehézségei s egyéb sokszor 
szinte leküzdhetetlen akadályok igen körülményessé teszik, ennélfogva 
ugyancsak megdrágítják, amellett busszola alkalmazása mellett ily 
terepen pontosságban is további igen nagy engedményeket kell ten
nünk, — ami pedig ennek a kérdésnek az eldöntésénél bizony lényeges 



ezerepet játszik — míg sztereó-felvételekkel mintegy belelátunk a 
terepbe s a felvételpárral a természetet szinte hazavisszük az irodába 
és ott alkalmas kidolgozógészülékek révén a domborzati viszonyok hű 
ábrázolása tekintetében is művészi tökélyt szolgáltató térbeli modell 
áll rendelkezésünkre. 

Sík vidéken viszont az egyszerű légi fotogrammetriai eljárást 
alkalmazzuk. A z egyes felvételeket a terepen lévő és a képen feltalál
ható alappontok segítségével a kívánt egységes méretarányra áttransz
formáljuk s az így nyert fotótérkép alapján kéknyomatot készítünk; 
ezt az erdőrendezési munka során végzendő kiegészítés, majd fekete 
tussal vonalas térképpé való átrajzolás után, az eredeti kéknyomat elej
tésével lefotografáljuk és sokszorosítjuk. 

Mielőtt a légi fotogrammetria és a légi sztereofotogrammetria 
sokat igérő és sokban erdészeti jelentőségű felhasználhatóságának 
részletesebb tárgyalásába bocsátkoznék, talán nem lesz érdektelen ezt 
megelőzőleg a földi fotogrammetria, illetve az erdészeti felméréseket 
inkább érdeklő földi sztereofotogrammetria alapvető fogalmainak, fej
lődésének, vázlatos rövid ismertetése. 

A z e téren ma már rendelkezésre álló terjedelmes irodalomból az 
alapvető elveket egy cikk keretébe beilleszteni meggondolást kívánó 
feladat; mégis hogy erre vállalkoztam, annak fő indítóoka, hogy 
ezekre az eljárásokra az erdészeti szakközönség figyelmét és is fel
hívjam, mert az erdészeti irodalomban megjelenő ilyirányú közlemé
nyek csekély számából azt látom, hogy a technikai fejlődésnek ez a 
bennünket is kétségkívül érintő ága, részünkről mindeddig nem talált 
olyan érdeklődésre, mint amilyent méltán megérdemelne. 

Hadi szolgálatom alatt e téren elsajátított szerény ismereteimből 
— amikor a háború óta ez a tudományág oly sokat fejlődött — keve
set meríthetek, így sajnos, egyéni tanulmányt értekezésembe al ig 
vihetek bele. Legfeljebb az erdész szemszögéből iparkodom már most 
meglátni azt, ami majdan a mi céljainkat is hivatva lesz szolgálni. 

További fejtegetéseimben vezérfonalként Kur tz Sándor: „ A földi 
fotogrammetria"'és „A légi fotogrammetriába" című műveit, továbbá 
Vöröss József: „Bevezetés a fotogrammetriába" című művét vettem 
alapul* 

H a egy alapvonal két végpontjáról fényképeket készítünk, úgy 
azokat megfelelő szemlélőkészülék alkalmazásával egyetlen szemléleti 
képpé egyesítve látjuk; figyelő szempárunk előtt a lefényképezett táj 
kisebbített mércéjű plasztikus képe jelenik meg. A fénykép elmosó
dott körvonalai megelevenednek, jelentőséget nyernek. 

* Egyéb felhasznált forrásmunkák: Max Eckert: „Die Kartenwis-
senschaft"; Hugershoff: „Photogrammetrie und Luftbildwesen"; Szüts: 
„A légi fénykép"; Dr. Rédey István: „A magassági parallexis és a 
fényképpárok viszonyított tájékozása" s a Magyar Fotogrammetriai 
Társaság évkönyvei. 



A sztereofotogramímetria a'fényképpárok sztereohatásának a; k i 
használásán épül fel. Amikor a körülöttünk lévő tájat szemléljük, leg
csodálatosabb képességünk, a sztereoszkópikus látás révén a tárgyakat 
mintegy 2 álláspontból nézzük, egy bizonyos, a szemtávolságunkkal 
egyenlő nagyságú kis bázis mellett. A szemtávolság átlag 65 mm, de 
ekkora bázissal csak korlátolt távolságra látunk plasztikusan, mély
ségbe tagozottan, míg a távolabbi táj csak perspektivikusan jelenik 
meg előttünk, akár egy festmény. 

A sztereoszkópikus látás határát azonban megnövelhetjük, ha 
megnagyobbítjuk a szemtávolságunkat ,tegyük fel, egy Helmholtz féle 
telesztereoszkóppal. A tükrök által visszavetített tájat ennek segítségé
vel úgy látjuk, mintha szemeink egymástól való távolsága k i lenne 
tolva s ennek a bázisnak megfelelően megnagyobbodott most már a 
sztereoszkópikus látás határa is. Ekként a szemtávolságot akár meg
tízszerezhetjük. 

Ugyanazon tereppont j képe az alapvonal két végpontjáról felvett 
fényképen nem esik ugyanarra a helyre, így egyazon pont ordinátái 
sem egyforma nagyok. A j koordináták közötti különbséget parallaxis
nak, mégpedig az absoissa tengelyen lévőt vízszintes parallaxisnak, 
az ordinatán lévőt fotogrammetriai magassági parallaxisnak mond 
juk. (Ez a definiálás csak normálsztereogrammokra i l l ik rá, melyek
nél a felvételek a bázisra merőleges vízszintes kamaratengelyekkel 
készültek, függőleges lemezhelyzet mellett.) 

Távolfekvő tárgy vízszintes parallaxisa kisebb, viszont ha vala
mely pontnak nagyobb a vízszintes parallaxisa, akkor magát a pontot 
is közelebbfekvőnek látjuk. Egyazon távolságra eső pontok vízszintes 
aprallaxisai egyenlők. 

íme a sztereoszkópia felhasználásával távolságméréseket is végez
hetünk. H a kettős távcsövön nézünk át s abban az objektív mögötti 
üveglemezre rajzolva két mérőjelet akként képzelünk elhelyezve, hogy 
azok egymástól való távolságra szemtengelyünk egymástól való távol
ságának megfelel, úgy mivel a szemsugarak párhuzamosan haladnak, 
a két jelet mintha a végtélenben lebegnének, egynek látjuk. Mozdítsuk 
él most a két mérőjelet egymáshoz képest a vízszintesben, úgy a két 
mérőjelet bár most is egynek látjuk, de már nem a végtelenben, ha
nem ott, ahol a két szemtengely egymást metszi. (L . az 1. ábrát.) 

Minél nagyobb értékkel mozdítjuk el az indexeket egymáshoz ké
pest, azok virtuális képét annál közelebb látjuk a térben lebegni. 

Megfelelő berendezés mellett az indexeket a fényképpár által elő
állított virtuális tér bármely pontjára is ráállíthatjuk s az elmozdulá
sok nagyságából a térbeli távolságokat nyerjük; így a virtuális térben 
méréseket végezhetünk. Sőt a mérőjel helyett mozgathatjuk a terepet 
is, ez elvégre egyremegy; a mérőjeleket tehát ekként most már mere
ven szerelhtjük s a mögöttük elhelyezett lemezeket mozgatjuk el úgy, 
hogy a keresett tereppont virtuális képe a térben lebegő index-szel 



összeessék. A pont helyzetét — akár számítással, akári automatikusan 
végezzük el ezt — most már a lmezelmozdítások értékéből nyerjük. 

A sztereoszkópikus műszerek általában ennek az elvnsk -— amit 
Deville-féle elvnek is mondanak — a megtestesítői. A sztereoszkópikus 
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1. ábra. 

virtuális modellt ugyanis legelőször Deville kísérlte meg mérési 
célokra felhasználni, az ő készülékének azonban még nem volt gyakor
lati jelentősége. 

Dr. Pulfr ich Károly, a híres jénai Zeiss-gyár kiváló munkatársá
nak a sztereokomparatora volt az első i ly műszer,-amely már gyakor
latias használhatóságnak örvendett. Bár ma már ezt a műszert sehol 



nem alkalmazzák, történelmi jelentősége annál nagyobb. E z már a 
törekvő, boncoló elme oly alkotása volt, amely a későbbi készülékek 
összeállításánál továbbra is sokban alapul szolgált.* 

A sztereokomparátorral eleinte csak normálsztereogrammokat tud
tak kidolgozni. De később ezt összekapcsolták az Orel-féle felrakóké-
szülékkel s már konvergáló kamaratengelyekkel bíró felvételek kidol
gozására is alkalmassá tették. 

A komparátorral végzett munka már ebben a kezdeti formájában 
is kiváló előnyöket tartalmazott. A mérőjelet, mely itt mintegy a tere
pen vándorló léc szerepét tölti be, az esetleg járhatatlan terep bármely 
pontjára is rá lehetett állítani. Könnyen meghatározhatók vele oly 
tereppontok, melyek az alapvonaltól egyforma távol oly egyenesben 
feküsznek, mely a bázisvonallal párhuzamos; a lemezpárt oldalt együt
tesen eltoljuk, a mérőjelet a terepre állítjuk s így sok olyan pontot 
kapunk, melyeknek vízszintes vetületei a két felvételi álláspont vonalá
val (bázis) párhuzamos egyenesbe esnek. 

A sztereoszkópikus képek kidolgozásánál tehát ugyanazt a mun
kát végezzük, mint a külső felméréseknél, de itt még az előbb említett 
előnyt is élvezzük. 

A sztereofotogrammetria most vázolt és már gyakorlati célokat 
betöltő alkalmazása nagy lépés volt a fotogrammetria fejlődésének 
útján. 

A terep térképezéséhez aránylag kevés felvételre volt szükség s 
ahol kellő kilátópont állt rendelkezésre, ott mindenütt, a magashegység 
sziklás terepein is alkalmazható s a virtuális modellen a terep tago
zódását a fokozott plasztikánál fogva nagyszerűen áttekinthetjük. 

Zárt felmérést azonlban a komparátormunka ritkán ad. mert 
sziklaormok s más előugró idomok a hátteret sok esetben elfedik, a 
szakadékokba pedig mélységüknél fogva belelátni nem lehet. 

A bécsi volt cs. és ki r . katonai földrajzi intézet megbízásából 
1'905-ben br. Hübl végzett i ly úton topográfiai felvételeket, aki e téren 
úttörő munkásságot fejtett k i . 

A komparátorral végzett munkánál az adatok egyhangú számítása 
és felrakása igen kényelmetlen lévén, a szakemberek törekvése egy 
olyan készülék konstruálására irányult, mely mindennemű számítási 
művelet kikapcsolása mellett a síkrajz és a színtvonalak kidolgozását 
is automatikusan végzi. Őreinek sikerült —• később a jénai Zeiss-gyár 
által tökéletesített — ily sztereoautográfot szerkeszteni, mely a leme
zek kidolgozását nagyon megkönnyítette és gyorsabbá tette. 

De az eddigi eredményeken felül kívánatos volt elérni azt, hogy 
az alapvonal két végpontjáról készült felvételek ne csak a normális 
lemezállás mellett, de akkor is kidolgozhatók legyenek, ha a vízszintes 

* A sztereokompenzátor rajza az Erdészeti Lapok 1910. évi 5-ik füze
tében bádoni Szabó E . Sztereofotogrammetria című cikkével már közre
adatott. 



és az alapvonalra merőlegesen álló optikai tengelyekkel egy egyenlő 
nagyságú elf erdülési szöget zárnak be, sőt olyanok is, melyeknél a kép
tengelyek egymással konvergálnak, illetve divergálnak. Ezt is meg
oldották egy, az 1911. évben megjelent modellel. 

Még ezzel a műszerrel is mindig csak oly lemezek voltak kidol
gozhatók, melyeknél a felvétel pillanatában az optikai tengelyek víz
szintesen feküdtek. Még a földi felvételeknél is igen sokszor nagy 
előnyt jelent, ha a felvétel alkalmával nem vagyunk így korlátozva, 
— különösen áll ez a magasabb hegységi terepre — de már a légi 
fotogrammetriánál ennek a feltételnek a betartása egyszerűen kivihe
tetlen ; így tehát oly műszert kellett szerkeszteni, mellyel tetszőleges 
irányú optikai tengelyekkel készült felvételek is kiértékelhetők. 
Scheimpflug mérnökszázados, majd ennek halála után Kammerer Gy. 
mérnök foglalkoztak sikerrel evvel a feladattal, mégpedig úgy, hogy az 
eredeti felvételeket egy perspektográf segítségével átalakították s az 
így nyert felvételeket dolgozták k i felrakókészülékkel. 

A Zeiss-gyár a sztereoautográfot még segédberendezéssel (Zu-
satzeinrichtung) látta el. 

A z autográffal való munka a komparatorhoz képest újabb nagy 
fejlődést jelentett. Hozzá egy felvevőkészülék — amellyel a helyszínén 
végzik a felvételeket — s egy kidolgozó-készülék tartozik. Mindkettő 
sokféle kivitelben készült, de ezeknek részletesebb tárgyalását mellőz-
hetőnek tartom. 

A munkatervet a térkép alapján szokás megállapítani a három
szögelt pontoknak, a választott álláspontoknak, a felvételek irányának 
és a felvételi irányoknak megfelelő látómezőknek a megjelölésével. 
Nagyobb mértékarányú térképeknél a felvételi távolság az alábbi 
határok között ingadozik': 

A sztereoszkópikus látómező a bázisvonal hosszának kb 4-szeres 
távolságától kezdve használható k i ; a térképezés tehát csak ezen a 
távolságon túl kezdhető. Nagyobb területek felmérése háromszögháló
zat felépítése alapján történik, melyen belül az egyes eztereoálláspon-
tok előmetszéssel vagy hátrametszéssel határoztatnak meg. Hosszúkás 
alakú terepszalag esetén célszerű égy sokszögvonal pontjaira támasz
kodni. 

A sztereofotogrammetria egyik kiváló előnye, hogy segítségével 
a szintvonalakat automatikusan kirajzolhatjuk. 

Hazánkban a földi sztereofotogrammetriai eljárások nem alkal
maztattak oly mértékben, hogy ezekből az eljárás érdemi elbírálásánál 

méretarány 
1 : 1000 
1 : 2000 
1 : 2500 
1 : 5000 

felvételi távolság 
80— 600 m 

160—1200 m 
200—1500 m 
400—3000 m 



tapasztalati adatokat vethetnénk latba. A z eljárás pontossága és telje
sítőképessége tekintetében tehát csak a külföld ezirányú adataira 
támaszkodhatunk. 

Pontos helyszíni munka és lelkiismeretes helyes automatikus k i 
dolgozás mellett az elérhető pontosság a hasonló méretarányban vég
zett mérőasztal eljárásánál elérhető optimális pontossággal egyenlő
nek vehető. 

A teljesítőképesség viszont függ a terepfödözettől, áttekinthető
ségtől, a részletek mennyiségétől stb. 

Nagy előnye a sztereofotogrammetriának, hogy a sztereoszkópikus 
felyételpárból nyert kiváló plasztikája modellen a komparátor mérő
jelét a részletpontökon végigvezetve, a vonalakat számtalan sok pont 
gyors és szabatos egymáshoz csatolásával nyerjük, tehát nem szét
szórt részletpontokra építünk. 

Zárt terepszakaszokat azonban ritkán szerkeszthetünk vele, mert 
majdnem mindig vannak az egyes részleteket eltakaró terepidomok 
és be nem látható szakadékok. Ezen a helyzeten az álláspontok meg
növelésével ugyan legtöbbször segíteni lehetne, de akkor meg a gaz
daságosság előnyeit adjuk fel, annál inkább, mert a rövid távolságok
ról levett lemezeken sokkal kevesebb a kiértékelhető rész. 

Erdővel dúsan borított terep kidolgozása, mindenkép sok nehéz
séggel: jár; jó kilátást nyújtó álláspontokkal bíró kopárabb jellegű né
mely hegységi terep felvételénél előnyösen alkalmazható. Mive l azon
ban kis országunk mai szűk határai között egyelőre túlnyomóan sík 
jellegű területeket ölel fel, a földi fotogrammetriai eljárások nálunk 
csak alárendelt mérvben számíthatnak alkalmazásra. 

Szintvonaltervek, nagyméretarányú síkrajz előállításánál (vasút
vonal tervezésaknél, bányatelepek feltárásánál, gátépítéseknél) jól 
használhatók. Topográfiai térképek szerkesztésénél, még ha zárt egy
séget nyerünk is, elmaradhatatlan a terep bejárása és kisebb-nagyobb 
utólagos helyszíni kiegészítő munka. 

Mivel a földi sztereofotogrammetria nagyobb területek felmérésé
nél különben is ritkán nyújt zárt kidolgozást, a szakközönség figyelme 
mindinkább a légi fotogrammetriai eljárások felé terelődött. 

A légi fotogrammetria szépen ívelő fejlődési stádiumában ma már 
oly előnyöket rejt magában, amelyek révén az egész műszaki világ 
érdeklődése erre szinte felfigyelt. Fokozott varázszsal hatott a szak
közönségre a légi sztereofotogrammetria. 

Amikor a földi álláspontok helyett a kétségkívül nagy előnyöket 
tartalmazó légi álláspontokat kezdték alkalmazni, nagy nehézséget 
okozott a mérőkamra helyzetének geodéziai meghatározása. Másik 
nagy probléma volt a lemezek helyzetének a megállapítása hajlás, 
dülés és elfordulás tekintetében. . . 



H a a felvétel pillanatában azt a helyzetet, amely mellett a lemez 
főpontja a nadirponttal egybevág, biztosítani tudnánk, úgy a feladat 
sokkal egyszerűbb volna. E z azonban csak mint r i tka véletlen fordul
hat elő; ehelyett számolni kell azzal a körülménnyel, hogy a lemez 
síkja bizonyos fokig mindig ferdén áll s az ekként való fényképezés 
mellett a felvételeknek minden egyes része más-más, mindinkább 
összezsugorodó méretarányban jut kifejezésre. 

Már Deville i ly ferdesíkú felvételeket vízszintes síkú felvételekké 
transzformált át olyképpen, hogy a felvételeket megfelelő hajlásszög 
alatt lefényképezte. 

Amikor a légi fényképfelvételeket nemcsak sík területek, de dom
borzattal bíró terep térképezésére is megkísérelték felhasználni, 
ugyanarról a tájról már két felvételt kellett készíteni, két különböző 
álláspontból, hogy a felvételpár segélyével a terep sztereoszkópikus 
hatású plasztikus modellje előállítható legyen; de itt már a két felvé
teli álláspont kölcsönös helyzetének a meghatározása okozott újabb 
nehézséget. H a azonban a felvételi álláspontok koordinátáit és ezenfe
lül a lemezek hajlását és elfordulását is megtudjuk állapítani, úgy az 
egész eljárást mintegy a földi fotogrammetriai eljárásokhoz hasonló 
mérvre egyszerűsítettük. 

Sík terep térképezésénél a légi eljárásoknál általában az egyszerű 
felvételek áttranszformálásával érünk célt, míg ha a terepen el nem 
hanyagolható magasságbeli különbségek vannak, akkor a sztereofoto-
grammetriát alkalmazzuk. 

A légi felvételek lehetnek egyes, sorozatos és területfelvételek, a 
technikai kivitelű' ill'etőlag pedig álló és f erdetengelyű s mind a két eset* 
ben egyszerű- és sztereofelvételek. 

A két felvétel közti távolságot a megfigyelő a gépről sohasem 
tudja megítélni, ezért a távolságot át kell számítani stopperórával 
mért időmértékre. 

A mérőkamrák szerkezete aszerint, hogy álló, vagy ferdetengelyű 
felvételek készítésére, továbbá egyes vagy sorozatos felvételekre, le
mezekre, vagy filmre vannak-e beredezve, különböző. 

A mérőkamra teste tömör fém, mely elől a tárgylencsét és a záró
berendezést magábafoglaló hengeralakú részben végződik. (L. a 2. 
ábrát.) 

A mérőkamra á hajlás (dűlés) és elfordulás szabályozását szolgáló 
szelencés és csöves libellákkal van ellátva. 

Kezdetben a lemez hajlásából, elfordulásából, a felvételi álláspont 
magasságból és a kamra belső adataiból állapították meg a felvételi 
álláspont térbeli helyét, s akkor ezek pontos megállapítása sok gondot 
okozott. Ma ezeket az adatokat a lemezek optikai-mechnaikai beállítása 
révén nyerjük, a libellák szerepe tehát a durvább beállítás biztosítá
sán túl nem terjed. 

Konvergáló tengelyű felvételeket —- sztereoszkópikus kidolgozó-



készülékek céljaira — a dűlési foknak a felfüggesztőszerkezet segítsé
gével való beállításával készítünk. Ily felvételeknél a mérőkamrát min-

! képtávolság I 

. • 3. ábra. 
den felvétel után át kell a másik oldalra állítani (dűteni). Ez is mel
lőzhető az ikerkamraberendezéseknél. 

Sematikus rajban az alábbi ábra tünteti fel .a Heyde-gyár által 
forgálombaihózott ikerkamrát. (L. a 3. ábrát.) 



De ennél a mérőkamrák mereven vannak egymáshoz illesztve, így 
rajta a dűlési szög nem szabályozható, pedig erre sokszor van szükség. 

A Zeiss-művek által forgalombahozott ikerkamrák berendezése 
ebből a szempontból előnyösebb, mert i t t a kamrák optikai tengelyét 
az adott feladat szerint a nadiregyeneshez viszonyítva változtathatjuk. 

Az egyszerű légi fotogrammetria kidolgozó készülékeinek a tár
gyalását megelőzően vessünk pillantást azokra az egyszerű eljárásokra, 
amelyekkel tán nagyobb fáradtsággal, de különös berendezés nélkül 
is módunkban áll a légi felvételek kiértékelése. 

Amint láttuk az állótengelyű felvételeknél mindig kell számol
nunk azzal a körülménnyel, hogy a mérőkamra opt. tengelye a nadir-
egyenestől bizonyos fokban eltér. Akár szándékosan ferdén készített 
felvételről van szó, akár az állótengelyű felvételek elkerülhetetlen el
téréseit tartalmazó kis fokban ferdén felvett felvételről, a fénykép bi
zonyos fokig mindig torz, vagyis annak méretaránya nem egységes, 
hanem a fénykép különböző részén más más méretarány jut kifeje
zésre. A ferdesíkú centrális perspektíva torzulásait tehát transformál-
nunk (entzerren = visszatorzítani) kell, vagyis át kell alakítanunk 
úgy, hogy annak geometriai arányai egy vízszintes lemezállásban ké
szült felvétel arányaival egyezzenek, egyszóval a lemezen keletkezett 
centrális vetület átalakítandó ortogonális parallel vetületté. 

A sík területről felvett és állótengelyekkel készült felvételeket át
transzformálhatjuk egyszerű geomotriai szerkesztéssel is, de ezt az 
eljárást rendszerint csak alárendeltebb jelentőségű kisebb feladatok 
megoldására akkor alkalmazzuk, ha transzformáló készülékünk nincs. 
A z átszerkesztést a fényképen és a térképen is azonosítható pontok 
alapján végezzük. 

Háború idején igen sokszor a legegyszerűbb szerkesztési eljáráso
kat is kielégítő eredménnyel alkalmaztuk ott, ahol egyes pontoknak, 
vagy vonalaknak (lövészárok nyomvonalának) a térképbe való beillesz
tése, vagy kisebb területek transzformálása volt a feladat. A szerkesz
tést végezhetjük iránymetszéssel és kisebbítő körzővel, továbbá irány
sugarakkal, avagy 4—5 azonos pont és hálózat alapján. 

Erdőszegélynek, vagy ehhez hasonló vonalaknak a beszerkesztése, 
iránysugarakkal igen körülményes; célravezetőbb, ha úgy a légifény
képet, mint a térképet is az alábbihoz hasonló módon sűrű hálózattal 
részeire 'bontva, az egyik hálózat legkisebb négyszögeibe eső vonalakat 
a másik hálózat megfelelő négyszögeibe szabadszemmel átrajzoljuk. 
( L . a 4-ik ábrát.) 

Finsterwalder volt az első, aki a felvételi álláspontok meghatáro
zását a térbeli hátrametszés elve alapján végezte. Azelőtt a felvételi 
álláspontokat a mérőkamrába szerelt regisztráló készülékekkel állapí
tották meg, de ez a meghatározás teljes szabatosságot soha sem nyúj
tott. A számítás útján való meghatározás viszont a fotogrammetriában 
megkívánt gyorsaság kívánalmainak nem felelt meg. 



A légi fotogrammetria fejlődéstörténetében így nagy jelentőség
gel birt a lemezek optikai-mechanikai beállításának a megfejtése. A 
fényképen lévő 3 geodéziailag meghatározott alappont segítségével a 
lemezeket a kidolgozókészülékekben ugyanolyan helyzetbe tudjuk hozni, 
mint amilyenben azok a felvétel alkalmával voltak. A többi a terep és 
a fénykép perspektív viszonyából adódik. 

Az optikai-mechanikai transzformálás lényege, hogy a fényképet 
adott fókusztávolságú lencsével egy vetítési síkra kivetítjük úgy, hogy 
az átalakított kép iá felvett terep helyes ortogonális vetületét adja. Ezen 
felül a transzformálásnak még egy előre megadott méretarányban kell 

történnie. H a pld. nagyjából sík területről F . fókusztávolságú lencsé
vel a magasságból « hajlásszög alatt felvett fényképfelvételt transz
formálunk, úgy egy f fókusztávolságú lencsével l / M . méretarányú 
fénykép-térkép előállítására törekszünk. (L . az 5. ábrát.) 

A terepsíkot megfelelő helyzet mellett eltoljuk úgy, hogy az el
tolt síknak az objektívtól való távolsága a repülési magasságnak a 
megkívánt l / M méretaránybeli értékével m/M-e l egyenlő legyen. Éles 
képet azonban csak úgy kapunk, ha a lencse fősíkja, a képsík és a 
transzformálás síkja által képezett metszésvonlon megy keresztül s a 
3 síknak-olyan szögek alatt kell találkozniuk, melyek a felvételtől, a 
transzformálástól és a méretaránytól függnek. 

4. ábra. 



A fényképtmnszformátorok között vannak olyanok, amelyekkel 
tetszőleges méretarányban dolgozhatunk, (ilyenek: a Hugershoff— 
Heyde-féle transzformátor, a Finsterwalder-féle Photokartograph, a 
Gruber—Zeiss-féle transzformátor) s olyanok, melyekkel csupán a 
képek vízszintességét érhetjük el; (pl. az Ica-féle transzformátor) 
utóbbiakkal tehát a kívánt mérvben egyszersmind nagyítani, vagy k i 
csinyíteni nem lehet. Finsterwalder volt az első, aki az előbb említett 
Photokartographiával ezt a feladatot is megoldotta, azonban az ő ké
szülékjével függőleges felvételek nem voltak átalakíthatók, hanem 
csak olyanok, melyeknél a hajlási szög a 0-nál jóval nagyobb. 

A Gruber—Zeiss-féle képtranszformátor, melynek sematikus rajza 
a 6-ik ábrából kivehető, ezt a hátrányt is megsszünteti. (L . a 6. 
ábrát.) 

A z optikai padon nyugvó öt állvány a fényforrásba kondenzátor, 
az eredeti lemez, a vetítőlencse és a fényérzékeny lemez, illetőleg a 
papiros megerősítésére szolgál. A z eredeti lemez elforgatható a saját 
síkjában az elfodulási szögnek megfelelően (a forgáspont egyenlő ma
gasságában van a vetítőlencse főpontjával). A lemeztartó, a vetítő
lencse és a transzformálás síkja a B ' , 0' , és A ' - n átmenő függőleges 
tengelyek körül elforgathatok. Ennek mértéke egy noniuszos körön le
olvasható. 

Ugyancsak a Gruber—Zeiss szerkesztésében megjelent még egy, 
az előzőhöz teljesen hasonló „automata transzformátor", melynél már 
az alkotóelemek függőleges sorrendben nyernek elhelyezést. E z kényel
mesebb munkára nyújt lehetőséget. 

5. ábra. 



Idők során a transzformátoroknak még sok, többé-kevésbbé töké
letesített alakja látott napvilágot — különösen kiemelendők közülük az 
Aschenbrenner-féle automatikus és a félautomatikus transzformátor, 
(ilyennel az Állami Térképészet is el van látva) — de ezeknek a rész
letes tárgyalása helyszűke miatt itt mellőzendő. 

A fényképezés előtt földi pontokat kell bemérni, ezeket előzőleg 
meszeléssel, vagy más úton-módon feltűnővé kell tenni. Minden le
mezre 3—4 ily pontnak kell jutnia. A z így nyert fényképnegatívot a 
transzformátorba téve, a vetített képet egy fehér lapon — amelyre 
előzőleg a bemért pontokat bizonyos léktékarányban felszerkesztettük, 
— felfogjuk. Miután a pontokat fedésbe hoztuk, az alaplap helyére 
fényérzékeny lemezt teszünk, exponálunk s így az eredeti torzult fel
vétel mérethű és kívánt léptékarányú mását nyerjük. Több felvételből 
ekként fotótérképet állíthatunk össze, mely vízszintes értelemben kész 

6. ábra. 

térképnek tekinthető, mely a terep bejárásánál eszközlendő kiegészítés 
révén a kívánt cél szerinti vonalas térképpé alakítandó át és dombor
zati ábrázolással látandó el. 

H a oly terep térképezésre képezi feladatunkat, amelyen el nem 
hanyagolható magasságbeli különbségek vannak, úgy a transzformá
lással már nem érünk célt, mert ez a terep elrajzolt képét adná. Két
ségtelen, hogy a légi fotogrammetriai eljárás sokkal egyszerűbb akkor, 
ha a kiértékelési munkát egyes felvételek alapján végezhetjük, de 
domborzattal bíró terep térképezését helyesen márcsak sztereoszkó
pikus hatást keltő felvételpárral — sztereogrammal — végezhetjük. 

A légi sztereofotogrammetria kidolgozókészülékei lényegileg egyez
nek abban, hogy a lefényképezett terepszakasz ortogonális vetületét 
két centrális perspektívából nyerjük. 

A mérőkamrát alkalmazhatjuk mint szögmérőműszert is. A víz
szintes és magassági szögek értékének számítás útján való megállapí-



tása azonban, különösen hajlással és elfordulással bíró feltételeknél 
igen körülményes. 

Koppé konstruálta az első, vízszintes és magassági szögek méré
sére alkalmas műszert. Ennek vázlatos rajzát a 7-ik ábra tünteti fel. 

Ő az előhívott lemezt a lemez és a mérőkamra keretindexeinek 
az egybevágatásával ismét visszatette a mérőkamrába. A kamra 
tárgylencséjéből így az egy képpontból kiinduló sugarak ugyanolyan 

7. ábra. 

vízszintes és magassági szögek alatt távoznak, mint amilyennel a fel
vétel pillanatában a kamra tárgylencséjébe hatoltak. De a kamra 
tárgylencséje előtt felállított teodolit segélyével, ennek vízszintes és 
magassági körbeosztásán most már a lemez valamely képpontjának 
vízszintes és maagssági szögét is leolvashatjuk. A távcső a lemez 
bármely pontjára ráállítható, mert az úgy függőleges, mint vízszintes 
értelemben tetszés szerint mozgatható. 

Még egy másik, ehhez hasonló műszert is szerkesztett Koppé, 
nagyobb hajlású felvételek kidolgozására; ez abban különbözik az 



előbbitől, hogy ennél a pontraállítást nem a távcsővel, hanem a minden 
irányiban mozgatható mérökamrávai végezzük. Míg tehát amannál 
a mérőkamra áll a műszertalppal szoros összeköttetésben, addig emen
nél a távcső a f ix . 

Ezeknél a műszereknél a mérés céljaira mindig ugyanazt a mérő
kamrát használjuk, mint a felvételnél; a lemezt a felvételkori helyzet
tel azonos helyzetbe hozzuk; így fordított sorrendben, de ugyanazt 
a sugár menetet kapjuk, mint a felvételnél. 

A felvevőkamra helyére azonban a mérés céljait szolgáló hasonló 
berendezésű képtartót is állíthatunk. Idők során az elv kisebb-nagyobb 
módosításán alapuló, hasonló berendezésű képmérőteodolitoknak egész 
légiója jelent meg, amelyek már előhírnökei voltak a tulajdonképpeni 
kidolgozókészülékeknek, melyek a légifelvételek alapján a térképet 
teljesen automatikusan és mechanikusan rajzolják meg.* 

A kidolgozókészülékek-nek a fejlődés során szintén számos alakja 
látott napvilágot. 

A sztereoszkópikus hatást keltő felvételpárok alapján térképeket 
akkor készíthetünk, ha azokkal a felvett terepdarab optikai modelljét 
irodánkban elő tudjuk állítani és azon méréseket tudunk végezni. 
Deville már 1901-ben konstruált egy kartográfot, amely már ezen az 
elven alapult; bár ez csak földi felvételek (normálsztereogrammok) 
kidolgozására volt szánva, gyakorlati alkalmazásában nem vált be; 
mégis az eszme újabb és újabb ötletekkel gyarapodva tovább élt. 

Az autográfok (automatikusan működő sztereoszkópikus kidol
gozókészülékek) között az első, gyakorlatilag is használható műszer 
Orel nevéhez fűződik, aki a már tárgyalt Pulfrich-féle sztereokompa-
rátort egy vonalzó rendszerrel hozta kapcsolatba. Ennek a későbbiek 
során tökéletesített modelljei már a vetületi autográfok csoportjába 
tartoznak. 

A vetületi autográfok-nk\ a keresett pont vízszintes vetülete és 
annak magassága is két egymástól különválasztott vonalzórendszer 
által nyer meghatározást. 

Az Orel—Zeiss-féle sztereoautográf tulajdonkép még a földi foto
grammetria céljaira készült, vele csak oly felvételek voltak kidolgozha
tók, melyek vizszintes helyzetű optikai tengellyel vétettek fel. 

A Hugershoff—Heyde-féle autokartográf vizszintes és ferdeten
gelyű felvételek kidolgozására egyaránt alkalmas, sőt segédberendezés 
által állótengelyű felvételek kidolgozására is alkalmassá tehető. 

A kamrák úgy állíthatók, hogy a lemezek ugyanazt a helyzetet 
foglalják el, mint a felvétel pillanatában. A pontraállítás a képtartók 
vizszintes és a prizmarendszer függőleges irányú elforgatásával tör
ténik, mely mozgásokat fémvonalzók veszik át s a pontok vizszintes 
vetülete és magassága automatikus meghatározást nyer. 

* Fototeodolitok ábrái: bádoni Szabó E . Sztereofotogrammetria című 
cikkével az Erdészeti Lapok 1910. évi 5-ik füzetében már közreadattak.:: 





A vetületi autográfok azonban ma már szintén jobbára túlhaladott 
megoldási módon alapszanak, a legújabb készülékek ugyanis kivétel-
nélkül a térben dolgoznak s így ezeknél az irányvonalzók helyébe 
iránysugarak lépnek. 

A térbeli autográfok csaknem mind olyan berendezésnek, hogy a 
műszernek, illetve a lemeznek (a beállított terepnek) három egymásra 
merőleges mozgási iránya van. Ezen irányokkal párhuzamosak a be
állított bázis összetevői is, úgyszintén a hajlás, dűlés és elfordulás 
tengelyei, amikor a műszer alapállásban van. 

A felvételpárt a készülék képtartóiba helyezik, úgyhogy azok a 
képtartók objektívjaihoz képest ugyanolyan helyzetbe kerüljenek, mint 
a felvételkor; majd a lemezek egymáshoz viszonyított tájékozását és a 
fényképpárok külső tájékozását (a térbeli modell tájékozása a felvett 
terephez viszonyítva) végzik el. Utóbbi művelethez legalább 3 a leme
zeken is ábrázolt háromszögelési pont ismerete szükséges, úgy viz
szintes, mint magassági értelemben. 

A térbeli autográfok csoportjába tartozik a Bauersfeld—Zeiss-
féle planigráf. a Wild-féle autográf és a Hugershoff—Heyde-féle 
aerokartográf stb. 

A Bauersfeld—Zeiss-féle planigráf, dr. Bauersfeldnek még 1920-
ban lefektetett irányelvei szerint készült s ez a Zeiss-féle készülékek 
legtökéletesebb alakja. (Lásd a 8-ik ábrát.) 

Főalkotórészei: a képtartók, a vetítőrendszer, a mérőjelrendszer, 
az összekötő és mozgatóberendezés, a szemlélőrendszer és a rajzoló
berendezés. 

A kidolgozás alkalmával a lemezek éppolyan helyzetben vannak a 
planigráfban, mint a felvétel pillanatában voltak. Vagyis a lemez 
belső és külső adatainak egyeznie kell a felvétel belső és külső adatai
val. A belső adatok beállítása céljából a lemezek kis igazítócsavarok 
segélyével addig todhatók el, míg a felvevőkészülék által a lemezre 
fotografált indexek a képtartók keretindexeivel össze nem esnek; a 
lemezek kölcsönös tájékozása optikai-mechanikai úton történik. A bázis 
meghatározása és a készüléken való beállítása, továbbá a rajzlap sík
jának és a képsíknak a párhuzamosítása, tehát magassági értelemben 
vett beállítás, a már említett alappontok útján történik. 

A modell kidolgozása ezek után a mérőjeleknek a pontraállításá
ból áll, amely mozgást az automatikusan működő rajzolóberendezés 
átveszi és így a mérőjellel végigjárt vonalak, vagy szintvonalak a 
rajzasztalon kirajzolódnak. Még annak a lehetősége is adva van, hogy 
a planigráffal egyszerre több rajzlapon, különböző méretarányban 
készítsünk térképet. Ezzel a műszerrel továbbá tetszőleges irányú fel
vételek kidolgozhatók. 

A Wild-féle autográf távcsöve,,-— eltérőleg a planigráftól — a k i 
dolgozás munkája- közben mozdulatlan. A képpont beállítása csupán 
a képtartó és a vele kapcsolatban lévő irányrúd segítségével történik. 



9. ábra. 



Lényegbeli különbség tehát a két műszernél abban van, hogy míg a 
planigráfnál a mérőkamrát hozzuk a felvételkori helyzethoz hasonló 
helyzetbe, addig a Wild-autográfnál a távcsöveket kell abba a hely
zetbe hozni, mintahogy a mérőkamra optikai tengelye a felvétel piha-
natában a térben feküdt. 

A vizszintes síkba vetített mozgások itt is egy rajzolócsúcsra 
vitetnek át, mely a terepet automatikusan kirajzolja, sőt a műszer által 
végzett mozgások megtelelő áttételek segítségével itt is különböző 
arányokban vihetők át a rajzfelületre. Bár a beállítási lehetőségeket 
illetőleg — főleg ami a lemezek hajlását és konvergenciáját illeti — 
ez a műszer már csak bizonyos korlátozásokkal alkalmazható, ez a hát
ránya kiküszöbölhető akkor, ha a fényképezőrepülő megfelelő kötött 
utasítással dolgozik. 

A Hugershoff-féle aerokartográf (1. a 9-ik ábrát) szintén egy a 
térben működő univerzális kidolgozókószülék, mely a' műszer egysze
rűbb szerkezeti felépítése tekintetében jelent újabb fejlődést. A z egész 
berendezés jelentékenyen kisebb méretű. 

A szemlélő it t már egymaga végzi az optikai-mechanikai beállítást 
és mindjárt a rajzmunka ellenőrzését is, míg a planigráfnál a lemezek 
optikai-mechanikai beállításához, az autográfnál pedig a rajzellenőr
zéshez segédmunkaerőre van szükség. 

A z Állami Térképészet egy az előzőkben ismertetett planigráffal 
és egy aerokartográffal van felszerelve s azokat vett értesülés cízerint 
kiváló eredménnyel alkalmazza. 

A nemes célokért rajongó idealizmus tehát — nem sokkal a 
háború után — magyar földön is életrehívta a fotogrammetriát s an
nak előbbrevitelében az arra hivatott szerveken kívül most már a 
néhány évvel ezelőtt megalakult Magyar Fotogrammetriai Társaság 
is, — versenyt a külfölddel — elismerésre méltó munkásságot fejt k i . 

Ezek után vessünk még egy pillantást arra, hogy a légi foto
grammetria rohamos térhódítása, mindinkább terjedő széleskörű alkal-
mezási lehetősége, az erdészeti terepfelvételi eljárásokra s ezzel kap
csolatosan az erdőrendezési munkálatokra, minő kihatást fog gyako
rolni s végül, hogy egyes államokban, a fotogrammetriai eljárások már 
ezidőszerint is mily célokat szolgálnak. 

(Folytatása következik.) 




