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Záró határozat. 

Mivel fentemlített biztosaink munkálata és intézkedései fel
ségünk kiváló helyeslésével találkoznak, s mivel azok nem csupán 
a kincstár és a mi kamaránk hasznát és gyarapodását, de az egész 
ország közjavát czélozzák, ennélfogva akarjuk, komolyan meg
hagyjuk és parancsoljuk, hogy ezen rendtartásunknak mindenki 
egészben és legkisebb részében is engedelmeskedjék, amint majd 
ez ügyben szükség szerint az általunk kirendelt, vagy nekünk 
alárendelt, a magyar bányavárosok kerületében levő tisztviselőink
hez nyilt parancsokat és rendeleteket intézendünk. Azonban ki
kötjük és fenntartjuk ugy a magunk, mint örököseink és utódaink 
részére, hogy mi és utódaink e rendtartást a kor változásához 
képest, vagy a1 rézbányászatra nézve hasznosabb ügyvitel alkot
hatása czéljából legjobb belátásunk és véleményünk szerint meg
változtathassuk, összevonhassuk vagy kibővithessük. Akarjuk, hogy 
kemény és szilárd parancsunknak foganatja legyen. — Kelt Bécs 
városunkban 1565. május 15-én, — római királyságunk harmadik 
magyar királyságunk második, cseh királyságunk tizenhetedik 
évében. 

tA 

Álló fák magasságának mérése függélyes szögek 
segélyével. 

Ir ta: Bartha Ábel m. kir. főerdész. 

z álló fa magasságát pontosan meghatározhatjuk, ha ismer
jük tövének a nézőponttól való távolságát, az ide és 
csúcsára vetett irányoknak a vízszintessel képzett szögét. 

Legyen például (41. ábra) a fának töve (azon átmérő helye 
oldalt, honnan a fatörzs hosszát számba vesszük) és a szempont 
közötti távolság T, a tőiránynak a vízszintessel képzett szöge a 
és a csúcs irányáé {3. 

Osszuk a magasságot M, a vízszintes fölött levő m1 és az 
alatta levő m2 részekre, jelöljük a szempont és a fa közötti távol
ságot r r e l . 
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Az utóbbi, ismeretlen adatok az előbbi háromból kiszámíthatók. 
T x = T. cos a. 
tn1 = T i . tg$ fentit behelyettesítve 
m1 — T.cosoc.tgfi 
m2 = T. sin ex 

és az egész magasság 
M = m1-\- m2 

< 
Jfl 

41 . ábra. 

a magasság részeinek fenti értékeit ide behelyettesítve, lesz: 

M = T . cos a.. tg$ - j - T . s//z a 
vagy 

/Vf = T . (cos a. ^ |3 - J - sin a) I. 
Hogyha a fának töve egy magasságban fekszik a néző

ponttal, a tőirány összeesik a vízszintessel (42. ábra), akkor cos a = 1 
sin.tx=Q és a képlet lesz 

M = T . 2 £ p . II. 

Ha pedig magasabban fekszik a fa töve, mint nézőpontunk 
(43. ábra), akkor az egész magasság 

M = m1 — m2 

a részletek értékei változatlanok s igy erre az esetre 
M= T(coscx.tg$ — sinz) III. 

48* 
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A fának magasságát olyan nagy pontossággal nyerjük e 
képletek segélyével, mint amelylyel T, a és p értékét felvettük. 

Egyedül csak azáltal keletkezhetik hiba, hogyha a fának 
hossztengelye eltér a függélyestől s ekkor is csak ugy, ha 7, a és p 

fi 

Jt 

42. ábra. 

43. ábra. 

értékeit olyan álláspontról veszszük fel, honnan a fa vagy felénk, 
vagy tőlünk eldűlve látszik. Oly nagyfokú oldalt való dülésnél, 
mikor a számítás ezáltal is számottevően hibás lehet, a fa rend
szerint nem állékony, le is dül. 

Legyen például az az eset (44. ábra), mikor egy fát olyan állás-
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pontról (0) mérünk, hova az y szöggel felénk dűlve látszik, csúcsa 
a tövéről emelt függélyestől g távolságig elhajlik. 

Igy a fának M magassága helyett VWj-et fogjuk nyerni, mi 
az előbbinél x-szel hosszabb. A hiba 

x = g.tg$ 
a fa csúcsára vetett irány u. i. itt is p szöget képez a vízszintessel. 

g=M1.tg.r 
és igy 

1 

Jt 

K 

44. ábra. 

E képletnek gyakorlati haszna nincs; bemutattam a hiba 
keletkezésének alakját, azonban könnyebb jól megválasztani állás
pontunkat, mint g vagy y értékét meghatározni. 

Ha látjuk, hogy a fa hossztengelye el van hajolva a függé
lyestől, akkor keressünk oly pontot, honnan az teljesen függélyes
nek látszik; ezt a mérőműszer távcsövének függélyes körében 
való észleléssel megállapíthatjuk. E pontot a fával összekötő 
vonalra merőleges irányon van a helyes álláspont. Az, hogy a tő-
és csucsirány nem fekszenek egy függélyes síkban, mint emii
tettem, nem okoz számottevő hibát. 

Erdőbecslőinknek majd mindig rendelkezésükre áll egy 
busszola-műszer, melylyel a I—III. számú képletek tényezőit pon
tosan mérni tudják. Megjegyzem, hogy a szempont és a fa töve 
közötti távolságot ajánlatos mérőszalaggal mérni, ha ezt a terep-
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viszonyok lehetetlenné nem teszik, mivel távolságmérőink lécze 
általában öles beosztásúak s ilyen mértékegységben adnák a 
magasságot is. A függélyesen tartott léczen való megfigyelés 
amúgy sem adná közvetlenül T értékét, hanem T. cos a-t, mit az 
Erdészeti zsebnaptár 279—284. számú oldalain közölt táblázat 
segélyével át kellene számítani, hogy a szempont és fa töve közti 
tényleges távolságot nyerjük. 

A képletek alkalmazása elkerülhetlenné teszi a logarithmusokkal 
való számítást és ezt olyan fák magasságának, általában függélyes 
hosszaknak mérésénél, hol nagy pontosságra törekszünk, ne is 
mellőzzük. 

Közönségesen elég azonban, hogyha a fának magasságát deci
méternyi pontosságig ismerjük. így már nem oly nagy az elő
fordulható esetek száma, az irányszögek mérésénél elég az egész 
fokokban való pontosság és a képleteknek (cos a. tg fi + sin a) 
szorzóját táblázatba lehet foglalni. 

A főirányt — 30°-tói -f- 15°-ig és a csucsirányt 0°-tól - ) -60 0 - ig 
véve, kiszámítottam a zárójelbeli szorzójegy értékét s azt táblázatba 
foglaltam, minek birtokában a magasság mérési eljárás lesz: 

Megmérjük T, a és j3-t; a és p számoszlopai, sorainak keresz
tezésénél kiolvassuk a szorzójegyet. Ennek T-vel való szorzata 
pontosan adja a magasságot, iltetve az álló fa hosszát. 

90°-on belül, amennyire — 30° tő és -f- 60° csucsirányával 
táblázatom terjed, foglaljuk mentől nagyobb nyílású szögbe a fa 
tövét és csúcsát, mérjünk lehetőleg közel a fától. Fokozódik igy 
a pontosság, hacsak nem dült állású a fa, mivel ez esetben éppen 
ellenkezőleg a hiba fog fokozódni. Ilyen fát jobb nagy távolság
ról mérni. 

A táblázat kiszedhető alakban van lapunk jelen számához 
fűzve. 
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