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MEZÕGAZDASÁGI
~O i-T"'Y Mr;.'7~c:ftf1VT UTVT~~'T'~nTT1M I'árgy : Az országos vizszintes

a1apponthálózat sürité-
Bére vonatkozó A.5.Sza-
h&lv~Ai1 kiAdÁ.sa

Országos Fö~dUgyi és Térképészeti Hivata~

FriJdm"~si F6osztá~v

'1h4oo/1Q80.

A ~ö1dmérési és té~1képészebi tevékenységrõl szóló, az 51/1979./XII.20./MT

számu rendelettel módositott 12/1969./III.l1./Korm. számu rendeJ.et végre-

ha,1tására kiadott 4/1980./I.25./MtM számu rendelet 9. § /1/ bekezdésében

biztOAitott jogkörben eljárva, ~igye1emnle1 a MÉM-OFTH vezetõjének

7o61~/1979.0FTH számu szabályozása II/4. pontjában adott ~e~ata~zásra,

az "A.~.Szabá1yzat az országos rtzszi.ntes alapponthálózat eUritésére" oi-

n1~1 A':~AkmR.:t 8zabé.1 vza tot / a továbbiakban: Szabályza t/ kj.adom.

A Szabályzat 1980. november hó 1-én lép hatályba. E16irásait ktlte1ezoen

alkalmazni ke11 az egységes országos vizszi.ntes a1apponthálózat, va1andnt

a régi országos vízszintes a1appontháJ.ózatok keretében végzend6 alappont-

~~~_-I +.t,.~-I 1r1.1r...&1

A Szabályzat hatálybalépésé"vef egyidejti1.eg a 40094/1973. OFm számon kia-

dott Alappontstiritási utmutat6 érvény6t veszti azza1, l1ogy a rá történt

kol.-ábbi hivatkozások a. továbbiakban a Szabá1yzatra érvényesek. A Szabály-

zat hatá1ybal~pése idej~n ~olyamatban lévo munkákat aZ AlappontBti~'itési
..-1-'"1'+"+1. ",1 :~-I t.~..-f ~~AT'-tn-l: kB11 bo~e_iezn:t. '

A Szabályzat mellékletei késõbb Kerülnek kiudásra, ezért ezek megjelené-

séig az Alappontsüritési utmutat6hoz tartoz6 Minták és mellékletel<et kell

a munka~ szak kialaki tásánál alapul venni, ~igyelembe véve a Szabályza t-

"",k j:O Mini:~k IiR lI1eJ_l~k1etekben f'op:laltakt6l eltérõ e16imsait-

Budanest. 1980. má.ius 30.
Dr. Jo6 István s.k.

a MÉM orszá.gos Ftlldtigyi és Térképészeti Hivatal

FHl nmpT'Ási Fõosztálvának vezeto.ie

'A Szabályzat beszerezhetõ a FöldJnérés:l Intézetnél; o:lJne: Budapest

Ouszcv u. 19.: posta:l c~m: Budapest. Pf. 546. 1373/
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BEVEZETÕ

1. b ala outsUt'it'e 4. m6dszerei

1.01 Az alappontsUt:'it4e f'eladata az orBz'gos f'els6rendü ~e negyedrendü

viz8zintes alappontok la továbbiakban ot:'$zágos alappont ok/ és az esetleg

kot:"bban alappontsUrit4ssel meghatározott alappontok legytittesen:adott pon-

tok/ ktlz' annyi ujabb alappontot iktatni, hogy az alappontokra - és a ktlztlt-

titk l4teaitett kisalappontok1"a - táJnas'lIkodva az adott ré~zletménsi vagy ki-

tiiE'ei f'eladr\tot kell6 pontoes'ggal, o'J.ezet:'Üen '5 gB'lIdaeágoaan el J.ehee-

sen v'ge'llni.

1.02 A :fotog1'alMletriai t'e1v4telekh$z l~tesitE)tt t"nyképiJ.J.eszt6pontok is

a1awontok, amelyeket el Szabályzatban megadott m6ds'lierek kijzüJ. a helyi a-

dotts'Soknak, a rels~erelt5égnok '8 az elv'gzend6 ~eJ.adatnak leginkább meg-

feJ.e16vel keJ.l meghat'ro~ni a Szab~J.yzat eJ.6ir~sainak a betartásávaJ..

1. O:} Az alapponthá16zatot - kü1l:1nl:lsen nagyobb teJ:-t11etre ki terjedéS ntunka-

feJ.ad.at 8setén - el.6 16116eben,l:Itl:ldrendü alappontokkal.kel.1. süriteni. Az

i:itl:ldrendü alappontok.meghat4.rozhat6k:

-; iránytt1'r~8eS. távol$'gm~r4Bee vagy irány- '8 tAvo1ság1n'ré8es hárolnszöge-

1'88e1

bi -sok'.szöge1éssel.

!.04 Az Or821'&,01; '6 I:Sttldrendü";a.lappontok--há16za.t't :relm'r'ei alappontok-

kal lehet tovább .Uriteni.

A. r.~r'6i ala.ppontok meghÉ\táro~hat6k.:

a/8ok"zt1ae.1.'seel

b/lteretpontk'nt

ol rotogrammetriai pont3Urit'ssel

szabály-1.0' A fotogrammetriai ponteürit'et egy, a k'e6bbiekben kiadand6

zat t'ogja szabá,lyozni.

2. Á.lt_lá.nos e16ir6.sok~ -

2.01 A Szabályzatban a ktivetkez6 jogszabályok és szabályzatok elöirásaira

történik hivatkozás:

- 63619/2/1975. OFl'H sz. Vetületi szabályzat az egység-es országos vetületi

rendszer alkalmazására la továbbiakban: A.1. Szabálvzat/:
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64431/197.". OFTH 5Z. F..'J. Szabályzat az egy8~ge8 országos térlt~prendBze

földm'r~si alapt4~1~6peinek kbszit~8~re /a továbbiakban: F.3.Sz~bályzat/

- 20402/1977. OFTH sz. _~zabályzat az ox'szágoe negyedrel"ldü vizszintes ala:

pol~tok l~tesit~sére /a továbbiakban: A.3. Szabályzat/;

- 48100/1978. OFTH sz. F.4. Szabl11yzat a r~gi vetületi rendsze1.'eltben uj

.f'e.lm~réssel k'ezü.tt ffjlchtlérési alRptérl{.épelwek az egységes országos t':

képrends~erbe történ6 á tdolgozásá.ra /a továbbial<.ban: F. 4. Szabály'za t/;

- a :ftlldmér~si ée térlt'pészeti tov61<.enységr81 8z6l6, az 5l/l979./XII.20../

MT számú rendelettel m6dositott 12/1969. /lII.ll./ I'orm. számú rendelet

végrehajtá$ára Itiadott 4/1980. /I.2'./ MfM számú rendelet mellékletel~én

ktlzzétett 4.ltalános Ftlldm6r'si ée T~r~pészeti Szabályzat /a továbbiak-

ban: ÁF'TSz/.

2.02 A Szabályzat több szal<aeza a ~rési és számitáei eredményeItre hiba-

határokat tartalmaz. Ha a mé~'6sbel'1, iti. a ezámitáeko!' mutatltoz6 - de nem

a Bzámitásb61 eredéS - hiba a vol1atkoz6 hibaha-tárt meghaladja, a hiba feld

rit~se szempontjáb6l sz6bajtlhetéS m~~seket meg kell iam6telni.Bármi1yen e

lel1õrzés BorQ.n a számitáaban talált hibát - a nagysá.gt6l függetlenül - ki

lt.ell javitani.

2. OJ A Szabályzat e,lõirásai r8gi ~S uj l~álózatbal~ végze'tt alappont sü ri té

se~ is vonatkoznak. Uj hálózaton az egység'es országos ~-etUleti rendszer-

ben /EOV/ $zámitott, vagy az A.l. Szabályzat szerint a r~gi vetületi rend

szerel(be transzformált egys'ges országos viz$zintee alapponthálózatot

/EOVA/, régi hálózaton a bu~pesti sztereograf'il(uB és a három f'erdetengel:

hengervetUleti rendszerben meghatározott há16zatol~t kell érteni.

-
2.04 Teltintve, hogy a régi és az uj há16zat ltözött pontosságbeli különb-

s~g van, a Szabályzat kUltln-kUlön hibahatárokat ad meg a kétféle há16zat-

ban végzett ötödrendU alappontsUritésref Amennyiben a ltapott eltéréselt val

zár61Aib~t egyes alappontolt esetleges durva hibája, vagy a régi há16zat e-

setleges töréBei miatt lépn'k túl a hibahatárt, a ltövetl<.ez6k szerint ltell

eljárni:

al Az EOVA hibás pontjait - a szükséges intézkedése1~ megtétele, ill. el~

rendelése végett - be 1tell jelenteni az illetékes megyei földhivatalná.

vagy a Földm6rési Int'zetnél lFÖMI/. A hibás 1toordinátá1(at felhasználn:

nem szabad.

bi Régi há16zatban az alappontsil1'itést végzõ szervne1t meg kell vizsgálnia

hogy a hibahatár túllép'sét egyes alappontok hibája, vagy pedig a ré~i

há16zat általánosan elõ~orduló törései okozzá1(-e. Az elõbbi esetben a
"-

hibás pontokat a Szabályzat elõirásai szerint ujból meg 1,ell határozni,

Az utóbbi esetben aszerint 1tell eljárni, hogy az adott ~eladat POl"ltos-



ságl kl:>vetelm6nyeit az 'rintett régi háJ.6zatrész pontossága m~gkieJ.~-

g:lti-e vagy sem. Ha kieJ.6giti, akkor az eJ.t~rések 68 zár6hibák. túl.J.ép-

hetik a S~abály~atban megadott hibahat4rokat. Ellenkezõ esetben az

tlttldren.dü aJ.appontsürit6st mege16z6en az uj háJ.6zatban elöbb ne gye d-

rendü alappontl'tesitéet kell végezni az A.J. Szab4lyzat e16iráeai

szerint. Negyedrendil aJ.appontJ.'tesitésre vonatkoz6 igényt a FÖMI-n~l

kell bejelenteni.

2.0~
ir' ,-

adni,

Amennyiben a munka~e1adat magassági ~rte1mU meghatározást is 816-

az a1appontok magass'g't a ba1ti a1apszintre vonatkoz6an ke11 meg-

2.06 Az a1appontok koordinát'it '8 tengerszint ~eletti magaseágAt oenti-

m'ter ~less'tJgel kell f'e1hasznáJ.ni, ill. meghatÁrozni 4e El tov'-bbiakban

.felhasználni.

2.07 Az alappontsürités Borán létesitett pontok koordinátáit kiszámitá-

suk után azonnal be kell ind a koordinátajegyz'kbe 13. pontI, a pontok

további f'e1használAea során a koordin~tákat innen kell kiirni.

2.08 A koordinátajegyzékbenl az alappont ok koordinátái?ak teljes értéke-

it kell kiiJ:'I1i, á "szluuitásokban azonban a munkaterület egészén azonos

értékÜ számjegyeket jazonos ezáz- és tizezer métereketj el lehet hagyni.

2.09 Minden iránymérési, sz~gmérési és hosszmérési jegyz6kUnyvet a te-

repen kell ~sziteni. A mé1.~~8i 6$ a 8zámitási jegyz6könyvek másolása la

millikaré8~ek leadása e16ttl tilos..

2.10 A Szabály~at e15irásai 6rv6nyesek nagyobb területre kiterjed6,vagy

It3.sebb pontsüx'i t6si f'eladatokra is.

2.11 Az a1.appontsürit's megkezdése elott a mw-lkÁ.t a f'öldmérést végzõ

szerv az ÁFTSz 1.3. § -/1/ bekezd~s a/ pontja alapján az ÁF1'Sz 13. § /2/

bekezdése szerint köteles bejel~nteni az illetékes f'ovárosi, megyei f'öld-

hivatalnak.



ElBÕ RÉsz

ötödrendU alappontsUr1tés

I. f'e .1E>~e t

J. ~ö.ttldre!!dü !lappon tsüri t6s !!],~me!!e t2.munkasz~!sa~zai

Az tltl:Sdrendü alapponteürités m1U1.kaszakas?;ai a v6grehajtás menete Rzerint

következõk:

aj Irodai e16kéBzit6~:

1.. adatgy{ijt6s

2. a koordin'tajegyz6k e16készit'se

J- a ki tUz6si vá.zl.at elök6szi tése

4. a kitüzési jegyz6kl:Snyv elök6szitése

bi Helyszini elökészités:

1. az adott pontok .'3zem14J.ése

2. ideiglenes pont jel hely~nel~ lcitilzéso az adott pontokon

J. ideiglenes pont jol épitése az adott pon~okon

~.. bejegyz~s a l~í ~ilzési jegyzõkönyvbe a szem1élésrõl és jelépi t~sröl

ci Az ötödrendü alappontok tervoz~se és kitüz~se:

1. irodai tervezés

2. az ötödrendü alappontok ,helyének szemlélése és kitüzése

3. az ~tödrendü alappontok ideiglenes megjelölése

4. á11and6sitás lA kitüzésse1 egyidobeni

5. magaspontok levezetett pontjának kitüz~se és állandósitása

6. bejegyz~sek a ki tiizési jegyz6könyvbe

7. a kitiizési vázlat kiep;é!1!zitése

dl A mérések e16készitése:: -
1. a meghatározási terv készitése

2. a mérés és a mérési jegyzõkönyvek e1õkészitése

ej A mérés:

J.. vizszintes iránymérés ill. szögmérés

2. magassági szögméréa

J. távmérés

4. ~ külpontossági elemek me~érése

5. magaspontok lc,\rezetése a terepszintre

1'1 A számitásnk:

1. e1ökészitö számitások

2. az ötöd1'endU a1appontok és a levezetetb pontok koordlnátáinal~ számi-

tása

3. az ötödrondü alappont ok tengerszint f'elettj, magasságának s:z:ánLLtása
..

eol záró mw1k.ál a t ok

hl Az ötödre11dü alappontsüritós vizs~álata
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II. f'ejezet

Az e161~Bzi tés

4. .!!~d.at~jt'~~

4.01 Fö1dmér'si adatolrot csal, a 1'tSJ.dhivata1ok és a FtSJ.dmérési Intézet ja
tov'bb~al~ban: FÖMIj adhatnak ki. A FÖMI-n~J. rendell~ezé,~re áJ.J.nak a régi és

aZ uj feJ.so- 'S negyedrendü vizszintes és a feJ.s6rendü magassági aJ.aPPol~tol~

adatai, a megyei 1'tSJ.dhivataJ.olUl~ pedig rnegtaJ.á~at6k a megye tertiJ.etére esé

valamennyi aJ.appont adatüi.

4.02 Az alappontsürit~Bi mwlit~~ megltezd~se e16tt be l~ell szerezni a k~~'d~Bes

területre ~S ltörzstébe e86, és az alappontsUritéenél. felliaszná1.hat6 ~S fel-

has7:nálw'ldó valamennyi vizszintes ~S magassági alappont adatait: l(.oordinátá-

it ~8 tenger8zil~t feletti magasságát, a helyszinrajzi le irás olt, illetve

pontleirások másolatát. Nagyobb munltánál az e16lt~szités megl,-önnyit~B~re c~l-

.e~erü beszerezni a nyilvántartási pontvázlatolt másolatát iB.

4.03 Ha olyan terület~n tört6ni1~ a1appontsürit6s, ahol az uj negyedrendü

alapponthál6zat már ell~~Bzti1 t, ~1dtor az uj 1'lá1ózati ponto1t pontleirásá.n k.l-

vUl be 1'-611 szerezni azolmalt a r'gi hli16zati pontol".nak a belyszlnrajzi 1eirá-

aát, il1otve pontleirását, amely pontoItat ~z uj hálózatban nem határoztalt

meg;

4.04 A földhivatal, illet,re a 'FÖMI l~öteles az alapadatol~t hitelesitett

formábal~ ldszolgáltatni, a nrucrü~t v'gzõ szerv pedig l~öteles az alapadatol~t
~ -

tartalmazó hitelesitett mullm.részeltet a munltálatol~ befejez'se után a földhi-

vataInait viS9Zaadl'li.

5. ! !:2ordi~látaj~gyz'k 2151tés~it~se

~.Ol Az adatgytijt's során f'el kell 1'el"tetni a ltoordil"látajegyzéltet.Általá-

bal"l az eg6Bz mtU"lkateJ."Ületre egy db, ~gy11t1"(:'~ett "munka-l<.oordinátajegyz6ket"

Itell' ]oo8ziteni, de az egys6ges or~zágos t6rl<.6prendszerben /EOTR/ tö~,t6nõ uj-

felmér6shez ~e EorR-be va16 átdolgozáshoz /F.3. és F. 4 Szabályzat/ végzett

alappontsürités eBet~n 1:4000-es szelvényel1ként a végleges koordinátajegy-

zék.et is el kell késziteni a munka bef'ejez6sekor.

5.02 A koordinátajegyzékbe elõször a 4.02 szerint összegyiijtött adott

tokat kell beirni rendUségilk és ezen beliil sz~uk sorrendjében.



10

5.0.'3 Ha \.lgyanazzal a számntal t/jbh régi negyedrendü pont van jelölve,akkor

megkülönböztetéBül a pontszám nevozõjoként a meghatározás ~vét is ld kell

imi.

5.04 Minden adott pont után üres so~.t /sorokat/ kell hagyni az esetle~

ktilpontosan elhelyezendõ jel adatai számára.

.~.O5 A kitilzés elõrehaladtávaj. ~, koordtnátajegyzékbe számsorrendbe szedve
ke]-]- be,jegyezni az új alappontok számát. Az ideiglenns je1ek épitését ~S a

mérés elõtti á11andósitást 801.'On követve a "pont megjel<:Slése" rovatot is ki

kell tölteni /pl. jelrúd, kö, kõvel k<:Szpontos jel<:Slés eset6n ku és árboc

stb/. A jelhe~ képest külpontos álland6sitás eset~n a pont elsõ sorÁ.ba Fl jel,

a másodj.k ~orába a kõ adatai kerillnek. Be kell jegyezni az ideiglenes jel.

magasságát if;.

5.06 A koordj.nátajegyzék cimoldalán fel kell tüntetni, a község - vagy
községek - l~evét, a meghatározás évét és a vetületi rendszert. FÖMI megren-

delésre készült m1mk.á.]{11ál fel kell im! a FÖMI nyilvántartási számot $R a

vá.llala"ti m1.ulltaszámot. A cjmC"lldalt az összeállitó/k/nak, az összehasonlitók-

nak $8 a vizsgálóknak Rlá kell imia $S rá kell tel1D.i a munkát v~gzõ szerv

bélyegzöj$t.

6. ! k.i.!i!z~si vázlate!okészi tése

A koordinátajegyzél(. alapjáfl elõ k.ell kÉlsziteni a kitüz~si vázlatot.

6.02 llisebb kiterjedésü alappontsürités fitüzésj. vázlatát 1:l.0 OOO,nf\gyobb

kiterjedésüét 1:25 000 méretarányban, jú minosé~i rajzpapiron vagy müanyag-

f'ólián kell. elkésziteni. A kJ.tüzési vázlRtot cimf'elirattal kell. el.látni,amely

ta~.ta~nRzza a munkarész megnevezés~t, a közs~g - vagy községAk - nevét, a

meghatározás ~v~t és a vetületi rendszert.

6.03 Ha a kit~zési vázlat, nagy ~terjedése miatt, több lapon készül, az

egyes lapokat szegély nélkül kell csatlakoztatni úgy, hogy nlinden pont csak

egy lapra essék, és az átmenõ egycneael<. a csatlakozásnál nc törjel1el~. A cim-

feliratot csal~ az egyik lapon kell feltüntetni.

6.04 A kitüzési vázlaton vékony fekete tusvonalal(kal ill. Rzámo!ü(al fel

kell tüntetni a szeJ-vényhál.6zati rendszert és a sze1.vényhálózati vonal(:\l(. ko-

ordinátáját.

A koordináták aJ.apjá.n, ~ o, J nun pontossággal fel kAIl J.'UIUli az adott
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pontokat, fekete tussal ki kell rajzolni f:Sket '8 meg kell inti a pontszámu-

kat. A fels6rendU és negyedrendU alappontok jele 5 mm, az tltödrendUeké .1 mm

átm~röjU kör. A fels6- ~e negyedrendU alappontok számát .1mm-es, az ötödrendü

alappontok számAt 2,' mm-eB szAmokkal kell meginti.

6.06 Az uj hdJ.ózatban végzett alapponteü1'itésnél;;1 kitüzési vá.zlatra ceruzá.-

val fol kell rajzolni azokat a régi háromszögelési pontokat is, melyeket az

uj hálózatban nettl hat~roztak meg.

6.07 Fel kell vázolni, és barna tussal ki kell rajzolni a fõbb terepvonala-

kat: ktlzségi határvonalakat, be1terUleti határvonala~~at, folyókat, vasútakat,

fõbb utakat é:" minden olyan sikrajzot, ami tájékoz6dásra alkalmas, és az uj

alappontok k3.tüzését, meghatározását befolyásolhatja. Ttlbb ktlzségre kiterje-
d6 alappontsüritésnél a közs~gek nev~t is fol kell tüntetni.

7. A kitUz~si jefflzéSk/jnyv e]-õ~szit~8e

7.01 A kittizési jegyz6ktlnyv els6 r~szét az adott pontok pontleirásai k~pe-

zik. Uj hálózatban végzett alappontsUritésnél ezután az '-ljból meg nem hatá-

rozott régi hálózati pontok pont;leirásáról k~szitett más'o~atok következnek.

A pontleirásokat a pontok rendUsége, ezen belUl számsorrendje szerint kell

sorba rakni.

7.02 Az olyal'! régi negyedJ.~endU_pontokr6l, amelyelcnek níncs pontleirása,
,

pontIeirást kell k6sziteni a helyszínrajzi leirás adatainak a "VizBzíntes

alappont pontleirá.ea" cimü nyomtatványba "\:aló átmáso1.ásával. A lapokat a ki-

tüzési jegyzõkönyv megfelelö hely6re kell besorolni.

7.0J Ha az alappontok magasságát is meg kell határozni, akkor a munkaterü-

letre es6 8~intez~si alappontok pontleirásáról készült f'énymásolatokat is

csatolni keJ.1.

7.04 A sorrendbe szedett l.apokho~ az uj pontok szánlára megfelelõ számú ü-

res pontlei~8-nyomtatványlapokat kell csatolni.

7.05 A kitUz~si jegyz6ktlnyv r~sz~~ cimlapot kell késziteni, amelyen fel

kell tüntetn~ az ,.06 bekezdésben elõirt adatokat. A cimlapot a so11rendbe

szedett pontle~r'sokkal össze kell fUzni.



12

o. t h~ 1Y~ ~!~.!_elQ~!.s'l:i i;é EJ

8.03. A~ öt;ödrendU a1aI'Pont3Urités hely.9~iui e1ok~szit~se RZ or5zágO5 és a

má't' lneglevo /jtöurend,ü a1«vpontok. f'e.1.k.'3Te8~.lJéb81.. ~zem.tél~s~bö.t, karbe.ntar.t~-

:3ából ~S ideiglGnes Jtleg,-ieltll~Ml;'!b5.l á.ll.

8.02 Az adott pontok. f'elkeres~se 80:['001 mA{j l<.ell vizsgálni f\ meg'tulált

püntol{. azonnsságá.I;. Hu a relkArcsoti. poJ:1tnal<. áll.andó f'öldfeletti pontjeJe

v~n, a pontlQirés flh~lY8zj.nrajZ:l l.eir6.s/, ~set1Ag ~ poni;on vég'Loett iránymé-

r6s elepjtJ.t1 meS' l<.el.l g}"6zõdni a~11'ólJ hogy;) 1<'0 az HJ:edeti hcl.y~.u .van-e. A
földalntti ..ielet álta.lában 1,.em 1,ell éa 11.~m s7,~bo.d f'cltftmi. Ha a pontl~j.rá.s

adatjal, vagy f\ ponton vér;zctt j.:t'ánym~:r.'~6 táj'knzás~ al~pján megállapitható,
hogy az EOVA pontját eredeti he1.yóröl fithelye7:ték '$ oru.ek a pontleiráson

n.:lncs nyomf\, vagy ha a pont f'öldf'oJ.etti jele nem található, arJ,,-or ezt be

kell je1.eni;enJ az ill()t~kps f'Ö.ldhivnta1.nak, va{J'Y a FÖM:r-n~k. H['. r~gi hálóza-

ti. pont vagy k(.) rá.bb ev. megha tározott ötödrondü al.appont állandó .fl:Sl.dfcletti

jele nem talR.l.hat6, ::1kkor a bem~~si adatok al.apjrol a pont. ~1'edeti hely'n

elhelycz~tt .-röJ.da.l.atti pontjel"t fel kell tIlmi. IIa azonban a pontjaI a pont-
.le.i:r'áe; adatni alapján s~m találha tó m~g, akkor a pont k.l:Szeléb~n v~gzett hát-

1'ametsrz;6ssAl vagy más, a"l; ndobt 'helyzetv.elt megrolelö cÁ1.s:zerU é$ ga~daf;ágos

pontkeres~si mÓdSZ~l'rel kell a pont helyét kitUzni 48 (1 f'ö1.da1attj pont jelet

fe-:!-i:;lJ.rt1i. A megtalált, d.e aRak :röldal~t;ti pont\1e.tl~1. 1."'endelkezo pontokat a

12. oL, bekezdés szerint föld:feletti Á..llandó pont\i~J.leJ. el kell. látni. Ha ltét-

sél!;k::Iv'iil megá.llapith~t6, hogy m.iJld a t'ö:Ldt'elei;ti, mind a f'ö1.dalatti pont jel
,

elpu/52;tult, ak.l::.or a koürdil1.átajegyzék jegyzct rovatába be kell jagyezni,hogy
a pont elpusztult 68 a konrdinlt;:i;~\{at piro.:!.. szi.tU1el át kell húzni.

8.03 Az EOVA f'elsorendü és 11()g-.f~dr()ndii pont ja inak földalatti ,jel{,t t'eltár-

nl, ~öld.~eJ.otti védöberendezéseit loz állandósítási ko f6lé hel~zett vas-

bAtonlapoka t, k.lítg,ytirüt, dombot;, i'E'180 Köve ti szétszedni, illetve el.távoli-
taui t:i.los. A védé5berendezés'~n taJ.ált kisebb h.ib~:at ]{.j- Kell javitanJ. ~& a

pont környékét gyomtalanitani k.eJ-l. Ha (ol. véd.5b~rendezés v~.gy az álJ.and6si tás

nagy-obb m~1.,tékbel1 s~1'iilt, vagy- ha ,a pont f'emlmaradását veszély f'enyeg'()ti_,
ezt jelenterli kell dZ illet;ékes megyei :t'öldhivotabl-ak vagy a FÖMI-nek.

8.04 Az adott pontok. sz81nlélése során a 4. OJ bek.ezdésben leirt valamelmyi

régi há.lózati pontot - fUggetlenül attól, l~o{;y tlttldrendü alappontl<.ént mE'g

k.i.várJ.juk.-c határozni vagy sem - fel kell ke1'esni.

8.05 Ha rég.j. h.álózati pont vagy meglevö ijtijdrentfli a.lappont állandósitása

nincR rendben, do a kö ép, akkor a pontot a J:,ég:i. kövel ú.ira 1,..oJ_1 ál1:"\11nn..-i.
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tan!. A s6rlilt kõveket a 12.04-ben leirt állandósitási kõvel kell kicser6lni.

A felkeresett pontok környékét gyomtalRnltani, rendezni kell.

8.06 Az adott pontokat - ha rajtuk. ideiglenes jel nem áll - általában f'á-

ból készült jelruddal külpontosan, vagy aluminium jelruddal központosan jelöl-

JUk meg ideigleneeen. /Részletesebb lei:t'ásuk a 12.06 ~ 12.09 bekezdésben ta~

lál~ató./ Az ideiglenes jel helyének kiválasztásakor szem elõtt kell tartani,

hogy a jel helyérõl a tervezett meghatál.'ozó irányokat és ezeknél hosszabb

tájékozó irányokat m~:t:"1li lehessen. A szükséges tls8zelátásokat a 11,03 bekez-

dé3ben irottak szerint kell biztositani,

8.07 Ha az psszelátási köríi1.ménye1t megengedik, a f'ából készült jelrudakat

az állandóai tási k6t6l lehetõleg mindig ugyanannak az égtájnak irányában, a

kõh~z minél közelebb helyezzük el. Az égtájat úgy v!lasszuk ki, hogy a jel~

rud koordinátáját összeadással nyerjük.

8,08 Összelátási okbó1 az ideiglenes je1 az állandósitási kötõl tetszöle-

ges irányban is elhelyezhetõ, Ebben az esetben az á1landósitási kö-je1rúd i-

rátlyszöget - figyelembevéve a mágneses 'szaki irány eltér'sét az x: tengely

irányátó1 - iránytUvel meg kell méx'11i, 1 m távolság-ig - ha a ponton iránym'-

rés nem történik - az iránytüvel, mér-t irányszög elfogadh6tó, 1 luétert megha-

ladó távolság-nál a kö-felett végzett iránymérés tájékozásával kell a kö-jel-

rúd irányszöget meghatározni. Ilyenkor az iránytüvel mért érték ellenõrzésre
.

szolgál. Célszeru a jelrudat ismex't pont irányában helyezni.

.

8.09 A kõ-jelrud távolsága jó mér5pályán sem lehet 60 méternél nagyobb. A

távolságot cm élességgel meg k.e1~ mérni. -

8,10 A kitüzési jegyzõkönyvben, a pontleirás hátlapján - nem f'énymásolt

pontIeirásnak az alsó üres részén - a kõ és jelrud helyzetérõl vázlatot kell

késziteni, melybe az irányt Ivagy irányszögetl és a mért távolságot be kell

jegyezni. Elegendõ adat birtokÁban ki kell számítani és ugyanide be kell ve-

zetni az ideiglenes pont jel elõzetes koo1'dinátáit.

8,11 Ideie-1enes pontjel~nt alkalmaz11at6 még tetojel, fajel, tripod, bipod

és kivételesen árboc. Ezeket a pont jeleket lehetoleg központosan a végleges

pont jel fölé kell állítani.

8.12 A ki tüzési jegyzõkönyv egyes lapjau1ak hátoldalán - nem f'énynlásolt

pontleirás alsó üres ~'ész6n - f'eJ. kell jegyezni a pont~'ól látható valamennyi

irányt.

Mcp: kell mértrl ie magasságát centiméter pontossággal.Az Idot pon-
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tok magas848! adata 4ltal'ban a k3 ~els8 lap.1'ra vonatkozik,tohit meg kelJ

m4rni ft k6 ~o18a lapja és a rele3 j~ldft8Zka als6 ~8 fels3 Bz'le közötti tá.

vol~tgot. A magas8ági ad~tokat fo~yamato$an k.6t~zva kell megadrli ~8 a pont-

leirás h'tlapjÁ.n fal.6 risz6nf kelJ foljegye2'.ni.

8.14 A7, alapponteU1:'lt'e alapjá\.\! sfl;olso'16 aJ.appontok heJ.}-8zin~1'8eko1'

egyúttal t6.j.koz6dni kell t\1'el.61 ie, l1.ogy az al.&ppontsUritéet hol és milyeI1

8il~--U8'8gel., milyerl. módszerrel 1Ahet 1e~o'J 8zertibben v'grohajtani.

8..l~ Az uJ iji;ödret'ldU alappontok. utüz'sót aZ adott pontok. ezflnüél'sA '3

ezekPn a ~ZtikS~ge8 id9i6~en8e jel rel~pitáse el~tt e~kezdeni nem szabad.

.t.:r.I. .t'eje~et

kitüzésA

9. ~zem~o!!tokaz~ttl,g~~düQlaP1!2Jlto! helY~ne~ k1vál~sztására

9.01 A.z tlttidrendü alappontok hely'nell irodai tervezésékpr és helyszini ki

tüz~sekor a ktlvetuzf5'k.tlvetelményakAt kell ~zem el6tt tartani:

al a pont el~irás~zerUen meghatározható logyen,

bI Q ~szletpontok b~m6r6s'hez. illetve ~Z aktuáli. mérési vagy kitüzé~i fe

J.adat e.lv'gz'eéhez ktlzvetleriiU vagy közvetve f'elhasználllat6 legyen, az

alapponthAlóz~t esetlegG~ tov!bbi 8ürit~84hez ke~~6 alapot Bzo~gálta88onl

cI f'ennmaradása, a viszonyokt6.1. rug(Jo8n.-ktl~po11toe vagy külpontos álland6ei-

tás sal lehet6log biztositva legyen,

dl talajszu1ti alappont f'öl' InÜszert ktlzpontosan fel J.ehessen állitani ~S a

pon-thoz hosszméréssel csatlakozni lehessen,

el minden alappontnáJ. biztositani kell a f'otogrammetriai illesztopontként

való fe~aszn'lá5 lehctüségét,

f'l figyel~mbe 1<.e11 venni 'a gazdas8.gos munkav~gzés szempontját: minéJ. keve-
sebb szám,Í jel épitésével és Íc.evusAbb müszerá11ással legyen a j6 megha-

tá~'ozás megoldható.

9.02 Az ötödrendü alapponthá16zat sürüsége ~ügg a terep domborzatától és

fedettség'töl, valamil~t az elvégzendõ Celadat igényeitõl és a munka gazdasá-

gosságától, de nem ha1adhatja meg a 4 poni;/kJII2 átlagot, .éf! két ötödrendU a-

lappont távolság'a 250 méte~~é1 kisebb csak egészen kivételesen lehet.
~

9.03 tOI"11,rolm t. knkA-Á.lland6 jel1egü magaspontokat és tereptá~'gyakat run.
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~.~- -, ki.pme1k.edõ épülotcsúosokat, r;yorkéméllyek.et, tltödrendü alappont-

J.ehetöle@;' nleg ke1J hatá1.1o7ini.

ADnak érdelf.ttben, hogy n maga3p()nt.hoz ~okszögvonaJ.J.al csatlakozni .1e-

a magaepontot le kelj. fl te:t.'eps1Ijnt.:re ve~et.l:li. Ált:1.1ában egy J.eveze-

elegend.ö. azonban u csatlakozási .1.ehetõs/,gekt(5.1 és a tereptö.1 f'iig-

több levezetett pOllt létesit~se is ~ZiU{'Fég~s,qé vá.lliat. A levezetés ér-

R mé',ga~pont ktlzel~ben a.lapvonaJ.Ht ke11 elbelye~ni úgy, hogy v6gpont-

a magaspont közf'Jl egyen.18oldaJ.\l h'roltlsztlget alkossanak, az alapvonal

nlegf'e1e.1jen a sokszögoldal 1"lo5Dzára e13irt követeJ.ményelmek és az
.. ,--'- --- J.egai6.bb ~gyik v~gpont,1~rú1 - p, lovezetütt pontr6l - .let;al6.bb
adott pontra men6 tájékoz6 irány :l~tsszák. A .1evezotett pontokat a hossz-

, e1.õtt Q 40. pontban elBirt m6don k~1.l á.11.and6eitani. Az a.1ap-

nem .1ev~zetett pont jellegti v~gpontjá.t a mér'sek tarcamáx'a .t'aol:ivel~-

k'3l1 met;jelö!ni.

9. O~ Uj l'lá.lózl:\tban végzett ötödrel1dU a.lappontsüritéE'kor ötödrerldU alap-

p(ln~ként J.ehetBleg m8g 1to.11 hl:\tÉLrozni mindezokat a r'gi hálózati pontokat,

melyeket AZ uj hft..lózatban korábban nem határozta1-:. tneg.

J.O Az ötödrendij ala atArozási m6d aira vonatkozÓ eloirások

10.02 Az öttldrendU alappontokat' irányméJ.~4s~s, távméré.~es vagy :I.rluty- és

tAvmér6ses háronlszögolés esetén B.;hozzájv1(. ~gközelebb esõ adott.. vagy nlár

nloghntározottnak. toldnthettS 3-5 al.appontból kell meghatározni. A meghatáro-

z6 irlu1yok és távolságok minél egyenleteMebben legyenel(, eJ.osztva a horizon-

ton; az egyo.ldalú megha tározást kerii1ni kell..

.l0.03 A meghatároz6 irányokat m~rh9tjük

, mu"1d az adott, mind
--~ ~ ~-
/kttJ.s5;-bel.so v. oda-vissza mért irányol{./, vagy

10.04 A meghatá~'özó irányok és távo1ságol~ 1ehetö1eg 2 ki.lométerné1 1'övideb-

bek legyenek. Ha az adott pontok távolsága miatt ez a követe1mél~Y l~em ü1égit-

I hetö ki, akkor a 2 kilométern~1 hosRzabb irtulynkk.a1; i11. t;ávolságokkal mec;-

határozandó alappontok kittizését kUlönös gondo~ságga1 kelj. ~lvégezni, jó.l

irfu\yol<.at, i11. távolRágokRt és lega."J.ább há.:1'OII1 fölös mér~st kell

.. Az igy meghatározott pontok segitségével a további ponto]~ már

km-l"lél rövidebb irárlyo~~l éR távolságok1ca1 ha t6.1'üzha t6l\. meg.

10.01 A háromsz~geléR$el 'végzett alappontmeghatároz~Bra vonatkoz6 e16irá-

8okat a 10.02-10.10 bekezdéA tartalmazza.
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10. °5 A pon tok!! t lehe töl.eg' l"lé{!;y i3:'ánrlyaJ "-f\gy tá,,-olsággal l:igy kA!! fnogha-

tározni, hogy két f'tlggotlen há.1.'ome:z(jr:;bõl legyenek számithatók. A két három-

szög részben :fedheti pgymá.'3t. A bároff1szögl"ll)k az uj pontnál kel.etkezett szöge

400-nál kisebb, "\"agy 1400-nál nagyöub llPnl lebel;. Ha nem biztositható né(!,"Y 01

dal, akkor hárommal, azaz k(jzös oldalú kéi; háromszöggel is nleghátározható a

POlIt. A három oldal k(jztil a két szélsõ által bezárt s~ög l80(l-tól legalább

300-kal kell kti].önbözzék és l,ehetöleg a közös oldal legyen u lpc;rövidebb.

10.06 IrwlY':' és távolságméréfles háromszögel.é8nél a 10.05 bek. cloiráseit

úgy kell kie.légiteni, hogy a mért távolságokat ~Z irányra, ule1'olegesen mért

kü.lso irá.nyké11t kell :felfogni.

10.07 Zárt tereprf,szen elkerU.1hetetl.e11 esetben a pont meghacÉ1orozhRtó ogy

háromsz()gbõl is, de a l1É1orowszög mindk.~t oldaJ_wlal{ irányát és hosszát is meg

kell méJ:'t1.i /két rügg~ tl.en poJ.áris m(,réso/.

J,O.08 Ha a meghatározó i1.~ányol<. között l..ülsö-boJ.sö 6s csak belso jlemetszöj

irái'1yok i~ vannl:ik, I:ikJ{O1.~ a kfilsö-belso irtu"lyok. lebetoleg hosszabbak. leh'"Yenok;

mint a belso irányok.

10.09 A tisztán belsõ, h6.tramüts?íõ irányolt.kal meghatáro2iandó pontokon le-

galább tlt, de lehetõip'g hEtt 1rányt kell mérni~ Az irán)rok a horizonton egyeIl-

letesen legyenek elosztva; két szomszédos irtuly l80o-náJ, nagyobb sz:;;get nam

ztl-rhat be erormásst'\l.

10.10 Az ötödrendii. aJ.8ppontok meghatá.J;'ozltsa háromazöt~elé.~sel történhet

egyenként, de két- vagy többpontoa caoport"okban ís.'

10.11 A sokszögelésse:l vég'zctt alappontmeghatá1'ozásra 'V'onQtkozó elõíráso-
kat a lO..12 - 10.lB bekezdéb tartalmQzza.

10..12 Sokszögeléssel történo ötödrendü alappontsüri t~sl<.or a .~ol\'szögvonalak-

rlak mindkét végiikön olyan országos ""agy j.smort ütödrendii alappontnoz l{.ell

C'satlakozniuk, amelyekrõl két; - a soki3zögvonal leghosszabb 'JldnJ.ro.1ál 110m rö-

videbb - tá jél{.ozó irwlyt J.ehet mé1"'ni és müszerállá8T'a alkal.masa]{..

lO~ lj A sokszögvonal hossza - a soJ<.szögoJ.dalf-~k h()5szá11a.1~ ÖS8Z0t,"e - (j ldlo-

mét~rnél nagyobb nem lehet.

10.14 A sokszü~()J.dalf\k lehf'.tõleg közel. lé)gyf'o:t'nta hOS.C;ZllUk legyünel(.. Az 01-

rlalak hossz.fl 250 m-nél rö.vid()1Jb ~Bal{. eGészen kjvétf)Jes~n lehe t.
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kell.

A soksztlgvona1nak nyú,jtottnak kell lennie~ az erõs tör~seket kerülni

10.16 A 8oksz/jgvonalat ismert alappont mellett osatlakozás l1élkUl elvezet-

ni nem Rzabad, ha a vonal két oldallal nagyobb erd6irtás nélkUl csatlakoz-

tathat6.

10.17 Ha a sokszi:Jgvonnl l'lO8BZa a lO.lJ-ban feltüntetett határt túll~pn~,

azt' osomópont-l'tesit~sBel kell lerUviditeni. A sokszUgvonal erõs törései-

nek megszüntetés~re is lehet o8omópontot l'tesiteni. A osom6pontban legalább

h~rom olyatt sokszögvonalnak kell találkoznia, amely adott pontb61 tájékozot-

tan indul ki. A csoluópont helyét úgy kell kiválasztani, hogy r61a lehetõleg

tájékozó irányt lehessen mérni.

10.18 A sokszögoldalak hossza megmérhet5 fizikai távmérövel, bázísléoes

távmér~ssel, de meghatározható közvetve, különbözö háromszögalakzatok kia-

lakitásával is. A háromszögalakzatok alakjának olyannak kell lenni, amely az

alappontok elöírt megbízhatóságát biztosítja.

10.19 Erõsen fedett, pontszeg~ny munkaterUleten, ahol tájékozó irány nem,

ill. csak igen kijltséges jelépitésseJ. biztositható, végez?etõ az irányok és

sokszögvona~ak tájékozása pörgettyliB teodolittal v~gzett azimutméréssel.Pijr-

ge,ttyüs teodoJ.i ttal végzett h'trametszé3nél legalább négy irányt kell m~rni.

Egyébként a pörgett~is teodolittal végzett háromszögeléare is érvényesek a

10.02-10.10 bekezdésben elõirta~.

ll. Az ötödrendüalappontokhelyének kitüzése

11.01 Az ötödrendü alappontok kitüzésekor figyelembe kell velUli a 9.feje-

zetben irottakat, és a pont oknak meg kell felelniök'a IO.fejezet e16irásai-

nak.

11.02 Ha a jó meghatározás érde~ében az a1appontot olyan helyre kell ki-

tüzni. .ahol a fennmaradása nem megrelolBen biztositott, akkor ide az ideig-

lenes jel helyét jel(5ljUk ki, és egyidBben a végleges ponthelyet is kitüzzük

úgy, hogy az állandósitási kB biztonságban legyen és az ideiglenes jeltõl jó

mérõpályán sem kertilj(5n 60 méternél távolabb. Kivánatos, hogy a végleges

ponthelyhez Boksz(5gvonalaltkal csatlakozni lehessen.

11.03 Törekedni kell arra, hogy a felállitot~ jelrudak a meghatározó pon-

tokról lehetõleg tel,jes hosszukban legyenek láthatók. A feltétlenül szüksé-

ges összelátásokat a pontok kitüzésekor kell biztositani. Ennek érdekében el
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kell végezni a növényzet elke1"illlietetlen rltkitását, fák gallyazását és eset.

lege~ kivágáRát. Általában kerülni kell a f~k gallyaz~sát és kivágását bel-

te~~loten és a kUlterilletnek be~pitésre szánt területén, zá~tkertokben és

kilJ_terlileten a tájkép szembeötlõ részét k~pezõ f'aosoportokban és faso1.'okban.

Az összeJ.átást akadályo~6 fá!<. eltávolitáRakor az ordõvédelem, az erdõgazdál-

kodás é~ a vizgflzdálkodás szempontjait fj.gyelem,be kel.l venni. Az ösAzelátást

akadályoz6 fák eltávolitását a tula.1donosl~ak, illetve a keze16 szervnek be

kell jelenteni.Az összelátások érdek~ben kivágott fák d~rabszámút, f'af'ajtá-

ját, mellmagasságban mért vastagságát a tulajdonossal,illetve a kezelõ szerv

vel közölni kell, a ki termel t anyagot ped:Lcr J:'ész~re át kell adni. Az e&etleg

okozott kárt meg l~ell té1'i teni.

ll. 04 OJ.~f3zágos, tanácsi éEo erdészeti lc.özutakra, j.lletve azok kisajÉloti tási

terilletén belill geodéziai jelot csal~ AZ út kezelõjének engodéi)rével szabad

létesite11i. Tilos közutakra vagy lt.Hze1.ükbo olyan geodéziai jelet vagy léte-

sitményt (.piteni, amely a b:i_ztonságos l<.özlolt.edést veszélyeztet:i. Geodéziai

jelet ,,-asuti pálya-tes'/;en a szélRõ Bin~zálhoz 2,1 mé ternél köze1.ebb tenni nem

szabad. Erdõben, ha a helyi viszonyok megengedik, az alappontokat nyilad6kra

vagy nyiladékok kere.5ztezésére ho1.vezzÜl(.

lJ.. 05 Végleges, vagy j.deig"lenes pont,jelet ntûemléken, mi:\e?llék jellegii,vala-

mint városk~pi jelentõségü épitm~nyen, továbbá mûeml~ki környezetben és mü-

emJ..éki jelentos6gii terillet",n elhelyezni cRak az Országos Mûem16ki Felüg-yclö

ség elõzetes hozzájár1.tlásával szabad.

11.06 ""izügyi létesi tményen vagy vizügyi szempontbó.1 ,jelQntös képzödJnényen

/un. viz:fo.1yá.9, ál16 viz, holtmeder, viZfttosás stb./ i.1.1Qtve a1U\alt mQntén

pon tjelet - a ,jelek és a vizügyi lé-tesi tm6nyek f'emlntaradá.9a ~s a v1-zügyi ér-

deltek uleg6vása céJ.jábó.1 - csak a teril.1et szerint illetélt.es vizügyi igazga tó-

ság egyetéx,tésével ~S közremüködésével szabad elhelyezni. Á1'VédeJ.mi i;öl tésen

valamint a töltés mindkét oldalán a .lábvonaltól számitott lO méteres sAvon

belü.1 altár ideig.1enes, akár végleges pontjeJ.et a viziigyi igazgatóRág e11ge-

délye néllilil elhelyezni nem szabad.

11.07 Katonai, polgári, továbbá sportcéloknt szolgáló ]:'()pülüterel<. 11.at{I.]:~á

tól számitott 1 kIn távolságon bfllül :függõleges kiterj~d68ü pont jelet nom

szabad ell1elyezni. A repülõtér' határától mért 1 knl távolságon ldvûl esal<.

olyan pont jel épithetõ, amelynek. magassága a repül.õt4r l1Htárától 1:67 dõlés

sel kj.induló :ferde sik alá esik.Ettõl. külöl1.bözõ. jel épi tés611ez a KözlC11<.erl6s

és Postaügyi Minisztérium hozzájárulása szükséges.

,

11.08 Különleges rendeltctésü inC;f\tlaI'lon az iJ.lctékes lIIu'lisztc1' (~11(~od6lyó

vel sz[é\bad pont.;elet ell1elyezni. Az enl?:edólvt az inp:atlant huszn(t.1.l) /]<.czL,:l



- 19 -

8zerv r4v4n lehet megszerezni.

11.09 Bányatelek határán belUl pont jelet e~elyezni - az aláfejtéses terü-

leten va16 pontelmozdulás elkerUlés~re - csak az illet6kes bányavállalat

/trBezt/ bányamér'si osztályával egyet~rté8ben szabad.

!~ötöd~ndU alappontok ideiglen.es megjelölése és állandósitása12.

12.01 Az ijtijdrendü a1,\"po.nteürit~s során f'elhaszná1t adott pontokat ~S az

ujonnan kitüzijtt ötödrendü alappontokat a meghatározásukhoz jól látható ~S

irfulyozhat6 j(11e1 meg kell jelölni.

12.02 Ceak a m'r's idej'ro kell m9gjelö~i a sok8zögAl'ese1 meghatározand6

pontokat, továbbá azokat a porltokat, mplyekn'l a meghatározási, ill. mérési

m6dszer segitségével a jelépités elkerülhetõ. Ezeken a pontokon a pont irány-

ZáBához, a l~õ fölé központosan felállithat6, j6l láthat6 és szabatosan irá-

nyo7Jlató pont jelölõ berendezést /tárosa, ref1elttor stb./ kell használni. A

munka folyamatossága 'S a pontosság fokozása érdekében kivánatos, hogy a

pontjelö16 berendezés mtiszerállványra szerelhet6 kényszerközpontositóval le-

gyen ellátva.

12~O3 A ttlbbi pontot f'ábólJ illeté:Sleg altuniniumb6l, vagy ndianyagból készi-

tett jelruddal, szükség e8et~n tet6jellel, f'aje~lel vagy árbuccal kell ideig-

lenesen megjelölni. Nagyobb távole~gb6l mérendõ, valamint további pontokat

meghatározó pontok ideiglenes pont jele szükség esetén tripod vagy bipod is

lehet. - .

12.04 Az ijttldrendU alappontokat - késõbbi ~elhaszná1hat6ságuk érdekében -

véglegeeen is meg ke~l jeltllni, azaz álland6sitani kell. Az álland6sitás két

részbõl áll, a ~tlldalatti '8 a ~öldf'eletti pontjelb<>l. A f'ö~dalatti pont jel

egy kereeztv'eé88e~ e~~átott eg'ez tég~a, a ~tl~dfe~etti jel pedig egy 20x20

cm l~égyzet kereeztmetszetli, 70 cm hosszú, ~agyál~6 termés- vagy vasbeton1~o,

melynek ~elsõ lapján 5 centim'teres keresztvésés je~zi fl középpontot. A f'öld-

alatti pont jelet mintegy 15 cm vastag, egyenletesen döngölt f'öldréteggel 1001.1

fedni, erre kerül kijzpontosan a kö Úgy, hogy mintegy 15 cm-re álljOl~ kj. a

földbol.

12.05 A földAlatti Ás földfelotti pont jelet általában egyidõben, a mérés

elõtt kell elhelyezni. Ez A16l kivételek azok a fáb6l l<.észül t jelrúdclal je-

lölt uj alappontok, amelyeken az álland6sitási ,kõ a jellel központosan a mé-

rés és szwnitáB után kertil e1hAlvA~Á.CI""A-
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12.06 A fáb6l készült jelrúd általábart 4 m hosszú és 5-8 om kUzépátmérõjü

als6 vágán négyzet keresztmetszetüre faragott fenyörúd,. Felsõ végére keresz'

alakban két 50 om hosszú, mintegy 16 om száles deszka szegezendõ. A rudat

és a számdeszkAt hig másszel be kell meszelni, és a deszkára a pont számát

fekete olajfestékkel vagy kátránnyal fel kell irni. Jelrud készithetö két

4 m hosszú~ 5x2,5 cIn keresztmetszetü léc Usszeszegezésével is.

12.07 A jel.rudat, mintegy 12 cm sz~l.es deszkából k~szitett 70 cm hosszú

tokba kell áll.itani. A tok al.só v~g~nek 8Z0rOE'an ke11 i1l.eszkednie a jeJ.rud.

hoz,a felsõ v~ge pedig annyira bõ legyen,hogy k~t szomsz~dos oldalán 1-1,5

cm ez~les r~s ke1etl~ezz~k, ahova a jelrud kimerevit~s6hez 6ket lehet verni.

Az alsó v~go J{ijzel~ben egymásra merõleges k~t horgonyi:át kell szegezni.

12.08 A jelrud tokja alá, a talajszinttöl 70-75 cm mélyen f'pldalatti jele'

kell helyezni, kivéve ha a f'ennmaradás érdek'ben a pontot a ,jelhez képest

külpontosan álland6sitjuk, ~s a jel-kö távolság 10 méternél kisebb.Ez eset-

ben csak Et kö alá IterUl f'ölda1atti jel. Ha azonban a jel-kö távolság 10 mé-

ternél nagyobb, mindkettõ alá f'i5ldalattj. jelet kell tenni. A tokot a keresz'

véséssel központosan úgy kell elhelyeznj., hogy a f'elsö széle, mintegy .2 om-

re a talajszint f'ölé omelkedjélt. Mellette a f'öldet mind a n'gy irányban, t~

rétegben keményen meg kell döngölni, és közben a tokba helyezett jelrud f'üg'

gölegessé~t függövel.két oldalr61 ellenõrizni kell. A me~vit5 ékel~et a

r\Í(filoz kell szegezni.

12.09 Az alumuli1.1ntcsõböl vagy- müanyagból készü1.t jelrud hossza 4m, átmérõ,

je 4-5 cm, alsó vége hegyben ~égzõdik. és saruval van e1.látva. Fe1.sõ végére

kereszt a1.akban két 30 cm hos~zú 1.0 cm 8~éle8, fehérre festett alumiIlium1.e-

mezt ke1.1. erõsiteni. Az alt.uninium jelrudat a 1'° f'ö1.é központosan kell f'elál.

litani, ~s három irányban dróttal ki kell mereviteni.

12.10 Tetõ,jelet kiemelkedõ épületeIt tetõszerkezetéhez keJ.l erõsitel"!!. A

t~tõjelnek a gerinc f'ölé emelkedõ része mintegy J In l"!osszú, a befogott rés!

ennek legalább egyharmada legyen.

12.11 Faje1et csak megfe1elõen erõs fán szabad elhe1yezni. A szé1 o1~ozta

mozgás c$ökk.ontésére a fát fe1sõ 1.ombozatát61 meg ke1.1 f'osztani. A f'aje1et

3-4 he1yen erõs l~ovácso1.t szegge1., továbbá a1u1. és ~e1ü1. 1ágy dr6tl~uza1.b61.

f'ont köté1.1e1. ke1.1 a f'ához e:t'ösiteni. A f'aje1et úgy 1001.1. e1.11e1.yeZl~i, ]~ogy

abb61. mintegy 2-3 m a ~ák. 1.ombozata ~ö1.é emelkedjék. Az épités be~ejozése

után a ~aje1.et 1.e ke1.1 vetiteni, és ha 1ehetséges központosan 1~e11. ál1.al~d6-

si tani. Kü1.pontos á1.1.and6sitás esetén a 11.. 02 ~eltezdés szeru~t 1001.1. e1.járni

és ekkor a 1.eveti tett központ he1.yére 1.0x1.0 cm keresztmetszetü 90 cIn hossz'

- a ~ö1dbe 80 cm mé1yen 1.evert - kemény~a 1tar6t l~e11. elhe1.yezni és Ll l,-özpon
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hely6~ a karóba vert szeggel kell megjelö~i. A mérési munkák megkezd~se

elõtt ~S be~ejez~se után a ~ajel elmozdulását meg kell vizsgá~i, a ~ajelet

ismételten le kell vetiteni, ~S kitlpontoBsági elemeit iBm~telten meg kell h~-

t6.rozni.

lj. Az ~t~d!:2nd!! alapp,o!!!ok SZ~,oz!sa

lJ. Ol Az ujoIUlan kitüz/jtt /jt/jdrendU alappontokat - függetlenUl a mtmkate-

rlilet nagyságát6l - az egész területre egységesen és folyamatosan, lOl-töl

kezd6d6 ideiglenes pontszámmal kell megszámozni.

13.02 A magaspontok levezetett pontjait"f'elmérési alappontokként, a 39.

pont szerint kell számozni.

13.03 A ftlldhivatal a mu~ átvételekor tartozik az ideiglenes pontszámú

pontokat az F.3. Szabályzatban foglaltak szerint véglegesen megszámozni. A

v~gleges pontszámot be'kell vezetnie a koordinátajegyzél<be, a meghatározási

tervbe és a pontleirásokba, az ideiglenes pontszámot zárójelbe téve.

1.1.04 Az EOTR-ben történõ ujf'E;'1mérések és az EOTR-be való átdolgozások

a1appontsUritésekor a.végleges pontszámozás a munkát végzõ szerv köteles-

s'ge, hogy az alappontok a végleges számukkal kerülhessenek a térképre. A

pontszámozást ak1~or is az F.3. Szabályzat szerint kell elvégezni.

14. Be ezések a kitüzési a kitüzési vázlat kie szitése

14.01 Az adott pontok szemlélésekor 18- ponti minden megszemlélt pontról a

kitüzési jegyzõkönyvbe bejegyzést kell tenni. Ha az adott pontok pontleirásán

a pont helyzetét feltüntetõ helyszinrajz adatai megváltoztak, a megváltozott

adatokat a tényleges állapot szerint helyesbiteni kell. Bejegyzést 1~e1l ten-

ni az á11andósitási kõ ál1apotáró1- Fel kell jegyezni az ideiglenes jel faj-

táját és bemérési adatait-

14.02 Az újoIUlan kitüzött ötödrendü alappontokr6l a kitüzési jegyzõkönyvbe

a nyomtatvlutyon f'eltÜntetett adatokon kivül - abban az esetben, ha a kitü-

zéskor az álland6si tási követ is elhelyeztük - be kell jegyeZlli a l'õnel, az

ideiglenes pont jelre vonatkoz6 bemé~'ési adatait.

14.03 A kítüzésí jegyzõkönyvben a pontot és a környez~tét feltüntetõ,meg-

közelítõ pontossággal égtáj jészakj szerint tájékozott helyszb~rajzí vázla-

tot kell készíten.í. A he.lyszínrajzon fel kell tüntetni az in~atlan 1~1'sz-átJ
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mUvel~Bi ágát, továbbá az alappontok, ~S a magaspontok levezetett pontjainak

bemérási adatait.

1.4.04 Gyárkéményekre vonatkoz6 bejegyzésben közöJ.ni kell,hogy a jelközpon-

tot a kémény geometriai közepe, vagy a k~ményen levõ villá.mhárit6 jelenti-e.

Ha valamely gyár- vagy lak6telepen több kém~ny is találhat6, a kitüzési jegy.

z6könyvben tüzetesen körUl kell imi az a.lappontként kiszemelt kéményt. Ha

a magaepont torony, meg kell nevezni a ~elekezetet, be kell jegyezni a temp-

lom esetleges nevét ~s ha a megkülönböztet~ere szüks~g van, a toronysüveg

szinét. Kett5stornyok közül a meghatározand6t az ~gtáj szerinti ~ekv~se alap-

ján meg kell különbtlztetni.

14.05 Ha a magaspontot vizszil~tes és magassági értelemben nem a ~8.11 be-

kezdésben ~eirt helyen kell mogi~~ányozni, az irány~and6 helyet a kittizési

jegyz6kijnyvben ábrán meg kell jelölni.

14.06 A kitUzési jegyzõkönyvbe az óramutató járásával egyezõ értelemben be

kell jegyezni a pontról látható valamenn)-i irányt. Az irányokhoz megjegyzést

kell tenni, hogy oda-vissza, vagy csak oda, illetve vissza látszanak. Be kel:

jegyezni azt is, ha valamely pont jel bizonytalanul vagy csak részben látszik,

14.07 Az uj h~16zatban végzett ötödrendil alappontsüritésnél a régi há16za-

ti pontok pontleirásán is át kell vezetni a szemlélés eredményét:

al Ha a megtalált és a régivel kétségkivül azonos pontot, mint ötödrendü a-

lappontot meghatá:t,ozz~, a ~i pont pontleirásán - adatait változatlanul

hagyva - bejegyzést kell tenni, hogy a régi pontot az uj hálózatban, mint

ötödrendti alappontot meg fo"gjuk határozni. Az uj alappont számát is kö-

zölni kell. Ugyanakkor azonban a szükséges adatokat, mint uj alappont ada.

tait a kitUzési jegyzõkönyvben külön lapon fel kell tüntetni, közölve,horo

az uj pont mely számú régi ponttal azonos.

bi Azon régi hál6zati pontol<. számára, amelyela'lek azonossága kétségkivüJ. meg-

állapitható volt, de az uj hál6zatban ötödrendü alappontként meghatározni

nem akarjuk, a kitüzési jegyzõkönyvben a rég~ez csatolt uj pontleirást

kell késziteni pau~lyomtatványon. A pontot lehetõleg jól azonositl~ató te-

repi pontok között be kell mérni; ilyenel<: hiányá,ban a pontleirásba "Nem

mérhe"tõ "be" bejegyzést kell tenni. Ha a követ megrongált állapota miatt kl

J<:ell cserélni, ezt a pontleirásba tett megjegyzéssel további intézkedés

végett a területileg illetékes ~öldhivatallal közölni kell.

14.08 Azoknak a pontoknak a pontleirásába, amelyek ~öldfeletti pont jelét

pontleirásuk alapján eredm~nytelenül l<erestük, ~zt a körülmél1yt a POl1tOt ke-

~~esö nevének ~s a keresés idöpontjának ~eltüntetésével be kell jegyozl1i.
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Ha egyes pontok szemlélésekor vitathatatla11ul megállapithat6, hogy a

mind a f'öldf'eletti, mind pedig a f'ijldalatti pont jele elpusztult /pl.

. v, amelyen a pont.iel állt, elhordták/, akkor a pontIeirásba a szeml~16

.~~- és a szemlélés id6pontjának f'eltUntetésével "Elpusztult" bejegyzést

tenni.

A kitilzési jegyzõkönyv megfelelõ lapjának hátoldalán be kell jegyezni

ideiglenes jel magassági m~reteit a kõ felsõ lapjához viszonyitva. Ha az

~táei ktlvet kitUzéskor kUlpontosan tUztÜk ki, akko l' a jel magassági

a jel ktlzpontja alatt levõ kar6ra, ilJ_etve tokra vonatkoztatva ad-

jt~ meg, ~~ killön fel tUntet,jÜk az állandósi tási kõ felsõ lapja ~S az ideig-

lenes jel alatti központos jeltllés ktlzti magaeságkilltlnbséget is. Állandósi-

táflnál be kell vezetni a földalatti jel /t~gla/ felsõ lapja ~s az állandósi-

tási kõ relsõ J.apja köztltti magasságkUltlnbaéget.

14.11
ni kü11:

Az adott pontok szeml~l~s~nek eredményét a kittizési vázlaton ,jelez-

"

al Azoknak az adott pontolmak a jelét, antely pontokat megtaláltuk, változat-

lanul kell hagyni,

bi Ha kétségkivül megállapitható, hogya pontnak mind a földfeletti,mind a

földalat I;i pont jele elpusztul't, akkor a pont számát é~ .a ktlrjelát /x alak-

i ban/ piros vonallal át kell húzni.

14.12 Uj hálózatban v'gzett ötödrendU alappontsUrit'snélJ a munl<.a e16re-

haladásával a kitUz'si vázlaton ~-régi hálózat pont ja inak jelzéa't is ki kell

egészíteni:
- -

al Azt a régi alappontot; amelyet nlegtaláltmlk és az uj ötödrendü há16zat-

ban meg akarunk határozni, 3 mm átméröjü, fekete tussal rajzolt ktlrrel

kell jelölni.

bi Azokat a r~gi alappontokat, amelyeket vagy nem találtunk meg, vagy megta-

láltunk ugyan, de az uj hálózatban nem hatáJ,'ozunk meg~ a kitüz~si vázla-

ton nem kell jelBlni; eeruzajelüket ki kell tBrölni.

14.13 Az UjOlU1ro~ kitüzött ötödrendU alappol~tokat ! 0,5 mm grafikus pontos-

sággal meg kell határozni, fel kell rakni a kitUzési vázlatra, és 3 mm átme-

rojU, fekete tussal rajzolt tuskörrel kell jelölni õket.

14.14 Az alappontként fo1használt állandó jellegü tereptárgyakat a kitüzé-
si vázlaton jellegük szerinti kirajzolási jellel kull feltüntetni.
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IV. fejezet

A mérés

15. A meghatá:!;"ozásj- terv l<.észitése

1.5.01 Az ötödrendü alappontok jó és gazdasigos meghatározásához a 6.

pontban leirt kitüzési vázlatot meghatározási teJ:-vvé kell kiegészJ.teni.

A ll1eghatározé.si terven ki kell jelölni az álJ.áspOlltul I9zolgáló pontokat,

a m~rendõ irányokat és távolságokat, és meg kell állapitani a pontok szá-

mi tás ának soJ.~rend,1ét. MeghatáJ.'ozás:L I terv nélkül az irá.nYlnérést elkezdeni

nem szabad.

15.02 Elöször az országos alappontokat és korábban meghatározott ötöd-

rendü alappontokat kell Bo~'ra venni, é~ álláspontul kijel~~i.Mog kell

állapJ.tRni és be kell jelölni a róluk mé1'endõ meghatározó irányol(8t és

távolságokat és ki kell váll1sztal1.i a legl1\egf'elelõbb tájékozó irányokat.

A tá,:lékozó j.1.'w'lyok hosszabbak legyenek, mj.nt a meghatáro-zó irányok, de

a J kilométert ne haladjÉt.k. meg. ~gy-egy álláspontról 3-41 8 horizonton

lehetõleg egyenletesen elosz16 tá,1ékozó iJ:'ányt kell mérni.

15.03 Az adott pontok után ál.láspontoknn1<. azokat a ötödz'endti a.lappon-

tokat jelöljük ki, 2melyek további pontok mcghatáruzására szolgáJ.nak.Ki-

,ielöljt~ B saját meghatározá.sukra mérendõ iZ'W1YOkat és távol.ságokat, to-
vábbá a róluk meghatározandó uj pontolU:'a Inérendõ meghatározó irrolyokat

és távolságokat. Ha ez utóbbi ~~ghatározó irányo~toz a s~ját meghatá1'ozás-

1'8 mértek tájékozó irát.yként nem fejeInek meg jl"leru hosszabbak nál.ttk/ ak-

kor tá.jékozó irányok mérés~t is ki kel.l .ielöl.ni.

15. Olj. Ez.után azokat az uj ötödrendti aJ_appontokat kel.l sorravenni, ame-

lyek az elö~öekben még nem kaptRl~ me&~atározást. Ki kell j~lölni állás-

pontul azokat az alappontokat is, amelyeken csak a saját nleghatározásu-

kat kell kiegésziteni.

15.05 Kj- kell alakitanj. a mérendõ sokszögvonalaltat, ki kell .jelölni a

csatlakozó pontokon mérendõ tájékozó irányokat, és meg kell tervezni ~Z

esetlpg 8zül<séges csomópont-kialakitásokRt.

15.06 A meghatározási tel.'V készitése során - i'igyeleltUnel a 23.03 be-

ke~dé5ben elõirtakra - meg kell állapitani azol~t az irányokat, amelye-

l~en trigonometriai magasságmérést kell végezni. A megassÁ.gi SZÖg'ntél'6st

az ir.ó.tlyra az állásponttól, mintegy 2 cm távoj.ságban piros tussal rnj-
..

zolt, a mérerldõ pontra mutató nyillal kell .1e.lölni.
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I A meghatá:L'ozQsi torven a m'rend6 irányokat '5 távolságokat v'-
r fekete tu8vonallaJ. kell jelölni. A vonalak a pontokat jelö].õ ktlrök-

2 Itnn távolságban ér..ienek véget. Annál a v'gpontnál, amelyrõl nem m'r-
az irányt, a vonalat 10 mm hos8zban meg kell szaggatni. Azt az 0].-

~ amelyen csak tQvm~r~s ttlrt~nik, mindk~t vég'n szaggatott vonallal

- jelölni. A vonalakat alappontot jeltllõ ktlrtln áthúzni nem szabad,ha-

ktlrivvel ki kell azt l~erUlni.

E15szijr ceruzával, k~s6bb - a mér~s e16rehaladáeával - ~ekete

a v~kony vonalakra rá kell rajzolni a meghatároz6 jelijl~eeket. A

_CC- -

a külsõ-belsõ irányokat a meghatározandó pontnál rajzolt két db

vastag vonallal.,

t~jékoz6 irányok jele az álláspontnál ra,jzolt pont.A mérend6 távolság

, a két végpont ktlzé középen húzott 4 mm hosszú vastag vonal,amelynek

- moghatá1'ozand6 pont felé 866 végében e pont fel~ mutat6 nyilat rajzo-

J.w1k.

1~.O9 A fizikai távmérövel vagy bázisléccel mért sokszögvonalakat vas,.

tag foJyamatos vona.llal kell j,olölni. Azoknak a sokszögvonalaknak a jele,

I amelyeknek az oldalait közvetve, háromeztlgek kialakitás'val határozzuk
I meg, vastag szaggatott vonaJ_. A sokszögvonalhoz tRrtoz6 háromeztlgek i-

rányméréeeit ~z lránymér~sekre a 15#07-15.08 bekezdésben megadott jelzé-

I sekJtel kell jelölni. A sokezögvo~~l Bzámitási irányát a kezdöpontnál'fel-

I ti.in6 ponttal, a zárópontnál pedi~ nyillaJ- keil je.lölni. A SOkBzögvonala-

kat meg kell 8zámozni, és a számqkat a von~ra rá kell imi.

I 15.10 A pörgettytis teodolittal végzett tájékuzáat az álláspontt6l a

+x tengellyel párhuzamosan húzott k't cnl hosszú és nyíllal ellátott v'-

kony vonalra rajzolt pont és a nyil felett É betU jelöli.

15.11 Az álláspontnak kijelölt ~els6- és negyedrendti alappontok jelét

egy J mm átmér6jli bels5 körrel l~i kell egészitoni.

r 15.12 A meghatározási tervet a mérés megkezdése el8tt a ~elel8s milsza-

ki vezet8nek j6vá kell hagynia.
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be fe1jegyzett adatok a1apján ki kel1 Bzámitani és a koordináta jegyzék-

be ceruzáva1 be ke11 jegyezni.

16.02 Annak 'rdek'ben, hogy iránym~r~seinket közel táj~kozott limbu8z-

körrel v'gezhessUk, álláepontonként k't táj~koz6 irány iránYBzög~t aján-

latos kiszámitani.

16.03 Na~~obb kiterjed'sü a1appontsürit'sn'1 ~m.~eresõ füzetet aján-

latos felfektetni. melyben az á11áspontnak kivá1asztott alappontokat

számsorrendben egy-egy oldalon e1õirjuk.Mindegyild1ez bejegyez7.ük. az

óramutató járásával egyezõ irányban v've a megirányzandó pontokat. az

ideiglenes j~l fajtáját. a magaspontok je11egét. a 16.02 szerint kiBzá-

mitott iránysztigeket. a többi iránynál pedig a meghatározási tervrõl

transzportõrre1 levett köze1itõ irányszöget. Be ke1~ jegyezn~_.hogy mely

irányba kell távo1ságm'rést és magassági szögmérést végezni. A keresõ

füzet szerepét a kitüzési jegyzõkönyv is betö1theti.

16.04 Az irwlymérés eredményét iránymérési jegyzõkönyvbe kell beje-
gyezni. A jegyzõkönyv lapjait mérés el~tt össze kel~ ~üzni. Egy ~üzet

10 ivet tartalmaz.

16.05 Az iránym~r~8i jegyzõkönyv oimlapján meg kell nevezni a munka-

részt, fel kell tüntetni a köz8~g/községek/ nevét, a mérés ~vét, a mun-

kát végzõ szerv nevé t/bé lyegzõve 1/, FÖMI megrendelésre végzett munkánál
.

a FÖMI nyilvántartási szánlát ~S a vál1.alati mt.UÜ<.aszámot. Fel kell tün-

tetni a használt müszer tipu~'t, gyártási számát és leolvasóképeBB~gét

is. A m~rést végzõ dolgoz6na~ a oimlapot alá kell irnia. Ha mérést töb-
. "

ben vagy több mUszerrel v~gzik, akkor a mUszer megnevezése, il1.etve az

aláirásCkmellett a jegyzõkönyvi oldalszámot/tól-ig/ is be kell irn~.

16.06 Az iránym~rési jegyzõkönyv ~apo~dalaitJ a jobb o~da~onJ meg kel~ i

számozni. Az o~dalszámozás fo~yamatos akkor isJ ha a 'jegyzõkönyv több ftl-

zetb61 á~~J vagy a mérést többen végezték. A füzeteket római számmal kell

so1'számozni. Az elsõ o~dalon tarta~omjegyzéket ke~~ összeá~~itani.

16.07 A terepen az iránym~r~s megkezdése elött a jegyzõkönyvbe be kell

jegyezni az álláspont 9zámátl a mérés idej~t ~s az idõjárási viszo-

nyokat. Be kell jegyezni, hogy a mUszer hol áll /pl. l~özpontosan a jel-

rúd tokja felett/. Ha a mUszerállás kUlpontos, akkor a kUlpontossági e-

lemeket is be kell jegyezni a megf'elelõ rovatba. Ezután egy jól láthat6

~s irányozható, lehetõleg adott ponttal kezdve az óramutató járásával
...

egyezõ sorrendben elõ kell irni az irányzal"ldó pontok szánlát ~s jel~t/pl.

jelrud, állványos gula, tárcsa, k~m~ny közepe stb./. N~gynél több irány
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esetén a kezdöirányt záróirányként újból elö kell irni. Ha a kö mellé

állitott ideiglel1eB jellel központosan vé~ezzük 8,Z i1'ánymé1'ést, vagy az

öttjdrendü alappontot külpontosan állandósitottuk, akkor a záróirány után

a követ is elö kell J-rni. Külpontos iránymé1'és esetén a központot kell a

záróirány után elöirni. Eg)- mérési so~~ozatba tizenkét iránynál többet

foglalni nem szabad. Ha egy pontról ennél több irányt kell mérni,akkor

a mérést több sorozatba kell osztani, úgy hogy lehetöleg minden so1'ozat-

ban a táj6kozó irárlyok azonosak 1.egyenek. Ilyenkor a pont saját megha-

tározására szolgáló irányokat ugyanabban a sorozatban kell mérni.

17. Az iránr~ l..hA~ hR.Q~nAlt: mil.qzn-rAk

17.01 Az ötödrendü háromszögelóshez legalább 6" leolvas6kópességü teo-

dol! tot kell haszná.Ini.

17.02 A sokszögvonalak tá..1~koz6 irányait ~S tör~sszögeit legalább 1"

leolvas6képess~gü teodolittal kell mérni. A méréshez kényszerközponto-

sitó berendezést kell használni.

17.03 A teodolitot a mérés megkezdése elött gondosan. meg kell vizsgál-

ni, és szükség esetén ki kell igazitani, ill. igazittatni.

17,04 ötödrendU alappontmeghatározáshoz azok a pörgettyüs teod~litok
használhatók, amelyeknél az irál1ymeghatározások középhibája a .!. l5"-e't

nem haladja meg, A müszer haBzná~atára, kezelésére, a mérési és az azi-

mutszámitási e16irásokra a müszerhez adott kezelési utasitás intézkedik.

17.05 A pörgettyüs teodolit állandójwlak meghatározását a munkaterü-

let közepén, vagy annak közelében, lehetõleg felsõrendü, d~ legalább

negyedrendü alapponton kell elvég'ezni, és legalább'két, de lehetõleg há-

rom felsõrendU vagy negyedrendü alappont ra m{,rt irányéJ:,tékbõl és azimut-

ból Itell az állandó értéltet levezetni. Az állandó meghatározásá~~a az azi-

mutmérések megl~ezdése elõtt és utWl legalább 4-4 mérést kell végezni.Az

állandó végleges értékét az ezen'mérésekbõl szwnitott Itözépérték adja.

18. A vizszintes iráIl tása

jó lá-légreze;6smontes idõben és18. 01 IJ.~ánY111érés t csak arra alkalmas,

tási viszonyok között szabad végezni.

1'W1Vt 11161"11 koll.tervbe be.ielölt valamelmylR_o? 1\ IJIRP'nH tározás:i.
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18.03 ÖtUdrendti alappontstiritéskor az iránymérést - mind az adott,mind

a meghatározandó pontokon - az ideiglenes jellel központosan kell végez-

ni. Ha az ideiglenes pont jel jelrud, irányméréskor a teodolitot a tok

fUlé la jelrud f{igg6leges kHzépvona1a he1yérel ke11 fe1á11itani. Mi-

e16tt a je1rudat kiemelnénk tokjáb61, a je1rud he1yét megje1ö1jük,ki-

emelés_után pedj.g középpontját jelUljUk ki és az iránymérést a kije-

1U1t pont függ61egesében vé~ezzük. A mérés befejezése után a je1rudat

eredeti he1yére ke1l visszaállitani. Tripod, bipod, árbóc pont jelét az

iránymérés e15tt le kell vetiteni és a teodolitot az igy kapott pont

fijlé kell felállitani. Ha az országos alappont felett állványos gula

állJ a végleges pont jelet Ik5 kUzéppontl felvetitjük, az ideiglenes pont-

jelet 19u1afotl pedig levetitjük a mtiszerállvány asztalára, Mindk.ét pon-

tot megjelUljük, A teodolitot az ideiglel~es pont jel levetitett helye fij-

l~ kell felállitani.

18.04 A levetitést teodolittal, két egymásra közel merõleges irányból,

két távcsõállásban kell végezni. A levetitett négy vonal által alkotott

négyszög Bulypontja a pont jel levetitett központja, amelyet az álland6-

sitási kövön, illetve az állványos gu1.a mi.i.szerasztalán megfelelõen je-

lezni kell. A levetitett pont jel egy centimétert meg nem halad6 kUlpon-

tosságát nem kell figyelembe yenni.

18.05 A teodolit f'elállitása elf'ogadható, ha az állótengelye 0,5 cen-

timéternél kisebb hibával az álláspont f'Ugg51egesében vw~, és ha az al-

hidádé la88,1 körUlf'orgatásakor.~z alhidádélibella buborékja legfeljebb
,

két par8szal mozdul el.

- -
18.06 Az irányok táj6kozásának egyszertisitése c61jáb6l a mérést megkö-

zelitõen tájékozott limbu8zkörrel célszerti végezni, mégpedig úgy,hogy

valamely adott pontra végzett irányzásnál ~ leolvasás aszámitott irány-

szögnél n6hány perccel kevesebb legyen.

18.07 A megltözelitö irányszögek alapján valamennyi irényra elso táv-

csöállásban - percre élesen leolvasva - iránymérést kell végozni /l~ere-

so mérés/; az irányértékek a zs~bfüzetbe a megközelito irányszögek mellé

jegyzendok be.Kis számú és rövid irány esetén a kereso forduló elhag)"ha-

tó.

18.08 Az irányokat a tájékoz6 és meghatároz6 pontolc távo1ságától füg-

getlenül egy fordu16ban kell mérni. Közvetlenül a mérés megkezd6se elött

és az esetleges második fordu16 elött az ál16tengely függölegessé~ét el-
..

lenõrizni kell.
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09 Az irányokat két t'vcs5állásban kell mérni. Az e~sõ távcsõáll's-

. az óramutató járás'val egyezõ, a másodj.kban pedig ellenkezõ sorrend-

. kell a pontokat megir4nyozni. Második távcsõ'llásban a durva hibák

.~~~-~~,-, az alhid'dét az ir4nyzás elõtt az elsö távcs5'llásban leol-
_J fok- és percértékek alapján be kell állitani. Az alhidádét mindig

,a megkezdett irányban szabad forgatni, mérés közben ide-oda mozgatni

szabad.

1.10 Ha a müszeren ~t leolvas6berendezés van, mindkét távcsõállás-

-- mindkét leolvas6berendezést le kell olvasni; az I. számú leolvas6-

'.~..~~ a f'okot, percet, másodpercet, a II. száJnWl. csak a percet

. nlásodpe'l:'cet. Koincidenciás leolvas6berendezéssel minden irányzás után

a mi~'ométercsavar ellenkezõ irAnyú forgatásával - kétszer kell a

.-helyzetet e.lõál.litani és kétszer kell leolvasni.

18.11 Jelrudakat a tövük, árbócokat és tetõjeleket pedig a középrud

felsõ vége magasságában kell megirányoz11i. A fajelek irányzandó pontja

a felsõ deszka felsõ szélének és a jelrud középvona.1ának találkozási

pont,ia. A tornyokat közvetlenül a gömb alatt kell megirányozni.Ha nincs

gömb, a kereszt ttlve vagy a torony csúcsa az irányzandó központ. Villám-

háritókat az építmény fölé e~elkedõ rész alsó pont,1án, kéményeket a fel-
.

sõ széJ.ük közepén vagy annak ktlzelében kiválasztott keresztmetszet köze-

pén, különleges alakú magaspontokat a kitüzési jegyzõktlnyvben meghatáro-

zott helyen /14.05 bek./ kell megir'-nyozni.

18.12 Ha valamely közeli toróhyvagy gyárkémény képe a távcsõben oly

nagy, hogy a közepe nem irányo~?at6 élese~ a két s~élét külön-külön

kell megirányozni. I lyenko l' a leolvasott értékek számtani közepét te-

kintjük a középponton átmenõ irány értékének.

18.1J A Bokszijgvona1akat az á1land6sitási k5hijz kijzpontosan kell mér-

ni. A méréshez kényazerközpontositó berendezést kell használni.

18.14 Ha az adott pontokOl:l az ideiglenes jel /ál.1áspOl:lt/ a kõhtlz ké-
pest külpontos, illetve az uj öttldrendü alappont on a követ a jelhez ké-

pest kiilpontosan álland6sitották, az iránysorozatba be kell venni a ktl-

I vet /ctlveketj' is. A kõre menõ irányt azonba]:l csak a ttlbbi irány mérésé-

nek befejezése után mérjük; a limbusz mozdulatlan állása mellett, két

távcsõáJ_lásban, 20 méterig 1 perc, azon tú.l 6, ill. 1 másodperc élességü

leolvasással. Közvetlenül a kö mellé helyzett j~lrudná1, egyéb külpontos

jeleknél, gulákná1, a jel-kö ,/levetitett gulafõ - fol veti tett kõ/
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irányt a k~t pont ktiztitt ki~eszitett zsinórral kell az irányzás c~ljára

kijeltilni. A kõ ~S jel távolságot k~tszer /oda-vissza/ a 43. pontban, a

belterü1et~ soksztigel~sre ~lö~rt szabály~k szerint kell megmérni.Ellen-

õrz~sül a ktivet a jelrõl kiind~va, adott pontnál az egyik, u,j pontnál

k~t m~rt irányra ortogonálisan is be kell mérni.

18.15 Az álJ.áspont elhagyása elõtt távcsõállásonként képezni kell a

leolvasott értékek ktlzépértékét 6s ellenõrzésül egymással össze kelJ. ha-

sonlitani., a küJ.önbséget pedig a jeg,rzõktlnyv szeg6lyére ceruzával ki kelJ

inli. Ha az irányok magassági azög6nek különbsége nem nagy, a különbsé~

megközeli tõen egyenlo értéke t keJ.l kapnunk.

1.8,1.6 Ha a kezdõ irány kezdõ és záró értéke között az e1.térés J. másod-

perc 1.eolvas6képességü müszer haszná1.ata esetén 4 w~sodpercné1, 6 másod-

perc 1.eo1.vas6képességüné1. 12 másodpercnél nagyobb, a mérést meg ke.l1. is-

mételni,

18.17 Az iránymérés pontosságára támpontot nyujt a zá~,t háromszögek be:
sõ szögeinek összege. Megfelelõ po~Öos8ágú az iránymérés, ha a belsõ szö.

gek összege 1800-t6~ legfeljebb ~ másodpercoel tér el, ahol t a h&-

romszög átlagos o~d.alhossza kilométer egységben.

lB.lB Ha adott pont mellé a jelrudat csupán tájékozás céljára helyez-

tünk e1, a pont a meghatározásban álláspontként nem szerepel, akkor ~ kU:

ponto5 je1 koordinátáinak ~evezeté5e végett a teodo1itta1 a kõ felett fe;

ke1l állani és a jeJ.re menõ irányt;J két tájél{.ozó irá.rmyaJ. együtt, egy fOJ

duJ.óban meg keJ.J. ménLi. A-kõ-jeltávoíságot kétszer joda-visszaj, a 43.

pontban, a beJ.terUJ.eti sokszögeJ.ésre elõirt szabáJ.yok szerint ke11 megméJ

ni. A jeJ. he1yét a kõrõl kiindulva az egyik tájékoz6 irányra ortogoná1isl

is be keJ.J. mérni.

18.19 Ha a külpontosan állandósitott ~tj ötödrendü alapponton csak a
k5 moghatározása mdatt kell mérni, egyébként Q pont nem lenne álláspont,

akkor a teodo.l.itot rl jellel központosan f'elállitva, a köre menõ irányt,

két tájékozó irám1yal együtt, a távolságot pedig kétszer /oda-vi.ssza/,

a 43. pontban a beltorületi sokszögelésre elöirt szabály-olt sze~~~t meg

ko II mérni. Ellenörzósw. a követ, a jelröl kiindulva, két tájékozó irány.

ra ortogonáli.san is be kell mérni.

18.20 Az j.ránymérés közben, megi'elelõ :idõben, azokat a b:ipódolcat, f'a-

jeleket, tripódokat, árbóookat és á.llványos e;ulákat, antelyekon no III vé-
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geztünk irányméréet, 1e ke~1 vetiteni és a 1evetitett pont k~pon-

tosságát a k5h6z viszonyitva, megfe1e~6 e~~en6rzésse~, meg ke~~ ha-

tározni.

PUrgettyüs teodolittal végzett tájékozásnál, egy-egy állás-18.21

ponton

1, 3 kilom~teres irányhosszig két,

1, .5-3 km között három,

- 3 km ~elett és sokszögvona1 tájékozásáná1, négy mérést ke11 végezni.

18.22 Az ötödrendU a1appontsliri tés során iránymérést ke11 végezni a

magaspontok 1evezetett pontja~ és a~ a1apvonalvégpontokon /9.04 be-

kezdés/. Az elöbbin mérni ke11 a magaspont irányzandó központját, az

alapvonal másil(. végpontját és a tájékozó irányoka'& /esetleg irányt/.

Az alapvona~ másik végpont ján mérni kell a 1evezetett pontra és a ma-

gaspont irányzandó középpontjára. Az iránymérést k~t körfekv~sben, két-

két távcs6állásban kell elvégezni. Az alapvonal hosszát a 43. pontban,

a belte~eti sokszögelésre e16irtak szer~t kell megmérni.

18.23 Az iránymér~sek végrehajtása során a meghatároZási terven na-

ponta tussal át kell rajzolni a megmért irányok ceruzás meghatározó

je1zését /1~.O8-l5.l0/. A ~elsö- és negyedrendü ál~áspontok jelében a

ktlrgyürüt, az ötödrendüeknél a kör belsejét az iránymérés elvégzése'

után cinóberpiros szintire kell festeni.

-- -
18.24 A koordinátajegyz6k megre1e1õ rovatába be ke11 irni az irány-

mérési jegyzõkönyv azon lapszámát, me1yen a ponton v6gzett iránym6rés

ta1álliat6.
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19. Ku1pont.Q~lr~yw4~'6

19.01 Az iránym'r~8ek szempontjából ktlzpontnak - mind az adott,mind

a mcghatározand6 pontokon - az ideiglenes jel ktlzpontját kell tekinte-

ni. ~ek megrele16en az 'llandósitási kö akkor lehet ktlzpont, ha ideig-

lehe~ jelre nem volt 8zUks~g /pl.sokszögel's/, vagy ha a jel kl:izpontos

a k6vel /trip6d, árbóc, aluminium jelrúd stb./.

19.02 Ha va1ame1y alappont központjábó1 a meghatározási terv szerint

mérend5 irányok kl:lzül egy vagy ttlbb nem m~rhet6, akkor alka1masan meg-

válsBztott kUlpontos mUszerá.1lá.sb6l kell megmérni oket. Amennyiben a kl:lz-

pontban m~rhetõ irányok száma kev~s, úgy va1ameru~yi irányt a külpontos

mtiszerá11ásr61 ke11 megm~rni- Ha a ktlzpontban ~B kU1pontos mtiszerá11ás-

ró1 is tört~nik iránymérésJ a két sorozatban k~t-há.rom kl:lzös irányt is

ke11 nt~rni.

19.0) A kU1pontos irlulym6r6s heJ.yét úgy ke1J. megvá1asztani,hogy a tá-

voJ.eága a központtóJ. még jó m6r6páJ.yán se 1egyen 60 métern~~ nagyobb.

19.04 A kUlpontos milszerálláson való m~réskor a forduló befejez'ee u-

tán a központra menõ irányt elsõ és második távcs6áll~sban m'rni kel~,

majd a m'rést 2 ir~yra '5 a központra 900-kal elforgatott ~imbu8zf'ek-

v6sben meg kell ismételni. A központra men6 irányt 20 m távolságig ele-

gend6 l'-re leolvasni.

19.05 A külpontossÁg lineáris mért'k't /mUszerállÁs - központ távol-

s4got/ a 43. pontban ft beltbrtileti sokszöge16sre e16irt szabályok sze-

rint ke11 megmérni, iJ.letve meghatározni.

19.06 Az iránymérési jegyz6könyvben a kUlpontos,mUszerállásról tájéko~

zott vázlatot kell késziteni.

19.07 Ha a je1 nem ktlzpontos a küvel. és a külpontos iránymérés nem a

kör6l történt, a kü~pontoe müszerá11áson nemcsak a központra, hanem a

k6re men6 irányt és távolságot is meg kell mérni.

19.08 Kiv~telesen elõfordul, hogy toronyban iránymér~Bt kell végezni.

Ilyen esetben a külpontossági elemeket az A.3. Szabályzat ide vonatl~ozó

elõirásai szerint kell meghatározni.
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20. A távm~ré8

20,01 Az tlttldrendU háromsztlge1's '8 Boksztlge1's távm'r's't általában

fizikai távm'r5vel végezzUk, de 8ok8ztlgel~shez megengedett a bázis1~oes

távm'r's,

20.02 A távm~r~8hez a1ka1mazhat6k mindazok a rizikai távm~r6k, me1yek-

ke1 az ötödrendU a1appontmeghatározás hibahatárai betarthat6k, '8 ható-

távo1ságw< is megre1e1.

20.03 A távmér5mUszerel~et minden mérési idény megkezdése e16tt 's be-

fejezése után hitelesiteni kell. Hitelesiteni kell a mUszert akkor isJ

ha a m'réej. idény ktlzben a mérési eredmények szokat1an 8z6rása mutatko-

zik.

20.04 A távm~rés eredmény~t a távm~r6müszer adottságaihoz szabott, ~S

az üzemeltet6 intézmény által rendszeresitett m~rési jegyz6könyvbe kell

be jegyezni , melynek, a milszertipustól fUgg6en jelentkez6 m~r~Bi ered-

m'nyeken kivül a következo adatok számára kell megfele16 elrendezésU

rovatokat tartalmaznia:

- a IttÜszer- ~S a re.f'l.elttorállás pontos megjelöl~se

- ktllpontoBsági adatok

- a m'r's id5pontja
- a t'vm~römU8zer tipusa 65 gy'r~i száma

- az ~8z1e15 neve
- a látási viszonyok -; -
- mUszer- ~8 prizmamagasság

- a terepre, ill. az egy~b körUlm6nyekre vonatkoz6 megjegyz6sek

- meteoro16giai adatok.

20.05 A b'ziel'oes t'vm'r'shez 1" közvetlen leolvaBók~peBB'gU k~ny-

8zerközpontosit6 berendez~88el ell'tott teodolitot kell haszn'lni.

20.06 A bázisl'ces távmérés eredmény~t az iránymérési jegyz6k6nyvbe

kell bejegyezni.

20.07 A távm~rések végrehajtása BOrán a meghatározási tervben naponta

tussal át ke11 rajzo1ni a megmért távolságok ceruzás meghatározó je1zé-

8~t /15.08-15.09/.

..

20.08 Amennyiben a távm~réB eredm~nye az iránymér~Bi jegyzõkönyvtõl

független mér'ési jegyzõkönyvbe kerül bejegyzésre, a távm~rési jegyzõ-

könyvet a 16.05 bekezdés szerinti cimlappal kell ellátni.
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21.01 1.. tá.'Y1Uer'sekt:tt lehet31eg ktl~pontról központra kell vdgezni, ki-
v~veí ha az irá.n~r43t &ent lehetett a központb61 elv'gezni. Ez esotben
a kétr'le m'r4s kUlpontos áll488 leheta~eg essék egybe.

2~.O2 A távm4r~~9~ ve16 m6r~skor a mU~zert gytrt6 c6g á~ta~ kiadott
- e~et~eg a~ Uzelltbentart6 v41~a~at ii~tal kiog's'liitett . haszn.4.~ati uta-

$itás a~~rint kell eljárni.

2~.O3 Távm'r6At c~ak alkalmas id6ben, megfe3.e~6 ~'gköri viszonyok me~~

~ett szabad v-'gef&ni~ Erre vonatkozó e~()i~~oJu\t a haezná~ati utasitások

tartalmalZlll1k.

2.t.04 A tá"Vm~r$ss~l kapott ferde távolság viZ8zinteere redu1<.áláaa 6rde-

~ben meg kell ltatá.:t'ozni a ~t v'gpont rtlagasságkillHnbség(,t /a 2J. fejezet

e1fJirá.aai szerinti 68 !il távm$r'skor öln 61eseéggel le ke11 m"rni a távmérö-

rtlU3~r vizszj.ntes tengelY~~k, va1atJ1j.nt a prizma k.l;jz~ppol1,tjá.nak - több

prizma es&tén a priZllJarendezer ~t.1J.ypóntjának - az ,álJ.and6sitáei k,6, i:t,l.

~ tok felsõ 1apja t'ele'tti magassAgát.

2l.~O:;,

21.06 4 mér'et m~g az álláspont o1hagyá.ea e16tt ell.en6ri'&ni ke.tl.. Ha a
l.e olvasá.s OK Rz6rá.slt a tttU.8Ze1.~ ha92\nÁl.ati utasitáBában me~ngedettné.l na-
gyobb" a ~r$et meg kell ismét-e.1ni.

22.01 A $o.a~~B,o~dg~ak ho..z&t bá~i81.oed tá~ré.8el úgy kel~ meghatá-

ro~i, hogy a bftziel.4ccel oL6.zi:}r egy e8g'db4ziet 1.'ejleezttlnk, majd ennek

$egitség'vel határozzuk meg ft tllvolBágot.

22.02 Segédbá2'.is ktlzbeiktatá.s4val egy 8zalUl.szban 500 méterig hatá:rozha-

tUl1.k Rieg távolságot, 500 ,",tom'.1. nagyobb tá'\Tolsá.got eegédpontta1: k6t
- lebet61eg közel egyenlõ - r68Zre kell osztani úgy, hogy egyik ~1észtávol-

8~ sem l.ehet .500 m~terhi!l hO8S'liabb.

2.2. OJ A segédbázis hossza mintegy vrr legyen ja t a meghatáJ.'ozan.

dó távolság hossza méterbenj J de tj20-nál rtlvidobb 6$ 40 tn6torn6J. hosszabb
...neltt .1.chet. A segédbázls irány-ának a soksztlgoldal jmeghatározandó távolságj

irányával bezárt sztlge 90o.tól legfeljebb 300-kal térhet e.l. A seg6dbázis
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egyik v~gpontja egybeesik a eokszögponttal /seg~dponttal/, a 2 m~teres

b'ziel~cet a máeik v'gponton a eegédbázis irányára mer6legescn kell ~el-

állitani.

22.04 A távolság egyszeri meghatározásához mérni kell:

a/ a bázisJ.~ohez tartoz6 paraJ.J.aktikue 8Z/jget, ..~-t;

b/ a segédbázishoz tartozó paraJ.laktikus sz/jget, Q-t;

0/ a 8eg~dbázis irlulylinak a soksz/jgoldal /a meghatározandó távolság/ irá-

nyával bez'rt 8Z/jg't, ~-t;

ct! ~OO m'tern~l hosszabb 8okez/jgoldaJ.aknAJ. a :fentieken kivül még ntérni

kell a soksztlgoldal irányának a segédpontra menõ irAnnyal bezárt

sztlg4t, l-t.

2a.o~ A báziel'ohez '8 a segédbázishoz tartozó parallaktikus eztlget

/ w -t ,. ~-t/ 1" ktlzvetlen leolvas6k'pes6'g'U teodolittal 0,1" éles6'g-

gel egy távosöálláeban négyszer kell me~rni. A limbuszktlrt minden m'-

r4s után legalább 10o-kal el kell ~orgatni. A parallaktikus sztlg 'rt'ke-

it a helyszinen az álláspont elhagyása elött képezni kell. A kapott 6Ztlg-

'rt'kek 6z'ls6 'rt'kei ktlztltt a küJ.t)nbség leg~eljebb 4" J.ehet. Ha asz61-

86 'rt~kek között a killönbe'g e~t meghaladná, akkor a teJ.jes m'r'st meg

kell ism'teJ.ni.

22.06 A. segiJdbázis irány~ak a Bokezl:Sgoldal Imeghatározand6 távolsági

irll.t1yá.val, illetve a segiJdpontra mentS irlulynak a 8okszijgoldal irány4~al

bezárt sztl~t I ~ -t, illetve K~tl legalább 1" leolvas6k6pess6gti teodo-,
littal, 1" ~lee8éggel, k't távcsõál14eban kell m6rni.

- -
22.07 A sokszijgoldal hosszát minden esetben egymást6l független kAt m'-

~s8e.1. kell meghatároZcni. Minden ,500 m6tern6l kisebb távolsághoz k~t se-

gjdbázist kell l6teeiteni, amely azonban k6t 8ZcomsZc6dos oldal meghatáro-

z4sához fe1ha8zná~at6. A. ~t eeg6dbázishoZc tartoz6 parallaktiku8 8zl:Sget

ktiltln-küll:Sn kell megm6rni akkor is, ha a k6t eegédbázis egyik v6gpontja

azonos. A 8eg~dbázi50k elhelyez6sáröl vázlatot kell kásziteni 68 azt a

szl:Sgm6rési jegyzõkijnyvhijz kell cBato~i.

23- 4" ~~ga~54gi Bztl~~r2s

23.01. Az ötödrendU a1.appontok tengerszint :fe1.etti magasságát aldtor ke1.1.

meghatározni, ha a munka.:fe1.adatra vonatkozó mtiszaki. terv ezt e1.õirja.

23.02 Kõvel állandósitott ötödrendü alappontok ten~rszintfeletti ma~as-
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ságát a f'tl1da1atti je1 /t~g1a/ '8 az á11andóeitási kö f'e1sö 1apjára,

toron~~á1 a gomb vizszintes ktlz~peikjára, ha gomb nincs, a kereszt tö.

v're, a ~mények f'elsö J.apjára ke1l vonatl<.oztatni, ~S a koordinátajegy-

z'kben ezekre vonatkozó adatokat kell megadni.

23.03 Az alappontok tengerszLnt feletti magass~ga meghatározásának

bArom m6dJa van:

al A területen l'vö egy8~ge8 országos magassági alapponthá16zat /EOMA/

pont'jaib6l '8 a negyedrendü szintez'ei pontokb6l a 200 m~tern'1 ktl-

ze1ebb 1ev6, magaseágga1 m~g nem rende1kez6 vizszintes a1appontok

magasságát 8zintez~sse1 vagy trigonometriai magas8ágm'r~ese1 ke11

meghatározni.
b/ Ttlbb 8zomez'dos tltödrendü a1appontot trigonometriai magasságmér's-

891 m'rt magassági soksztlgvona1ba ke11 ~og1a1ni úgy, hogy a vona1

m~~t v~g~n iBmert magnBságú adott ponthoz oaat1akozzék. A vona1-

ban 1ehet61eg min'1 több o1da1t ke11 oda-viBsza m~rni.

0/ A magassági vonalba nem rog1a1hat6 pontok magasságát három, de 1eg-

~elJebb négy szomsz'dos ismert, vagy már ismertnek tekinthet6 magas-

ságú pontb61 magassági e16metsz'ssel ke11 moghatározni.

2.3.04 A magassági soksztlgvonal oldalainak hossza, va1amint a magassá-
.

ci el6metszéssel meghatározand6 pontok távolsága a meghatároz6 pontok-

t61, az egy kilométert 1ehet6leg ne haladja meg.

23.0' A magasskgi sokszögyonal pontjain, a magassági e16metsz5 irányok
egyik vagy mindk't v'gpontjtn, a másik v~gpontra ~ a magassági kör be-

o8ztásának meg~ele16en - magassági vagy zenitszöget kell m~rni.

21.06 A magassági 8zö~r'8t - a refrakció hatásának csökkcntése vé-

sett - d'le16tt a vizezintes m'rés után, d'lut4n pedig a vizszintes mé-

~. e16tt kell elvégezni.

23.0? Maga88~réskor a k'nYBzerktlzpontositó berendezés jeltárosájá-

nak köz'ppontját. i~~etve a je1rudak. faje~ek, tripodok, bipódok és ár-

bóook fe~s6 deBzkAjának fe1.ö sz~~'t ke~l a Bzá1kereszt vizszintes szá-

l'va! me~rányozni. Egy'b je1eken azt a pontot irányozzuk meg, me1ynel~

a magassága adot t, i1~e tve ameJ.ynek a magasságát meg akar juk határozni,
,

~

igy a to~yokon a gomb közep't, ha nincs gomb, a kereszt töv't, .

ken a feJ.s6 Bzé1ük 1egm~J.yebben J.átszó pontját stb. keJ.J. megirányozni.

23.08 A magassági, illetve a zenitszögeket'két távcsõállásban kell

mérni. Ha a magassági körön k6t leolvasóberendezés van, mind a kettõn
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le kell olvasni, aZ elsõn teljes, a másodikon csak perc-másodperc leol-

vasással.

23.09 A nem önbeál16s magassági körU mtiszern~l az indexlibella bubor~k-

játmindk~t távce6állásban a leolvasás e16tt köz~pre kell állitani.

23.10 A magassági szögmérés adatait iránymérési jegyzõkönyv megfelelõ

rovBtaiba kell bejegyezni. Ha a pont jel a 2J.07-ben irottaktól eltérJ

vagy nem a megadott helyen irányozták meg, akkor az irányzás helyét az

irtnym~r'Bi jegyz6ktlnyv margóján egy kis rajzon kell szemléltetni.

23.11 Meg kell mérni cm élesen, és a jegyzõkönyvbe be kell jegyezni a

mUszer fekvötengelyének magasságát a kõ felsõ lapjától, illetve a tok fe~-

85 8z61étõl. Meg kell mérni 68 :fel kell jegyezni továbbá a jel magassági-

leg megirányzott pontjánal~ magasságát a kõ fels6 lapjától, ill. a tok rel-

sõ sz~lét61. .

23.12 Az álláspont elhagyása elött ceruzával képezni kell a távosöá1lá-

sonkénti két leolvasás ktlzépértékét és irányo~nt a két távosöá1lás tlsz-

5zegét. Az ir~lyonként számitott tls8zegek, a belolük á1láspontonként szá-

mitott ktlzép~rtéktöl 1egt:eljebb 30"-oel térhetnek e1. ~agyobb eltérés e-

setén a hibás mérést meg ke11 ism6telni.

V. :fejezet

A .számi tás

24. A A~6.mi -tÁ.si mUi:1ka Á.l talános eloiT'Á.sai

A Bzámitás sorrendje:24.01

al E15k6szit6 számitások:

- a m~rt irány~rt~kek ~S ttiréssztigek képzése

- a m~rt távolsáffOk kiszámitása

- adott pontok mellé állitott ideiglenes jelek koordinátáinak kiszá-

mitá.sa

bj Az iránym~r~sek tájékozása
- kUlpontosan mért irányértékek központositása

- az adott pontokon végzett iránymérések tájékozása

ci Az ötödrendti alappontok végleges koordinátáinait
...

kiszámitása és a végleges eltérések számítása

dl Magasságszámitások
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24.02 Aszámitások végezhet6k osak manuálisan müködtethetö vagy proe

ramozhat6 ezámol6gépekkel '5 ezá.mi tógépekkel. A programozott szám! tás!

nézve is kijtelez5ek a Szabályzatnak a vonatkoz6 elöirásai kivéve, ha e

itt megengedett kijzelit5 megoldás he1yett szabatos kiegyenlitéssel sz~

mol a program.

24.03 Kije1z68 eredm~nyktlz1~sü g~pek használatakor a számításokat a2

e16irt rormanyomtatványokon ke11 rtlgziteni. Kiirószerkezette1 ellátoti

~ppe1 való számitáe eset~n nem ktitelezö a nyomtatványok használata, c

a 8zámitási munkar~szeknek a nyomtatványon dokumentá1tal(kal egyen~rt~~

eknek ke1l letUlitlk.

24.04 A Bzámi tási munkarészeknek tartalmazniw< kel1:

- az tlsszes eligazitó, azonoeit6 adatot, um. pontszámot, soksztlgvonalo

számot, ahol 8zUke~geS a pont jelleget stb.

- aezámitásba bevitt ijsszee adatot laz un. input adatokati

- a s~ámi tás v'gere~ny't Ivégeredm'nyei ti és részeredményei kijzUl a

kat, melyekre a kés6bbi számitás folyamán szükség lehet

- azokat az eltér'seket. melyeknel~ kUnutatását a Szabályzat e15irja.

24. O, Azok a ~pi muW<arészek ~ogadhatók el, melyeke~ ugyanolyan jól

el lehet igazodni ~s aszámi tást ellenõrizni, mint a nyomtatványokon ~
a szokásos módon tárolhatók. Irógéppel, vagy sornyomtatóval kapcsolhat

gépeknél, ezt cimfeliratokkal és táblázatos elrendezéssel kell bizt~si

tant, a papircsikra kinyomtatott 8zámitásokat p~dig A/4 nagyságÚ papir

lapokra ke11 erõsiteni é's-tájékoztató /eset1eg elõnyomta+.ott/ ~e1irato

ka1 ke11 e1látni.

2~.O6, A számítási jegyz6ktlnyvek elé oimlapot kell csatolni, amely ~e
.

tünteti a munkarész megnevezését, el van látva a munkát végz6 szerv pe

os'tj'vel, '8 amelyet a számit6 és a vizsgá16 aláir.

2.5. :!~~~t,i~yo~~stávo,ls~gok ~égle,gesértékéne~ l<.épzése

a,.Ol Az iránym'r'si jegyz6ktlnyvben ellen6rzésül ujra ld l~ell számi t

ni. ,~ ~olla1 át ke11 irni a két-két 1eolvasásJ majd a két távcsõál1ás

ktlz'p'~t'két..Tol1a1 át kell irni az egyéb bejegyzésel~et is lálláspont

helye. irányzott pont száma, mérés id6pontja stb.l. A 1eolvasás értéke

azonban tilos tollal átirni.
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FOMI Allamhatarügyi Osztaly

1. Vízszintesre redukálás

~ízszintes

ahol ~erde
L\H

Z

a mért ferde távolság méterben

a két végpont magasságkülönbsége méterben

a zenitszög értéke

~engerSzinti
= tvízszintes

Hk
R

ahol két végpont magasságának középértéke méterben

a Föld sugara méterben (6 370 000 m)

- .
3. Vetületi síkra redukálás

a. Sztereografikus vetület (Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszer)

b. Érintõ hengervetület (HÉR, HKR, HOR)

0.000123 x Xk2 )tvetületi = ~engerSzinti x ( 1 +

c. Metszõ hengervetület (Egységes Országos Vetület)

~etületi

koordinátáikét felezõpont jának 100 kmahol
egységben

végpontYk, Xk a
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2,5.02 A f'izikai távmérökkeJ. mért ferde hosszakat a hasznáJ.ati uta-
sítás szerint keJ.J. kiszámdtani, iJ.J.etve képezni. A ferde hosszakat

vízszintesre IkJ./, a ten~~rszintre Ik21 és a ve~eti sikra Ikjl keJ.J.

redukáJ.ni. A redukoi6k k~pJ.ete:

.1H2kl. = - 2 D ~ ':D-1). si" ~

D.~k2 = - R " ~.-d~ kT .Q fI\.l:f--l ~ ~e-

~l~t4J~&kDV . Im - 1.1, kJ.~&-k -.3 -

aho.l a~ a távO.lság,@ a két végpont magasságkü.lönbsége, ~a két vég-

pont maga8sá~ak középértéke, ~ Fö.ld sugar~ 16370 kml, ~a vizszin-
tes távo1ság,Qpedig a hossztorzu.lási tényezo- Az Im-ll értéke:

8ztereograf':f.lros vetiJ1eti rendszerben:

S--z TE~~

hengerve tüle ti rendszerben:

~tM-~~~~
EOV-ben

m-l = 0,00012,3 /~- 2 /2 - 0,00007 ~V ~

ahol az ~é8~ a két végpont f'élezöpontjának koordinátá.i száz kilométer

egys~gben.

2.5.03 A segédbázis közbeiktatásával mért távolságot a

kép~ette~ ke~~ számitani, aho~ a b a bázis~éo hossza, a szögek,pedig a

22.04 szerint mért sztlgértékek számtani középértékét je~entik.A távo~-

ságot a tengerszintre és a vettiÍeti sikra kell redukálni /k2 és kJ/.

- 0.5+ ~4-
1<.

iLt.~l~ \ - .:,:- + k.l.,..

,)'2.. )
1#1. -- ~-'- +".L\(.L..o.OX K.

J
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26. Az adott ont mellé állitott idei ol koo1.'dinátáinak

számitása

26.01 Az adott pontok közel~ben ~elállitott ideiglenes pontjelok koor-

dinátáit a mér~sek eredm~nyei alapján vé~legosel~ ki 10011 Bzámitani.

. -
A jel v~glegcs koordinátáit a következõ lép6sekbell kell kiszlutti-26.02

t~l1t:

al ~z iráI1yméJ.~é~i jkv. üJ.~eaen maradt 1.'éezén l<.ül.ön kiirjuk a k<Sre és a

két tájékozó i1.'ányra vonatkozó mé1.,t i1-á.nyé1'téket;

bi Ha az ideiglenes jel 1<.tilpo11tossága l Jnéte:t"11él nRtn'"obb, a k6t tájél<.o-

zó i1~ány ra Jné1't iJ.~án)-értél<.e t a 1<'<S1'e közpon tosi t juk 127. pO11 ti; 1 mé-

teJ.'nél kj.sebb ktilpo11toslláe; eBeté11 a jelen mért értékel<.ct központo8i-

tás nélktil, közvetlenül hRs7..ná111atjuk a következ<S Bzámitásoldloz; a

k<Sre mért éJ.,téket mi11dkét esetben 180o-kal megváltoztatj1.Ü<.;

ci A központositott, illetve l<.üzvetlcniil mért irányé1.~tékel<.et a 1<.<S koor-

di11átái segitségével tájÉlkozzu1<., és megl<.apjuk a k<Sr<Sl a jelre vonat-

kozó táj~kozott i1'fulyÉlrtékeket; ezután a k<S-jel közvetlenül mért tá-

volságával a jel kooJ.~diná.tái ..,zlunithatók; a jelek l(.oordinátáit a l<.o~

ordj.ná taszwni tásj. jvk. el~ cea tol t l<.tilön i ven 8zluni tju1<.; ugyanitt ki-

számitjuk a jel koo1-dinátáit az ortogonális_mérés eredntényéb<Sl.

26.03 A végleges koordinátákat össze kell hasonlital~i a kitüzési jegy-

zõkönyvben esetleg máz, elõzetesen l<iszámitott, valamint az ortogonáliB
,

mérésbõl kapott koo1~dinátákkal, '8 nagyobb eltér's eBet'n ennek okát meg
,

kell állapitani. Ugyanigy kell eljárni, ha a jelet az állandó8i tásj. l(.õ-

t6l valamely égtáj la koordinátarendszGr valamelyik tengelyei irányába

helyeztük el.

26.04 A pont jelek v~glege8 koordinátáit a koordinátajegyzélwe tintával

be kell i1:'11i, ~5 minden további 8zámitáshoz innen kell k-li:lni.

27. A klilpontos~n mért irá.n~-érté~el(. ~öz~ontosi!:~s~

27.01 A kUlpontosan mért irányértékek központositási javitását, az

sinE,

t
C(" = r 9"

ért6kc :lo- nál tlagyobbj aképlettelj illetvej ha az CI.

...
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képlet alapján kell ki Bzluni tani, ahol r a l<.ülpontosság lineá1'is mértél<.e

méter egységben Icm élességgel/, /;j" = 206 265", f, a ~Ulpontosság tájé-

kozási szöge /bal szára a l<.özpontra, a jobb pedig a kiilsö pont1'a mel'lÖ i-

rlu'ly/, t pedig a megirányzott pont távolsága ugyanosal<. méte1' egységbel'l.

Ha az t szögé1,t~1<.e l80o-ná.l kisebb, akkor a l<özpontosi tási javi tás pozi-

tiv, ha el'lnél nagyobb, ak1<.or negativ elö jelü.

27.02 Az '-lj alapponto~"a vOllatkozó t é~,tél<.et a l<.itUzési vázlatról kell

lemérni. Ha adott esetben a kitUzési vázlat l1em elég pontos, akkor a pOl'1t-

ra mért más meghatározó irányolc.ból - esetleg a nem pontos távolsággal

végzett elõzetesen központosi tott i~'lu'1yérték f'elhaszl'1álásával - a pont

elõzetes koordinátáit SZMlit,i1il<.. Az elõzetes 1<'00 rdinát á1<.b ó 1 számitott tá-

voJ.sággal a l<.özpontositási javitás végJ.eges értéke kiszámitllató.

27. O) Az iránymérési jegyzöl~öl~YV megfelelö rovatába be jegyezzük a köz-

pontositási ja~7itásokatJ elö,1elüldtel e~itt. A javitásokat a külpontosan

mért irány.~rt~kekkel összevonva kapjuk a ltözpontos irányéJ.~tékeket.

28. Az adott zett irán érések tá ékozása

Az ötödrendü alappontok koordinátáit tájékozott irányértékekkel számitjuk.

Ehhez az adott, il1etve a már kiszámitott uj ponton mért irlu1ysorozatokat

tájéko~1i kell. A tájékozás lépései a kijvetl~ezök:

al Kiszánli tjuk a tájél<.ozó irányo_~ lrá.nyszö~t,

bi Aszámitott irányszögbõ1 ldv~~va a mért lés központositott/ i~ányérté-
küt kapju1~ a tájékozási szögeket, a tájékozási s~ögel~bõ1 su1yozott l~ö-- -
zéptájékozási szöget l~e11 számital'li; a su1y az irányhossz Ion egységben~

tized éless~ggel.

ci Az egyes tájél~ozási szögekbõ1 kivonva a középtájél~ozási szöget, képez-

ni kell az irányeltér~sek /e"/ elojell1e1yes értél~ét az e" nem ha1ad-

hatja meg

22-
~

uj hálóza tba11 a

~
~

régi hálózatban a

másodperc értéket, ahol a t a távolság ron egységben.

dl A meghatározó irányok mért értékéhez hozzáadva a középtájél~ozási szöge~

a tájékozott irányértéket kapjuk.
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29.01 A háromszögcléseel nleghatározott ötöd~'endü alappontokat általában

ponton1<:érlt Bzámitjuk. A s zálrti tás tö]:,ténhet nagyobb pontcsoportokat ÖsBze-

f'°B'lalva együttes kj_egYE'nli téssel is.

29.02 Tisztm" o.lõme(;szõ irlu"lyok.k.aJ. n1eghatározott pont koordinátáit a

28, pont szeJ:'int k~pezett tájékozott iránYÉ'rt~ltkel Bzám:f.tjuk a következõk

szerint:

a/ A megha tál'OZÓ irá.nyoka t oly módon pá.rosi tva, hogy az ál taluk bezál~t

szög a 900-ot minél jobban megközelitse, ké~ - füg'get1en vagy közös-'
olda.1.tl - J~áromszö5'bõl, eJ.oI11etszés-számj.táesal a.-: uj pontra k@t elö~e-

tes koox'dinátapárt számitt.1nk.

b/ H a a k~ t koordinA tapá1' közötti vonaJ.as el té~'és /d: {.;;2'~-;t;;2' / nem

haladja l11eg az uj háJ"ózatban a 10 rt~ régi hálózatban a 24 rt oent:J.-

métert, akkor végleges koordinátáJ.lal<. a számtani középértéket kell e1-

fogaw1i. EllerJtezõ esetben a pont végleges koordinátáit grafikus pont-

e1he1yezéssel ke.11 mcgállapitani, vagy megfelelõ számitóeszköz és prog

raJn birtol<.ában kiegyenlj. téssel lehet kiszámitani; a képletben a t az

ir~yok átlagos l"lossza k.iloluéteJ.~bel1..
c/ A \1"ég'leges koordináták birtokában ki kell 8zámitan'i.~ meghatározó i-

rányok irányel té~'ését: végleges irányszög mj.nusz aszámi tásba vitt

tájékozott irá.nyé~,tél<.. A koordináták akkor fogadhatók el, ha az irány-

elté~~é6ek nem haladják meg a 28. ci-ben megadott hibahatárol<.at., Az
elõmetszõ iJ.'ányol<. irá.nys'fQg'ét és irányelt~rését a nlegbatározó pontok

m~résének tájékozás~ál ke11 fel. tün te tni.

- -
29.03 lIa a meg'ha tá1'OZÓ irányok között külsõ-belsõ irányok is szerepel-

nek, akkor a Bzámitás a következõ lépésekbõl áll:

a/ Az elsõ lépés a megh.atározandó ponton /a saját lueghatározásra/ mért

irányok elözete8 tájék.o~ása; a külsõ-belsõ ir~yoknak, az adott pontok

tájékozásAval kapott - és 180o-kal megforditott - Ul"l. külsõ tájél<.ozott

iJ.~ányérték.ébõl kivonva a belsõ mé1.,t irányértéket, l<.apjuk az elõzetes

t;ájékozásj. szögót, melyekböl' az irártyho8Rzal arro"1yosan sulyozva elözo-
t~s köz6ptájékozási szöget 8zámitunk; az elõzetes középtájéltozási szö-

get hozzáadva a belso méJ.~t irro"1yértél~ekhez, meglmpjw~ az elõzetes bel-

sõ tá,iékozott irá.nyértékeket. Il.a csak egy külsõ-belsõ irw"1yunlt., és igy

egy elõzetes tájékozási szögünk van, al<.kor ezzel tájékozunk elõzetesen

/ezt adjuk hozzá a belsõ mért irányokhoz/.
b/ A pont koordiná táit a 29.02 a/ és b/ szerint számit:j~1k l~i. A szwnitás.

hoz a külsü-be~sõ iJ.~ányoknál a végleges kiilsû és az elõzetes be18Ö tá-

jél~o~ott irányérték középért;ékét, a belsõ irfulyolmál az elõzetes belsõ
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tájékozott irányértéket, a külsõ irányo&1ál a külsõ tájékozott irány-

ért'ket használjuk t:el;

0/ A v'gleges koordináták ismeretÓben a pontr6l már koordinátával bir6

pontokra m~1...t i1.'ányokat a 28. pont szerint véglegesen tájékozzuk. A

koordináták akkor ~ogadhat6k el, ha az irán)"eltÓr~sek nem lépik túl

a 28. o/-ben l'v6 határokat, ill. a tisztán külsõ irányok megfelelnek

a 29.02 o/-ben irottaknak.

29.04 A tisztán belso irányokkal, hátrametszéssel meghatározott pont
koordinátáit, a használt 8zámit6eszkijz ~ejlettségétol ~üggoen két~éle-

képpen 8zámitjuk~

a/ A megha tároz6 5 vagy 6 irányb6l úgy alaki tunk két, )-) irányt tar-

talmazó egys~get, hogy a három adott ponton á.t.t'el..tetett ktlrtol la ve-

8z~lyes körtöli az uj pont a leheto legtávolabb ke~iljön. Ezekkel két

hátrametezést 5záJnitva, két koordinátapárt kapunk, melyekre érv~nyesek

a 29.02 bi-ben irottak.

b/ A meghatároz6 5-6 irányból kiválasztjuk azt a hármat, melyeken át~ek-

tetett ktlrtol a kiszámitandó pOl~t a ~egtávolabb esik. Erre a három i-

rányra ke~~ a hátrametsz~s-számitáe azon részét elvégezni, aminek ered-

mény~U~ a ktlzépso irány tájékozott irány~rték6t kapjuk. Ezze~ az irány-

nyal - a 29.0) al pontban, az egy kU~8o-be18o irányra irottak szerint -
a m~J;'t irányokat'e~5zete8en tájékozzuk. Ezután a 29.02 al 6s bi sze-

rint járunk el.

A koordinátaezámitáa utW"l a m~rt _irányokat véglegesen tájékozzuk. A 1<:0-

ordináták akkor fogadhat6k el, ha az irányeltéréaek nem lépik túl a 28.

c/ beli hibahatárokat. .

29.0,5 Tisztán távo1sáB1U'r'ses háromsztlge1'esel meghatározott pont ko-

ordinátáinak szá.mitásakor a 29.02 al '8 bi szerint kel1 eljárni annal<.

figye1embev'tel'vel, hogy az e18metsz's-számitásori ivmetsz~s-3zámitás ér-

tend6.

29.06 Vegyes irány- és távolságméréssel meghatározott pont számitásakor

úgy kell a meghat~rozó adatokat osoportositani, hogy a legkedvezõbb alak-

zatot adják és a pontra k~t egymástól független koordin~tapárt kapjunk.Pl,

két poláris koordin~taszámi t~sJ vagy egy pol~ris és egy el6metszés-számi-

tás, vagy ivmetszés- és el6metsz~s-8zámitás stb. A kapott két koordináta-

párra érvényesek a 29.02 bi-ben irattak.

29.07 Ha' a távolságmérés is szerepel a meghatározásban, az irányeltéré-
...

Beken kivül ki kell mutatni a méx,t és a koordinátákból számitott távolság
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eltérésétJ ami az uj hálózatban a 10 ft cmJ régi hálózatban a 12 ft cm

értéket nem haladhat ja meg; t a távolság km egységben.

sc
K
~
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Ö
6-
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i
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29.08 A sokszögvonalak számitásakor a szögzáróhibát a törésszögekre

egyenl<Sen kell elosztani._A vonalas záróhiba y és x irányú vetületeit,

a koordinátazáróhibákat az oldalhos5zak arányában kell a vetületekre rá-

osztani. ~ so~szögpon!okon vé~zett m~rést a koordináták kiszámitása után
véglege~e!! !~jé~ozni kell és ki kell mutatni az irány- éstávolsá~ltéré-

seket is. Az irányeltérések nem haladhat ják meg a 28. ci-ben, a távolságo~

eltérése pedig a 29.07-ben megadott hibahatárokat.

29.09 A s'lkszögelési csomópontot a következõképpen számitjuk:

a/ A sokszögelési csomópont számitásá1loz a csomópontb6l kiinduló egyik

tájékoz6 irányra vagy sokszögoldalra mindegyik csatlakoz6 sokszögvo-
nalból levezetünk egy-egy irányszöget. Az egyes levezetett irányszögek-

nek lO/n sulyt adva /n a törésszögek száma/, képezni kell a levezetett

irány sulyozott középértékét;
b/ A csom6pontra mindegyik sokszögvonalból számitunk egy-egy elõzetes ko-

ordinátapárt. A csom6pont végleges koordinátáit:

[; ][~]

ci

képletekkel kell számitan~1 ahol y' és x' a csom6pontnak az egyes

sokszögvonalak számitásáb6l kapott elõzetes koordinátái, a T a meg~e-

lelõ sokszögvonal hossza Kilométer egységben, tizedkilométer élességgel

Acsom6pont koordinátáinak számitása után a csom6ponton mért iránysoro-

zatot véglegesen tájékozni kell, és ha az eltérés az elözeLes értéktõl

:!.Q másodpercnél nap:vobb /ahol a t az ut:o]só szö2o1rlR.1 hOS~ZR k;.1nmt.-- --, -- "' ---~...~-
vt

terben/, akkor a sokszögvonalakat a csom6pont végleges tájékozása fel-

használásával újb61 ki kell számitani. Ha az el térés ldsebb, vagy a

csom6ponton tájékuzó irányokat- nem tudt\mk volna mérni, akkor az elõze-

tes ponthely számitásánál végezzük el a vonalas záróhiba elosztását.

29.10 Ha koordinátaszrunitást valam1.1yen okból a meghatározási tervbe be-

jelölt jelzésektõl eltérõen kell végezni a berajzolt, de másképpon fel-

használt meghatározó jelzéseket piros szinnel át kell húzni és a helyesbi-

tett meghatározó jelzéseket piros szinnel kell a megfelelõ helyre bejclöbU

29.11 Ha az ötödrendü alappontot az ideiglenes jelllez képest külpontosan

álland6sitottuk, al<kor az álland6sitási pont koordinátáit az iránY1llérés



45

végleges tájékozásakor kap("ltt táj~l(.ozott. t.r{ulY~1,tékkol, 68 n mért távol-
ság'gal a pont 8ZéUni I;ás~val ..\ZOnO8 ,-,lda:l\.")n k.ell kiszluni t1U\l. A kí) koC"lrdi-

nátáit az ortor;ol"lá1.is mérés /18.1'-1 és .18.19 bekezdéRj ex'(1dm6nyóbéJl ls ki

kell ~7árti tanj., e~ utóbbi azonban c~ak a mérés és szrunlt.ás ollel'1ÕrzésóJ.--'"

szolgál és az; irw\yméréf'bõl knpott kooJ.--dinfÍtáIt::\t :fognd..iuk ol véglogesnek,

és jegyczzlik bo a kooJ.'diuQ.ta,iogyzékbo a jo_1 kooJ.'dinátáit követé, soJ.'ba.

29.12 Magaspont l~vezetott pontjanak kpordulfttái t :LR ki kAlI sziutli tani,

és bo l<.ell ,iegyezni a koo1.'dinátajep;yztSkbo. A levezetott pont/okj l<.oordi-

nátáit ':1Z alapvonal mindltét végpontjw végzett irán~~ré8 véglet?,'eB táJÁ-

kozásával kell ellenõrizni. H~ csnk n lcvezet~tt ponton, iilAtve az alap-

..."onal egyik. végpont,irol, és ott is csak ct.."Y Adott pontra t\\dt1.U1k. i1.,ányt

mé1.'ni, :.,kkor a 1l1YAzetett pont koordjnátaBzNnittÍscít más s'Z.wnitónak mcg

kell ismétel.11ie. Mi.vel azonban a tó.,iékoz6 iL'ány hibá,jáJ.'a ez 8em nyújt el-

lenõrzést, az il}rell pontok.11ál a kooI:'dínátujog'yzék jegyzet rovatában "el-

lenö1'zés nélkUl" mer;jec;yz6E1t ttell telUli.

JO. A mag~SSág6zámitás

'JO. Ol Az irlulymérési jegyzökdnyvbell a7\ E'G'Yes távcsõá;J.lhsokbal'1 a mac;as-

sági körön végzett ~eolvasáso~ak a helyszinell számitott küzépért6két és

a ket-. távcsüállásban m~rt értékek (:SsBzegét u.1rf1 kell 8~funi t~ni és tollal

ki kell imi, majd az összegIlek a 180° /.540°/, illAtvo J600-tól való eJ.-

térése felével az I. távcsüállásban l<.apott értéket me (;j avi tva, képf)7..ni

kell a magassági, il-le tve a zAn1 tszög'et.

- .

A tnagasságkülöllbsége t az30.02

m :: h - H + t . t~ ~ . -- :

m = h - H + t . otg z + l{

010 R . ille-(,-vo ::iZ

képlettel, az iránymérési jegyzökönyv megt:elelû rovQtábw1 keJl szwnitalli.

A képletben o( a magassági szöget, z a zenitszöc;et, t a két vé~pont viz-

s.-:intes távolságát, h a miiszer t:,ekvöteng-clyéllek Q kö vagy a tok f'oJ.otti

magasságát, H a jelmf\gaságot .1elenti. Valamelmyi ér'ték.f!t 0,01 nt é.losség'-

gel kel.l megadni, illotve kis~ámi tarli.

JO.03 A t'öldgörbUlot és a ref'J.'akció etjyiittos l1atását laz n-otl 600 méter-

nél hosszabb irá.nyolmál kell f'igyelo.Jnbe venni, milldia po~i tiv e.lû,1o11el.

Az értékeket az alábbi táblázatban tf!láljuk:

t = 600 700 800 900 1000 1].00 ]..200 .1300 11~c)O .1.,00

R = 0,02 0,03 0,04. 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,13 0,15
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jO. 04 A. tAvolságokat Ii. v'gleges koordiná.t~b6J. az irnny- 48 t'vol.ság-

s~4mi t'si jegyz6ktlnyvben ke~l ki8Z~ tan!.

jO. os na a magas84gkU~~nbs'get mindkét v'gpontr61 meghatároztuk, akkor

mind a ~t 'rt'ket ki ke11 8z&mitani. Az oda-vissza mért magasságkU1önb-

ségek akkor :fogadhat6k 01, ha k:(l1l:1nbs'gük. a

,A ==L.} cm .
ahdl t az i~y hd.sza kilom4ter egys'gben. tizedkilo~ter 'less'ggel.

.A. magass'-g.zbitAshoz a k't 6rt'k kUz6p'rt'k.'t használjuk ;fel.

20. t.

)0.06 A tengers!!:l.nt feletti magassáIJok számitás4hoz 1:10 000, illetve

1:2' 000 -'retarányú magasságszámitási vázlatot ke~l ~sziteni. Ezen fe~
kell tüntetni a munkaterU~et0n '8 annak k(jz0~'ben ~'v6 szintez'si ponto-

kat, valamint azokat aZ országos 'S tlt(jdrendü alappontokat, amelyek ten-

gerszint feletti magas.ága mAr ismert. Fel ke11 tüntetni to~bbá azokat az

(jt(jdrendU pontokat. amelyek tengerszint feletti magasaálJát meg ke~1 hatá-
rozni. Az ismert magasságú országos pontokat .5 nIn, az ismert magassálJú

tlt6drertdU pontokat 3 mm á~6r6JU, fe~s6 ~e~'ben kittllt~tt ktlrrel, a szin-

te~'8i pontokat J mm 'tmér6jU teljesen kitU~t6tt körrel ke~l jeltllni. A

magass4gilag meghst4rozand6 pontok jelz~se .3 nun átm~r6ju Urea kör. Az or-
. .

szAgos pontok sz~t 3 mm, az ijtödrendU alappontok ~8 8z:l.ntez'si pontok

számát 2..5 mm nagys4gú számokka1 kel1 megirni.

jO.07 A szintez'si pontokból, ktlzvetlenül meghat'rozott alappontokat
- amennyiben a ~t pont ktlrjele nem esik egybe - a szintez'si ponttal vas-.

ta8 vonallal tlssze kel~ ktitni.:A magassási sokaztlgvonalat vastag szagga-

tott vonallal ke11 je1tllni, a kezd~pontn'l ponttal, a z'rópontn'l nyilla1

jelezve a ezámi tás ir4nyAt. A vonal me11' be kell irni a sz~t. A sokaztlg-

vona1ba nem ~og1alt, magassági 'rte~9mben márt oldalakat vékony vonallal

ko11 jeltllni. A s~tási v'zlatba be kell irni a meg~e~e16 o~dal mell' a

sz~ tott maga8SAgkU~tinbs'get. Ha a magae8ágkU~tlnb8áget mindkét végpontró~

megm6rt'k, akkor mind a k6t értáket, ás zárÓjelben a ktiz6pért~ket is be kell

i~i. A Bz&mitási vázlaton az eme1kedáe irány't nyilla~ kell jelezni. A

vázlatdt ~ekete tu8sa1 kell kirajzolni.

30.08 A magasBági 8oksztlgvonalakná~ a két vágpont adott magasságkUlönb-

s~ge é8 a mért magaB8ágkU~önbBégek összege között mutatkoz6 e~tér~s a ma-

gassági zár6hiba. A magassági zár6hiba / ~ / megengedett,ha

~ ; _~6T..cm fu
ahol T az oldalak hosszának összege kilométerben és n az oldalak száma.
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30.09 A magass4gszámit4ei vázlaton, a vonal mellett tijrt alakban ~el

kell tüntetni a z4r6hibát, ~spedig a Bzámlá16ban a t'nyleges zá.r6hibát,

a nevez6ben a hibahatárt.

30.10 A zár6hibát az egyes o1dalak magasságkU1ijnbségáre a

t2
i

v -
i -

k'p1et a1apjAn ke11 e1o8ztani, aho1 vajavitás, ~ a magassági zár6hiba,

t az o1da1ho8sz ki1om'ter egys'gben, tizedki1ométel' é1ess'gge1.

30.11 A magassági e16metsz~8se1 meghat'rozandó a1appontra annyi magas-

ság ezAmi that6J ah~y ismert magasságú alappontr61 m~rtUnk rá /a1appontra

m'rtünk r6la/ trigonometriai magasságot. A kapott magasságok szé1s6 érté-

kei ktlzUtt a kU1tlnbség

<:
=4m JO t

lehet, ahol t a m~rt irányok hossza ki1ométerben. A pont végleges magas-

sAgát; a kapott tnagasságértékek. sú1.YO7Jott ktlz'p'rt'ke~nt kell számj.tani,

ahol a 8ulya távolságok négyzet~nek reciproka.

,.'}O.12 A kitüzési jegyz6ktlnyv adatai /14.10 bek./ a1apján ki kell Bzámi-
tani a ~ö1dalatti je1 /t'g1a! ~e186 1apja, va1amint az á11and6BitáB~or

Ug'yWlC8Gk a kitüz'si jegyz6ktlnyv,,& tett bejegyzés alapján az á11and6sitá-

si ~ ~e1s5 1apjának tengerszint ~e1etti magas8ág~t 6s a 8zámitott magas-

sági adatokat be ke11 irni a koordin~ta.ie~6kbe.



48

VI. fejezet

Zár6mun1~latok

.31. ~rd~~ tasz~~tá~ :!;:t~!~!:la!!22 8 i !:!s ésa pon,t,leir~s.

Leacland6 ln1UÜ<.aréRzek" " , ,

Jl.Ol A koordináták kiszámitása után azokat az alappontokat, amelyeken

csak .je11"'Úd állt, a jelrúd ala-tt elhelyezett f'ijldalatti jcllel központo-

san állandó~itani kell. Az álland6sitás után a koordLnátajegyzékben az

ide.i.glenes jel megnevezése után" és kö" bejegyzést kell tenni.

31.02 A me~határozott ötödrendü alappontokr61, a kitüzési jegyzõkönyvbe

bejeg}-zett adatok Rlapj&n transzparens anyagra pontleirást kell k~sziteni.

A pont1eirások e1~ oi~apot ke11 csato1ni, amely e1 van 1átva a munkát

v~gzõ szerv pecs'tjéve1 és ame1yet a szerkesztõ ~e a vizsgá16 a1áir.

J1. OJ Az ÁFTSz 14. § /.1/ bekezd~Be alapján a ~öldmérö szerv a munka be-

~ejezése \1tM - legkésõbb JO 1:Lapon be1üJ. - köteles átadni az i11et~kes

megyei ~tlldhivata1nak:

- a kooxüLnátajegyzéket, amely - ha a munka keretébel~ a pontok tengerszint

f'eletti magatiságát is meg kellett határozni - a magassági alappontpk a-

datait is tartalmazza; "-
I

- a vizszintes és - esetonként - a magassági alappont ok kitüzési ,jegyzõ-

ktlnyv~t és polltleirását; ": -
- a kitUzé~i vázlatot ~R meghatározási tervet;

- a maga3ságszámitásí vázlatot /ha magasságszámitás ttlrt~nt/;

- a m0r~si jegyzõkönyveket;

- a számí tás! jegyzõktlnyvekot;

- a munka milszaki leírását.

32. A.zötöd!'endtialap~o~tstiri tés ;y:izsgál,at2

32.01 Az tltödrendU alappontsUritések - valamint a f'olytat61agos ulap-

pontsüritésnek -. mind a helyszini, mind az irodai ~'észét u muruUit végzõ

geodéziai szerv ellenõrizni ktltele~. A röldhivatalok a leadott munkákat

irodában mogvizsgá1ni kötelesek, és amennyiben szükséges, terepi e.llenör-

zö vizsGála tot is l~ell végezniük.
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32.02 A terepen végzett vizsgálatnak elsõsorban arra kell kiterjednie,

hogy a pontok helyét a feladat szempontjait figyelembevéve, célszerilen

jeltllték-e ki, továbbá arra, hogy a pontok meghatározása a milszaki és

egy~b kijvetelményeket kielégiti-e /9.-11. pont/. A jelrudakat meg kell

vizsgálni, hogy kel16en szilárdan és függõlegesen vannak-e felállitva.

A gÚlák levetitését, a kUlpontosan álland6sitott pontok meghatározását

/irlulY- és hosszmérését/ oélszerU egyes pontokon ellenõrizni. Egyes alap-

pontoknál ellen6rizni kell a földalatti pont jel utasitásszerU elhelyez6-

s6t. A helyszinen ellen6rizni kell egyes alappontok pontleirását, vala-

mint a kitUzési jegyz6könyvben találhat6 bejegyzések helyességét.

32.03 Az irodai vizsgálat során a meghatározási tervet a legtüzetesebb

vizBg~lat alá kell vetUli, pontr6l-pontra haladva a kitüzési jegyz6könyv

adatait a mért irányokkal tlsszehasonlitva meg kell vizsg~lni, hogy a

meghat~roz~Bi terv szerkesztésekor va16ban a mUszaki és gazdas~gossági

követelményeknek megfele16en jeltlltélt-e Iti a mérend6 irányokat, nem je-

lt>ltek-e ki felesleges, f6ként nem hagytak-e ki fontos mérend6 irá.nyokat.

Azt is meg kell nézni, hogy a meghatároz6 jelzéseket helyesen jelölték-e

be. A meghatá.roz~si tervet e{!Yeztetni kell az iránymé:I~Bi jegyz6könyvvel,

atUlak megállapitása ~rdekében, hogy egyrészt a meghatározási terven méren-

d6nek kijelölt irányokat va16ban megmérték-e, másrészt .nincs-e olyan m~rt

irány, amelynek jelölése a meghatározási terven hirolyzik.

32.04 Az iránymérés jóságát álláspontonként meg kell vizsgálni.Ettqek a

vizsgálatnak BOrán valamennyi iránymérésnél az elso és második távcsoállás

leolvasásai ktlzépértékeinek kUltlnbségét, valamint a kezdoirány kezdö- és

zár6~rtéke ktlzti kUltlnbséget át tm1l nézni.-Kel16 számú zárt háromszöget

kell k~pezni ~s ellen6rizni kell a belso szögek összeg~t. ~láspontonként

ellenõrizni kell a középtáj~kozá.si szög, és az irányeltérések k~pz~s~nek

helyességét;.

32.0~ A távmér6sek j6ságát, a távolságeltérések képzésének a helyessé-

gét ellen6rizni kell~

32.06 Pontr6l-pontra haladva a legnagyobb gonddal meg kell vizsgálni a

koordináták számi tásának a menetót Ó8 a számí tás m6dját, figyelemmel az

eloirt el.lenorzésekre.

32.07 Az tltijdren~ü alappontok magasságának számitását mind aszámitás

sorrendjének helyesség'ére, mind pedig a pontossági köv'etelmél'lyekre tekin-

tettel me~ kell vizs~á1ni. ,
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32.08 Ha a vizsgálat akár a mérésben, akár a számitásban hibát talált,

a m6r~si vagy a sz~it'si jegy~6könyvben oeak a kisebb hib~t szabad

~thú~á8eal '8 ftll'irá8sal javitani. Ha a hiba terjedelmesebb javitást

ig'nyel, akkor a m'rést, j.1.letve a szá.ntitást új o1.dalon meg ke1.1. ismé-

telni. A régi m'r'et, illetve a r'gi 8zámitást át ke1.l húzni 6s uta1.ni

kel.l az ism't1.~s o1.da1.azámára, azonban a régi mérést, i1.1.etve a régi szá-

mit~et kiradirozni, vagy b'rmi m's m6don o1.vashatat1.anná tenni nem szabad.

32.09 A vizsgálatnak a munkareszek ki'lli tásánalt alaki ellenörzés're
is ki kell terjednLe.

32.10 A vizsgÉ\.latok eredményét munkaterepenként szerkesztett, több

ezomsz'dos kUzs~g egyidejU a.lappontsUrit'se eeet'n is ugyanabba a visz-

galati jegyz6ktlnyVbe ke.ll bejegyezni. A jegyzökUnyvbe a vizsgálat idejé-
nek ~B tárgyának relttintet'se után a talált hibákat és hiányossÉ\gol~t min-

dig a jegyzõkUnyv baloldalára irva, t'telesen sorszámozva l~ell relsorolni.

Itt l<ell megtenni a murudira vonatkoz6 általános jel1egU észrevételeket,

valamint a munka rolytatására vonatkozó utasitásokat is. A m~t végzõ

do.lgozó köteles a hibákat mielõbb kijavitani ~8 a hiányokat pótolni, a

hiba ba.loldalo11 tett jegyz~séve.l egyirányban, a hiba kijavitásának mik~nt-

j're vonatkoz6 esetl.eges bejegyz'sekkel együtt, dá.t\.UtUtia~ ~8 aláirásával
tartozik igazolni.' .

32.J.J. Az áJ.J.ami aJ.apntW1kákhoz ~8ztlJ.6 aJ.appontstlri téeek eJ.J.enörz6B~nek

mogálJ.apitásait felm'rési törzsktlnyvbe ke11 bejegyezni.

32.12 Az ÁFTSz 23. §-a szerint ~z alapponj,sürit'ei munka e16irás sze-

rinti min68~gét, továbbá a minG.égi ellen6rzés módját és mért~két a m'-Ul-

k.á.t v'g2i(S stl;erv a mtlszak.i leiráeban ktlte1es tanúsitani. Fe1 1(.e11 tilntet-

nie, hogy a munka során milyen alapadatokat haszná+t fel, va1amint az

alappont ok meghatározásáná1 a mért ért~kek e11entmondásai a hibal"latárt

mennyire ktl2ie1itették meg. Ktlte1es továbbá. ismertetni minden olyan körU1-

m4nyt, ame1y be~olyá8olhatja az a1eppontok további felhaszná1hatóságát. A

ftl1dm6r6 8zerv az á1ta1a v~gzett. munka tanúsitott minõségéért 1.5 ~v id6-

tartamon belü1 fe1e1. Ezen az id6n be1ü1 ~sz1e1t hibákat köteles soron ki-

vUl ~8 dijta1anu~ kijavitani.
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MÁSODIK RÉSz

Felm6r6si alappont-meghatározás földi uton

I. fejezet

A sokSzögelés

33. Általános elõirások

33.01 A ftlldi úton ttlrtén6 felméréei alappont-meghatározásnak belterU-

leten kizárólagos, kUlterUleten pedig túlnyomó ttlbbségben elkalmazott

m6dszere a rövidoldalú sokszögelés /a továbbiakban: sokszögelés/.

A BokszUgelés elokészit'sére érv'nyesek a 4. és az 5. pont elo-33.02
irásai.

.14. A sokszti .léaek és a eoks't;ti onalak csa ortositása

34.01 A pontossági követelm~nyek szempontjából a sokszögelésnek három

~ajtáját kU1tlnbtlztetjük meg:

a/ §za~~toB 8okszögel.é!, mel.yet ál.tal.ában városok bel.terUl.etén a1.kal.ma-

zunk. Ehhez a fajtához tartozik még azon terUl.etek sok5zögel.ése,me.~yek-
nek. fel.m'r's~t a fokozott pon..tossági köyetel.ménye~ miatt az il.l.et'kes

szerv az "Utasitás a szabatos fel.mérések v'grehajtá5árall szerint ren-

del.i el..

b/ ~el.terU1eti sok8zöge+~~, mel.yet ktlzségek, kivétel.esen ol.yan városok

bel.terU1et~nek pontsürité8én~1 ke1l. a1kalmazni, amely városok bel te-

rUletét, vagy annak egy részét, nem az a/ pontban megje1ölt utasitás

szerint kel1 fel.mérni.
0/ ~ülterUleti sokszöffel~.$J melyet ktlzségek és városok ktilterUl.etén akkor

a 1ka lma zunk, ha a pontossági követel.mények az a/ és b/ fajtájú sokszö-

geléet nem teszik szükségessé.KillterUleti sokszöge1és he1yett arra al-

kalmas terepen, keretpontként is meghatározhatók felmérési a1appon-

tok /II. fejezet/.
A 50ksztlgelés alkalmazand6 ~ajtáját a jóváhagyott mUszaki terv szabja meg.

34.02 A Bokszijgvonalakat a csatlakoz6pontQk rendüsége szempontjából két

cso~ortba osztjuk:
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al A t:6sokszl:Sgvona1ak min~t v6gpontja országos vagy tlti:idrendü alappont,

esetleg az egyik v'gpontja soksztlge16si csom6pont;

bi A mel16ksoksZl:Sgvonalak egyik v6gtikl:Sn országos vagy I:Sti:idrendü alappont-

hoz, 6oksztlgponthoz, keretponthoz, esetleg már meghatározott soksztlge-
168i csom6ponthoz, a máeik v6gtiktln soksztlgponthoz vagy keretponthoz

o8at1akoznak, Ugyancsak mel16ksokszi:igvona1 az alapponthoz csak az egyik

v6g6n csat1akoz6 un. szabad sokszl:Sgvonal is.

34.03 A sokszUgvonalak csak olyan sokszUgelési csom6pontokhoz vagy sok-

8zUgpontokhoz csatlakozhatnak, amelyek ugyanolyan vagy nagyobb pontosságú

sokBztlgelés során lettek meghatározva.

3~. A BO2zög-elés munkabeoszt~~!!~

A sokszögelés végrehajtásának a sorrend.ie:

al Kitüzés:

1. a soksz<:igpontok he1yének kijelö1ése

2. a sok8ztlgpontok á11andósitása

b/1>ontmeghatározás

1. szögmérée
, ..

2. hosBzmérés

3. számitás

ci A sokszögelés vizsgálata

36. ~soksz()gvonalak ve~eté_s~

36.01 A sokszögvonalakat lehetõleg úgy kell vezetni, hogy mindkét végilk-

kel meghatározott alapponthoz csatlakozz~~ak.

36.02 Csak elkerU~etetlen esetben szabad csak az egyik végpont ján csat-

lakoz6 un. szabad soksztlgvol~alat vezetni.A szabad sokszögvonal legfeljebb

három rövid oldalból állhat. Sza'bad sokszögvonalnak kell tekinteni a polá-

ris pontot is.

36.03 A sokszögvonal - a szabad sokszögvonal is - lehetoleg mindkét vé~

gén táj~kozott legyen. Tájékozás~ a csatlakozópontokon lehetoleg két-l~ét,

200 méternél távolabbi alappontra, elsosorban országos vagy ötödrendü alap-

pontra meno irányt kell m~rni. Egyszeresen tájékozott és beillesztett Bol~-

Bzö~.onalat aBak elkerülhetetlen esetben BzaUad vezetni.
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36.04 Ha a soksztlgvonal egyik vagy mLndk4t végpontjár6l aBak 200 m4ter-

n~l közelebbi alappont l4tszik, akkor t'j'koz6 irányt kell ugyan rá mérni,

de 8zámit'ekor osak ellen6rzéere 8zabad relhaszn4lni.

A sokszögvonal hossza /a sokBzögoldalak hoa8zának Ö$8zege/::J6.0~

szabatos sok8zöge1~sn'1 ,1000
belterUleti 8okB'Zögelti8né1 1200
küll;e~eti sokazöge14suél 1'00 m'tern'l általában ne legyen több ~8

legfeljebb 10 sokszögolda1b6l 'l~at.

36.06 A eokszögvona1nak a körU~'nyekhez kApest nyújtottnak ke1l lennie,

teh!t a tör~s8ztlgek min61 ~bb köze1i ts'k meg a 1800-ot.

36.0? SoksztlgeJ.'ei o8om6pontot keJ.ll'tesiteni akkort ha a ezabáJ.yokJ1ak

megi'eJ.e.l6 vonalvezet'sre vagy csatJ.akozásra - akAr az ismert aJ.appontok

távoJ.sága, akár terepi adottságok miatt - nincs J.ehet6e'g. A 8ok8zijgvonaJ.

er5s ttlr's'nek megBzUntet's9 o'J.jAb6J. is J.ehet o8om6pontot l't8siteni. A

csomópont heJ.y't J.ehet~J.eg úgy kelJ. kiváJ.asztani, hogy róla 1egal'bb egy,

t~voJ.i országos vagy ijttldrendU pont l!that6 J.egyen.

36.08 A sokeztlgvon,slak egym'~t nem metszhetik, vagyis 'k4t sokaztlgvonal

egy-egy oldala egymást nem keresztezheti.

36.09 Sokszögvonallal alappont kijze~'ben oaatlakozÁe n'1kUl elhaladni

nem szabad, ha az olapponthoz egy vagy k't 8okBzögo~dallal o.at~akozni

lehet. Ha az alappont magaepont, akkor a ~evezetett pontj~oz kel~ osatla-

kozni. Levezetett pont hiányában Oa magasport'tot ~e kel1. a terepszintre ve-

zetni.

36.10 A sokBzögo1da1ak 't~a~o8 hos8za 150 m 1egyen. 200 m'tern'1 hoB8zabb

vagy 50 ""tem'1 rövidebb ol.da1t osak kiv'tel.eB k'nYBzerit6 körülmények:

miatt szabad kitUzni.Szabato8 8ok8zögel.'8n~~, ha a ho88zakat optikai úton
.

mérjük, a megensedett ~egnagyobb ol.dal.ho8s~ 160 m. Ugyanabban a sokszög-

vona1ban az o1da1ak 1ehet51eg köZe1 egyén16 hO8szúak 1egyenek.

36.11 A soksztlgvona1 kije1ö1'.ekor rigyelemme1 ke11 lenni arra, hogy a

r~Bz1etek relmérés~hez szWtséges kisalappontok egyszerüen, gazdaságosan 'S

megbizhat6an legyenek meghatározhat6k, és hogy a 8ok~zögoldalak helyzete

alka1mas 1egyen a rész1etm~rée v'grehajtására.

36.12 KülterUleten a soksztlgvonalakat r6képpen a közsági határvonal,ut

vagy dU16utak, vasutak, rolyók, csatornák ás más hasonló tereptárgyak
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ment~n, tör~8eikhez simulva, úgy kell vezetni, hogy a részletpontok le-
.

hetõleg rö,"id merõlegesekkel vagy átmetsz~sek mé1.'és~vel legyenek bemér-

hetek, ~S a hosszmé1.'ést akadálytalanul, a terepviszonyok adta legjobb

méx'opályán lehessen vég'ezni.

36.J.3 BeJ.terUleten a sok8zögvonaJ.akat a beJ.terUJ.et határvonala mentén.

a teJ.ektömb~ket határo16 utakon, utcákon kell vezetni. Nagy~orgaJ.mú vagy

igen sz~les utcákon két sokszögvonal is vezethetõ. Ebben az esetben az

tls8zhangot a két sokeztlgvonalnak a középtájon vaJ.6 összem6résével elJ.en-

õrizni kell.

37. Asol<.sztlgpontok l"lelyének ki.1el:.:!lése

37.01 A soksztlgpont helyét úgy kell kijelölni, hogy a f'elU"llnaradása le-

het6leg biztositott legyen, a szögmérõmilsze1't f'öléje f'el lehessen álli-

tani, ~8 a szomszédos soksztlgpontokra helyezett pont jelzõk irányzását,

valamint a tá~-olságok mér~5ét akadálytalanul el lehessen végezni. A sok-

8z(jgoldalnak, mint mérési vonalnak., ortogonális koordinátamérésre alkal-

masnak kell lennie.

37.02 Általában !Uinden út-'és utcakeresztezésnél vagy elágazásnálJvagy

vakmezegye határvonalának kiágazásánál egy-egy 8~ksztlgpontot kell kije-

lölni.

J7.0J Soksztlgpontot kell e14~lye7ni a községi és belterU1eti határvo-

nal f6bb ttlrés9inél, vasutakJ folyók, pataltok, csatornák és más hasonló

tereptárgyak nagyobb irányvá1iozásainál,-va1amint a terep nagyobb lejt6-

á.tmeneteinél.

37.04 A soksztlgpontok általában határvonalra, birtokhatárra, utak szé-

lére úgy helyezend6k el, hogya ftlld müvelését, ill. a ktlzlekedést ne a-

kadályozzák.

37.05 Községi és belterUleti'hatáx'vonal mentén sokszögpontoknak lehe-

t6leg a határjeleket kell felhasználni.

37.06 Vasutak kísajátitott terUlet6n a sol~szögpontok elholyezésekor a

MÁv Igazgat6ság kívánságait is figyelembe kell ve~i.

37.07 Árvéde1mi- ~s csatorna töltések koronáján a sokszögpontok ellle1ye.

zésére érvényesek a 11.06 bel<ezdésben közölt rendelkezésol<-
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J8. Am'rési "o2a~E2!:!

j8.0l Hogszmér~sre alkalmas ktlzel sik, egyenletes lejt'eU, ~ö~nt

egyenes utakkal tagozott terepen tovÁ.bbi alappOl1.tokat a már meg16võ

alappontukat ös8zektlt8 egyenesen /m'rési vonalon/ kell elhelyezni. Ezek

a m'r'ei vonalpontok11al~ nevezett alappont ok olyan eoke~tlgpontoknal~ te-

kinthet6k, amelyeken ttlr'ssztlget nem kell m'rni. Abban az esetben azon-

ban, ha valamely m~r'ei vonalponthoz aoksztlgvonal csatlakozik, a osat-

lakoz6 ponton a csatlakozó soksztlgvonal tájékozására táJ6koz6 irányokat

kell mé1"1'li.

j8.02 A mér~6i vonalpont helyét szUgm~romU8zerrel kell az egyenesben

kijE)lUlni. 600 méternél hosszabb vonaleknál a mérési vonal kUzep~n kell

a ezUe;mér'5mUszerrel :felá.1lni ~S a vona1pontok hely't ez egyenesben kije-

lUlni.

)8.03 A m6r'lJsi vonalpontok egymástÓl val6 távolságára ~S a távolságok

ar4nyárQ semmilyen megktltÁs ~inc$. Az oldalak hO8sz4t a 43. pont e~5irá-
sai 8zerirlt kell m~mtt.rni.

39. A sokszö ontok és a sol~szö onalak sz4moz4sa

39.01 A sokszögpontokat függet~~nü1 a munkate~~let nagyságdtó~ - az
- -

eg'sz terUletre egys~gesen 1001-gyel kezdve folyamatosan meg kell számoz-

ni.

39.02 EOTR-ben v~g~ett ujfelm6r6s vagy EOTR-beva16 átdo.lgozás /F.3.
és F,4. Szabályzat/ alappontsUritésekor az F.J. Szabályzat e18irásainak

megfele16en végleges pontszámot kapnak a felmér6ei alappontok.

39.03 A 50ksztlgvonalakat munkaterUletenként eggyel kezdve folytat61a-

go8an arab szánU11al kell számozni.

40. A sokszij ontok állandósitása és a ontleir~e

40.01 A sokszögpontokat - be1e6rtve a magaspontok 1evezetett pontjait
is - a szög- ~6 hosBzm~r~sek végrehajtása e1õtt ke11 á11andósitani.
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40.02 Városok, l<.éizeégel<. bel teJ.'i.tle té11 és záJ.'tkoJ.'tbe11 111Uldell sol~széiB'Pon-

tot állandósitani kell. KtilteJ.'i.tlete11 az állru1dó$itott sol~széiB'PO11tok PG'Y-

m&!$tól, 1IIi11te~- 500 III tá,-oleágrn lero-enel<.. Eg)-J.'{.ezt nzol,-nt a pontol~nt
kell álla11d6eitani, tllelyel{ f'el11llt1aJ.'adáea a le g\-alós zinUbb, 111ásJ.'észt a

terep ,,-iZSzu1tee ~8 maga8sági éJ.,telembel1 jellell1Zõ pontjail"l levõket. A
c8omópo11tokat és a ll1elléksokezög\"onalal<. ceatlEÜ~ozó pontjait 1111.11c.1en esot-

ben állal"ldósita11i l~ell.

40. aJ Be1terli.letek be nem épitett,

rti.leten a 8oks~(;gpontokat f{j1d alatt

kl;zpontosan ell1elyezett f~ltéglával,

alakú, f'e1Ul .lJ CIU, alul 1.5 cm oldal~

om hosszú fagyá116 vaebeton oszloppal

1, mtJl 'tm~rõ,iii, 1.5 cm 110sszú csõvel,

tu és 60 cm hosszú, tetejél1- l<.eJ.~e8zt'Té

zõkbel1: kõvel/ l<.e11 ál.landósitalli {igy

re álljon ki a ftlldb6l. Ha a ldálló Ic

kell süllyeszteni annyira, hogy a fel

talajszint alá kerilljl;n.

40.04 Aflzf'alt. vagy betonburl{olatbau vaBcsappal vagy ,vascsõvel kell a

80ksz15gpontokat á ll'an dó si tani. Vascsapot gyalogjáróba úgy l(.ell beCemel'l-

,tezni, hogy a tárcsa f'elsõ lapja a gyalogjáJ.~ó szintjébe l(.erUljön. Földa-

latti pont jelet r.em kell tenni, de helyette a porit közelében lév'õ ép,illet

k6. vagy t~gla lábazat'ba, vagy egyéb kõ. vagy téglaépitmél1ybe l(.ét-l'lárom

orcsapot keU elhelyezni {tgy, hogy Él Bol<.szl5gpontbal'l a rájuk tnen6 irw'lyok

metlJz'.i Bzl;ge 600 és 1200 l~l5zött;l.! a távols!g pedig 10 méternél kisebb

legyen. A:r. 6rosapokat úgy is él lehet helyezni, hogy Il sol<'SZtlgpOl'lt az 6ket

éSsezeki:it6 egyenesbe essen. Az alappont távolságát az õrosapolttól komparált

szalaggal k~t8zer, mm ~lesen meg l<.ell mérni. Csap vagy 6rcsap elhelyez'sé-
n'l ezögbelöv6 berendez~6t is s~abad l'lasználni az elli'lek megfe~elõ osapl(.i-

alakitással.

40. OS kockakövel burkolt utak9n betontélmbbel és vasszekrénnyol kell a

8oksztlgpontot ál.landósitani. Az e.l6zö bekezdésben leirt lnódon a pont kö-
zel'ben két-három 6rceapot kell elhelyezni.

40.06 A nem álland6sitott pontokat a mérés tartamára, mintegy 40 cm

hosszú és 6 cm átmél.'6jU t'acé>vekkel jelé>ljUk meg. A pontot Q cé>vekbe vert

sZag vagy lyuk jelzi. F~ldalatti jelet nem kell Q cé>vek alá helya~1i.

,
40.07 Mind bel-, mind külterUletel'l BokBzögpontként elfogadl'latól{. és fel-

használhatók azok a 40. aJ-ban leirtaknál l'lem lctsebb mé1~etü IlIezsc;yo_,

bU1.1\.olQ tlQn 1.'észein, ,ralQmil"\t ldll te-
70 cm 111élyen 1<.eJ."eeztvé8ésscl je1ölt,

föld felett pedig vagy csolü<.n~Q

li1, l1áJ."omszög ltcJ."esztmetszetü és 60

, tetején fiiggõlegesen beCCme11.tezett

vagy l.5xl.5 cm 11ég}"zet l<.e1."esztmctsze-

séses vasbetO11. oszloPPQl In ltövetl<.e-

, hogya l<:õ mil1.teg)" la centiméteJ."l1.yi-
õ a forgalmat ~1(.adálYOZ11á, a földbe

BÕ lapja, mintegy .5 centiméterrel (\
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határ- vagy egyéb kövek, amelyek a soks~ögvonalba esnek. A kö alá f'öld-

alatti jelet nem kell tenni, de a pont hülyét ki kell rajta jelölni.

40.08 Az állandóiJitott ~okszögpontokat és az örc~apokat a kö).'Uyezö ál-

landÓ jel.legit tereptárgyaklloz átl.Ó8 vagy ortogonális mé:t'éssel be kell

m'rni, ~, l1ogy ellenBrzB méretük is legyen. A bemérésröl ~énymá8o1ható

pO11tleirást kell kéeziteui. A pontleiráson 6~ere-pemiUk kell a 40.04-ben

leirt m'r~teknek. ie, Az F.3. s~abályzat szerinti felm6réseld"lez v6gzett

E11appo11t.Uritéeelcn~1 csak al(.kor lc.e11 az állandósitott soksztSgpontok.ról
pontlei~$t k~eziterti, ha a té:t'képezés 1:1000 /1:500/ vagy 1:2000 méret~

ará11yban tt'rt'nik.

41, j_~~1!~6{J! v4~l2t

41...01 A so.!<'$z/jgpouto.!< kitüzéeekor rajzpr\piron az egész munkate:L'Ü.letre
kiterjedéS ~ nagyobb m1.u1katerUletröl esetleg több lapból álló ~ ld"t;Uzési

v4~latot 1<.e11 s~erkeszteni - 1:10 000, szabatos sol<.szögolésrol 1:.5000
m'retf1rlu1yban. A kitü-z;ési vázlat a kéeõbbielwen Bzámitási vázlatl(.é11t is

szolgál.

41,02 A k.itUz~si ;vá.z1atol"l f'~.1 ke.1.1 ttintetni a eze.1vényháJ.ózatot és a

8zelv'nyvo!~álak koo~di.nitái t. K~ze.1i t6cn be lte.1 rajzolni a lttlzségi és a

be.1terUleti hatdrvol"laJ.at, az utal(at, a vas\.ltakat, a f'o.lyókat, a patalc.o-

Mt stb.. li.J.taJ.á.ban a tájél(oz6d4era aJ.kaJ.mas tereptárgyalc.at.

4~.O) F~~ ke~~ ra}tni az adott a~appontol~t, koordinátáil~ a~apján,va~a-

mint az ujonnan k.itU~!dtt a~appontokat közento ponto85ágga~. Be ke~~ je-

lijlni az 81~ppontok '-11andóeitAsi mÓdj'-t, és be ke~~ imi a pontok szwnát.

A ~~.gk8z~gvonalal~t ~olytono8, a mellék801(szögvonalal~t 8za~gatott vonal-

lal ke~l jeltilni, '8 a vonal k~~epe táján be kell.1mi a sol(.sz~gvonal szá-

mát. A 8~ámitás irány~t a kezd6pontnál fe~tUnö ponttal, a zárópontnál pe-

dis nyilla~ kell jelölni. A tájókozó irányok je.le a tájél(.ozó pOl1.tra muta-

t6 nyil a táj'kozó pont számával.

4J..04 A kitU~éei vázlaton a sikrajzot barna, a szelvényhálózatot és

mLnden más je1et ~ekete tussal kell kirajzolni és megirni.

42. A 8zt)gmérés

42.01 A Boks2'dgvona1ak ttlréssz'dgeit legalább 6" 1eol.vasólc.épossée,'il,kü1-

területen legalább 20" 1eo1vasóképeseégii igazitot-t teodo1ittal kell mérni.
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42.02 A széJg1néréskor az irányzott sokszögpontokat ideiglenes jollel

ktlzpontosan meg kell jeléJlnj.. AJ.kalmazható: szabatos sokszéJgelésnél kény-

szerkéJzpontositó berendezés, gondosan f'tiggölegessé tott és merevell rögzit-
l~etö vaspálca, háromlábra szerelt merev vagy /sz6losendben/ zsin6ros

függö; belterUleti és kUl területi sok.széJgeJ.6snél függö zsinórja, kar6álli-

t6 libellával fUggölegess~ tett kitUzörúd vagy távmé~1öléo.

42.03 A BzögmérõmüBzer pontraállitásfJonak hibája szabatos Bol<.szögelésnél

legfeljebb 2 mm, belterületi és kUlterületi sokszögelésnél pedig legfel-

jebb 5 I~ lehet.

42.04 A E.oksztlgvonal ttlr'ésszögei t és tájékozó i1'ányai t egy fordulóban,

k't távos5állásban Itel3- mérni. A csak a kezdõpont ján tájékozott szabad

8oksztlgvonal ttlréssztlgeit és tájékozó irányait, valamint a magaspontok

levezet~séhez és Fl sokezögoldalak hosszának ktlzvetett úton való meghatá-

rozásához 8zül~ségeB sztlgeket /43.16/ k~t fordulóban kell megmérni. A má-

sodik forduló elõtt a limbu.'3z1<;tlrt 900-kal el kell forga tni.

42.05 A szögmérés durva hibáinak kiküszöbtilésére, a második távcsöál-

lásban az alhidádét az e1.s5 távcsöállásnak 1.80o-kal megvá1.toztatott f'ok-

és percél~téli:ére kell álli tani, ~S ezutárl - ha a pont jel képe a f'ügg5le-

ges irányszál ktizelében láthat6 - kell a pontos irányzást elvégezni.

42.06 Azokon az alappontol~on, melyeldlez több soks~i:igvonal csatlakozik,

Va 1 amcJUlyi irányt ugyanabban a fordulóban l~ell mérni.

42.07 A szögnlérés eredményét sokszögelési szögmérési jegyzõkönyvben

kell rljgzitol1.i. A jegyzokljnyvek eié cimlapo't' kell tenni, melyre rá kell

írni a használt müBzcr típusát és gyártási számát, az észlelonek és a

vi Z S gál ónak alá kell irnia és ej. kell látni a m\nllm t végzõ szerv bélyeg-

Z6j6vel.

43. ~§ok~z2g91dalak l"losszánalt meghatá=:2~~s~

4.3.01 A sokszögoldalak hosszát szabatos Bokszögelésnél nut11 bel"l;orületi

~S kUJ.teriileti sok.szögelésnél cm élesen kell megmérni, illetve meghatá-

rozni.

43.02 A hos8zakat a tereptõl és a ~elszereltségtol ~ü~~õon ucél- vagy

invárszaluggal /43.03-43.08/, optikai távmérõvol /43.09-43.14/ vagy
~izi1<ai távmérovel /43.15/ kell mogmérni. Ha' valamely oldal l'lusszát 1"10111

J.ehet közvetlonül megmérni, ak1<or a hossz l<özvetett módorl, n.lapvol'lal sor;i t-

ségével is meghatároZható /43.16/.
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43.03 A mérõszalegot szabatos sokszögelésnél heterú<.ént, belteriileti és

kUlterUleti eokBzögelésli~l a helyszini munka elkezdésel<or és berejezésekor

- több ~vre átnyúló munkáknál a megszakitáskor - komparálni kell. Ugyan-

ceak komparálni keJ.l a szalagot, ha szakadás után javitották vagy ha a

zár6hibáokban szokatlanul nagy ért~k mutatkozn~k. Minden szalag komparálá.-

sár6l kU1tln jegyzõkönyvet ke1l k~sziteni, melyet a ho8szmérési jegyzõkönyv

megfe1e1õ r~sz~hez ko11 csatolni.

43.04 A komparálá..st kompará16 alapvonalo11 kell végezni. Ha a f'elmérendö

terület közelébel~ ni11CS kompa1~á16 alBpl~ossz, akkor orre alkalmas helyen

l'tesiteni ke~l. A kompará~ó a~uphossz ~étesitéséhez használt méröszalagot

vagy mér<Spált normá1.nléterekkel Juegmért. al.aphosszon ke~l kompará1.I1i. A

l~tositett alapho8Bz leirását é~ l~e~yszinrajzot a hoB8zmérési jegyzökönyv--

höz kell. cea to1I1i.

43.0.5 A l"1osBzal<.at l<.étszer kell meg111é:L"'ni.

43.06 Szabatos soltBzögelésben végzett szala~néréskor aszalagvégeket mU-

szerrel kel.l beu'1teni, vagy pedig 4Q-50 méterenként kitüzörudat kell mU-

szerrel be.i.ntelli ~B a közöttü1c. kifeszi tett z.sil'1Ór mentén kell m~rni, a sza-

lagot a terepre kel~ fektetni és 10 lqg erõvel kell kife~zi teni, a szalag-

végeket saruvalJ eeet~eg ceruza- vagy kar6jellel kell jelölni. Acélszalag

használata eeet~11 a hõm~J.~sékletet mer; kell mérni. A lejtõs méröpá.1yát

- ha a 100 méterre eBéS magasságkülönbség az 1 métert meg'halé1dja - egy;en-

~eteB ~ejtá5ü szakaszokra kell q~ztani, és meg kell mérni ezen szakaszok
.

hajláBszög~t vagy vágpontjaik magaB8ágl~ülönbségét. A második hosszmérés az

e~Bõvel ellenkezõ irányÚ kell legyen. -

43.07 Bel területi sol<,s2'.CSgeléenél a méx'ési vonalat a l(,ét végponton és kö-

zöttük egy - hosszabb oldalon két - helyen felállitott kitüzõrúddal tüzzUk

ki, a szalagot a terepre fektetve egyenletes erõvel húzzuk ki, a végeit be-

int jUk az egyenesbe és mérõBzeggel jelöljük meg. Ha a 100 méterre esõ ma-

gasságkUlCSnbeég a 2 métert meghaladja, a hosszat egyenletes lejtésü szalm-

szokra kel~ osztani, melyek hajl~sBzCSgét vagy végpont jaik magasságl(,ülönbsé-

gét meg kell m6rni. A második hosBzmérés az elsõvel ellenkezõ irányú.

43.08 KülterUleti. Bokszögeléskor a szalagmérés a 43.07-tõl abban tér el,

hogy lejt5s terepen mindkét hosszmérés a lejtéssel megegyezõ iránybro~, viz-

szintesre kifeszi.tett szalaggal történik és, ha sokszögoldalaw~ént csal~

egy-k~t r6szletpontot ke11 bem'rnUrü~, akkor a másodszori. hoss~nérésl~or e1-

vép;ezllet.iUk a ~Bzletmér6Bt.
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43.09 Optikai távm~réahez olyan müszert lehet használni, mellyel el le-

het 'mi a 4.3.1B-ban elöirt pontosságot. Pl. invár bázisléc 1" közvetlen

leolvBsáeú teodolittal, p~'izmás red~6 tahiméterek /Bosshardt Zeiss

vagy Zeiss-Redta/, külterületi sol~szögelésnél még tangenstahiméter.

4J.10 A mérés megkezdése elött a távmérömUezereket, ill. távmérö1éceket

laborat6riumban vagy kompará16 alaphosszon kompará1ni kell, és a kompa-

rá1Ast jegyzöktlnyVbe ke1l roglalni. Meg ke11 vizsgá1ni és ki ke11 igazi-

tani a távmérötnUszerek dioptráit /max. 10 hibájuk lehet/ és libe11áit.

4,.~~ A hosszakat optikai távméréskor is oda-vissza ke~~ megmérni.Ha a

sokezögoldal hoesza nagyobb, mint amit közvetlen méréssel megmérhetünk,

de ennek kétszereséné~ kisebb akkor közelitõen két részre ke~l osztani,

'5 mindkét részt oda-vissza kell mérni, vagy pedig kBz'ptájékol~, egymás-

t6~ .1.-1,.1) m távolságban két pontot je~Blfu1.lt ki és megmérjü1t mindkét vég-

pontr6~ mindkét pont távolsá.gá.t. A megf:e~elõ szakasztávolságok összeadá-

sával az o~da1hoesznak két értékét kapjuk.

4J.l2 Szabatos sokszögeléskor max. 80 métert mérhetfu1k. egy szakaszban

/80-l60 m kettéosztva/. Bázisléces távmérés egy-egy méréséhez a parallak-

tikus szöget O,l" leolvasással egy távcsõállásban négy.s:zer kell megmérni,

a limbu8zkört az egyes méré05ek köztltt legalább 10o-kal el:forgatva. Ha a

.n6gy sztlg~rték ktlzül a két széls{S több mint 4"-cel tér el, az egész mérést

meg kel~ ism~telni. Ugyancsak n~gy értéket kell mérni, azaz négy.sze~ kell

koincidenciahelyzetet elõálli tani,. ~s mm éless~ggel leolvasni, prizmás redu-
,

kál6 tahimáterrel val6 méréskor.

43.13 Belteriileti sokszöge16skor max. 100 m6tert mérhetiink. egy szakasz-

ban /100-200 In kett6osztva/. Bázis16ces távmér6s egy-egy m6réséhez a pa-

rallaktikus szöget háromszor k.ell megmérni, a limbuszkört az egyes mér6sek

között legalább 10o-kal elforgatva. A leolvasásokhoz e.legendo a másodperc

6lesség. Ha a l(.apott két sz6lsõ szögért6k között 6"-nél nagyobb a különb-

8~g, az egész m6réet meg ke1l ismételni.Ugyancsak három értéket kell mérni,

azaz há.romszor kell koinoidenci~e1yzetet elõállitani.. és cm élességgel le-

o1vQsni, prizmás re dukál 6 tahiméterrel va16 méréskor.

43.14 Külterületi sokszögelésre a 43.13 elõírásai annyiban módosu1nal~,

hogy három helyett két mérési eredményt kell elõállitaní, és hoffY bázis

léces távméráBnél a két parallaktikus szögértél(, 8"-cel térhet el egynlás-

tól. Tangonstahiméterrel a távmérõlécen négy leolvasást l(.ell végoz,ui úe'Y,

hogy két-két leolvasás között legalább kettõ.. legyen a tangensl~iilönbsóg.
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Fizikai t~vmérée esetére érvényesek a 20. és 21. pont e15ir~sai.43.15

43.16 A sokszögoldal hosszának kéSzvetett meghatározására szolgáló alap-

vonalat úgy kell ki tüzni, hogy egyik v~gpontja a meghatározand6 sokszög-

oldal egyik v~gpontjáva1 egybe essen. A közvetett úton meghatározott sok-

Bzögo1dal hosszának megbizhat6sága a többi sokszéSgo1da1áva1 egyenértékü

kel.l, hogy .legyen.

43.l.7 A hosszmérést.. és a hozzá el.<Sirt egyéb méréseket /pl.. l.ejt<Sszög/

- hosszmáréei jegyz<Sktlnyvbe kel.l. ~oglal.ni. Ugyancsak hosszmérési jegyzõ-

könyvbe kell. ~ogla~i az optikai távmérés oda-visszamérésének eredményét:

a jegyzet x'ovatban a szögmérési jegyzõkönyv meg~elel.6 oldalára utalni

kell.

43.18 Az oda-visBzamérés e1térése - a méroeszktlzto1 függet1enü1 - 1eg-

1'e1jebb a ktlvetkezõ érték 1ehet:

dJ. = J.,.5 + J.,.5 tal szabatos sokszögelésnél

bi bel terüle-ti Bokszögelésnél d2 = J + J t

0/ kü1tertileti sokBzögelésnél d) = 5 + 5 t

ahol a d az eltérés oentiméterben, t a mé:r:,t távolság 100 m egységben.Ha

az eltérés a meger~edetten be1Ul van, a~~or a két érték középértéke lesz

a vég1eges távolság, ellenkezõ esetben mind az oda-, mind avisszamérést

meg ke11 ismételni.

44. A sokszöl!:vonala!: számitásánaR elõkészi~se

44. Ol A szögmérési jegyz6könyvben ellen6rzésül -újból képezni kell, és

tollal át ke11 irni a két-két leo1vasás és a két távosõállás középértékét.

Képezni kell a törésBztlgeket. Ki kell számitan~ a tájéltozó irányok irány-

8ztlgét.

44.02 A mért hoBszakon el kel~ végezni az elõirt javitásol<at, ill. re-

duká1ásokat. KOmparálási javitást akkor kell alkalmazni, ha a mérõeszköz

hibája szabatos sokszögelésnél az 1/20 000, egyéb sol~szQgelésnél az

1/5000 ~rtéket meghaladja.

44.03 Ha a méröpá1ya 1ejtése a 43.06 és 43.07 bekezdéselmcn irt mérté-

ket meg11a1adja, a rerdén mért hosszat vizszintesre ke11 redwdilni. A reduk-

ció haj1á55zögm~rés eset~n: "

/1 - eos «/ ill. r = t -. /1 - sin 71 /r = t m
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magBee'gkU1tlnb8~g-méréB esetén

2mr = 2 t
m

ahol ~a maga88'gi szög, z a zeniteztlg, m ~ maga8sAgkülönb8~8,

m~rt hossz.

tm pedi8 a

44.04 Ha szabatos eoks0tlsel~ekor aoélmér6szalaggel m~rtUnk, és a mér~s

id8j~n a h6mérs~k1et legalAbb ~ Co-kal elt~r a komparál'si bfSm~rs~k1ett8l

akkor h6m~r8éklBt miatti reduko16t kell alkalmazni:

/ o 0/r = 0,0000113 t - t k . Lm m
~ mér~akor, tk a komparál'ekor m~rt h8mére'klet, az L, pedig 8

m
ahol a t (

m

m4rt hos8z.

44.0~ Szabatos sok8ztlsel~8kor a m~rt hoBszakat a tenger8z~tre ~S a ve-

tületi eikra kell redukA1ni a 2~. 02 ezer~t Mindk~t redukoi6 elhagyhat6

azonban, ha az tl86zevont ért~kük nem ~r~ el kilométerenk~nt a 3 centim'-

tert.

44.06 Az e15irt redukci6kat a ho8szm~r6si jegyz6ktlnyVbe kell be jegyezni ,

és itt kell k~pezni a vóglege8't'vols'got. Szabatos 8oka~tlselé.kor az

egyes redukciók érték~t mm ~lességgel kell sz4mitA8ba venni, 68 csak az

összevont ~rtáküket kell centim6terre kerekiteni.

44.07 A koordin4tajegyz6kben sz~sorrendben e16 kell irni a soksztlgpon-
,

tokat. liA sztlgm6r6ei jegyz6ktlnyv lapsz4mall oimU oszlopot meg kell oe~tani

68 be kell jegyezni a szögm6r68i; jegyz6ktlnyY lapszámAt 68 - az alacsonyabb

8ors~~ v6gpontjához - a hoeszmér6si jegyz6ktlnyv megrelel6 oldalezAm4t.

A hat4rje1lel azonos soksztlgpontok jegyzet rovatába a hat'rjel ez~t be

kell imi.

44.08 A szAmit4si munkarészeket tls8ze kell füzni, ~B elájUk cimlapot kell

osato~i, melyet a BZdmit'st v~gz6 Ás a vizsgáló aláir.
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4.'5. A 50ksztlgpontok koordinAt6szám.it's6

45.01 Kett6sen t~j~kozott 8oksztlgvonalak számit!sakor elõsztlr k~pezni

kell a sztlgzár6hib~t, amelynok megengedett legnagyobb 6rtéke:
- ezabatoe eokBztlgel~Bnál fõsoksztlgvonalban: ti~'= 40 + 2 n

melláksoksztlgvonalban: A 'P' = .55 + 2 n
- beltel"Uleti soksztlgelásn~l t'6eoksztlgvonalban: ó'f'=55 +_2.~ n

mellóksoksztlgvonalban: t;. 'ft C 7~ + 2 n
- kUlterU1oti aoksztlgol~8n~1 t'õ8okaztlgvonalban: ~ '1"= 70 + 3,.5 n

mollóksoksztlgvonalban: CI y': 90 + 3 n

Az n a ttlr~Bsztlgek száma. A sztlgzár6hib~t valamennyi ttlr~sBztlgre - a kez-

d6- ~S a zár6ponton m~rtre is - egyenlõen kell elosztalu.

4~.O2 Kett6sen tájékozott sokszögvonalban a vonalas zár6hiba legna-

gyobb megengedett lIrtéke:

- szabatos soksztlgelésnél f'6soks:ztlgvonalban: d = 6 + 1,5 T
cm

- belterület! sokaztlgelésnél f'6sokszögvonalban: d = 10 + 2,5 T
cm

- külterU1eti soksztlgelésnél f6sokszögvonalban: d = 14 + 3,5 T
cm

ahol T a 8oksztlgvonal hossza Bzázméte'r egységben Me11éksoksztlgvonalakra

a zár6hiba a renti értékek l,25-sztlrtlse.

45.0J Az egyBzeresen tájékozott BokBztlgvonnlakra mege~gedett vonalas

z!r6hiba az ol6z5 bekezdésben megadott értéknél 20 %-kal nagyobb.

45.04 Bei11esztett Boksztlgvonalakra a megengedett zár6hiba a 45.02-ben

megadott órtókn~1 20 %-kal kisebb.

4~. 05 Mé~si vonalpontok szAmit'sakor mu~tkoz6 vonalas zAr6hiba a

45.02-ben megadott értéknél 20 %-kal kisebb lehet.

45.06 A vona1a8 zár6h~ba Y 68 X irányu tl8szetevoj6t a sokszögolda1ak

megfe1el~ irÁnyu ve tü1e t6re az olda~osszak aránydban kell elosztani.

45,07 A 8oksz6ge1~8i o8om6pont BzAmitás~oz a osom6pontb61 kiind~6

egyik táj~koz6 irányra vagy soks,z6go1dalra mindegyik OBa tlakoz6 sok-

Bz6gvonalb61 levezetUnk egy-egy iránYBz6get ~z egyes iránYBz6geknek

100/n Bu1yt adva In a t6rés8z6gek számaI su1yozott k6zépértéket szá-

mitunk, majd erre vonatkoztatva képezzük a sz6g3Ar6hibákat A hibaha-
tár azonos a 45,O1-ben a ~6sokBz6gvonalakra megadotta1.

4~. 08 A csatlakozó sokszögvonalakat kiszámítva, mindegyikbõl kapwik a

csomópontrn ogy-ogy koordinÁtap'rt. A cBomópqnt vég1ogeB koordin't'it az

[~y,] (~x,]

y=W x=-m-
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k6plettel lt.eJ.l 8zámitani, ahol az y' 68 x' a c8om6pontnak az egyes sok-

8ztlgvonalakból kapott elõzetes koordinátái, T a megrelolõ solt.szögvonal
hossza. Az elõzetes 68 a v6gleges ponthely között mutatkozó vonalas záró-

hiba hibahatára azonos a 4.5.02-ben a r6sokBzögvonalakra megadott 6rtékkel.

A vonalas záróhibát a 4.5.06 szerint kell elosztani.

46. Asok5zö6~lé8 -vizs~ál_~_~~

46.01 A sokszögelésnek mind a helyszini, mind az irodai munkálatait meg

kell vi~sgálni, és a vizsgálat eredményét vizsgálati jegyzõkönyvben rögzi-

teni kell. A vizsgálati jegyzõkönyv vezetésére vonatkozóan érvényesek a

f'elmérési alappont-meghatározásra is a ,'32.10 bekezdés elõirásai.

46.02 A helyszinen meg kell vizsgálni, hogy a sokszögvona.Lal<. vezetése

és a sokszögpontok helyének kiválasztása a 36. és 37. pontban ~oglaltak-

nak meg~olel-e. Néhány pont ~tlldalatti jelét ellenõrizni kell.

46.03 A mér~8i és számitási jegyzõkönyveket és vázlatokat mind alaki,

mind tartalmi szempontból meg kell vi~sgálni. A vizsgálónak a megvizsgált

munkarészeket minden egyes vizsgálatkor keltezve alá kell irnia.

46.04 Ha a vizsgá.lat olyan hibákat talál, amelyel~ indokolttá teszik a
munka tüzetesebb ellenörz~s~tJ akkor további vizsgálatokat ls kell v~gez-

ni; ilyenek lehetnek az alábbi öt bekezd~sben felsoroltak.

,46.0.5 A kitüz~si vázlat alapjfu"l a m~rt oldalakb61 és szögekbõl - szükség

esetén egyes pontokon szöget mérve; és ennek ~eg~elelõen a hosszmérést is
kiogészitve - az eredeti sokszögvonalakt61 eltérõ sokszögvonalakat kell ki-

alakitani és ki kell számitani az ezekre vonatkoz6 szög- és vonalas zár6-

hibát, valamint a sokszögpontok koordinátáit. A l(.oordináták között mutat-

kozó v'onalas el té r'é snek szaba tos sokszögelésnél 6; belterületi solc.szögelés-

nél 10, külterületi sokszögelésnél 16 centiméternél nagyobbnak nem szabad

lennie.

46.06 Ahol lehetséges, néhány sokszögpontot ország'os és ötödrendti alap-

pontokból és sokszögpontokból pontkapcsolással meg kell határo7:ni. A sok-

szögvonalból számitott é5 a pontkapcsolással meghatározott koordináták l~ö-
zött a vonalas eltérés nem haladhat ja meg szabatos sol~~zögelésnél a 10 rt,

belteriileti sokBzöge16snél 15 rt, ktiltertileti sokszögelésl"lél a 25 rt Clll-

t, ahol t a pontkapcsoláshoz használt meghatározó irányok átlagos hosszát

jelenti kilométerbel"l.
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46.07 N6hány helyen meg kel~ m6rni m's-más soksztlgvona~ba tartozó, de

egymás8a~ tlsazemérhet8 sokszögpontok távo~ságát. A méx,t és a koordináták-

b6~ számitott érték között a ki.i~önbsl3g nem ~ehet nagyobb, mint az arra a

távolságra bei~~esztett sokszögvonalban megengedett vona~as zár6hiba

/45.04 bekezd~B/.

46.08 Lehet51eg a soksztlgvonal kijzepe táján olyan eokeztlgponton,amelyrõl

legalább 3-4 adott pont, vagy más soksztlgvonall1oz tartozó meghatározott

sokszi:!gpont 1.átszik, ezekre a pontokra ellenõrzõ iránymérést kell végez-

ni. A mért irányokra a koordinátákból számitott irányszijgek segitségével

képezni ke]-l a tájékozáei sztlget, majd a súlyozott ktlzéptájékozási sztlget.

Az egyes irányok tájékozási sztlgének eltérése a ktlzéptájékozási sztlgtõl

nem lehet nqgyobb, mint a 45.01 bekezdésben megadott sztlgzáróhiba egy ttl-

réssztlgre számitott értéke.

46.09 Az esetleges ellenhiba, vagy durva hiba felderítésére különbözõ

sokszögvonalalillól, illetve sokszögvonalr~szekbõl zárt idomot kell képezni

és a zárt idomra számitani kell a szögzáróhiba érté~t, melyre a 45.01 be-

kezdésben közölt hibahatárok érvényesek.

46.10 A leadand6 nlunkarészekre és a munka minõsitésére vonatkoz6an ér-

vényeBek a 31.03 és a 32.12 bekezdéaben elõirottak.

II. f'J3jezet

- -
Keretpontok létesitése

47. ÁltR.ll5.nn~ Al~i"Y'Á-"'nk

47. Ol. Utakkal., árkokkal és egy6b te~'eptárg'Yakka.l tagolt dombos,hegyes,

nyi:t, jó kil.átású ktiltertil.eti részeken sokszögel.és hel.)"ett elõnyösen l.e-

het felmérési alappontot ker'etpont-meghatározással. l.étesiteni.

47.02 A keretpont-meghatározásra érvényesek az I. fejezet azon rend~lke-

zései, melyek nem a meghatározási módszerrel, hanem általában a feimérési

alappontlétesitéssel kaposolatosak: 33.02, 37., 39.01 és 39.02, 40,,41.,

44., 46. pontok.
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48. A ke~tp.°!l.t9k }(j,. ty~~s~

48.01 A keretpontok hely't úgy kell kijelölni, hogy egy-egy nagyobb

pontc8oport ugyanarról a három-n'gy adott pontról lAgreljebb 800 m'ter

hO8SZÚ 'S a ke1."'etpontoknál jó mets2:'st adó irányokb6l elömetszé8sel

legyen meghatároZható.

48.02 A kerotpontokat o.1y eürUen ke.1l elhelyezni, hogy a ktlztill<. kif'ej-

J.eQztend6 méréoi vona.1hálózatban, dombos vagy fedett terepen 2,50, ktlze.1

sLk és akadályné1kü.1i terepen pedig 600 méternél hO8szabb mérési vonn.1ak

.1ehet5leg no f'ord~ljanak e16, de ,50 méterné.1 ktlze1ebb csak kivételes

Unyezet'it6 oeetben keriiljellek egynLáshoz.

48.03 A meghatároz6 irányok metsz'ssztlge 900-t6l legi'eljcbb ~Oo-kal

t6J:'hot ol.. Ha a pontot k6t irányb6l határoztuk. meg, akkor megf'elel.5en

f'ekv6 al.appontr61. vagy keretpontr61. ho8sznléx'ésse1. e1.1en6rizni ke1.1..

48.04 Jól meghatá].~ozottnak tekinthctö keretpontokat Bztlks'g esetán to-

vAbbi keretpontok meghat'].'ozám'ra á1.1áspontónk'nt fe1 lehet használni.

J6l meghat'rozottnak tekinthetõ az a ke1'etpont, amelye,t legalább három,

J.ohet5leg kijzoli i.rwlyb6l határoztak n\eg.

48.0' A keretpontokat a kitUZ~8i vázlatra, sokBzögeléssel együtt vég-
,

zett k.eretpont-.l~te8it~81'l~l a ~~k8z/jg()1~8i kitUzési vá.zlatra InegktizeJ.i-
.

tS pontossággal be kel.l rajzolni. A meghatározó irányokat a keretpontnál

szaggatott piros vonall.al ke1l:megjelölnJ..., A meghat'-roz6 ir6nyokra a meg-

határoz6 pont relé mutat6 nyi~at kell tenni, e mellett pedig a meghat'-ro-

z6 pont s~t kell ~el~tetni.

49. A.!,-t~~!;'~8

49.03- Az iránymérést 3-egaláb~ 6" leolvasóképességti igazitott Bzorzó

vagy ismét~6 rendBzerU 8ztlgmél'ömüBzor~~1 egy távcs6ál1áeban kell elvé-

gezni.

49.02 Táj~kozásul sorozato~nt - a meghatározandó keretpontok átlagos

tAvole'gánál távolabb levõ - három, de logalább két adott vagy mogi1atá-

rozott pontra tájékoz6 irányt ke11 mérnij ennél több tájéltozó irwlyt

m'rni ftl1ösleges. Egy sorozatba 1egfoljebb ~lllyi tájJkozó- és ke~'otpontot

szabad foglalni, amennyi az iránym~r.t!si jegyzõkti11YV l~ét oldulru1 clféJ:'.

Az irfu1ym~rési jeGyzõkönyvbe 1:\ mé~'és mogkozdéso olõtt clõ 1<'0 lJ. iJ.'ni fl
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m~rend8 /~gped~g e18anek a táj~koz6/ irányokat. A táj6koz6 ~rányok után

h6.rom sort üresen kell l1agyni, a ktlz~ptájékozási 8Z/jg szárn~ tására, majd a

kitüz's~ v'zl$t alapján a meghat'rozand6 keretpontokat kell elB~rni.Irány-

oser'k elkerU~'8e v'gett aj~~atos a kitüzés~ vázlatr61 transzportBrrel

lem'rni a keretpontok ktlzelit6 ir'nY8zö~t 48 azt az iránymér6si JegyzB-

ktlnyv s~eg'ly~re ~eljegyezni.

49.03 Az irá.nyzáshoz a keretpontok megjeltil's6re 3-4 m hosszú, 3-6 cm

vastag kitUz6rudat kel~ ktlzpontoaan a v6g~ege8 pont jelre állitani. A rudat

rudállit6 1ibellAval kell ~Uggõ1egeBB6 tenni. A kitüz6rudat keze16 munkás-

nak a Bzögmé~s megkezd'se e16tt ir~Bban meff kell adni a ~e~eresendõ ke-

retpontok számát a ~e~eres~s sorrendjében.

49.04 A mérendõ pontok sorrendjének ellenõrz~se v~gett helyes, ha a ki-

tUz6rudat kezel6 segédmunkás minden .5 '6 J.O-es számoz~ú ponton megbeBz~lt

je.let ad.

49.05 Uérés kö~ben a 1imbu8zkör mozdu1at1an vo1tát minden tizedik pont

után a 1egtávo1abbi tájékoz6 pontra va16 irányzássa1 e1J.enéSrizni keJ.J.. Ha

az e1t'rés 20"-n~1 nagyobb, de 40"-né1 kisebb, akkor a J.imbuBzktJrt a tá-

j'koz6 irAny e186 1eo1vas!sán,Bk értékére vissza ke11 .á11itani, ha 40"-n~1

nagyobb I akkor a 1~mbuezktJr he1yzetének 1egut6bbi megv~zBgá1á5a után mért

irányokat újra ke11 m'rni.

.50. !~22r2!t:I.!tasz~i~~~

.50.01 Az iránym~rési jegyz6könyben a m~rt iránysorozatokat a mért táj~-

koz6 irAnyok alapjAn eulyozáe nél.kiil 6zámitott k/jzéptájékozási szöggel.

kell tájéko-r.ni.

50.02 A keretpontok koordin4tAit e15metsz~sse1, 1ehetõ1eg k6t háromsz~g-

bõl kell 8zámitani. A k~t hQromsz~g ~ehet kUltinAlló, lehet ki:>zösoldalú,de

r68zben t'odhetik is egymá.st. V6glegee koordinátáknak a k6t hAromsz~gb51

szá.mitott koordináták számtani ki:>zepét ke11 elfogadni.

!jO.OJ A kerotpont k.~t hliromezögb61 Bzántitott koordinátái között a centi-

m6terben kifejezett vonalas elt6r6s ldl megengedett 6x,téke

{-~;2 :~:2 <
d :: 8 + 2,5 t

A "k6pletben dy 68 dx a két háromBztlgbõl számitott y, illetve x koordiná-

t{clk kUltlnbB~ge, t pedig a meghatározó pol"ltok ]_00 méterben }<.if'e,jezett átla-

gos t{.,volsága.
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50.04 Az egy háromszögb6l 8z&mitott /48.03 bekezd~s/ keretpont koordiná-

tái akko l' fogailllatók el, ha az ellen6rz6sül m6rt 68 a koordinátákból szá-

mitott hossz ktlzött a kU1tlnbság nem nagyobb, mint az elõzõ bel~ezd6sben

megadott d 'rt~k.

~O.O~ MUszerállás~ szolgáló adott- ás keretpontokhoz a koo~'dinátajegy-

z'k megfelelõ rovatába be kel~ jegyezni az iránymérési jegyzõkönyv ama

oldalának a számAt, amelyen az i~'Anymér~8 található. A keretpontokhoz pe-

dig a koord~átajegyz~k megfele16 rovatába a számitási jegyzõkönyv oldal-

s~ámát kell imi.



69

TAR TAL O fol JEG Y Z É K

BEVEZETÕ

01da1

5

5
1.
2.

Az alappontsUritée feladata és módszerei Általános elöirások

ELSÕ RÉsz

Ötödrendü alapponteürités

I. f'ejezet

J.
8

Az ~tödrendü alappontsürités munkamenete, mlmka-

szakaszai. . . . . . . . . . . ,-. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .

II. fejezet

Az e16k~8zité8

9

9

10

II

12

4.
.5.
6.
7.
8.

Az adatg}~jté. Akoordinátajegyzék elõkészitése A kitUzési vázlat elõké8zit~8e A kitUz~si jegyz{Skönyv elökészitéee A he1YBzini elõkéezités ,

III. f'ejezet

A ki tüzé s

9.
14

15

17

12.
19
2113.

14.
'} 1

Szempontok az I:StödrendU alappontok helyének kivá-

lasztására - - - - . . - . - . - - - . - - . - . - . . . - - . . - - . - . . - - . . .

Az ötödrendü alappont ok 'meghatározási m6djára vo-

natkoz6 elöirások... - - .. -. .. - - . - - - .. - . - -.. . - .

Az öttldrendü alappontok he1yének kitüzése Az ötödrendU alappontok ideig1enes megjeltllése és

á1land6si tása - . . - - . . - - . - . . . . . . - - . - -

Az tltödrendU alappontok számozása Beje~é8ek a ki tUzési jegyzõkönyvbe; a ki tUzési

váz1at kie~é8zitéBe ~



70-

IV :fejezet

A mérés
Oldal

1:5.

16.

A meghatározási terv készitése Az irányméx'6s e~ökészi tése; az iránymérési jegy-

zökl5nyv . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - . - - -

Az irán}~~ré8hez haszná~t müszerek A Viz8zintes irány. és 8z~gmérés v6grohajtása --

KUlpon tos iránymé ré B - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - . - -

A távmérés - - - - . - . - . - - . - - - - . - - - - - - . - - - . - - - . - . . - .

A fizikai távmér6ve~ való távmérés végrehajtása-

A bá.zis1.éces távm~ré8 végrehajtása A magassági sz~gmérés

24

25

27

27

32

33

34

34

35

17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.

V. :fejezet

A 6zámitás

24.
25. 37

A 8zámitási munka á~ta1áno8 e~öirásai A mért irányok és távo~ságok vég~ege6 értékének

képzése ~. ~.. ~.. ~ ~ ~ ~. ~ ~.. ~..

Az adott pont mel~~ á~~l.tott ideig~enes pont jel

koordinátáinak számitá.sa ..~~ ~ ~...

A k~pontosan mért irányértékck központositása..

Az adott ponton végzett_irányméréBek tájékozása
,

A koordinátaazámitás ~ , A magasságszá.ml.tás ~...

3826.

40

40
27.

28.

29.

30.
42

45

VI. fejezet

Zár6munká1.atok

31.. A koordinátaszámitás utáni álland6sitás 68 a

pontleirás. Leadand6 munkar6szek Az ~t~drendü alappontsürit68 vizsgálata
48

48
32.



71

MlSODIK RÉSz

Felmér~si a1appont-meghatározás ~ö1di uton

I. :fejezet

A sokBztlgelÁs

Oldal

.3.3.

.34.
51

51

52

52

54

55
55

55
57
57

58

61

63

64

,~.
36.
3?

38.

39.

40.

4.:1..

42.

4).

44.

45.

46.

ÁltalAnoB elõiráeok ~ ~ A Bokeztlgelesek ~S a eoksz~gvonalak csoportosi-

tása ... ~ . . ~ . ~ ~ . . . . . ~ . ~ ~ . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . .

A ~ok8z~gel'8 m\tt~beo6ztása A. eok8z~g"\'"onalak v6zetés6 ~ A 8o1t.s'liögpontok l"le.::ty~nek k.tjell:il~s6 A ~rési vonalpont A $okszl:igpontok ~e Et eo~z(:Sgvonalak Bzámozá.sa .

A Bokszögpontok álland6sitása ~fJ a pontleims .

A kitÜZ~8i vá'lilat A 8z~~lérés... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A soksz~goldalak hosszának meghatározása A eoksz~gvonalak 8'liámitásá.nak el5kéezitése ..~.

A sokBzögpo.ntok koordiná.taszánrl.tás8 '

A BokBztlgeld$ vizsgálata ~

U, f'oje2iet

KBretpontok ~'t~sit~se

47.
48.
49.
.50.

65

66

á6

67

Által6nO5 eJ.6irá8ok A keretpontok kitüzéee ~ ~

Az i~ymérds ~ ~~ ~ A koordinátaszámitás ...~


