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si la publikon. Pensante pri la unuaj jaroj de AIS-ekzisto kaj aktiveco en San
Marino: tiam estis pendigitaj - en la tuta sanmarina regurbo - rnultaj grand-
egaj afisoj, kies anonco de la koncerna studsesio finis öiam kun itallingva
invito por partopreno de la publiko "La cittadinanza e invitata" ...

Kiel anoncite sur la dorsflanka kovrilpago de Scienca Revuo n-ro 194 (SR
3/2003) 1a ISAEanoj kaj legantoj de Scienca Revuo (kiuj partoprenis la öi-
jaran AIS-an studsesion en ties naskigloko) estis invititaj, renkontigi 1a 3-an
de septembro je Esperanto-kasteleto en 1a urbeto Tavoleto, ö. 25 km sude de
Sanmarino, por komune diskuti kiel. kiarn kaj kie oni festu la ekaperon de la
unua scienca revuo antaü cent jaroj (en 1904), kaj ankaü pridiskuti la bal-
daüan centjarigon de nia asocio mem. Tre taüga sajnas e1dono de festlibro
kaj arango de jubilea ISAE-konferenco post aü antaü la 92-a UK en 2007
okazonta en Florenco.

Mi kore dankas al 1a 24 vizitantoj öeEsperanto-kasteleto (kiuj prenis sur si
la streöigon de longa alveturo de Riminio gis Tavo1eto) por 1avaloraj suges-
toj kaj por la promesita subteno cele a11a eldono de ISAE-festlibro.

R. Sachs (DE)

17-a Studadsesio de Hercberga Esperanto-Centro
Se por esperantlingva studsesio estas ofertata la tapisornamita urbdoma

kunsid-salono (necesis zorge purigi la suojn antaü 01 eniril) kaj se la urb-
estro mem salut-alparolas la ceestantojn, nu, poste onin ne plu mirigas, ke
ankaü bakisto, vendejistoj, komercistoj, hote1estro - do, preskaü la tuta urbo
- scias pri la denova Esperanto-renkontigo en Herzberg am Harz / Germa-
nio, de 1a 12-a gis 14-a de decernbro 2003.

Trideko (dum la sabatvespera Zamenhoj-festo kun disdono de Sankta
Nikolao-surprizdonacoj kaj certifikatoj pri sukcese plenumitaj ekzamenoj de
antaüaj studsesioj - tiuj lastaj estis disdonitaj ne de S-ta Nikolao sed de 1a
prezidanto de GEA - eö kvardeko) da homoj estis venintaj por partopreni la
Hercbergan 17-an studsesion kaj por viziti la nove fonditan Esperanto- Arfii-
von kaj Interkulturan Muzeon "Esperanto kaj aliaj lingvoj".

Nelacigeble informis Peter Zilvar pri studado kaj la planitaj programoj de
estonta baz- kaj pluklerigado kadre de la Hercberga "Oficiala Esperanto-
Centro de Germana Esperanto-Asocio (GEA) kaj Universala Esperanto-
Asocio (UEA)", kaj suverene enkondukis 1aprelegojn pri "reklamo kaj varb-
ado", pri Esperantolando, pri la baldaüa ISAE-centjarigo kaj pri la irlanda
lingvo en la Eüropa lingvofiaoso. Specialan intereson trovis la temo "kiel
mem fari hejmpagon" kun grup-laboro antaü 4 komputiloj - eö post oficiala
fenno de la studadsesio oni ne volis forlasi la praktikajn demonstraciojn fare
de la junaj komputilspertaj kaj entuziasmaj docentoj. Valoras denove viziti
la lern- kaj p1uklerigeblojn kadre de Hercberga Esperanto-Centro.

Christine Sachs (DE)

~,x~I~·eJ~1c~a~R~e~\~'u~o~4~/.~2~O~03~ 223

Kio estas geodezio?

Geodezio estas scienco, kiu difinas 1a formon kaj dimension de nia
terglobo. Tiamaniere povas aspekti respondo de sciencisto. Lau la
nova PIV "geodezio estas 1a scienco pri 1a formo, grando kaj gravito
de 1a Tero aü de sufiöe granda parto de gi, por ke estu necese konsi-
deri gian kurbecon". Kaj geodeziistoj estas "specialistoj en tiu
scienco".

Populare dirite geodeziistoj estas tiuj homoj, kiuj fabrikas mapojn.
Jam en 1a fora pasinteco homoj volis ekkoni Iagrandecon de siaj
domo, gardeno, kampo, vilago, urbo, regiono, lando kaj 1a tuta Tero.
Tial sinsekve estigis unue desegnitaj mapoj de konataj lokoj, pli
poste 1a mezuritaj mapoj. Nuntempe vi povas renkonti mapojn en
diversaj sferoj de 1a homa agado. Cu vi vo1as konstrui domon, fer-
vojon, akvokondukilon aü tunelon - ankaü vi bezonas mapojn por
trovi la gustan vojon al via celo. Ee registaraj oficistoj bezonas ma-
pojn de sia lando aii distrikto.

Unu e1 niaj p1ej satataj infanlibroj certe estis iu geografia at1aso,
plena de belaj, koloraj mapoj. Gi forportis nin al nekonataj landoj, kie
vivis herooj de niaj tiam1egataj aventurplenaj libroj ...

Sed ni revenu al 1a nocio "geodezio". Gi dividigas al la t.n.

- "geodezio ebenaja aü praktika'', kiu solvas kutimajn detalajn
postulojn en ebeno, kaj la

- "geodezio supra", kiu solvas taskojn sur globo aü elipsoido. La
gusta solvado de öiuj tiuj taskoj bazigas en perfekta kono de mate-
matiko kaj ekvilibriga kalkulado.

Problemon kiel guste desegni mapon de la kurbigita tera surfaco al
ebene solvas la matematika projekciado. Kaj, fine, la problemojn
de kvalitaj koloroj kaj bona legebleco solvas la kartografio. Dum
terena mezurado oni kutime divicias 1a terenon al unuopaj punktoj,
kiuj formas la framon de estonta mapo.



224 Scienca Revuo 4/2003

Baza geodezia tasko estas difini reciprokan pozicion de unuopaj
punktoj de la Tera surfaco. Temas pri spaca tasko, öar 1a punktoj ne
trovigas en ebeno sed sur la malebena tersurfaco. Tia1, por difini la
pozicion, ni bezonas 3 spacajn koordinatojn. Por simpligi la taskon
oni evoluigis unue pozician mezuradon, kiu estas gis nun praktikata
en la katastra mezurado (ternas pri posedajo de terpecoj - parceloj).
La supermaran alton oni difinis per nivelado. Tio estas simpla rne-
tode por kompari la altecon de proksimaj punktoj.

Certe vi jam ie vidis ter-mezuriston kun mezurlato. Hodiaü oni
evoluigis sufi öe precizan metodon de samtempa rnezurado de situo
kaj alto per elektro-optika distancmezurilo. Gi grave simpligas kaj
plirapidigas terenajn mezuradojn. Aperis ankaü rnetodo de mezurado
lau artaj satelitoj (GPS).

Karel vorOCEK
Manesova 637

CZ 411-08 Steti
CeRa Respubliko - CEl'rro

< Karel. Votocek@seznam.cz>

Cu mi povas enkonduki novan rubrikon en SR -
" "I" _,A ~eMfl naiou~ denz.anoas au simi.u-e.

Intertempe: "Nescianto-nekomprenanto demandas la sciantojn":

1. Cu la l;?raknalo estis nigra-trua eksplodo? Kiel gi atingis eksplod-
stadion? Cu la konataj (kiorn? kie?) truoj POVliS simile krei "univer-
sojn" ----> multiversojn? Kiel tio rilatas kun la ideo de Ja enspiranta-
elspiranta Brahmo?

2. Cu transiron de materio en energion mi pensu laü-vorte aü kiel
okazantan en tia rapideco, ke gis nun ne eblas gin mezuri, t.e. ke
materio restas materio, sed ke en tiu fazo gi pro rapideco farigas ne-
mezurebla?

3. Au cu miajn demandojn inspiras konservemo kaj ili spegulas nur
et-homan psilian bezonon pri certeco?

Rob MOERBEEK
Zwaansmeerstraat 48

NL -1946AE Beverwyk
Nederlando
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