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va~oro]n de la ekscentreco (e=0.376)
kaj de la. radiusoj .de la komponentoj
(0.130 kaj 0.126 kiarn esprimitaj per
la ?randa duonakso kiel unuo , aü 2.17
kaj 2.11 sunaj radiusoj) La kvocien-
to de I~ masoj (1.045) estis prenita al
spektraj observoj. Kun tiuj-öi valoroj
la formulo de la kvociento UIP dona;
por la responda klaso de politropo:

n
Sc/Sm
UIP

2
11.4
4650

3
54-4

24000

4
623.4

263000.

La observata valoro de UIP estas
28900, kio proksimume respondas al
Ia kl~so de politropo n=3.1, aü al la
kvociento SC/Sm=70.

Aliaj duoblaj sistemoj.

RU de Kornöevaln ne estas la so la
sr~lo kun turningo de la apsidlinio Si-
~Ila stelo estis konata pli frue , Y de
glgno (Y .Cyg.); poste estis malkovrita

~ de KIlo (GL Car.). Tiujgi tri ste-
10J nU!lt~mpe elöerpas liston de bone
esplort~aJ .. kazoj de apsidmovado.
Krom ce ili, movigo de la apsidlinio
e~tas k17n certeco observebla ce kvin
sisterno] esploritaj malpli bone.

La tri sistemoj Y Cig, RU Mon kaj9L .Car havas multon komunan En
CIUsl~temo la komponentoj estas' var-
megaJ steloj de la spektraj klasoj BO
B9: B3 r~spekti.ve .. IIi estas masivaJ
~a] densa] steloj, kies dimensioj estas
I~m malgra~daj kompare al Ia masoj
Ill. devas esn konsiderataj kiel objek-
tOJ kun nesufice granda brileco. Ek-
zem~le havante masojn de 2 5 kaj 2 4
sunaJ . I '.rnasoj, a komponentoj de RU
~~n havas .magnitudon Ml=+1.5

--+1.7. EVidente tio estas nesufiöa
kor la spektra klaso B9 kaj akordigas

un abunda ultra-viola radiado de

almenau pli heIa komponento .
povas pensi ke la pli heIa kornp Orn
t? apa~tenas al malfortaj bluaj s~~~n.-
situataj sur la diagramo de H ],
SR' ertz·pr;tng- ussel konslderinde pli sube 01
la cefa sekvenco de la steloj.

. La komponentoj de Y C
pli ma~ivaj (17.1 kaj 17.3 suY;aje~~s
sOJ). Iha denseco estas alta (0.21 1-
su~a denseco), kio signifas ke ili pres~
kau egalas Ia densecon de la kom
nentoj de RU Mon (0.25 la suna d~~~
seco), apartenantaj al multe pli fr
spe~tra ~Iaso. Similaj karakterizaj~~
ekzistas ce la komponentoj de G(
Car.

C~ la t~i konsiderataj steloj la
~fektlva pohtropa indekso alproksimi-
rras aI 3, k~J ~v?ciento Sc/Sm egalas
?0-:-70. S~ Cl tl'U] steloj estus kontsru-
itaj ne lau pohtropo öi tiu kvociento
estus alia, pli malgranda, kaj nur en
kazc~.de modelo kun tre masiva ker-
no, gi povas egali 11. Ci tiu plej mal-
gran da el la eblaj valoroj estas mal-
multe probabla.

Malpli precize esploritaj movadoj
?e~ la apsidlini? apartenas al steloj
cere d.e la klasoj AO-A5. En tiuj ci si-
s~e:n?], . la komponentoj estas ne tre
disigita] kaj distingigas konforme al
l~ spektra klaso. t. e. ili povas havi
diversajn konstruojn. Tio malfaciligas
a~hkon de la teorio. Tiaj steloj havas
pli altan efektivan indekson: ekde 3.5
R"IS4.0, t· e. la kvocicnto Sc/Sm ega-
l~s. 200~?00. La nombroj ne estas tre
fidinda], car esplorrezulto] por iIi ne
es~as c.ertaj ..Tie ci estas bezonataj 10n-
ra] kaj p.reclzaj observserioj Ni espe-
ru ke oru ne devos atendi tro longe.
(tradukis , Prof. R. Sikorski, ul. Dolgi·
reva 60, kv. 31, Omsk 33, Sovjetunio
A. Heck, 36, rue Haut-Vinave, ]alhay,
Belgujo, Stagiaire de Recherches du
F. N. R. S.).

SCIENCA REVUO
de Internacia
scienca Asocio
Esperantista
(BEOGRAD, ]ugoslavio)

EI Vol. 21

n-ro 2 (82)

5.4.1970.

526.8 (084·3)
NUNTEMPA] METODO] POR KREADO DE PLANO] KA] MAPO]

Profesoro V. Peevski - Sofia

(la prelego en Internacia Somera Uni-
versitato. Madrid, 1968.)

La planoj kaj la mapoj prezentas
malgrandigitan konvencian bildon de
la te ra surfaco aü de parto de gi sur
ebeno. Tiu ci bildo estas kreita sur
matematika bazo kaj indikas, la situ-
on. la dimensiojn, la form on, la sta-
ton kaj la interligitecon de diversaj
objektoj kaj fenomenoj en la naturo
kaj la homa socio.

Pro tio, ke la tera surfaco kun
granda proksimumo havas formon de
sfero kaj, kiel konate, la sfera surfa-
co ne estas disfaldebla en ebenon, öe
la planoj kaj la mapoj estas neevite-
blaj pli aü malpli grandaj deformigoj
en la longoj. la anguloj kaj la areoj.

La malgrandigitan bildon de la
planoj ka la mapoj oni esprimas per
ilia mezurskalo (ekz. 1: 1 000 000,
1 : 500 000, 1: 100000 1: SO000,
1 : 10000, 1 : 2 000, 1: 1 000, 1: 500,
1 : 200, ktp.). Sekve de la deforrnigoj,
la skala de unu kaj sama mapo ne
estas egala. La diferencoj estas ju pli
grandaj, des pli malgranda estas la
skala kaj des pli granda estas la teri-
torio ampleksita de la mapo.

Malfacile oni povas difini la limon
inter plano kaj mapo. Iuj specialistoj
konsideras la skalon kiel difinantan

signon , aliaj - la grandecon de la
ampleksita teritorio , triaj - la specon
kaj la dimension de la deforrnigoj.
kvaraj - ilian destinon ktp. Tarnen,
oni devas diri, ke en la daüro de la
tempo tiuj karakterizajoj, en pli alt
malpli granda skalo, sangigadis kon-
stante. Ekzemple, iam en la pasinteco,
oni opiniis, ke la skaloj gis 1 : 5 000,
eö 1 : 10000 estas destinitaj por pla-
noj, kaj la malpli grandaj 01 ili skaloj
- por la mapoj, Oni konsideris tiel,
öar ordinare la planoj lau tiuj ci ska-
loj ampleksis tute malgrandajn par-
tojn de la te ra surfaco kaj, sekve de
tio, öe ili la deforrnigo] estis minimu-
maj, kaj ilia destino - limigita. Ta-
rnen, hodiaü, paralele kun la postuloj
de la nacia ekonomio, la mezuradoj
lau skaloj 1 : 5000 kaj 1 : 10000 arn-
pleksas la teritoriojn de tutaj statoi.
ilia destino konsiderinde plivastigis.
kaj pro tio oni jam parolas pri mapoj
ankaü lau tiuj ci skaloj. Tiamaniere,
en la nuna tempo, oni povas diri, la
skaloj de 1: 100 gis 1 : 2 000 estas
konsiderataj kiel skaloj por la planoj,
kaj la skaloj super 1 : 2 000 - por la
mapoj.
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La kreado de p1anoj kaj mapoj re-
zu1tas e1 1a bezonoj de 1a vivo mern.
Kaj, pro tio, ni vidas, ke p1anojn kaj
mapojn oni kreis jam en p1ej mal pro-
kmisa antikveeo. Pro sia bezono ori-
entigi en 1a öirkaüanta lin nature. la
prahomo ankaü strebis konkretigi kaj
stabiligi siajn spaeajn konojn pri gi
per desegnajoj sur sablo, seloj de
arbo, ledo de besto, ktp. Ekzemple,
en Svislando oni trovis du ostajn la-
menetojn datigantajn de la prahistoria
epoko, kun desegnitaj sur ili öefaj vo-
jetoj el difinita loko de la lando. En
antikva Cinio oni desegnis mapojn sur
vazojn. Oni trovis similajn vazojn, da-
tigantajn de proksimume trirnil jaroj
antaü nia erao.

Apartan evoluon atingas la karto-
grafio en Babilonio kaj Egiptio, pro la
rnultnobraj militiroj, la progreso de la
irigaeia agrikulturo .rimarkinda kon-
struado, ktp. Gravan monurnenton el
la fora antikveeo prezentas la Babilo-
nia mapo sur argila plateto, kreita
proksimume 2 500 jarojn antaü nia
erao. Tiu öi mapo estas orientita lau
la kvar öefaj monddirektoj kaj sur gi
trovigas desegnitaj montaroj, kvar ur-
boj kaj riveroj, kiuj enfluas en la rna-
ron, kaj estas ankaü indikataj iliaj
nOI11oj. Konata estas ankaü la egipta
mapo de la orhavaj regionoj inter la
rivero Nil kaj la Ruga Maro , la mapo
estas ellaborita öirkaü 1 400 jarojn
antaü nia eraro. Sur gi estas desegni-
taj vojoj, basenoj por tralavado de
ereo .arbaroj, temploj k. a.

Tarnen, por la unua fojo la kartogra-
fion oni metis sur seienean bazon en
antikva Grekio kaj en la helenisma
Egiptio (Aleksandrio). Komeneon dc
la elaborado de mapoj sur maternati-
ka bazo metas la greka maternatiki-
sto kaj astronomo Thales el Miletos
(624 gis 548 jaro antaü nia erao), li
kreas mapon en stereografia projek-
eio. La unua mapo de la konata en
antikva Grekio te ra surfaeo estas kre-
ita de Anaksimandr, en eilindra pro-

jekeio. Grandan kontribuon en 1a sfe-
ro de 1a kartografio havas la A1eksan_
dria seieneisto Klaüdio Ptolemeo
(87-150 jaro antaü nia erao), kiu
prilaboris 27 mapojn kaj kreis novajn
speeojn de projekeioj. Liaj mapoj es ..
tas detruitaj de la ineendio en la Alek-
sandria Biblioteko, sed poste oni re-
kreis Hin surbaze de liaj verkoj.

Ekzistas opinio, ke la romianoj fa-
ris nenion por la evoluigado de la kar-
tografio kaj, ke en 1a Romia Imperio
ekestis eö regreso tiurilate. Notindc.
estas .tarnen, ke la romianoj havas
grandan meriton, metinte la karto-
grafion en rektan servon al la postu-
loj de la vivo. La plej konata mapo
el la Romia epoko estas la tiel norna-
taj »Tabeloj de Pojtinger«, lau la no-
mo de Pojtinger - konsilisto de la
imperiestro Maksimiliano, kiu inven-
tis Hin. Tiuj tabeloj prezentas bildojn
de veturplanoj lau la vojoj de la Ro-
mia Irnperio. desegnitaj sur 12 perga-
menaj folioj kun suma longo de 6,75
m kaj largo de 33 eentrimetroj.

Plenan regreson suferas la karte-
grafio dum la mezepoko. Tiutempe
oni kreas tute sensignifan nombron da
mapoj, kaj ankaü ili, sub la influo de
la kristana eklezio, estas konsiderinde
pli malbonkvalitaj kaj malpreeizaj,
kompare kun la mapoj el la helena
epoko. En ili estas plene forigita la
koneepto pri la sfera formo de la Tero.
öar tiutempe oni opiniis, ke gi havas
form on de ebeno, öirkaüata de maroi

Nur en la epoko de la Renesaneo
oni konstatas novan progreson en la
kreado de mapoj. Konataj estas el la
XIV-a jareento la tiel nomataj »Porto-
lanoj«. Ili aperas kiel prototipo de la
nuntempaj rnar-navigaciaj mapoj. En
la portolanoj estis prezentataj prcClP~
maroj, la respektivan kontinenton on~
prezentis nur per mallargai marbordaJ
strioj, turnante apartan atenton a~ ~a
detaloj laülonge de la marborda hmo
mem - golfoj, rokoj, insuloj, k. a.

Cirkaü la mezo de la XIV-a jareen-
ro la itala kartografo Fra-Mauro kre-
is mapon de la mondo .kiu lau versi-
mileeo superas la mapon de Ptolemeo.
sur la mapo de Fra-Maure estas tre
detale prezentitaj la Mediteraneo, la
Nigra Maro kaj la Kaspia Maro kun
la cirkauaj landoj. Rezulte de la gran-
daj geografiaj malkovroj je la fino de
la XV-a jareento kaj la komeneo de la
XVI-a jareento, la limoj de la konata
mondo plivastigis multoble. La unua
rnapo. sur kiu estas desegnita la Nova
Monde. estas ellaborita de Rjuis en
1508 jaro. Sur tiu Ci mapo. la Suda
Ameriko estas desegnita kiel aparta
kontinento, kaj la Norda Ameriko es-
tas ligita kun Azio, kiel gia nordori-
enta ekstremo. La mapo estas en ko-
nusa projekeio.

Grandan progreson tiutempe mon-
tras la kartografio en Nederlando. La
kartoxrafo Ortelij en la 1570. publikigis
kolekton da mapoj; gi konsistas el 53
mapoj, gravuritaj sur kupraj platoj.
La maparo distingigas per sia tre bona
prilaboriteeo. Cis la 1625. tiu ci maparo
havis 20 eldonojn. Sed la plej eminenta
nederlanda kartografo estas Merka-
tor (1512-1594). Li ne kontentigas
nri reeldonado de mapoj. sed rilatas
kritike al ili, korektas ilin kaj korn-
pletigas ilin per donitajoj el plej no-
vaj fontoj. Ciujn siajn mapojn li kreas
sur severe matematikaj principoj. pri-
laborante li mem kartografiajn pro-
jekeiojn. Unu el ili - Ja konforma ci-
lindra projekcio, nomata post kelka
tempo »Merkatora projekeio«, trovas
an kau nun vastan aplikon öe la ma-
raj kaj aeronavigaeiaj mapoj. Funda-
menta verko de Merkator estas la el-
1aborita de 1i maparo. eldonita post
lia morto.

Kune kun la transiro de la Ieüdisrno
a1 burga soeiorodo, aperis grandaj kaj
poteneaj statoi, kiuj kreis por si kon-
stantajn armeojn. Rapide evoluis kaj
perfektigis la taktiko öe 1a militop~:,:,--
cioj kaj 1a milit-tekniko. La kreataj gis

tiam etska1aj kaj en konsiderinda
grado skemaj mapoj ne p1u povis kon-
tentigi la postulojn de la armeo. Oni
komeneis senti grand an bezonon dc
deta1aj kaj preeizaj grandska1aj ma-
poj. En Francio, dum 1818-1882 j.
oni kreas mapon lau skala 1 :800000.
en Grand-Britujo dum 1791 - 1870 -
la mapon 1 : 63 360; en Rusio dum
1845-1863 - 1 : 126000; en Aüstrio-
-Hungario - 1 : 75 000 ktp. Kai ciuj
ci mapoj, kiel ni jam menciis, estis
ellaboritaj preeipe eelante kontentigi
1a bezonojn de la militarto.

Pri la periodo de evoluado de la
kapitalismo, karakteriza signo estas
ankaü la rapida kreskado de öiuj Ia-
koj de la naeia ekonomio, kompare
kun la antaüa soeiordo - la feüdi-
smo. La progreso de la industrio kaj
la kamp ara mastrumado. la rapida
kresko de la transporta konstruado -
vojoj kaj fervojlinioj, la utiligado de
la ekspluateblaj mineraloi, la planis-
mo de urboj kaj vilaäo], poste la uti-
lizado de la akvoforto por akirado dc
elektro kaj la irizaciado de la kultura-
ta zrundo, postulas specialain mapoin
kai planein lau ankoraü pli grandaj
skaloj. Kornence, tiui planoj kai ma-
poi arnnleksis rela.tive malzrandain re-
gionojn. Kune kun la pli intensa evo-
111::Jrlf) de la. nacia ekorlOmio en ka-
pitalismaj landoj, kai lastatemne pre-
eine en socialisrnai Iandoi. oni kreas
manein 1 : 5000 aü 1: 10000 kiui
amoleksas la tutan teritorion de la r'?-
spektiva lando. Tiaj maooi. ekzernole.
estas ellaboratai en Svislando, Bulga-
rio kaj multaj aliaj landoj.

Oni ellaboras planoirr lau grandai
skaloj por urboj kai vilaäo] kai ankaü
oor apartaj konstru-obiektoj. Oni el-
taberas ankaü Ia ti el nornatain kada-
strajn planein. per kiui estas indikata
la proprieto de apartaj bienoj.

Nun ni pritraktu pli detale la sub-
dividon de mapoj.
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Subdivido de la mapoj

La mapoj povas esti subdividitaj
precipe lau tri karakteriza]oj - skalo,
enhavo kaj destino.

Laüskale, la mapoj sin dividas je
tri grupoj.

1) Grandskalaj mapoj - tio estas
mapoj kun skaloj de 1 :S 000 gis
1 : 200 000.

2) Mapoj lau mezgrandaj skaloj _
kun skaloj de 1:200000 gis 1:1000000
kaj

3) Etskalaj mapoj - kun skalo pli
01 1 : 1 000 000.

Lau sia enhavo, la mapoj dividi-
g~s je universalaj-geografiaj kaj spe-
cialaj.

En la universalaj-geografiaj mapoj
estas prezentitaj la fundamentaj ka-
rakterizajoj de la natura aspekto - la
r~liefo de te ra surfaco, la hidrogra-
fio, grunde-flaura surfaco,k. a. Siapar-
t~, .la un.iversalaj-geografiaj mapoj sin
dividas je topografiaj kaj geografiaj.

La topografiaj mapoj prezentas
teran surf~con pli komplete kaj pli de-
tale. EI tio sekvas, ke ili devas esti
ellab~ritaj lau pli grandaj skalo], Kiel
maksl.mu~an skai on de la topografiaj
mapoj oni akceptas 1 : 200 000 alivor-
te tio. estas la universalaj-geografiaj
mapo] el la unua grupo - la grand-
skalaj. Akceptite estas, tarnen, ke an-
kau la topografiaj mapoj mem devas
esti dividitaj je tri grupoj - grand-
skalaj (1 : S 000 kaj 1: 10000), kun
mezgrandaj skaloj (1: 25 000 kaj
1 : 50 000) kaj etskalaj (1 : 100000 kaj
1 : 200 000).

La specialaj mapoj karakterizas sin
per tio, ke sur fono de la plena aü
generaligita enhavo de la universalaj
mapoj estas prezentitaj kun aparta si-
noptikeco iuj objektoj aü fenomenoj,

kiuj ne öiarn havas geometriajn kon-
turojn sur la tera surfaco, ekzernpjg.
te:nperaturo, pluvokvanto, denseco d~
lo~antaro, produktiveco de indu-
stno: la. kampara ekonomio, k. a. La
s?~clala]. mapoj estas. fiziko-geogra_
fiaj, . s.ocl-ekonomiaj kaj teknikaj. AI
la flZlko-geografiaj mapoj apartenas
Ia ge.ologiaj: ~a grundaj, Ia botanikaj,
la hldrolog1a], k. a. La soci-ekono_
miaj ampleksas politiko-administraci_
ajn mapojn, mapojn pri la logantaro
historiajn mapojn, mapojn pri la kUI~
tura evolucio kaj konstruado, k. a.
Finfin.e, .en fako de la ingenierartaj
rnapoj rn devas konsideri la mapojn
kun konstruarta enhavo, la specialajn,
armeiajn mapojn, la marajn mapojn, la
aeronavigaciajn, la agroreguligajn, k. a.

Lau sia destino .la mapoj povas
esti dividitaj je priinformaj, lernejaj,
arrneaj, turisrnaj, mapoj pri la vojoj,
k. a.

La mapoj estas dividataj ankaü
lau aIiaj karakteriza]oj. Ekzernple, lau
ilia ampelkso - mapoj de la tuta aer-
globo (mondmapoj) ,mapoj de apartaj
kontinentoj, de grandaj regionoj aü
tutaj statoj, de malgrandaj landregio-
noj, ktp. Grava karakterizajo estas an-
kau la projekcio, utiligata por la ella-
borado de la mapo. Lau karaktero
de la deforrnigo, la projekcioj sin di-
vidas je egalangulaj aü konformaj,
egalareaj auü ekvivalentaj, kaj arbitraj.

La diversaj projekcioj

En la egalangulaj projekcioj la an-
La infinitezimaj elementoj de la te ra
guloj ne deforrnigas, sed, allflanke.
deformigas la longoj kaj la surfacoj.
sfero estas prezentataj öe tiuj projek-
cioj per konservado de la simileco.
Tio signifas, ke elementaj rondetoj el
la terglobo estas prezentataj ankaü
kiel rondetoj, sed kun pli aü malpli
granda areo.

En la egalareaj projekcioj, la areoj
de la aprtaj desegnitaj figuroj evi-
dentigas proporciaj al la areoj de la
respektivaj figuroj sur la te ra surfaco.
Elementaj rondetoj el la terglobo es-
tas indikitaj en formo de elipso. Krom
tio, rondetoj el diversaj regionoj de la
terglobo estas prezentataj en diversaj
laü formo elipsoj, sed kun egala areo.

En la arbitraj projekcioj estas kon-
servita nek la egaleco de anguloj,
nek la proporcieco de aeroj. Tio si-
gnifas, ke elementaj rondetoj el
diversaj regionoj de la terglobo öe tiuj
projekcioj estas prezentataj kiel elip-
soj, diversaj lau formo kaj areo.

Lau la maniero de konstruado, ia
projekcioj estas azimutaj, cilindraj,
konusaj, polikonusaj, pseüdol.onusaj
kaj pseüdocilindra], multgradaj kaj
kondiöaj.

La azimutaj projekcioj sin dividas
je perspektivaj kaj neperspektivaj. Ce
la perspektivaj projekcioj, la projek-
ciado estas farata sur la projekcia
ebeno el unu projekcia centro.

De-ende de situo de la projek-
cia centro, la azimutaj perspektivaj
projekcioj sin dividas je:

1) ortografiaj - kiam la projekcia
centro trovigas je senfina distanco for
de la terglobo ,

2) stereografiaj - la projekcia cen-
tro trovigas sur la surfaco mem de la
terglobo ,

3) centraj - la projekcia centro
kongruas kun centro de la terglobo ,

4) eksteraj - la projekcia centro
trovigas ekster la terglobo, sed je eks-
trema distanco.

Allflanke. depende de sitracio
de la projekcia ebeno, la azimutaj per-
spektivaj projekcioj sin dividas je:

1) polusaj - kiam la projekcia
ebeno estas paralela kun ebeno de
la ekvatoro ;

2) ekvatoraj - la projekcia ebeno
estas paralela aü kongruas kun iu me-
ridiana ebeno ,

3) horizontalaj - la projekcia ebe-
no estas tangenta de difinita arbitra
punkto de la terglobo.
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Ce la azimutaj neperspektivaj pro-
jekcioj la mezurado estas farata ankaü
sur ebeno, trangenta je la terglobo
(cn poluso, en punkto de la ekva-
toro aü en arbitra punkte). tarnen, ne
lau I? vojo de projekciado, sed lau
difinitaj matematikaj reguloj. Tie ci
ni mencios nur la projekciojn de Pos-
tel kaj Lambert.

L? cilindraj projekcioj aperas öe
projekciado de la tera surfaco sur ci-
lindron, kiu tusas la terglobon lau ar-
bitra gran da cirklo aü tratranöas gin
perpendikulare; post la projekciado,
la cilindra surfaco disfaldas sin en
ebenen. Deoende de situacio de
akso de la cilindro rilate al la akso de
la Tero, la cilindraj projekcioj estas.
rektaj, transversaj kaj obIikvaj.

La konusaj projekcioj rezultas ce
proiekciado de la te ra surfaco lau ia
matematika lego sur konusan surfa-
con, kaj post la projekciado la konu-
sa surfaco disfaldas sin en ehenon.
Ankaü en tiu ci okazo .sarne kiel öe
la cilindraj, ni distingas rektajn, trans-
versajn kaj obIikvajn konusajn projek-
ciojn. Ni devas mencii, ke jam en la
antikvo, Ptolemeo kreis la tiel no-
matan simplan konusan projekcion.
Konusaj projekcioj estas prilaboritaj
de Lambert-Gaus, de la sovetiaj seien-
cistoj Kavrajski kaj Krasovski, kaj
multaj aIiaj.

Ce la polikonusaj projekcioj pro-
jekciado de la tera surfaco efektivigas
ne nur sur unu konuso, sed sur kelkaj
konusoj.

Ce la pseudocilindraj projekcioj la
paraleloj estas prezentitaj same kiel
öe la cilindraj projekcioj, kiel parale-
lai rektai linioj, kaj meridianoj, di-
ference de la cilindraj projekcioj, es-
tas prezentitaj en kurboj. EI la pseü-
docilindraj projekcioj plej konataj es-
tas la projekcio de la franca geografo
Sanson (1600-1677), kiu estas ekste-
rordinare simpla por konstruado. Oni
utiligas gin precipe por mapoj de la
ekvatoraj landoj. AHa pseüdocilindra
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projekcio estas Ia projekcio de Ia ger-
mana matematikisto Molweid (1774-
-1825?, Tiu ci projekcio estas egala-
rea. Tna projekcio estas tiu de Ia ger-
~ana kartografo Eckert (1906) A
kiu ~~tas konsiderinde reduktit~' d~~
formlgo de Ia unuaj du projekcioj.

EI la ps.eudokonusaj projekcioj plej
vastan aphkon trovis la projekcio de
la franca geodeziisto Bonn (1727-1795).

· ~fektive, tiu ci projekcio estas kre-
ita !a~. de Merkator, sed Bonn prila-
boris gm en detaloj kaj aplikis gin
por ellaborado de la rnapo de Francio
La ~sama projekcio estas utiligita an~
k':,u por la mapo de Europa Rusio
lau skalo 1 : 126000.

· Ce la grandskalaj mapoj estas uti-
h.gat~ la .tiel nomata poliedra projek-
~lO, .ce kiu la tera surfaco estas pro-
Jek~lata. sur Ia ebenojn de poliedro, la
prO~ekCI? .de Gaus-Krüger en meridi-
anaj strioj, k. a.

~iel oni vidas el öio dirita gis nun,
elekrado de konvena projekcio de-
orendas de la amplekso de mapo
de la situo de prezentata parto d~
Ia tera sufracn, de la destino dc
mapo kaj aliaj faktoroj.

Prezentado de Ia situacio kaj de
Ia reliefo

Grava"" problemo öe la ellaborado
de Ia plano] kaj mapoj estas la pre-
zentado de la situacio kaj de la reli-
efo de la tera surfaco.

·Sub .situac.io. oni komprenas öiujn
obiektojn, kiuj trovigas sur tera
surfac~. -:- flaüra kovraJo, hidrografia
reto,. c~uJ. specoj de konstruaJoj kaj
tekllIkaJ n!lledoj (vojoj, fervojoj, elek-
tro~o~du.kIloj, k. a.) kaj aliaj detalo!
;a~pnnclpe, .ciuj objektoj, sufiöe grad~

fJ I?or e.stI prezentitaj laüskale en
~ .a~oJ kaj mano], estas donataj lau
IlIaJ konturoj. Ciuj ceteraj objekto] es-
tas prezentataj per Ia tiel nomataj

konvenciaj signoj. Ekzempie ak .t . k . . . ,ceptl-
aj onvencia] signo], preskau kun .

t '. lll-
~r~aclaA slgn~fo, pri vojo], fervojaj Ii-

ruoj, l?glokoJ, specoj de konstruaJo'
aparta] a~boj, ~tp.Evidente estas ,k~
en ~lano! kaj mapoj lau grandaj
skalo] oni aplikas generale pli mal-
multe. da konvencta] signoj, öar öe ili
en. pli multaj kazoj, apartaj objek'
tOJ povas esti prezentataj lauskaIe k :
en. ~a mapoj lau mlagrandaj skaloj o~i
utiligas nur konvenciajn signojn.

Por prezenti reliefon de la t
s.urfac~ lau pli grandaj skalo], oni ~;i~
hg~SAdlversaJn metodojn. Ce la planoj
kaj ce la mapo] oni aplikas Ia meto-
don. kun h~nzontaloj aii izohipsoj. La
honzo~taloJ estas linioj, kiuj kunligas
punktoJn de la te ra surfaco kun egala
alt~co. La I?rezentado per horizontaloj
ebligas plej precizan kaj gustan pre-
zelltadon de reliefo de la tera sur-
faco. L~u planoj kaj mapo] kun hori-
zont~loJ .pova.s esti efektivigataj tras-
t~doJ ~aJ proJe~t.adoj de ingenierartaj
nme.do! r: .V?JoJ, fervollinio], baraj-
lago], rngaoioj, trafosado de kanaloi
~. a.; tr~s~udoj kaj efektivigoj de mi~
htO?er~cIOJ, urbanlSmaj transtudoj kaj
de~ldoJ, ekonomiaj kaj sciencaj espIo-
rOJ, k. a.

I?ua maniero por nrezentado de
reltefo ~e I~ tera surfaco estas per
streketo]. Tlamaniere Ia reliefo estas
donita tre konkrete kaj plastike, ta-
rnen, Ia mapoj kun streketoj ne ebli-
gas aI ni indiki aItaJojn de arbitraj
?unkt.oj de tera surfaco kaj fari
IllgellIerartajn trastudojn, ktp.

T.ria maniero estas per ombroj ce
,:,ert:~aIa aü obIikva lumigo. Ankaü
tiu CI metodo donas plastikecon en
prezentlra rel!efo, sed gi ne ebligas pli
precizan mallIpuladon per mapo.

Kvara metodo estas Ia tiel nomata
kolora skaI~. Ekzistas tre multaj spe-
cOJ de skalo], La plej ofte aplikataj es-
tas.: Ia verda por Ia plej malaltaj lokoj
kaj ebenoj, kaj la ruge-bruna - por
Ia montoj kaj Ia montosuproj.

Ciu el la menciitaj metodoj havas
siajn avantagojn kaj mankojn. Pro la
precizeco, kiun donas la prezentado
de reliefo de la te ra surfaco pere
de horizontaloj, ordinare tiu öi mani-
ero estas kombinata kun iu el la aliaj
manieroj. Ekzernple, ekzistas mapoj,
en kiuj te ra surfaco estas prezentita
per horizontaIoj kaj ombroj, en triaj
- per horizontaloj kaj koIoroj ktp.

Ellaobrado de originalaj planoj kaj
mapoj

La planoj kaj mapoj estas ankaü
originalaj kaj derivaj. Originalaj estas
tiuj pIanoj kaj mapoj, kiujn oni eIla-
boras senpere surbaze de geodeziaj
mezuradoj, kaj la derivaj mapoj -
surbaze de kartografia prilaborado de
materialoj el originalaj mapoj. Ordi-
nare la planoj estas originalaj - kiel
rezulto de senperaj mezuradoj.EI in-
ter la mapoj, originalaj estas ordinare
tiuj lau pli grandaj skaloj. En la pasin-
teco la originalaj mapoj estis ordinare
lau skaloj 1: 100000, 1: 75 000 aü
1 : 50 000, poste - lau skala 1:25 000,
kaj en la nuna tempo - lau skaloj
1 : 10000 aü 1 : 5000.

Tie Ci ni pritraktos nur ellabora-
don de la originalaj planoj kaj mapoj;
tiamaniere ni donos inforrnojn pri
geodeziaj metodoj por ilia kreado.

Por ellaborado de originalaj pla-
noj kaj mapoj, an tau efektivigo de
la detalaj geodeziaj mezuradoj de
situacio kaj reliefo de la tera sur-
faco, necesas krei la tiel nomatan geo-
dezian fundamentan reton, kiu estas
laüplana kaj laüalteca. Vere, la pla-
noj ampleksas ordinare malgrandajn
regionojn el respektiva lando, plej
ofte izolitaju unu de la alia, sed la ori-
ginalaj mapoj lau grandaj skaloj
1 : 5 000, 1 : 10000 aü 1 : 25 000 am-
pleksas la tutan teritorion de respekti-
va lando. Pro tio. Ia fundamenta geo-
dezia reto devas etendigi sur tuta
lando.
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La plana geodezia reto kreigas perc
de Ia tiel nomata triangulacio. La tri-
angulacio prezentas reton da triangu-
loj, kies pintoj estas 1:1 triangulaciaj
punktoj. Ordinare la trianguIacio sin
dividas je 5-6 kIasoj. En Ia triangu-
Iado eI Ia unua klaso, la trianguIaciaj
punktoj distancas meznombre je 30
kiIometroj unu de Ia alia. En tiu tri-
anguIacio oni mezuras Ia horizonta-
lajn angulojn en öiuj trianguIoj per
precizaj teodolitoj, Ia ceIdirektado es-
tas efektivigata pere de IumsignaIoj.
Krom tio, en Ia unuakIasa trianguIacio
oni mczuras ankaü respektivan nom-
bron da bazoj per heIpo de invariaj
(ne sangigantaj de Ia temperaturo)
dratoj: öe tiu metodo estas necesa
preskaü absoIuta precizeco (ne mal pli
01 1 : 1 000000, tio estas je 10 km da
longo estas pcrrnesata meznombra
eraro de 1 C:TI). Pere de egali ;o de
ti el nomata metodo de Ia plej maI-
grandaj kvadratoj kaj kalkulado, estas
ricevataj la rektanguIaj ebenaj koor-
di-ia+oi de unuaklasaj triangulaciaj
punktoj. Post tio, Ia unuaklasa trian-
guIacio densigas iom post iom kun
triangulaciaj pun ctoj de Ia dua, tria
ktp. klasoj, gis la momento. kiam oni
ricevos la necesan densecon. Ekzem-
ple, por la mapo 1: 25 000 necesas
punktoj, kiuj devas distanci inter si
meznombre je 5 km., kaj por la mapoj
1 : 10000 kaj 1 : 5 000 - je 2-3 km.
Depende de la akceptita grandskala
mapo de lando (1 : 5 000, 1: 10000
aü 1 :25 000) densigas respektive la
triangulacio sur la tu ta teritorio. Por
ellaborado de planoj lau pli grandaj
skaloj (1 : 2 000, 1 : 1 000, 1 :500 ktp.)
Ia triangulacio densigas plue nur en
Ia respektivaj regionoj, atingante di-
stancon inter punktoj je 0,8- 1 km.

Lastatempe oni utiligas la tiel no-
matajn elektrooptikajn telemezurilojn
por mezurado de longoj de la tri-
angulaciaj punktoj, kaj en iuj kazoj
por mezurado ankaü de la bazoj.
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La alteca fundamentreto estas krc-
ata similmaniere. U nue oni surmetas
la tiel nomatan nivelan reton de la
unua klaso , en gi la mezuradoj efekti-
vigas per precizaj niveliloj kaj invaraj
gradigitaj latoj. Prenante kiel elir-
punkton la tiel nomataj pegelaj sta-
eioj (mareografoj), per kiuj oni fik-
sas la meznombran nivelon de
maro, pere de la nivelado oni difinas
la supermarajn altojn de nivelpunk-
toj de la unuaklasa nivelacio. Post tio.
la unuaklasa nivelaeio densigas per
nivelaciaj linioj de la dua, tria kaj
kvara klasoj gis momento, kiam oni
atingas la neeesan denseeon de nive-
laciaj punktoj. Fine, ordinare per la
ti el nomata trigonometria nivelado
oni difinas la altojn ankaü de öiuj
triangulaciaj punktoj.

La triangulacio, tarnen, en pli mul-
taj kazoj, ne sufiöas por efektivigi de-
talan mezuradon por rieevi la respek-
tivan planon aü mapon. En pli multaj
kazoj, neeesas surmeti reton da poli-
gonoj, ligitan kun la triangulaciaj

. punktoj. La denseeo de la poligona
reto dependas de la skalo de mapo
de la aplikata metodo de detalmezu-
rado, k. a. Depende ankaü de la me-
todo de mezurado, oni uitiligas la po-
ligonajn punktojn aü la poligonajn la-
terojn.

Metodoj por la mezurado

Por ellaborado de originalaj planoj
kaj mapoj, aü pli guste dirite, por fari
la mezuradon. oni utiligas diversajn
metodojn.

Ce mezuradoj lau plej grandaj
skaloj 1: 200, 1: 500 gis 1: 1 000,
aplikataj preeipe en logloko]. oni
utiligas la tiel nomatan rektangulan
metodon. Lau tiu ci metodo, la deta-
laj punktoj estas difinitaj per abseisoj
kaj ordinatoj per helpo de la tiel
nomataj angulprismoj, utiligante la po-
ligonajn laterojn kiel abscisajn aksojn.
Tiu ci metodo donas, tarnen, nur
situaeion de la respektiva teritorio. Se
necesas prezenti an kau la reliefon de

tera surfaco, oni devas utiligi suple.
mente iun alian manieron de mezu.
rado.

Alia metodo de mezurado, kiu
trovas vastan aplikon, precipe por la
skaloj 1: 1 000, 1: 2 000, kaj ee
1 : 5 000, estas Ia tafiimetria, Lau gi,
oni utiligas la tiel nomatajn tahimetro.
teodolitojn. Kun i1i oni ekstaras sur la
poligonaj punktoj kaj mezuras la di-
rektojn kaj la vertikalajn angulojn,
kaj lau optika maniero - la distan-
cojn gis detalaj punktoj. La rezul
tojn oni enskribas en specialajn notli-
bretojn (jurnalojn) kaj poste en la
kancelario, per respektiva surmeto
oni rieevas la deziratan planon aü ma-
pon. Lastatempe, anstataü la ordina-
rajn tafiimetro-teodolitojn oni utiligas
precizajn reduktajn tafiimetrojn. kia
estas, ekzemple, la tiel signita Redta
002 de la fabriko Carl Zeiß- Jena, per
kiu la distaneoj gis detalaj punktoj
estas mezurataj kun granda precizeco.
Tiel, tiu ci metodo povas esti utiligata
ankaü por mezuradoj de plej grandaj
skaloj.

Tria metodo, utiligata precipe por
kreado de originalaj mapoj lau ska-
loj 1: 5 000, 1: 10000, 1: 25 000,
1 : 50 000 kaj malpli grandaj estas la
menzula. La menzula metodo efektive
prezentas grafikan tafiimetrion. car
lau gi plano aü mapo estas de-
segnataj sur la loko mern. Lau tiu me-
todo, oni utiligas menzulon kaj kipre
gelon. Sur la bone platigita menzulo-
paperfolio pere de kipregelo oni
desegnas la direktojn al detalaj
punktoj, Samtempe kun tio. per ki-
pregelo oni mezuras la vertikalajn an-
gulojn kaj la distaneojn gis ili. Tiama-
niere oni ricevas signitajn sur la pa-
perfolio la celumitajn detalajn punk-
tojn kun iliaj altoj. Sur la loko mem dc
operacio, la topografiisto prezentas
la reliefon de la tera surfaco, deseg-
nante la horizontalojn kaj la situaciou-
kunligante la respektivajn detalai!'
punktojn aü surdesegnante la necesajü
konvenciajn signojn.

Ciuj öi menciitaj metodoj ankaü
en la nuna tempo estas aplikataj,
kvankam konsiderinde limigite, por
ellaborado de originalaj planoj kaj
mapoi. En la nuna tempo, tarnen, plej
vastan aplikon tiucele trovas la foto-
grametrio.

La fotogrametrio

La fotogrametrio havas kiel taskon
doni la formon kaj la grandecon de la
prezentita sur fotobildo objekto,
tio estas transformi la fotobildon, kiu
prezentas eentran-perspektivan bilden.
en rektangulan. per kiu oni e1laboras
planojn kaj mapojn. La fotogrametrio
estas aplikata en multaj sferoj de la
scieneo kaj tekniko, sed plej vasta
estas gia apliko por ellaborado de
planoj kaj mapoj.

Depende de la loko de fotado,
oni distingas teran kaj aeran Iotogra-
metrion, kaj depende de tio, öu por la
ellaborado de plano aü mapo
estas utiligataj unuopaj fotobildoj aü
paraj (duopaj) fotobildoj, ni havas
unubildan kaj dubildan fotograme-
trion. La dubildan fotogrametrion plej
ofte oni nomas stereofotogrametrio.

La stereofotogrametrio estas bazita
sur la principo de la tiel nomata
plastika, reliefa stereovidado de la
homo. La homo rigardas objek-
tojn per du okuloj, kiuj distancas
inter si je proksimume 64 milimetroj
En la du okuloj estas rieevataj du
bildoj de objektoj, kiuj difereneas
unu de la alia. Tiuj öi du figuroj kun-
Iandigas en unu reliefan, plastikan fi-
guron, dank' al kio ni povas jugi pri la
relativa distaneo de la rigardataj de
ni objektoj. Sekve de la mal gran-
da distaneo inter la okuloj, no-
mata bazo, kaj ankaü sekve de aliaj
kaüzoj, la stereoskopa vidpovo de la
homo estas limigita. Pere de artefarita
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pligrandigo de la bazo gis kelkeentoj
da metroj kaj pli, kaj dank' al utili-
gado de optikaj instrumentoj por ri-
gardado, la stereoskopeeo, tio estas
plastikeeo kaj reliefeeo, pligrandigas
multoble. Tio, kornpreneble, ebligas
ankaü konsiderindan plibonigon de la
precizeeo.

Ce la tera stereofotogrametrio oni
utiligas la tiel nomatajn fototeodoli-
tojn, kiuj prezentas kombinon de
teodolito kaj fotokamero. Pe re de
teodolito oni faras neeesajn geode-
ziajn mezuradojn kaj pere de la foto-
kamera - la fotogrametriajn foto-
bildojn. La tiamaniere rieevitaj paroj
da totobildoj estas prilaborataj en
specialaj aparatoj, nomataj stereoaü-
tografoj. Ob servante la stereoskopan
bildon de fotita loko, la opera-
cianto., movante per ambaü manoj la
mane-manipulatajn radojn por absciso
kaj ordinato. kaj per sia piedo - la
piede-rnanipulatan sraubingon por al-
ankaü la horizontalojn. Preeipe en la
teco, desegnas kiel la situacion, tiel
prezentado de reliefo de tera sur-
faeo oni efektivigas multe pli grandan
preeizeeon 01 pere de öiuj eeteraj
metodoj de mezurado.

La fotobildoj ce la aera foto grame-
trio estas farataj per specialaj aero-
kameroj, kiuj lastatempe estas plene
aütomatigitaj. La fotado estas farata
sur filmo kaj ampleksas tutain regio-
nojn.

Ce ebenaj landregionoj oni utiligas
la unubildan fotogrametrion, öe kiu la
fotoj estas utiligataj unuope ..Per prila~
borado en specialaj aparatoj, nornatai
fotogransformatoroj oni rieevas la
tiel nomatajn fotoplanojn aü fotoma-
pojn. En la fotoplanoj kaj la fotorna-
poj estas prezentita situaeio ~ per
tia riöeco, kia estas neebla lau la
aliaj metodoj de mezurado. En tiu ci
okazo, tarnen, mankas la bildo de
reliefo de la tera surfaco, Por ke
ankaü gi estu ricevita, ordinare la
fotomapoj . estas kompletigataj lau la
menzula metodo.
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La aera stereofotogrametrio utila-
gas duoblajn fotojn, kiuj interkovras
sin ordinare 60-65 %. La duoble am-
pleksitaj partoj povas esti observataj
ste.reos~ope kaj el ili oni ricevas pla-
nojn au mapojn kun prezentita si-
tuacio kaj reliefo de landregiono.
Por ~l1aborado de planoj kaj mapoj el
aeraj stereoparoj, konstruitaj estas
~ultaj .specoj da aparatoj, bazitaj sur
diversa] konstruaj principoj, en la
Germana Demokratia Respubliko, la
Germana F~deracia Respubliko, Svi-
slando, Italio, Sovet-Unio, k.a.

Mi devas emfazi ankoraUfoje, ke
en la nuna t.empo la originalaj mapoj
estas. kreata] ekskluzive lau fotogra ..
metriaj metodoj Mi citos ekzem plon
el mia patrujo - la malgranda lando
Bulgario.

. ~a definitive ellaborita, antaij 20
jaroj, mapo 1: 25 000 estas f .
pro!<.simume 70% lau fotogram~~~~a
mall1e~o. Parto de la montaro . a
Bulgan~ estas fotitaj lau tere-i ten
gra!lletna rnaniero, la ebenajoj _ 0 0-

ap!lkado de 1~ unubilda fotogramefrf~
kaj kompletIgo lau la menzula
todo Ali.': parto de la mon taro ~~~
mo~tetonca) regionoj estas ellabo~
ritaj pere de la aera stereo - f t

tri k 0 0-grame no aj nur cirkau 30oft est
ellaboritaj entute lau la menzuola as
t d K' . rne-o o· aj tio estis antaü 20-35 iaroiJ.

En la fa ra ta nun mezurado d
Bulgario lau skalo 1 : 5 000 la aera ste~
reo.fotogrametrio trovas plej vastan
aph!<.on. Jam pli 01 80 % de la mezu-
radoj estas farataj fotogrametrie kai
nur 20 % - lau la menzula metodoJ

kaj la tendenco estas al senhalta re-
duktado de tiu ci lasta pro cento.
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TRI VETURLARGAJ AÜTO$OSEOJ

(Mirosaw Kossakowski, Varsovio, Pollando)

1. Difino de triveturlarga soseo

La triverturlaga §oseo estas soseo kun unu dudirekta veturejo
posedanta tri veturlargojn. Du eksteraj largo] estas destinataj por kontraüaj
irsencoj kaj meza veturlargo estas utiligota nur por preterpasado. La
kverprofilon de la tri veturlarga soseo montras la figura 1.

I12.5 1" .]'.3,52
• m" N

~kstemi \::st&za vetllr/a;;--:-.
vetl1r1ar§oj au/es por preterpasi

Fig. 1. Kverprofilo de triveturlarga aütososeo.

Preterpaso sur duveturlarga soseo .sen limigo de videbleco, okazas
nur en la momente kiam proksimigantaj aütoj trovigas sufiöe distance.
Kontraüe. sur la trilarga soseo. preterpasado realigas samtempe kun
malsamdirekta trafiko, se nur la mezan veturlargon ne okupis ia aüto
sekvanta da la mala irsenco.

Konstruado de la tri veturlargaj soseoj estas ankoraü diskutebla. Gis
nun oni konstruis ilin kiam trafiko superis kapaciton de la du veturlarga
soseo sed ne sufiöis por kvarlarga veturejo.

2. Vojkapacito de la triveturlarga soseo

Pro tio ke la preterpasado sur la triveturlarga soseo povas okazi pli
ofte 01 preterpaso sur la duvetularga soeso, vojkapacito de la triveturlarga
soseo estas pligrandigita 1,5 gis 1,7 - oble, kompare kun la du veturlargo].
havantaj similajn trafikajn kondiöojn, Komparan kapaciton de soseo en
ebena tereno montras la tabelo 1.


