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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.
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Tabelo "1
Projekta vojkapacito de du kaj tri veturlarga] soseoj

Vojkategorio

j
Projekta vojkapacito de öiu] veturlargoj, en du direktoj, veturilo]

per horo, dependante de largeco de unu veturlargo
-----

3,75m 1-3,50 m-I-3,00 m -1-2,75 -;-1 -2-,5-0-

, 8.10-950 I 750-8;0 I 600-700 I 550-650 I 500-600
1300-1600 1100-1450 900-1200 800-1100 750-1000 IDu veturlargoj

Tri veturlargoj

La sosea kapacito estas ligita kun rapideco de vojagantaj aüto]. Por
la tri triveturlarga vojo la plej konvena rapideco estas 80-90 krn/h. La
figura 2 montras funkcion de la kapacito de unu veturlargo rilate al rapideco.

C)'

~~ .3000 r---,--'-'--T':';-:--T--'--'''''--'''''--''''''''''~C)
~ ~ 2500 t---l_-L..--+--+lli~~~
~"=:~~2000r--r~r--r~~:f~t:~~
:~ 1500 -_ •..•.

"l::j.
C) ~ 1000 t--;~-+--t--t--+--+

"1...::; ••••••

.~ ~ 500 rt~--+--t--t--+--+-~-+-~~It::l •.••..•
Sl...~ DL...----'--"-----L_...L-.---1_....L.._L--L_W
# ~ 0 10 20 30 't0 50 50 70 90 .90

Rapideco km//}

Fig. 2. Kapacito de unu veturlargo riIate al aütorapideco,

Evidentigas, ke maksimuma kapacito de la triveturlarga soseo estas fiskita
je c. 2000 aütoveturiloj dum unu horo. Tiu eifero estas pli granda 01 la
ciferoj de la tabelo 1, öar ili indikas valorojn uzatajn nur por projektado.

La kapacito estas ligita kun gusta markado de pavimo. Du strioj
dividis la veturejon je tri largoj, pli separante la aütocirkularon. En la
figura 3 estas prezentitaj laiilongaj markoj blanke pentritaj sur la pavimo.
Estas rimarkebla fakto, ke la tangantoj de la vojo posedas tri largoin.
dum la girejo - nur du Iargojn. Tio ebligas sekuran trafikon de aiitomobiloj

3. Rekonstruo de duveturlarga vojo je tri laröo]

Unuhora vojtrafika intenseco superiganta 600-800 aütoi ekzista ka-
pacito po hore decidigas la rekonstruon de duveturlarga vojo je tri
largo], kondice ke preterpasa videbleco estos atingebla laülonge de la
tuta vojo.

La pJej simplan metodon de Ja rekonstruo je tri veturlarga vojo
montras Ja figura 4. La veturejo estis plilargigita de 7,0 m gis 10,5 m. kaj la
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Fig. 3. Laiilongaj markoj (pentritaj blankaj strioj) sur pavimo de tt i
veturlarga girejo.

a)

~
b) .(--_---'~~~~---,/'

Fig. 4. Ekzernpla rekonstruo de duveturlarga soseo je tri Iargo].

novan pavimon oni konstruis sur ekzistaj sosebordoj. La novaj sosebordoj
estis formitaj ekster e de la malnova vojplanko.

4. Rekonstruo de triveturlarga vojo je kvar largo]

Se la trafika intenseco superas 1000-1600 aütoj po hore, tiam estas
motivigata la rekonstruo de vojo de tri gis kvar veturlargoj. Metodoj de la
rekonstruo estas prezentataj en la figura 5. Ili simple pruvas, ke la tasko
estas facila kaj nemultekosta.

La plej malspeziga investo estas rekonstruo de la veturlargoj
ie du vetureioi. pere de mallarga apartiga striego 1,5-2,0 m (figuro 5 b. c)·
Tiel ofte oni rekonstruis, laü tiu metodo, vojojn en Usono. Kroma avantago
de tiu konstrua metodo ekestas en kazo de manko de sufiöa tereno, kio
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ku~i~e .o~azas sur suburb~j ~eritorio)-. La mallarg.a apartiga striego dcva,
est.l hmlgtta. per suprenleVl~aj randajo]. .kontrastigantaj la veturejojn k-llstnegon. Plej ofte la. mallarga apart!ga striego havas paviman kovrajon, car
la herbokov~ltan ~tnegon meze de sosea vojplanko, oni maltaeile flegas pro
I~ peza trafl~o km .maIheIpas. la propran flegadon. Se la veturejoj havas
biturnan pavimon, tiam la stnego devas havi blankan betonan koVrajo:l
kontrastantan kun la nigraj vojveturejoj. '

Fig. 5. Ekzempla rekontsruo de triveturlarga öarsoseo je kvar lagoj.

Antaüvidante baldaüan rekonstruon de la trilarga vojo je kvar
veturlargoj. oni devas konstrui la mezan veturlargon kiel facilmovan kaj
malfortan pavimon, kiu post la rekonstruo servos kiel aparti 3a striego
(figuro 5 d). Tiun striegon oni povas herbosemi, sed gi devas havi la
suprenlevitajn randajojn.

La plej perfektan metodon de la rekonstruo formas la kvarvetur-
larga vojo apartigita po duveturejoj (saütososeegae tapo). Du ekzistaj
veturlargoj kreas novan unuopan veturejon. La restinta veturlarQ"o
flankas la apartigan striegon kai poste gi povas esti detruita (rornpita}. La
duan veturejon konstruas tute sendepende de la unua. kaj la öefa
avantago estas. ke la trafiko ne malhelpadas dum la konstruado. La figu;:o
Se nrezentas tiun tipon de la kvarveturlarga soseo . gi estas speciale rel:o-
mendata sur eksterurbaj terenoj.

5. Konkludo

Öisnunaj spertoj montras, ke la triveturlargai soseoi estas plei
konvenaj en kondiöoj de preskaü tuta preterpasa videbleco kaj durn la
vojtrafika intenseco oscilanta proksime de maksimuma kapacita Iirno. .

Sekurigo de tiuj kondiöoj povas esti efektivigita sur eksterurbaJ,
rnalaltajaj, ebenaj terenoj, ne influigintaj de suburba vojtrafiko.
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