Књига о планинарству

ЧИТАЊЕ КАРАТА И ОРИЈЕНТАЦИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКЕ ВОДИЧЕ

Сналажење у простору је једна од основних вештина којом мора овладати сваки планинар, а нарочито
планинарски водич. Неопходно је знати где се налазимо, где је наше одредиште и на који начин можемо до
њега стићи. Зато морамо знати читати карте, одредити стране света, пронаћи своју стајну тачку,
тачку путању и
одредиште на карти и у природи,, вршити мерења на карти и у природи, кретати се уз помоћ GPS уређаја... О
тим вештинама говори наредно поглавље.
Велику улогу
логу у оријентисању у природи има сналажење на географској карти. Зато причу о
оријентацији у природи започињемо са елементима картографије.

Читање карата
Облик и величина Земље
Облик Земље је последица деловања силе гравитације и њој супротне центрифугалне
центрифугалн силе условљене
ротацијом Земље. Веома је сличан облику троосног ротационог елипсоида. Ипак ово геометријско тело, које
се до скора користило при интерпретацији не одговара у потпуности облику Земље, и њега је у научним
круговима заменио нови приближнији облик - геоид.. Ротација Земље ствара екваторијална испупчења, тако
да је екваторијални промер за 43 km већи од промера између полова
полова. Највеће локалне девијације на
стеновитој Земљиној површини су Монт Евере
Еверест (8848 метара надморске
е висине), и Маријански ров
ро (10911
испод површине мора). Стога, у поређењу са савршеним елипсоидом, Земља има толеранцију од 1:584 или
0,17 %, што је за 0,22 % мање од толеранције дозвољ
дозвољене
ене у једној лопти за билијар. Због испупчења,
најудаљенија тачка од центра Земље је у ства
ствари планина
анина Чимборазо у Еквадору.Приликом израде географских
карти узима се да је облик земље елипсоид или лопта (код карти ситније размере, нпр. карте света).

Појам географске карте
Географска карта је специфичним знацима нацртана, умањена, генералисана и по одређеном
математичком закону на равни конструисана слика целе земљине површине или неког њеног дела, која
указује на географски размештај и узајамне односе одређених природних и друштвених објеката, појава и
чињеница. Реч карта потиче од латинске речи ''c
''charta'' која је имала првобитна значења: писмо, саопштење,
исправа итд. Од 14. века
ека се употребљава у данашњем смислу. Уместо речи карта употребљава се и реч мапа.
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Врсте карата
Географске карте се могу делити према величини картиране територије, географске средине, размери,
садржају и намени.
Према садржају разликујемо опште и специјалне карте.
Према намени карте делимо на: школске, војне, саобраћајне, туристичке, историјске, геолошке,
политичке, климатске, привредне, карте насељености, карте за планинарску оријентацију итд.
Према размери од које зависи тачност, богатство и детаљизација приказаног садржаја карте се
разврставају на:
•
•
•

Карте крупне размере (крупноразмерне карте)
Карте средње размере (средњеразмерне карте)
Карте ситне размере (ситноразмерне карте)

Карте крупне размере су планови и топографске карте.
Планови су карте малих делова Земљине површине или чак појединих објеката (насеља, привредних
објеката, парцела, атара и др.) чија је размера најчешће до 1: 10000
Топографске карте се раде у размерама до 1: 200 000. Оне су најпогодније за кретање и рад на терену. За
планинаре су од највећег значаја.
Рељефне карте приказују терен у три димензије.
Скица
Слика земљишта, приказана само са неколико топографских знакова и линија, а рађена са једне или више
стајних тачака, назива се скица. Скица се ради у приближном размеру, оценом од ока, тако да растојања и
углови који се не мере немају тачност размере. При изради скице размер се постиже на тај начин што ми,
ценећи од ока, задржавамо међусобни однос растојања. Објекте уносимо одговарајућим топографским
знацима, а земљишни облици приказују се са неколико хоризонтала које нам приближно дају изглед тог
земљишта.
За израду скице потребно је имати оловку (по могућству у више боја), хартију, лењир и евентуално бусолу.
Скица треба да задовољи следеће услове: да је једноставна, да није претрпана детаљима, да је јасна, да је
верна и да се све оно што се црта провери.

Елементи географске карте
Елементи географске карте су математички, географски и допунски.
У математичке елементе се убрајају:
o
o
o
o

Размер карте
Пројекција карте односно географска координатна мрежа
Геодетске тачке
Оквир карте

Географски елементи су елементи садржаја карте.
Допунски елементи су исписани називи, бројеви, оквирни и ваноквирни садржај.
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Размер и размерник
Однос у којем стоје растојања између тачака на карти према растојањима у природи назива се
размера или размер карте. Означавање
авање размере карте може бити тројако:
Бројним изразом у виду размере или разломка (нпр: 1:50000, 1:2 000 000)
Графички - у виду размерника
У виду објашњења (нпр: 1 цм на карти = 1000 метара у природи)
У крупноразмерне карте најчешће се убрајају све карте размера крупнијих од 1:200 000, укључујући и
ову размеру. Овде спадају планови (од 1:100 до 1:10 000) и топографске карте (од 1:5000 до 1:200000). У карте
средњих размера увршћују се карте размера од 1:200 000 до 1:1 000 000 закључно, а све оне ситнијих размера
од 1: 1 000 000 сматрају се ситноразмерним картама.
Размера карте означена на карти у виду граф
графичке
ичке конструкције назива се графичка размера или
размерник.. Сврха размерника је да се избегне прерачунавање растојања из природе у растојања на карти и
обрнуто. Линијски или прости размерник (постоји и сложени, трансверзални) је у ствари дуж издељена неком
одређеном графичком величином на једнаке делове. Под појмом основе размерника обично се подразумева
крајњи леви поделак размерника који је издељен на ситније делове (најчешће на десет, ређе на пет), зависно
од дељивости бројне вредности основе размерника. Деоба основе размерника има за циљ да се повећа
тачност претварања линијских дужина и растојања са карте у дужине и растојања у природи, и обрнуто.
Графичка тачност размере карте зависи од врсте и квалитета прибора (шестара, лењира и сл.) и извежбаности
и прецизности лица које туу рању врши. Сматра се да је 0,2 мм природна вредност графичке тачности.
тачност На карти
размере 1:25 000 0,2 мм има вредност од 5 метара у природи.

Линијски размерник на топографској карти Војно-географског института
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Примери линијских и трансверзалних размерника

Географска координатна мрежа
мрежа, географска ширина и дужина
Географску мрежу чине упоредници и
или
ли паралеле и подневци или меридијани.
меридијани Служи за одређивање
положаја тачака на Земљиној површини.
Меридијани су замишљене полукружнице које повезују северни и јужни пол. Сви су исте дужине и
пружају се правцем север-југ.
југ. Од 1884. године почетни меридијан је Гринички меридијан. Паралеле су
међусобно паралелне кружнице које повезују исток и запад. Екватор
ор је најдужи упоредник који Земљу дели
на северну и јужну полулопту.
Географска ширина је лучно растојање неке тачке од екватора према северу или југу, максимално 90°.
Географска дужина је лучно растојање неке тачке од гринича према истоку или западу максимално
мак
180°.

Пројекција карте
Израдити карту значи приказати слику са криве Земљине површине на равну површ. Немогуће је на
карти приказати Земљину површину без деформација. Картографском пројекцијом сматра се не само
геометријски већ и сваки други условн
условни
и начин пројектовања тачака са математичке (сфероидне или сферне)
Земљине површи на равну површ – карту. Тежња за избегавањем или смањењем деформација слике
Земљине површине на карти или да се задовољи потреба решавања практичних задатака допринела је
разради
ади великог броја картографских пројекција. Топографске карте Србије које планинари најчешће користе
рађене су у Гаус-Кригеровој
Кригеровој пројекцији.
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Ваљкаста (цилиндрична) пројекција: поврина Земље се пројектује на
замишљени цилиндар који додирује Екватор или неки други упоредник.

Конусна пројекција: Земљина површина се пројектује на замишљену купу која
додирује или сече површину земље.

Геодетске тачке
Геодетске тачке чине математичку основу карте. То су у ствари полазне тачке од којих се врше мерења
на земљишту.
ту. Означене су трајним каменим, бетонским или металним белегом који има одређен географски
положај и надморску висину. С обзиром на примењену геодетску методу и улогу геодетске тачке се називају:
астрономске, тригонометријске, полигонске и нивелманске тач
тачке (репери).

Оквир (рам) карте
Линије које оивичавају садржај карте чине њен оквир. Унутрашњи оквир је скоро увек нацртан танком
линијом, спољашњи оквир је најчешће уцртан дебљом линијом. Између та два оквира уметнута је степенска,
минутна километарска или нека друга подела која служи одређивању прецизнијем одређивању положаја
тачака на карти.. Топографске карте по правилу у оквиру имају и бројчане податке о меридијанима и
паралелама, правоуглој координатној мрежи
мрежи,, називе који лист карте повезују са другим листовима
л
исте карте
и податак о усвојеном почетном меридијану.

Оквир карте
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Картографски знаци
Графички елементи помоћу којих се на карти приказују разноврсни географски објекти, природне и
друштвене појаве и чињенице називају се картографски знаци. То су устаљени знаци који су код свих држава
слични. Усвојени знаци за означавање појединих објеката су слични објектима у природи које представљају.

Сличност је постигнута изгледом објеката гледаних одозго (мост, пруга), са стране (ђерам,
ветрењача)
а) и на основу својстава или особина (рудник, бања). Већина објеката се на карту не може
уцртати у размеру, већ се уцртава условљеним топографским знацима.

Облик и величина знакова за карте размера 1:25 000 и 1:50 000 су исти, а то су карте које планинари
најчешће користе. За размер 1:100 000 у неким случајевима постоји разлика.
Тачан положај објеката приказаних знацима на карти одређен је:
•
•
•
•

Код знакова који имају облик правилне геометријске слике (круг, квадрат, правоугаоник,
троугао), центром слике;
Код знакова
накова који имају облик геометријске слике са основом (споменик, фабрички димњак)
средином основне цртице;
Код знакова са укрштеним цртицама без основе (усамљени гроб) пресеком цртица;
Код знакова код којих постоји вертикална цртица и сенка (религиозни знак, бунар са ђермом),
тачком пресека вертикалне цртице и сенке.

У прилогу се налазе картографски знаци за топографске карте

Представљање рељефа на картама
Чак и ако занемаримо његов значај за планинаре, рељеф је свакако један од најважнијих и
најзначајнијих
ијих географских елемената који се приказује на картама.Облици рељефа имају поред ширине и
дужине и трећу димензију – висину. Зато је приказивање рељефа на равни – карти увек представљало
посебан проблем. Да би се рељеф на карти представио пластично, са св
свим
им његовим морфолошким одликама
постоји више метода. Најважнији су: метод изохипса, метод шрафа, метод сенчења и метод боја
(хипсометријска скала). Метода шрафа даје пластичан приказ нагиба терена, али знатно оптерећује карту и на
савременим картама се веома
ма ретко користи. Метода сенчења се као основна метода примењује на оном
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картама на којима представљање рељефа и није превасходни задатак (саобраћајне карте и сл.), а као
допунска метода користи се у комбинацији са методом боја. Метода боја се због очигледности
очиглед
и
једноставности најчешће користи код израде школских карти, и карти за ширу употребу.
Апсолутна висина или надморска висина представља висинску разлику између нивоа мора и неке
тачке. Релативна висина је висинска разлика између неке тачке и њеног по
подножја,
дножја, на пример планинског врха
и места одакле се на успон кренуло.

Метода шрафа

Апсолутна и релативна висина
Представљање рељефа изохипсама (хоризонталама)

Изохипса је затворена крива линија која повезује све тачке са истом надморском висином.
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Изохипсе се деле на основне, главне и помоћне.
Помоћне изохисе углавном нису затворене линије, уносе се да би представиле прегибе на терену које не
региструју основне и главне изохипсе.
Вертикално растојање између изохипси се назива еквидистанција.
Неколико врста изохипси:
изохипсе
главна
▬▬▬▬
основна
————
помоћна
-----------помоћна
..............

1:25000
50 m
10 m
5m
2,5 m

1:50000
100 m
20 m
10 m
5m

Представљање основних делова површине земљишта

Засебна узвишења и удубљења
Засебна узвишења као што су брежуљци, брда, брда, индивидуалисани врхови и затворена удубљења
као што су вртаче на карти се представљају затвореним изохипсама. На дну удубљења (депресије) ставља се
знак минус (-).

Косе, гребени и удоље, долине
Косе и гребени се представљају
дстављају изохисама које су издужене у правцу њиховог простирања. Удоље и
долине су на истоветан начин представљене и само од вештоне онога ко чита карту зависи да ли ће
закривљеност низа изохипси разумети као испупчење или удубљење. Проблем се лако решава ако дном
долине тече водени ток или ако се у близини налазе коте које нас наводе на закључак о томе на коју страну је
нагнут терен.
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Седло
Седло или превој на планинском венцу се због своје важности за комуникације често додатно
обележена помоћним изохипсама како би се детаљније описала проходност терена.

Стеновити
новити делови површине земљишта
Због отежане проходности важно је запамтити начин представљања стеновитог терена на
топографској карти. Начин представљања подсећа на природни изглед стеновит
стеновитих
их литица.
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Начин израде топографских профила
Топографски профили нам помажу да разумемо и лакше читамо рељеф представљен изохипсама на
топографским картама.

Врсте нормалног рељефа
Представљено у поглављу о геоморфологији
Врсте осталог рељефа
Представљено
стављено у поглављу о геоморфологији

Називи на картама
Називи на картама се исписују различитим бојама, величинама слова и врстама слова. Простирање назива
нам у неким случајевима указује на простирање названог садржаја карте.
Римским словима исписани су називи градова и мешовитих насеља
насеља.
Нагнутим римским словима исписани су називи морских површина, великих језера и канала.
канала
Рондом су исписани називи рељефа.
Курзивом су исписани називи села потока, мањих водених површина и сви бројеви
бројеви.
Блок словима исписани су називи области,
бласти, предела, острва.
Називи насеља или објеката исписани су обично са источне стране симбола.
Називи водених токова су исписани дуж тока
тока.
Називи рељефа су исписани у правцу његовог простирања.
Скраћенице које се на карти користе тумаче се п
према
рема топографском кључу или помоћу објашњења која су
дата у ваноквирном садржају карте.
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Одређивање стајне тачке
Стајна тачка је место на карти где се налази посматрач. За кретање по непознатом терену помоћу
карте од највећег је значаја праћење промене ст
стајне
ајне тачке на којој се посматрач налази. Губљење представе о
позицији стајне тачке на карти нам онемогућава оријентацију помоћу карте. Зато је од прворазредног значаја
за почетак оријентације помоћу карте (поред одређивања правца севера) одређивање стајне тачке. Лако
ћемо одредити своју стајну тачку ако се налазимо на неком врху или другом лако препознатљивом месту као
што је црква, карактеристична раскрсница и слично. Али ако се налазимо на непознатом терену и не можемо
одредити своју стајну тачку потражимо
имо место одакле се пружа добар видик на околину,
околину одакле се виде
препознатљиви планински врхови, цркве и други карактеристични објекти
објекти.. Затим треба оријентисати карту
што значи да њену горњу ивицу треба окренути у правцу севера (осим ако на карти није другачије
дру
назначен
правац севера). То треба учинити прецизно,помоћу компаса.
Треба одабрати бар три карактеристичне тачке које препознајемо и на карти и на терену. Помоћу
компаса морамо одредити њихов азимут. На карти повлачимо праву линију од визираног објекта
об
у правцу
контраазимута. Контраазимут је наспрамни азимут од очитаног, има супротну вредност за 180°. Стајна тачка се
налази на пресеку три правца или унутар троугла грешке којег ти правци затварају.
Важно је знати да стајна тачка на карти најмање од
одступа
ступа од визуре повучене на најближу тачку, а
највише одступа од визуре повучене на најудаљенију тачку.
Метода решавања троугла грешке

Помоћу прозрачне хартије
За одређивање места тачке стајања (стајне тачке) помоћу прозрачне хартије (паус папира) потребно је
да имамо тврђи картон величине 25 × 25 цм и парче прозрачне хартије.
На картон се положи и причврсти прозрачна хартија на коју се обележи једна произвољно изабрана
и
тачка Т. Стављањем ивице лењира на тачку Т визира се на тачку А, B и C на земљишту и повлаче визуре (ТА1,
ТB1, ТC1 ). Тиме су на провидној хартији добијени углови АТB и БТC који су једнаки одговарајућим угловима на
земљишту. Пошто се правци повуку, прозрачна хартија се скине са картона и нанесе на карту и помера се у
свим правцима, све дотле док се три повучене визуре (ТА1, ТB1, ТC1 ) не поклопе са одговарајућим тачкама на
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карти А, B и C. Када је ово постигнуто онда се убодом игле кроз тачку Т на пр
прозрачној
озрачној хартији добије положај
тачке на карти.
Овај начин одређивања места тачке стајања (стајне тачке) је једноставан и практичан али недовољно тачан.

Мерења на карти
Мерење линија
Праве линије лаком меримо лењиром, шестаром или неким приручним средством, на пример
папирном траком. Закривљене линије разлажемо на праве дужи, меримо сваку посебно и сабирамо
вредности. Можемо се послужити и једноставним ''триковима'' како би поступак убрзали. Инструмент за
мерење закривљених линија зове се курвимета
курвиметар.
Мерење дужина правих линија

Мерење дужина лењиром
Лењиром измеримо дужину у милиметрима између две тачке на карти. Затим на основу размера
карте одредимо вредност једног милиметра на карти. Код размера 1:25000 један милиметар на карти је
једнак растојању
ојању од 25000 милиметара у природи, што значи да је једном милиметару на карти резипрочна
вредност од 25 метара у природи.
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Мерење дужина шестаром и папирном траком
Када дужи меримо шестаром и папирном траком имерено растојање на карти претварамо у растојање у
природи помоћу размерника.
Мерење дужина кривих линија
Закривљене линије се могу мерити папирном траком или листом папира. Закривљену линију коју
меримо претходно морамо поделити на приближно праве дужи погодне за мерење. Почетак траке поставимо
на почетну тачку, обележимо растојање до прве наредне тачке, затим закривимо траку и њоме повежемо
другу и трећу тачку, обележимо на папирној траци растојање, поново ротирамо карту и поступак понављамо
до краја. Када добијемо траку са измереном д
дужином
ужином очитамо вредност на размернику.
Сличан поступак можемо извести и помоћу шестара.
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Курвиметар
Точкић курвиметра поставимо на почетну тачку и курвиметар по кривој линији покрећемо у правцу
стрелице на инструменту. Затим добијену вредност очитамо на скали која одговара размери карте.
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Тачност измерених линија на карти
Тачност измерених линија на карти зависи од умешности и увежбаности и износи око 0,2 mm што у размеру
1:50 000 представља 10 метара.
Мерења растојања у природи
Мерење растојања корацима
Рачуна се по формули:
К=( В(цм)/4) × 37
Где је К вредност просечне дужине корака у центиметрима, а В висина особе у центиметрима.
За особу високу 172 цм просечна дужина корака је 80 цм

Ако знамо висину неког објекта помоћу бусоле М53А можемо одредити угао у хиљадитима и помоћу
угла и висине предмета израчунати растојање.
Хиљадити је угао под којим видимо предмет висине или ширине 1 метар на удаљености од 1 км. Из
тога следи да ако знамо висину предмета и угао у хиљадитима можемо о
одредити
дредити његову удаљеност. Код
компаса М-53
53 подела у хиљадитима се налази на поклопцу компаса и мора бити удаљена од ока 25 cm. У том
случају удаљеност рачунамо по формули:
L (m)
D = удаљеност у метрима
D (m) = ▬▬▬ x 1000
L = позната димензија посматраног предмета у метрима
t
t = број измерених хиљадитих
Помоћу милиметарске поделе на бусоли М53А (налази се на кућишту компаса), ако знамо висину
неког објекта можемо
жемо одредити растојање према формули:
Д(м)= (Л (м)/ X)× 500
Д удаљеност у метрима
Л висина објекта у метрима
X број милиметара који смо измерили бусолом
500 константа (удаљеност бусоле од ока у милиметрима)
Познате вредности висине објеката су, на пример, стуб далековода 6 м, висина врата на кући 2 м итд.
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Помоћу простирања звука: 330 метара у секунди
секунди.. На овакав начин се може одредити удаљеност
невремена. Од момента када угледамо светлост муње до момента када чујемо грмљавину бројимо секунде.
Вредност поделимо са три и добијамо растојање у километрима.
Мерење углова
Јединице за мерење углова су: степен, хиљадити и радијан.
• Степен (1°) је тристашездесети део пуног угла. Мања јединица од степена је лучни минут, који је шездесети
део степена. Најмања јединица је лучни секунд, који је шездесети део минута.
• Хиљадити (1 ‰) је централни угао којем одговара лук једнак хиљадитом делу полупречника круга.
Просто речено, хиљадити је онај угао под којим из центра једног круга, полупречника 1 км, види лук тога круга
величине 1 м. Ако сад величину од једног метра нанесемо на периферију круга чији је полупречник 1 км
добићемо 6283 величине
ине од по 1 м, што значи да пун угао има 6283 хиљадита, тј. 360° = 6283 ‰.
За рачунање нам није практично да пун угао има 6283 ‰ него узимамо округао број 6400. У том случају
дефиниција хиљадитог ће бити: „хиљадити је централни угао чији одговарајући лук и
има
ма вредност 1/6400
кружне периферије“, па ћемо имати однос 360° = 6400 ‰.
Претварање степена у хиљадите и обрнуто
Ако поделимо 6400 са 360 добићемо 17,7778, што је приближно 17,8. То значи да 1° има 17,8 хиљадитих.
хиљадитих
Мерење хоризонталних углова на карти
Мерење азимута на карти
Азимут је угао који заклапа неки правац у односу на правац севера мерен у смеру казаљке на сату.
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Уношење азимута на карту уз помоћ бусоле

Уношење азимута на карту уз помоћ угломера
Мерење вертикалних углова
Мерење месних углова

Месни
есни угао је угао између хоризонталне равни с нашим оком и правца који пролази кроз тачку коју
посматрамо. Он нам служи да видимо које су тачке на терену видљиве, а које нису. О
Одређује
дређује се тако да на
карти измеримо релативну висину између дв
две тачке (разлику висина) и затим њихову међусобну удаљеност.
Када поделимо разлику висине N (у метрима) са растојањем (у километрима) добићемо месни угао М (у
хиљадитима).
). Формула изгледа овако:
N (m)
М = ▬▬▬
D (km)
Важно: 1 ‰ хиљадити =0° 3' 22,5''
Ако испред стајне тачке постоје два врха која се на карти налазе на истом правцу можемо помоћу
месног угла израчунати да ли први, ближи врх заклања видик на други, удаљенији. Ако је месни угао ближег
врха већи од месног угла удаљенијег врха, удаљенији врх није могуће видети са стајне тачке од које
кој се месни
угао рачунао.
Мерење углова нагиба земљишта помоћу нагибног мерила

Нагиб терена је угао између водоравног правца и правца који иде падином.
Најлакши начин мерења нагиба на карти је директно очитавање на нагибном мерилу. Поступак је
следећи. У шестар узмемо размак између две изохипсе на падини коју желимо измерити.
17
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Затим на нагибном мјерилу померамо шестар једним краком по водоравној линији, а другим краком
по вредности изохипсе коју смо мерили.
Када се та ширина шестара поклопи, на доњој скали очитамо нагиб терена у степенима. Ако је терен
јако стрм, можемо узети размак до 5 основних изохипси, али онда припазимо да на нагибном мерилу
узимамо вредност тих изохипси.
Мерење можемо извршити и помоћу хартије и других приручних средстава.
Нагиб можемо и графички представити н
наа цртежу тако што ћемо вредности хоризонталног и
вертикалног растојања увећати 5 или 10 пута, нацртати и угао и угао измерити угломером.

Графички представљен нагиб

Мерење углова нагиба помоћу нагибног мерила
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Нагибно мерило

Оријентација
Оријентација на земљишту и стране света
Главне стране света су: север, југ, исток и запад, а помоћне стране света су: североисток, јгоисток,
северозапад и југозапад. Ако знамо један од ових праваца онда нам је лако да одредимо остале правце.
Стране света можемо одредити на више начина користећи разна средства.

Одређивање страна света помоћу компаса
О бусолама и њиховој употреби
Компас М 53 направљен је од немагнетно
немагнетногг метала. На телу компаса исцртна је милиметарска подела
за мерење на карти и мерење удаљености. Поклопац садржи визир, огледало и поделу у хиљадитима за
мерење вертикалних углова, односно одређивање удаљености. На косој страни кружног испупчења на
унурашњој
њој страни кутије налази се подела у хиљадитима, аса доње стране кутије налази се подела у
степенима. Стране савета
вета су означене словима, с тим да је север означен троуглом. Магнетна игла је на
северној страни означена флуоресцентно. Подела у степенима је ссаа тачношћу 2°, ау хиљадитима са тачношћу
од 50 (0 – 50) хиљадитих. На поклопцу се налази подела у хиљадитима до 150 са тачношћу од 10 хиљадитих
19
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(0-10).
10). За мерење вертикалних углова у хиљадитима завежемо чвор на 25 цм, а зза мерење вертикалних
углова милиметарском
етарском поделом чвор завежемо на 50 цм.

Телеоптик М-53А

Одређивање правца севера помоћу компаса

Компас делује на основу магнетизма Земље. Магнетна игла показује правац магнетних полова, што се
не подудара у потпуности са правцем географских полова Зем
Земље.
ље. Отколон магнетне игле у односу на правац
географског севера зовемо магнетна деклинација. Угао магнетне деклинације је мали и у планинарској
оријентацији га можемо занемарити.

Неколико различитих типова компаса:
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Одређивање правца севера
Помоћу Северњаче

Помоћу звезде Северњаче можемо се оријентисати за време ведрих ноћи. Најлакше је да прво
пронађемо сазвежђе Великог Медведа (Велика Кола). Задње две звезде у Великим Колима чине тачке правца
којег замишљено продужимо,
дужимо, а њихово растојање нанесемо 5 пута на тај правац. Звезда коју смо на тај начин
нашли је Северњача. Она се налази на ''репу'' Малог Медведа. У реалној ситуацији Мали Медвед се лошије
види, чине га мање сјајне звезде,, али се Северњача види добро, она је у том сазвежђу најсјајнија. Понекад су
Велика кола прениско, па ће их неко брдо заклонити и неће се добро видети. Тада покушајмо Северњачу наћи
помоћу сазвежђа Касиопеје.
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Помоћу Сунца и часовника

Ведар, сунчан дан нам пружа могућност оријентације помоћу Сунца или помоћу Сунца и часовника.
Сунце се у 6 сати ујутро налази на истоку, у 12 сати је у правцу југа (на северној земљиној полулопти), а
у 18 сати је на западу. Сунце се од запада ка истоку преко небеског свода привидно креће лучном брзином од
15° на сат.
Овакав начин оријентације је ипак приближан, треба имати у виду да ми не користимо време локалног
меридијана на којем се налазимо већ користимо време часовних зона услед чега долази до малих локалних
одступања од назначених праваца.
За времее летњег рачунања времена сунце се на северној земљиној полулопти на југу
ј налази у 13 сати.
Сунце се у 7 сати ујутро налази на истоку, у 19 сати се налази на западу.
Приликом одређивања страна света помоћу аналогног часовника и Сунца сат постављамо у водораван
водор
положај и окренемо малу сказаљку у правцу Сунца. Симетрала угла којег чини бројка 12 на часовнику и мала
сказаљка показује правац југа. Током летњег рачунања времена уместо броја 12 користимо број 13.
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Одређивање страна света помоћу месеца
Код оријентације
тације помоћу месеца можемо се приближно оријентисати.

На слици редом: пун месец, последња четврт, млад месец, прва четврт
Млад месец се на небу налази у привидној близини Сунца, излази ујутро на истоку и залази увече на западу.
Прва четврт у 18 сати се види на југу, око поноћи залази на западу.
Пун месец се у 18 сати налази на истоку, у поноћ је на југу, а у 6 сати ујутро на западу.
Током последње четврти месец се у поноћ јавља на истоку, у 6 ујутро је на југу.

Методе приближне оријентације
Нису довољно поуздане,, приликом примене ових метода морамо бити свесни могућности да начинимо
грешку.
Помоћу маховине
Маховина претежно расте на северној страни стабала дрвећа. Заправо маховина расте у сенци која се
најчешће налази на северној страни стабла.
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Помоћу дрвета и пања

Годови на стаблу су ужи на северној страни стабла. Годови су дебљи са јужне, осунчане сртане стабла услед
чега је стабло на јужној страни (посебно усамљено стабло) најчешће развијеније.
Помоћу наелектрисане игле
Иглу коју наелектришемо трљањем
ањем о неку синтетичку тканину можемо поставити на суви лист и пажљиво
спустити на мирну водену површину. Игла ће се оријентисати правцем север
север-југ.
Одређивање стране света помоћу предмета и знакова на земљишту
Православна црква: олтар на истоку,, улаз на ззападу.
Католичка црква: олтар на западу, улаз на истоку
истоку.
Џамија: торањ на југу, улаз на северу.
Хришћански гробови: правац исток – запад
запад.
Муслимански гробови: правац север југ, споменик на југу
југу.
Снег на осојној (северној) падини се спорије топи
топи.
Зидови на старим зградама на северу су влажнији и тамнији
тамнији.
Мерење азимута бусолом на земљишту
Са тачке на којој стојимо треба да измеримо азимут на неку изабрану тачку. Бусола се узме у десну
руку и окрене тако да прорез који се налази на средини поклопца буде у п
правцу
равцу изабране тачке на земљишту.
Левом руком окрећемо рецкасти прстен све дотле док се ознака север не поклопи са северним краком
магнетне игле. За све време магнетна игла мора да мирује у правцу севера. Овим поступком смо поделак О
довели до поклапања са врхом магнетне игле и тиме га довели у правац географског севера. Вредност
измереног азимута, на изабрану тачку на земљишту, очитавамо код индекса (значке). Вредност је изражена
степенима и хиљадитима. Овај пример мерења азимута извршен је бусолом М – 53 А.
Кретање ноћу или кроз шуму помоћу компаса
Кретање ноћу или кроз шуму користећи азимут изводимо на следећи начин: Користећи се подацима
датим азимутом увек се држимо одређених праваца. Податке за кретање добијамо кроз задатак цифарски
или кроз скицу. Задатак
атак садржи следеће податке: број објеката (преломних тачака), вредност азимута у
степенима (хиљадитим), растојање у корацима (растојања у корацима се обележавају са „x“ – један корак и „x
x“ – два корака. Вредност једног корака, нормалног човека, је 75 цм
цм),
), метрима или минутима између објеката
(преломних тачака), као и укупну дужину целе стазе.
Кретање вршимо тако што на полазној тачки на земљишту одредимо правац нашег кретања. Крећући
се од предмета до предмета, уз сталну контролу правца, стићи ћемо до пр
првог
вог објекта (преломне тачке). Од
овог објекта (преломне тачке) понављамо све радње које смо обављали до доласка на њега.
Кретање ноћу врши се помоћу светлећих ознака на бусоли, а обележавање правца кретања врши се
осветљењем (електричном лампом, фењером ил
или
и сличним средствима). Кретање ноћу или кроз шуму помоћу
бусоле треба да врше најмање двоје.
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Оријентација карте
Да би карту на земљишту оријентисали морамо је тако поставити да се правац севера на карти
поклопи са правцем севера на земљишту. Када смо карту оријентисали онда су све линије на карти паралелне
одговарајућим линијама на земљишту и сви правци између објеката на карти паралелни правцима између тих
објеката на земљишту.
Према томе оријентација карте се може извршити:
• по правцу севера (бусолом)
• по разним линијама на карти и
• по правцима објеката на карти.
По правцу севера
Правац севера на карти је одређен правцем источне и западне ивице оквира карте. Да би карту
оријентисали, бусолу треба да поставимо тако да јој правац север – југ буде паралелан са источном или
западном ивицом оквира карте.
Праву ивицу бусоле поставимо уз источну или западну ивицу карте, тако да магнетна игла буде
управљена у правцу севера на карти. Окретањем нарецкастог прстена доводимо поделак 0 на индекс (значку).
Када је све то урађено карта се, заједно са бусолом, окреће све дотле док се магнетна игла не поклопи са
правцем север – југ. Овим поступком смо извршили правилну оријентацију карте.
По разним линијама на карти
За оријентацију карте помоћу разних линија најбоље ће нам послужити комуникације (у комуникације
спадају железничке пруге, аутомобилски путеви и остали путеви и стазе који се налазе на карти). Ако се
налазимо на аутомобилском путу онда ћемо по линији, правцу пружања пута, карту оријентисати на следећи
начин: Треба стати на тај пут са картом држећи је приближно водоравно и окретати је све дотле док се правац
пута са карте не подудари са правцем пута на земљишту. При томе треба обавезно проверити да ли се сви
објекти који се налазе лево и десно од пута налазе и на карти лево и десно од пута. Што су линије на карти
дуже и са више објеката, тиме је и оријентација карте тачнија.
По правцима објеката на карти
Најтачнија оријентација на карти је оријентација помоћу објеката. У овом случају потребно је да на
карти имамо тачно одређену тачку места стајања (стајну тачку). Што је стајна тачка тачнија и објекти
удаљенији, то је и оријентација карте тачнија.
Оријентацију вршимо на следећи начин: Стојимо на главици чији врх на карти означен котом 410,
слика 25. Погледом унаоколо потражимо на земљишту неке објекте који су уцртани на карту. Са ове главице
видимо цркву у селу Болеч, кућу поред пута, путоказ на раскрсници итд. Све су то објекти по којима се карта
може оријентисати. У овом случају црква у селу Болеч је најдаља и по њој ћемо извршити оријентацију карте.
Карту поставимоу приближно водораван положај. Поред стајне тачке, у овом случају главице са котом 410, и
цркве у селу Болеч, поставимо лењир, па у оваквом положају, гледајући поред обечеженог правца, окрећемо
карту све дотле док се у правцу постављеног лењира не угледа црква у селу Болеч. Пошто се правац, кота 410
– црква у селу Болеч, сада поклапа са истим правцем на земљишту, можемо бити сигурни да смо извршили
правилну оријентацију карте. Да би све проверили, не померајући оријентисану карту, постављамо лењир
поред стајне тачке кота 410 и путоказ. У правцу постављеног лењира треба да се види путоказ на земљишту.
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Оријентацију карте проверавамо и по другим објектима који су нам видљиви на земљишту, а уцртани
су на карти.
Употреба већег броја објеката при оријентацији карте служи само зато да се не би учинила грешка.
При вршењу оријентације карте треба водити рачуна о томе да се карта постави на неки чврст ослонац.
Одређивање надморске висине
ине према вегетациони
вегетационим појасевима
У унутрашњости западног дела Балканског полуострва вегетационе зоне се релативно правилно
смењују са повећањем надморске висине. Појас храстове шуме се простире до 900 метара нв, појас букове
шуме се простире између 900 и 1500 метара, четинари преовлађују на висини између 1500 и 1900 метара,
изнад те висине простире се појас високопланиских пашњака. На северним (осојним) странама планина ове
границе су померене према доле, на јужним (присојним) на горе.
Одређивање надморске висине помоћу анерои
анероида-висиномера
Висиномер –анероид ради
ди на принципу промене тј. о
опадања
падања ватдушног притиска са повећањем
надморске висине. Опадање се може изразити само сложеним формулама
формулама,, са повећањем надморске висине
повећава се стопа опадања ваздушног притиска
притиска. Стопа смањења ваздушног притиска дата је на доњој табели.
Анероид даје приближан податак о надморској висини. Наравно, данас ГПС технологија умногоме олакшава
дилеме у вези надморске висине и позиције на којој се планинар налази.
Но р ма ла н ва зд уш ни п р и ти са к на р а з ли ч и ти м ви си на ма п р ема Ме ђ у н а р о дно ј а ви о
о р га ни за ц и ји (I n te rn a t i o n a l Civ il A v ia t io n O rg a n iza tio n ):
Vi si n a ( m)

At mo s fer s k i p r i ti s a k ( m b )

Sto p a s ma nj e nj a p r i ti s ka

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

1013
899
795
701
616
540
472

1 2 mb na s va k i h 1 0 0 m
1 1 mb na s va k i h 1 0 0 m
1 0 mb na s va k i h 1 0 0 m
9 mb na s va k i h 1 0 0 m
8 mb na s va k i h 1 0 0 m
7 mb na s va k i h 1 0 0 m
6 ,7 mb na s va k i h 1 0 0 m
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