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ПРЕДСТАВЉАЊЕ  ЗЕМЉИШТА  И  ОБЈЕКАТА  НА

КАРТАМА

ТОПОГРАФСКИМ ЗНАЦИМА на карти представља се

земљиште и објекти на карти и то:

1. Знаци установа у насељу (за објекте)

2. Знаци за привредне и јавне објекте

(Посебни топографски знаци)

3. Знаци за објекте саобраћајне мреже

4. Знаци за приказ рељефа земљишта

5. Знаци за воде копна и хидротехничке објекте

6. Знаци за растиње и врсте тла

7. Знаци за границе, граничне објекте и ограде

8. Знаци за геодетске тачке
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ОПИС КАРТЕ

Наслов карте увек означава

географски север

Доња ивица карте означава југ

Десна ивица карте означава

исток

Лева ивица карте означава

запад

Размер карте је на северној

страни

Размерник и еквидистанца се

налазе на јужној страни карте
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МЕРЕЊЕ  РАСТОЈАЊА – ПАРНИ КОРАК

ПАРНИ КОРАК подразумева ДВОКОРАК тј. бројање

сваког парног корака чија дужина одраслог човека

износи 1,5м тј. 150цм и служи за брзо мерење великих

дужина на терену када немамо мерне инструменте.

Користећи парни корак при мерењима на тлу могу се

прецизно измерити дужине у разне сврхе:

Такмичења и игре оријентације у простору

Мерење азимута и даљина у простору

Одмеравање полигона за разне игре и спортских терена

на тлу
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ВЕЖБА

Како је дужина парног корака сваког појединца

различита, добија се вишеструким мерењем и

израчунава на следећи начин:

1. Обележити на тлу дужину од 10 метара

2. Гледајући у даљину испред себе и корачајући лагано

(попут шетње улицом) дуж обележене праве на тлу,

избројати начињене парне кораке на тлу и записати

резултат мерења

3. поступак поновити 10 пута, водећи рачуна о

равномерној брзини хода и величини корака

ВЕЖБА

Како је дужина парног корака сваког појединца

различита, добија се вишеструким мерењем и

израчунава на следећи начин:

1. Обележити на тлу дужину од 10 метара

2. Гледајући у даљину испред себе и корачајући лагано

(попут шетње улицом) дуж обележене праве на тлу,

избројати начињене парне кораке на тлу и записати

резултат мерења

3. поступак поновити 10 пута, водећи рачуна о

равномерној брзини хода и величини корака



4. након поступка корачања израчунати просечну

дужину парног корака: сабрати све добијене

вредности (укупан број начињених парних корака из

10 мерења), добијени укупан број парних корака

поделити са 10 (то је број поновљених мерења),

добијени број означава просечни број парних корака

у 10 метара, величина једног парног корака (у

метрима) добија се када се јединична даљина (10

метара) подели просечним бројем парних корака.

Добијени број означава величину парног корака

појединца.
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