Vrisovanje C, E – REŠITVE
1. Start je enako oddaljen od kapelice blizu Kobjeglave, spomenika v Gabrovici in kote 273 (05,
76).
Za rešitev te naloge najprej ponovimo topografske znake (vir - topografski ključ):

Ko na karti najdemo omenjene znake, narišemo trikotnik, ki jih ima za oglišča. Točka, ki je enako
oddaljena od vseh oglišč, je središče trikotniku očrtane krožnice (gl. skico spodaj, vir), ki jo
določimo tako, da narišemo simetrale stranic (pravokotnice na polovici dolžine stranice) in
poiščemo presečišče dveh ali treh simetral.

2. Traser Matej se nekega sončnega poletnega popoldneva odloči, da bo v ravni črti prehodil
pot med dvema cisternama s stalno pitno vodo, ki ju je našel na svoji karti. Smer hoje med
cisternama izbere tako, da se s časom približuje začetnemu poldnevniku, ki teče skozi
Greenwich. Ko se tretjič od začetka hoje znajde na nadmorski višini 310 m, si reče: »Uf, to bi
bilo popolno mesto za KT 1!«
Ponovno potrebujemo topografski znak; pomembno je, da nas ne zmede cisterna z občasno
pitno vodo, ki se tudi pojavi na tem izseku karte, vendar je samo ena in ima drugačen simbol:

Ko se bližamo začetnemu poldnevniku, v naših krajih hodimo od vzhoda proti zahodu. Vse kar
še potrebujemo za uspešno reševanje naloge, je pozorno branje plastnic.
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3. KT 2 je vidna z Gabrščka (09, 76) v smeri 300°. S KT 2 bi se morali odpraviti v smeri 230°, da
bi prišli naravnost v sredino najsevernejše vrtače v kvadrantu (06, 76).
Tu imamo podan azimut in kontraazimut. Da kontraazimut preračunamo v azimut, uporabimo
formulo 230° - 180° = 50° in tako dobimo kot, pod katerim bi se iz omenjene vrtače podali na
KT. Paziti moramo še, da koordinate kvadranta podajo njegovo spodnje levo oglišče; iskanje
prave vrtače nato ni težko.

4. Traser Matjaž svojo pot začne na mestu, kjer daljnovod seka vodovod, in se odpravi proti
severovzhodu s konstantno hitrostjo 4 km/h. Po 36 minutah hoje se ustavi in postavi KT 3.
Poznavanje topografskih znakov je res pomembno za uspešno branje karte! Pri tej nalogi smo
spoznali še daljnovod in vodovod:

Presečišče je na karti samo eno, severovzhod ima azimut 45°, za izračun razdalje velja
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in centimetre na zemljevidu dobimo tako, da to število množimo s 4, saj v merilu 1:25000 štirje
centimetri pomenijo en kilometer. KT torej narišemo 9,6 cm od presečišča v smeri 45°.

