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ТРИАНГУЛАUИЯТА НИ 
отъ Г. Караюрдановъ, четено прi;я„ 
Д-вото на инжен. на 12-и и 13-и 11. 
въ отговоръ на реферата на проф. 
Ковачевъ отъ 4-и януарий 1929 г. 

На 4 м. м. Господинъ Професорътъ по геодезия Иордаю, .. 
Ковачевъ държа рефератъ предъ членоветъ на Дружеството 
нз Инженеритъ и f\рхитектитъ на тема: ,,Комасация, Када
стъръ и Триангулация", която бъ хроникирана JЗЪ в. Слово, 
въ бройовете № № 1976 и 1991 и в. La Bulgarie № 1647. 

Предъ видъ на това, че триангулацията на страната ни 
ка1<то е известно, се извършва· отъ Географическия ни 
Институтъ, работитъ на когото се засегнаха отъ Господинъ 
11рофесора въ неговия рефератъ - дългъ ми се налага 
NJ дамъ тукъ нъкои обяснения, и то само по третата част~.. 
етъ rорепоменатия му рефератъ т. е .. по триангулацията. 

За да бжда последователенъ и ясенъ въ изложението 
си, накратко ще се спра, пунктъ по пунктъ, на всички они,~ 

мъста, на които се бъше спрълъ и Господинъ референчика. t 
1) Професорътъ, като помена най-напредъ неоспори

митъ исторически данни и факти за руската триангулация у 
насъ отъ освободителната война, която е послужила за на
nравата на триверстната ни карта, каза, че въ 1918 год. 
нашия тогавашенъ Топографически Институтъ, съвмъстно съ. 
8иенс1<ия Географически такъвъ, започналъ работата по на
•равата на новата ни триангулация, възъ основа на реше

нието въ Берлинъ на Представителитъ на съюзнитъ държави , 
съ цель да се начертае една еднообразна карта на воюва
щитъ СЪЮЗНИ държави. 

Тукъ искамъ само да поправя Г-нъ Професора, че запо
чнатата съ f\встрийския Географ. Институтъ съвмъстна работа . 
не е възъ основа на горното решение въ Берлинъ, а въз~. 
t11снова на постигнатото 110 -рано споразумъние на двата Ин
ститута, като при това инициатива,та излезе отъ нашия Ин
ститутъ, съ цель да се използува колосалната мощь въ измъ
рителното дъло на Виенския Географически Институтъ. По 
това време и до демобилизацията азъ бъхъ Началникъ на 
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тогавашния нашъ Топографически Институтъ, а г-нъ Кова
чевъ, нато мобилиз11ранъ запасенъ офицеръ, бtше началникь 
на новооткритото за горната съвмtстна работа Геодезичесно 
отд-tление отъ сжщия. 

Следъ демобилизацията, отъ когато работата на двата 
Института, бt.ше и вече прекратена, въ границит-t на нашата 
страна б-tха останали само 7 пирамиди I разредъ, безъ да 
6-txa извършени наблюдения на 'жrли, тана че не е била 
извършена сжществена гол-tма работа, както твърд-tше про
фесора въ реферата си. 

При продължението, или по-право казано, при започ- . 
ването наново триангулацията ни отъ моя замъстнинъ въ 
1920 год. тоr~вашниятъ полновнинъ отъ Генералния щабъ
Вълновъ, е била проучена и възприета нова тригонометрична 
мрежа, поради което н-tнои отъ горнит-t пирамиди не еж 
могли да бждатъ използувани, нато невлизащи въ новата 
мрежа, така че едни отъ тия 7 пирамиди еж били събо~-,ени, 
като материала имъ е използуванъ въ построй на на новитi. .. 
пирамиди, а други отъ желание да се постигне потр-tбната 
еднообразность, еж били преустроени. 

2) Каза ни се отъ референчика, че института е по
харчилъ много пари до сега и обяснява това съ обстоя
телството, че количеството на персонала на групит-t е било 
безогледно гол-tмо. 

Що се отнася до гол-tмината на груnит-t за полската 
работа, това ще се види по подробно на друго м-tсто, а 
тукъ дължа само следното пояснение : 

Той дава единъ примеръ, гд-tто група, която изм-t
рва жгли се е състояла отъ 44 души плюсъ 20 ноня~ 
Дt.йствително много хора и ноне. Обаче професора не обяс
нява на слушателит-t, че тая група се състои отъ една цен
трална часть и 8 онолни, ноито работятъ самостоятелно 
около централната въ радиусъ отъ 40-60 нм. по разнитi:; 
върхове. тана че горното число хора и ноне се разпада на 

9 м-tста ; т. е на една централа и 8 хелеотропни групи. 
3) Господинъ Професоръ Ковачевъ изтъкна, че въ две 

rодишниятъ курсъ на Геодезичесната Шнола, ноято е при 
Института не се изучавало направо Висша rеодеаия, а се 
минава Топография и Тахиметрия, ноито еж били непо
тръбни и приведе по тоя случай единъ неясенъ и неумi:;
стенъ примtръ за нъкакъвъ си баналсни чиракъ и аптекар~.,. 
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Много е странно, на1<ъ може да се чете висша геодези,r 
,на курсисти съ току що Зс!вършено гимназиално образа- . 
вание, които нi;матъ абсолютно никакво понятие преди · 
всичко отъ нисшата геодезия, а сжщо и отъ Диференциално 
и Интегралното изчисление. 

Чрезъ горната Школа Института подготовлява потр1.б- . 
ниятъ си nомощенъ персоналъ за полската работа по триан
гуляцията и прецизната нивелация. Въ тия полски работи 
нi;ма никжде приложение на висша геодезия, защото на 
първо време имаме, както се знае, рекогносцировка по картата 

и на мi;стностьта, постройка на пирамиди и наблюдения· на 
жгли. Операторътъ трi;бва да е добъръ топографъ, защото 
трi;бва да знае да чете картата, да знае да прави скици и 

снимки и да владi;е тахиметрията и въобще нисшата геоде
зия, защото му предстои да борави съ разни геодези
чески инструменти. 

Курсиститi; отъ rеодезическата школа, отъ висшитt. 
науки изучаватъ ),11фсрl'1щ11я.~но и J[нтсzрално изчисления, 
а отъ висшата геодезия добиватъ необходимитt. за работата 
въ Института познания, като изучаватъ: Г.zавн,а11ш тришN?у.~ания, , 
Jlpcщe.mri ю111с.~аии.я, С_фсrтчсr:1.а и 1/ршn11,ичес1ш Аст1ю1ю.1ш,'t 
и Теп1111ю1~п на нш't-щ1,.~h- 11m1ь 1шадрат1t. 

Когато е потрi;бно да се прилагатъ въ триангула
цията ни работи изъ областьта на висшата геодезия, за 
цельта Института има лица съ висше образование: за сега 
7 души Инженеръ-землемi;ри, 3 Математици и 1 f\строномъ, 
а за идното лi;то ще дойдатъ още 5 души Инженеръ-земле
мi;ри, които Ciii. командировани отъ Министерството на Вой
•ната на учение въ Виена и сега свършватъ. 

4) Господинъ Професорътъ заяви. че Институтътъ ра
ботилъ безъ програма и пита: ,,Знае ли се какъ ще се из
мtрватъ базитъ, какъ ще се мi;рятъ жглитъ въ 11 разред
ната мрежа и какъ ще се изравни цълата r'l!peжa" ? 

Безпорно е, че Института има своята обща програма 
за работа. Той има такава - и за всi;ка една година и инте
ресующитi; се знаятъ отъ кжде може да ги научатъ. 

Дали Института знае какъ трi;бва да се извършатъ по
менатитt. отъ него технически работи, Господинъ Професо
рътъ ще научи по-нататъкъ, а тукъ ще кажемъ само, че в-. 

този пунктъ за първи пжть, макаръ и много бегло, се до
косва Госnодинъ Професорътъ и до единъ . сжщественъ в1о-

• 
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вросъ по работата при една триангулац~,,я. Той каза, че lr' 
·,азреднитi; ни тригонометрически точки се само заси•tамr· 
ет1,, 1 разреднитi; такива. 

Обаче тукъ, Господинъ Професора е зле осведоменъ , 
защото въ годишника на Института за 1926 год., отъ който тol'i 
■зима данни за критиката си (стр. 63)r се вижда, че има склю
чени второкласни трижгълници, следователно на второклас

нитi; станции е r:т1ищ1101шрано, и не еж само засичани. 
5) Господинъ Професорътъ ни каза, че ржководния пер

соналъ не е билъ подготвенъ за работата по триангулацията,. 
и че самъ Института признавалъ това, пораци което не наз
начавалъ титуляри на вакантнитt мi;ста за н-ци на отд-t
ленията - триангулационно, нивелачно, изчислително, астро

номично и пр. Това е по простата причина, че съгласно за
кона за чиновницитi;, за назначение на лица на изве:стна 
,алъжность изисква се освенъ необходимия цензъ, но още 
и прослужени години, а г-да инженеритъ които изпълняватъ 
тия длъжности еж млади по служба. 

Действително въ Института нtма много учени хора, а има,. 
както видtхме, инженеръ-землемtри и математици, всички 
млади и трудолюбиви, които обаче се справятъ най-умtло 
съ всички въпроси по работата на Института. 

Нека не се забравя, че отъ ржководния nерсоналъ нз 
Института не се иска да твори изъ областьта на нисшата, 
и висшата геодезия, а да преценява и да щ111,~аю най-но

аото , най-доброто и при това най-пригодното за нашитt, 
м-tстни условия отъ всичко онова, що е творено въ областьта 
на тая висша наука отъ велики капацитети на теорията и 

практиката. 

Ржководниятъ ни персоналъ въ своята задача е улес
ненъ още и съ това, че той има на ртмш публикациитt и 
решенията на Интерн.ациона.~н.апzа секи,ия 11,0 ?содезия, кждето 
иматъ своитt представители 26 гол-tми държави. Решенията 
на тази секция по геодезия изразяватъ мненията на най
компетентни хора по геодезията и астрономията и то, като 

казахъ, не само на теоретици, а и на най-гол-tмитi; практици 
11ъ тази область. 

Института има на ржка още и решенията на Прибал
·тийсната Геодеаическа конференция отъ 1924 г. въ която еж 
си дали ср-tща с.жщо най-ученитt по това дtло хора отъ 
Прибалтийскитt държави . 

• 
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Отъ трета страна Институтътъ разполаrа съ публи
~ациитt на Институ:rитi=; отъ всички държави. Въ тия публи
.кации еж изложени разнитi=; възприети методи, както тi=;хноте 
ириложение и полученитi=; резултати. 

Вънъ отrЬ всичко това, при разрешението на въпроси 
@тъ важно значение, Института влиза въ тi=;сна връзка с1о 
нему подобни учреждения въ странство, като иска мнениете 
на видни учени чужденци, които завеждатъ тамъ разни съот

ветни служби, t<ато за цел ьтп се командироватъ лица Зil 
лични сръщи или се кореспондира, нъщо, кое,о върши и 
.самия Професоръ Ковачевъ. 

При горния рецъ на н-tщата, има ли нужnа, и възможне 
ли е, като се има nрецъ видъ, че сме една малка и млад. 

страна, ржководния персоналъ въ Института да се състои 
-0тъ учени капацитети, и то по всички въпроси отнасящи се 

що работата на една триангулация? 
6) Професорътъ каза, лично за Директора на Института, 

т . е. за менъ, че може да съмъ добъръ картографъ, а може 
и топографъ, но не и геодезисть. 

Съжалява1>1ъ много, че съмъ принуценъ тукъ да се спра 
на този личенъ въпросъ. 

Науката геодезия, висша и нисша, се изучва кан.) 
отдtленъ предметъ кжде по-малко - кжде повече въ нt
нолко разни факултети. Така, изучва се въ строително 
инженерния, въ агрономическо - лесоводния, въ тоя за 

нултурнитt инженери и др. а най-обширно въ факултета за 
инженеръ-землемtритt. Тия факултети не даватъ на свър
шилитъ титлитъ - ,,геодезисти". 

Вървамъ, че и самия Професоръ Ковачевъ нъма тит
лата геодезистъ. 

Военно-географическитt институти на разнитt държави, 
които, както се знае, еж извършили главнитt триангулации 
на странитъ си, иматъ най-голъма нужда отъ добре подгот
вени лица въ областыа на нисшата и висшата геодезия и 
,11ругитt науки, които еж свързани съ нея. За тая цель нъкои 
отъ тия институти отварятъ специална школа, въ които по

стжпватъ на учение офицери. Института дава програма, пе 
коя10 курсиститъ посещаватъ още и висшето_ техническQ 
училище, гдъто изучаватъ необходимата теория, а останало.те 
1,.реме е разпредълено въ упражнения, задачи и практика в. 
,самия Институrъ, а презъ лътното време се участвува на 



пран.тика въ' всичкигt rеодезически работи, които извършва1 
Инс-rитута. Така подготвяше своитt. специалисти офицериz 

' бившия Виенски Геоrр. Институтъ, СЖЩ') Германския, и сегаш
ния Италиански такъвъ както и бившия Руски, rдt.то офице
ритt. минаваха специалния си курсъ въ еамата rенерал

' щабна академия. Мисля, че титлата rеодезисти, най-подхожда 
·за военитt лица свършили именно тия специални Военни 
Геодез. школи. 

Като ротмистъръ отъ нашата действующа армия, въ 1904 
год.1 6-tхъ командированъ на специализация въ Виенския 
Географически Институтъ, кждето престояхъ четири и поло
li!ИН8 години - до месецъ мартъ 1909 гоц. 

Тамъ най-напредъ преминахъ едногодишния курсъ на 
така нар-tчената Топографическа школа при Института, за
едно съ извършване на съответнитt. полски снимки. Следъ 
това, шестъ месеца б-tхъ на специализация въ Техническия 
отдt.лъ на сжщия Институтъ по разнитt. способи на репро
дукнионната техника, а въ останалитt. две и половина години 
съмъ завършилъ именно rеодезическата школа при Ин
ститута, като съмъ преминалъ всичко по теорията и практи

ката, както въ Института сжщо и въ Виенската политех
ника по програма дадена отъ самия Институтъ. Две лt.та 
подъ редъ съмъ билъ въ командировка въ полето на прак
тически занятия по всичкит-t видове работа на т-tхната три 
ангулация и прецизна нивелация. Сжщата школа еж преми
нали преди менъ сегашнитt. полковници отъ запаса на арми
ята Писеновъ и Пчеларовъ. 

7. Професорътъ, намира поводъ да упрекне Инсти 
тута, че не билъ изпълняванъ § 53 отъ правилнию!!""'на сжщия , 
въ който е казано, че Директорътъ може да покани да при
сжтствуватъ на заседанията на техническия съветъ при Ин
ститута и външни лица, 1<ато професори по геодезия, астро
номия и пр. 

Въ правилника е казано, ч·е Главния Директоръ ги свик
ва; само при нужда, и че тъхното мнение има съвещателенъ 
характеръ. 1 

Отъ досегашния ходъ на работата по триангулацията , 
и отъ изложенитъ обстоятелства по-горе въ пунктъ 5-и се 
11ижда, че не е имало нужда отъ свикването външни лица 

да присжтствуватъ въ заседанието на техническия съветъ на 

Института. 
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До 1юлкото ми е извъстно, бившия Директоръ на Ин
ститута, тогава полковникъ Вълковъ, е свиквалъ въ техни
ческия срветъ на заседание поменатитъ външни лица, но 
безъ това да е дало нъкакъвъ резултатъ. При все това Ин
ститута въ скоро бждеще ще покани нъкои наши r1рофесори 
не само да присжтствуватъ въ заседанията на Т. С. на Ин
ститута, но ще изиска и тtхното пълно съдействие и сътруд
ничество при извършването на нъкои научни измървания. 

8. Прочете ни се еж.що тъй отъ първия годишникъ на 
Института - 1922 гад., онова мъсто отъ общата програма 
по триангулацията ни, въ което е поменато, че тя ще бжде 
свършена следъ 5 години (отнася се за мрежата отъ I и II редъ 
тригонометрически точки). И професорътъ каза: ,,ето вече 
минаватъ 9 години, а триангулацията още не е свършена", 

Референчикътъ не излага, нито пъкъ търси причинитt, 
на констатираната отъ него бавность, но подчерта само факта 
и произнесе присжда. Преди всичко страната ни, тъкмо презъ 
това време, отъ демобилизацията ни до сега, е прежив-1:,ла 
известнитъ вече политически сътресения, и се е намирала, 
па и още се намира, въ тежко финансово затруднение. Тая 
важна причина не може да не се отрази зле и на ходътъ 

на работитъ по триангулацията. 
Отъ друга страна, може би не е било известно на Го

сподинъ Професора, че тогавашния Директоръ на Института 
(отъ 1919-1923 гад.) е сръщалъ голъми спънки въ своята 
дъйность, тъй като презъ 1921-1922 год. имаше не само 
лошо настроение спре!'ю Института, но и опитъ изъ ср-t
дата на управляющата тогава партия да се премахне изц-tло 
Географическия Институтъ. Направени еж били тогава пред
ложения отъ една френска и една германска фирми за на
права rа на кадастрални и топографически планове, по на
вит-в стереофотограметрични способи, на ц-tлата страна·. 

Една отъ причинитъ за привидното забавяне е и обстоя
телството, че вс-tко начало е трудно, особено при изпълне
нието на една такава колосална техническа работа, при която 
успъшния ходъ, между другото. зависи още и отъ подготов
ката на оператори въ достатъчно за целыа количество. 

Отъ годишницит-t, които Института издава, се вижда 
ясно какъ постепенно се е усилвала работата. Първитъ две
три години почти нv.що осезателно не е свършено, обаче 
8сичкото време и трудъ еж отишли въ постепенната под-



rотовка на самата работа _ и на персоналъ, безъ което е бил„ 
невъзможенъ и по-нататъшния ходъ на тая триангулация. 

Да не се забравя, че бившия м-ръ fia Войната, г. Ген. 
Вълковъ, който има най-голi:;митt. заслуги въ замисъла и 
самия подемъ на това трудно дtло на Института, като вi:;щъ 
-епециалистъ-·по него, винаги се е не само най-много интересу
аалъ, но е билъ и върховенъ неговъ ржководитель отъ 1923 r. 
АО днесъ, деня на оттеглянето си отъ f!оста м-ръ на В. Като таl:<8, 
трt.бва да се знае, че Института за изтеклото врt.ме е далъ 
.жсич«о, що е могълъ за нашата триангулация, въ зависи

.мость отъ окржжающитt. обстоятелства и преживеното от„ 
страната ни до сега политическо и економическо сътресение. 

Но вънъ отъ това въ отчета на триангулачното отдiшение 
ще се види, че по бързина на работата нашата тр11ангулация 
не отстжпва на работата въ другигв държави. 

9) Упрi,ква се Института отъ Господинъ професора, че 
били пращани на работа въ полето картографи, топографи 
:и др. чиновници, които не еж геодезисти 

Това е вi:;рно, обаче тi, еж пращанй, не за да бждатъ 
оператори, а за помощенъ персоналъ. Имало е дърводълци, 
желъзари въ строителнитъ групи, а картографи и топографи 
- въ наблюдателнитi, групи за хелиотрописти. 

Службата на последнитъ е много проста, - да отра
жаватъ слънчевата свi,тлина съ единъ простъ инструментъ 
'(хелиотропъ) къмъ централния тригонометрически пунктъ, кж· 
дето стои наблюдательтъ съ инструмента. Въ сжщность, тази 
проста работа е отъ голi3ма важность, защото отъ добросъ
вестното и изпълнение зависи добриятъ резултатъ отъ на
блюденията. Отъ опитъ Института е намърилъ, че горнит-в 
чиновници подхождатъ най-добре за тази работа въ полето, 
защото има вi,ра въ тъхната акуратность и добросъвестность, 
.а сжщевременно та1,а организирана, хелиотропната служба 
~ по ефтина и по сигурна отколкото при наемането за еж
щата рабо·та изключително само вънкашни лица - надничари. 

10) Професора твърди, че Институ1а щtлъ да извърши 
-кадастра на страната, което нъщо се виждало отъ първия 
му годишникъ. Той намира, че това не тръбва да става, за
щото никжпе кадастра не е правенъ отъ военни и подчерта, 

че · въ Сърбия Директоръ на Кадастра е Университетски про
♦есоръ по геодезия. 



Преди всичко въ годишника е казано така: 1 „Геодези· 
'"1:ескитi;, топgграфическитi; и картографическитi; работи на , 
Jr1нситута еж т-tсно свързани съ техническата страна на Ка

_,щастра, които ясно е че трi;бва да се изпълнятъ отъ Инсти.
туп'l до край, като най-възможно, най-рационално, най-еко
номично за държавата". Ясно е, че не се говори за цi;локуn
нитt, работи на Кадастра, а само за техническитt, т. е. ти,~ 

:но извършването на самитi; кадастрални снимки. Както е 
;,вложено, вижда се, че това е едно мнение на тогавашни,~ 

,!1,иректоръ на Института за бждащитъ кадастрални измi;рва
ния и е много правдоподобно, защото не може да се отка
_же, че едно снимане извършено отъ военно учреждение ще 

се изпълни при nо-голъмо спокойствие и сигурность без-.. 
спънки отъ партизански вмешателства и други разни. Както 

-се вижда въ тая техническа работа по кадастра не се включва 
@ная, що има да 1-1звършва едно Централно Кадастрално бюро, 
заедно съ всичкигt си адм\'lнистративни поддi;ления, докато 
се дойде до извършването на самитъ кадастрални снимки. 
За Института е съвършенно безразлично това ЦентраГJно 
Кадастрално бюро, заедно съ сsоитi; поддi;ления, къмъ кое 

.Министерство ще принадлежатъ, както и кой ще е неговъ 
. .Щиректоръ. Тия кадастрални учреждения ще продължатъ и 
въ последствие своетQ сжще<;твуване, защото тt ще еж по
трt.бни за по нататъшното поддържане на цi;покупния када
стъръ, заедно съ неговитt кадастрални планове, ,ака че 
н-ъма се основание да се опасяваме, че Института би могълъ 
,11.а присвои задачата на горнитt учреждения по каАастра. 

1 ·1) Господинъ професорътъ, следъ като помена, че Ин
ститута uелелъ съ своитt 11змi3рителни работи въ бждаще 
~а приложи новия метоцъ на снемание - стереофотогра
!Уiетричниятъ - прочете ни едно писмо отъ единъ неговъ 

nознатъ професоръ, въ 1<0ето му съобщава, че стереофо
тограметричнитt снимания по своята точность още не еж 
пригодни за направа на кадастрални планове. 

Знае се, че Географическия Институтъ не ще пристжпи къмъ 
направа на кадастралнитt планове т. е. тия въ едра мtрка 
(отъ 1 : 500 нагоре до 1 : 3000), а ще извърши най-наnредъ пр-t
ката си задача--топографическо снемание на страната, което е 
.оq:нова за направата на необходимитt карти за нуждитt на 
.армията. Това топографическо снимание се извършва въ 
.аребни мър ки 1 : 10,000; 1 : 20,000, а може и още по-дребни. 
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Установено е, съ най-гол'i;ма положителность, че пере-· 
офотограметричнитъ снимания, които еж още уепригодни :ю 
направа на 1,адастра.~1щ пла11О1Jе, т. е. за снимания въ ед~ 
мt.рка - въ сжщность обаче еж незамt.ними и превъзходни n@, 
точность и бързина на работата при 1izопографичес1тт~ъ сне.11анuя, 
т. е. при rореизброенит'l; дребни мърки. 

12. Къмъ края на реферата си Професоръ Ковачевъ, 
уnр'i;кна Института, че презъ л-tтото 1927 гад. работилъ въ 
услуга на Диренцията по настаняване бtжанцитt. 

Действително, това л-tто бi;ше изгубено за триангула
цията, обаче това бъше по запов'l;дь отъ най-високо м-tсто -
отъ Министерския Съв-tтъ. Институтътъ съ своитt. трудолю
биви щ{J1сfнеръ-.1е.л1:tе.1111,р11 и възпитаници геоде.1иет11 изпълни 
доблестно единъ свой дълrъ, като сжщеврем~нно спаси 

·честьта на измt.рителното дъло у насъ, защото Главния ко
мисаръ по разходването на бежанския заемъ Господинъ 
Шаронъ, до колкото ми е извi:;стно проучваше вече въпроса, 
предъ видъ липсата въ страната ни на достатъченъ и сво

боденъ технически персоналъ, който да извърши тия измър-
11ания, да се организира извършването на гази неизб-tжна 

работа съ чужденци техници. 
13) Господинъ Професора се спръ на брошурата ми 

„Комасация на зем:итt и изriltрителното дtло у насъ" на 
онова мt.сто, гдето обобщщзамъ моето лично мнение, че е 
време да се централизиратъ всички еднорuдни измърителни 
работи при едно учреждение, и че намирамъ за най-подхо
дяще ядро нашия Географически Институтъ, 1<ато излагамъ 
и мотивит-t на това мое мнение. На това м-tсто като най
малко важно и неимеюще общо съ триангулацията . нъма 
да се спирамъ тукъ, толкова повече, че той 61; неясенъ BJ:> 
онова, що ни каза. 

14) Къмъ края на рефера1а си Проф~сорътъ ни прочете 
отъ край до край една негова отдавнашна статия въ в. Пре• 
порецъ, на която заключението има сжщата тенденция, ка

квато може да има и горепоменатото му изявление, че въ 

съседната ни Югославия Главенъ Директоръ на Централнот<t 
Кадастрално бюро билъ професора по висша геодезия отъ 
Бi;л градски9. Уни верситетъ. 

Това еж всички пунктове отъ реферата на Господинъ 
Професоръ ~(овачевъ, въ които той се цокосна до дейностьта 
на Географическия Институтъ при извършваната отъ него 
въпросна трианrулация. 
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Но нека ми се позволи на~-напредъ едно малко обя
снение: да помена тукъ, кое е сжщественото при прецеt-f
ната и критиката на една триангулация. 

Сжщественото е най-напредъ: избора на триr,онометри
ческитi, точки, т-l,хното разстояние една отъ друга,· видътъ 
на трижrълницитi,, които тt сключватъ. Следъ това иде ме-
тода, приетъ за наблюденията на хоризонl'алнитt, жrли, ви
в;ътъ и точностьта на инструментитt., които е установено да. 
се употрi,бяватъ, а най-сжщественото е самитi, резултати 

· отъ наблюденията, а именно: изравнения на станциит-t, точ
ностыа на сключванието на трижrълницитв и изравнението 
на с-амата мрежа и др. 

Всички гореизброени и др. сжществени работи по три
ангулацията на Института еж научно изложени въ специални 
инструкции ; една за тригонометрическа мрежа отъ I редъ, 
друга за мрежа отъ 11 редъ, трета инструкция за прецизната 
ни нивелация и т. н. 

Въ съдържанието на тия инtтрукции и на официал1-нпъ 
ни по работата публикации тръбва да се търси и сжществе
ната часть на триангулацията ни: тамъ еж изложени науч

нитъ принципи, които Института е възприелъ въ своята ра· 
бота по нея. Rко има мъсто да се критикува или преценява 
една триангулация, толкова повече., когато това става за 

тtсния кржrъ на слушатели - членове на Инженерно-Rрхи·
тектното Дружество, които еж запознати по-отблизо съ есте
ството на работата и когато критиката иде отъ единъ ученъ 
професоръ по геодезия, то критиката му, казвамъ, трt.бваше 
да е насочена преди всичко, ако не и изключително, на тия 

наши инструкции. · 
При този редъ на н-tщата не може да има мt.сто голо

словието, не би имало мt.сто и за лични амбиции, както и , 
за злонаг,гврени тенденции. 

Въ своя рефератъ Господинъ Професоръ Ковачевъ не 
се докосна никжде до гtзи, така да ги нарt.ка, съкровища 
на Инсrитута - инструкциитt., и тt. останаха неопорочени. 
Вмъсто това вид-l;хме Господинъ професора да се спира на 
известния цитатъ отъ годишника за предвидения тамъ първо

началенъ срокъ за свършването на триангулацията; да се 

спира на заповъдитъ на Института за полската работа, които 
еж административно-домакински нъща: съставъ на групи, 
разходи, преценка на помощенъ персоналъ и пр.; въ четене 
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.оrrкрай до край негова отдавнашна статия във. ,,Пр1;порецъ"; 
въ цитати отъ моята брошура, - въ четене частна нeroll'il 
хореспон,r..енция и др., на които по-горе се спрt.хъ. 

Cnpt. ли се поне за момент1:. Професорътъ въ реферата 
.. еи на н-вщо сжществено по триангулацията ни? Изнесе Л}1 
.t-1и той нt.що ценно? Дойде ли той съ своя рефератъ .ц~ 
юбобщи въ срt.дата на техницитt. нt.коя добра мисъль, нi;кси 
nоука или съветъ, за доброто на дt.лото, на Института ИЛI!! 
изобщо нt.що ново изъ обширната теория на геодезията? 
Най-послt. дойде ли да изнася факти точни, вt.рни и да 1,и 
нри ,тикува съ онова достойнство, безпристрастие и чистота, 
иаiпо подобава на единъ уважаванъ ученъ? 

Той ни говори така много, и все за н ·tща не отъ сжще
ствено значение, като отиде дори до дребнавости. 

Като повтарямъ въ своя отrоворъ всички горни пунк
тове отъ реферата на Професоръ Ковачевъ, които еж rака 
повърхностни и дребнави, чувствувамъ едно голt.мо сте
снение и св-внь и заявявамъ, че въ такова положение пs 
мой починъ никой пжть не бихъ изпадналъ. 

Съжалявамъ много, че не мога нито за моментъ да приема, 
че съ горния си рефератъ Господинъ Професора Ковачевъ 
е целелъ да бжде полезенъ на измt.рителното д-tло у насъ. 
Въ такъвъ случай съдържанието на самия му рефератъ би 
:било съвършенно друго; както можеше и съвършенно друrъ 
да бжде начинътъ, по който той е искалъ да прояви своята 
ползотворна дейность. 

колкото повече мисля за истинскитt подбудни причини, 
по които професора е изл-взналъ съ този си рефератъ, тол
кова riовече се убеждавамъ, за rол-sмо съжаление, че цельта 
му е била, не да принесе полза на дt.лото, а да причини 
вреда и при това предумишленно. Професоръ Ковачевъ 
почна реферата си съ една възбудность и нервность, говори 
ни по несжществени н-вща, при това съ закачки и обиди и 
свърши реферата си, като подчерта проявата на лична ам
биция , и тенденциозность. Той се яви вечерьта на реферата 
f::11 между насъ, . водимъ отъ зла воля, при това, пакъ повта

рямъ, предумишленна, за да руши и да светотатствува съ 

една светиня на Института - съ едно хубаво и единственli 
по рода си начинание въ страната. 

Трtбва да заява, че И.нститута очакваше съ най-гол-вм~. 
интересъ този тъй дълго замисленъ рефератъ. Не можеше 
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и да бжде друго яче, защото преди всичко неговиятъ авторъ 
е нашъ професоръ и защото трtбваше д,а засегне отблизо 
~на отъ най-важнитt работи на Инстутута. Свикнали сме, 
gогато видимъ да се качи единъ професоръ на катедра и 
е'ТЪ нейната висота да ни отправа своята дума, да блого
r-овtемъ предъ неговия авторитетъ, който за насъ олице
·1\Ворява авторитета на неговата наука, свикнали сме да при

е.мемъ съ всичкиятъ кредитъ, дължимъ на единъ ученъ, 

щеговитt слова и да възприемемъ, като откровение на не
успорими истини неговия урокъ. 

Но колкото по-голt.мо е нашето преклонение предъ 
ущениятъ, който, въоржже'нъ ·съ своятъ грамаденъ запасъ 
етъ познания, облеченъ въ бронята на безпристрастието, 
асвободенъ напълно отъ своиrt. чувства и предпочитания, 
лрисжщи на всt.ки обикновенъ човt1{Ъ, ни проповt.два
етъ своятъ амвонъ, кждето той свещенодействува, тол
кова по-страшно, по-болезнено е разочарованието ни, когато 
аиждаме тоя сжщия ученъ мжжъ, преди да се качи на катед

,.ата, да оtтави тамъ долу при нейнитt. стжпала всичкитЕ
си познания, всичкото си безпристрастие, за да се яви предъ 
сsоитt слушатели наметнатъ само съ мантията на своитt 
чувства, на своитЕ страсти и амбиции. 

Така, въ този си рефератъ, професорътъ К.овачевъ ни 
с~ представи въ човt.кътъ К.овачевъ. 

Има ли нt.що по лесно за човt.ка отъ да разкрититува 
ас-tко едно добро дt.ло, толкова повече, когато въ неговото 
3<'1раждание и развитие той нt.ма никакво участие и никакви 
3аслуги. 

Нtма, казвамъ, за човt.ка нищо по-лесно отъ това да 
e'l"p-tчe всi:щаква стойность дори на едно сы<ровище: стига 
,1.а е решилъ да си послужи съ отрицанието. Отрицани
~-.о е най-общедостжпната философия на живота, то е фи
.яософия на безсилието и сжщевременно, то е философия и 
на разрушението. 

К.ритиката, когато е резултатъ на безпристрастно на
iлюдение, изпитание и опредъляне стойностьта на даденъ 
фактъ, е елеме нтъ на творчество и като такава, тя е не 
само полезна, но и необходима. 

За ro11t.мo съжаление, такава критика професоръ К.ова
чевъ не ни даде, и като така, би трt.бвало да кажа че тукъ 
полемизирамъ не съ учения професоръ Ковачевъ, а просто 
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, съ Господинъ Ковачевъ. Би трt.бвало да направя това . раз-. 
граничение, защото не мога нито за моментъ да допусна, 

•че единъ професаръ може оть висотата на своята катедра 
:да изрt.че толкова повърхностни заключения и да пока·же 
толкова пристрастие и толкова зла воля. Правейки това, 
разграничение между учения и човt.ка азъ отдавамъ всичката 
своя почитъ на науката и нейнит:I; истински служители и 
мисля че щадя по този начинъ нейниятъ авторитетъ. 

Реферата на Господинъ Професоръ Ковачева страда оп. 
два основни порока: 

Първиятъ считамъ този, че въпросниятъ рефератъ има 
за изходна точка следното решение на неговия авторъ : 
,,Дtлото на Географическия Институтъ трi:;бва да бжде бла
мирано на всi:;ка цt.на". Изхождайки отъ това злонамt.рно 
решение професора очевидно разбира критиката, която ще 
прави, като единъ бламъ; съ други думи още отъ самото на
чало той възприема едно отрицателно становище спремо 
дi:;лото на Института. Отъ тукъ произтича и неговото пълно 
безсилие въ арrументитi:; му. 

Вториятъ порокъ на въпросниятъ рефератъ е тамъ, че 
автор~ му, решилъ на вс-\:;ка цена да бламира Института, 
се отърсва отъ най-необходимото за една кри1·ика - без• 
пристрастието и така почва да се рови въ дейностьта на 
това учреждение. Като не намира сжществени елементи по
датливи на критю<а, залавя се за дреболии, стоящи дале1ю 
отъ сжщностьта на дi:;лото на Географическия Институтъ. 
Отъ отговора, който дадохъ на вс-\:;ки пунктъ на реферата 
вi:;рвамъ стана ясно, че наистина това, което крити~<ува той, 
не съставлява дейность на Института, а съвършенно слаби 
и далечни отражения отъ нея. · 

Безпорно е за менъ, че слушателитi:;, за които горния 
рефератъ 61; изненада, еж си задали въпроса: ,,Но защо 
Професоръ К.овачевъ прави всичко това, каква е ползата за 
дi:;лото, за което и той ратува, и каква . може да бжде т,1 
лично за него. 

Исrинскитi:; подбудни причини за тоя рефератъ се 
криятъ друrадt.. 

Въ 1910 гад. Професоръ Ковачевъ излезе съ един~. 
рефератъ предъ членоветt. на Икономическото Дружество у 

,насъ, като се обяви противъ законопроекта за К.адастра. 
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Въ този си рефератъ професора се нахвърли тогава съ. 
обиди върху членоветъ на комисията, която е направила за
конопроекта, а заключението му бъше, че за Директоръ на 
Кадастралното бюро трi;бвало да се повика ц,ужденещ,, i.oйtno 
tia е врп,ль, 1rи1иъль 1io 1садас1nрамю1nо д1ъ,~о m, стршнст,во, тъ1'i 
лm1ю ,тикма .ище т, Вм;,,арил н11,.1щл1,с. 

За тая обида нанесена отъ Професора на цълото ни 
техническо съсловие, той биде на времето си порицанъ отъ 
много страни съ реферати и съ писания въ ежедневната ни 
,и друга преса. 

За яснота, rукъ ще дамъ едни кратки извадки отъ пи
-сания отъ самия Професоръ Ковачевъ презъ · 1909 год. по 
въпроса за кадастра и нераздi;лната съ него триангулация, 
въ списанието на Българското Инженерно Д-во брой № 15: 

,,~l)н,,11Сuостыпа ,J,иреюпорь 1щиьбна да бжое .1аепи1 нсщ11'.11снuо 
-1пи, .шце 1:оето 1~окрид со.~,и)ндта теоретична подгртовка - не 
дори 11.и~дешюто на Вис1.иата Лтдсз1ея - непре.пенно д11, е боршт,н, 
,ъ органи:шр(tнето 'J-Ui ппdоинл работа, оа е ЩJе1.арало ве 1~е прак-
111tеческапт шкода на н1ькоя пъ1111остеие1м1а тр1ю;щу.zацю1. (1,. а.) 

F\ до колко ми е известно, такова лице не можемъ 
намi;ри у насъ, та необходимо е да го подиримъ въ чужбина. 

Само по-късно следъ организирането и известно час
тично завършване на геодезичнитi; операции, единъ отъ по
мощницитi; на Директора прекаралъ вече Школата на Бъл
гарската триангулация, ще може съ успi;хъ да продължи 
останалитi; работи. (Г-нъ Ковачевъ е специалисть по геоде
зия, но не е прекаралъ още школата на Българската три
ангулация). 

Като претендирамъ да познавамъ малко по отблизо 
всички теоретични и nрактични трудности на чисто геоде

зичнитъ работи, азъ оставамъ убеденъ въ горната смисъль"
(Т. е. че безъ чужденецъ и безъ пръвъ неговъ помощникъ 
К.овачевъ, нищо да се не предприема). 

Въ гореизложенитъ извадки отъ писанията на Ковачева, 
ще кажа само, че тенденцията е пакъ явна и голi;ми ко
ментарии по това еж излишни. 

Закона за кадастра си остана неизмененъ, чужденецъ 
не се повика и Господинъ професора остана самъ всред„ 
4Zвоя шумъ, обаче поука отъ това минало не виждаме, а на-
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щ,отивъ съвършенно идентично, по сжщит-t егиостични под-
•iуди виждаме Господина професорътъ да повтаря днесъ съ 
rол-tма жарь и ревность съвършенно С-"'-ЩИЯ маниеръ. То
гава обиди ц-tлото техническо съсловие съ своя рефераn, 
и писания въ самото имъ техническо списание, а днесъ паю .. , 
съ реферата си държанъ въ ср-tдата на сжщото техничес1н, , 
съсловие незаслужено обижда наново една часть отъ сжщото, 
съсловие. 

Тогава професора твърд-tше, че у насъ н-tма човъкъ
който вънъ отъ теоретическата tи подготовка да има и не-
Фбходимата практика и всъчески доказваше, че е необходим<!: 
.на дойде, чужденецъ, сега когато е миналъ страха му, когат@ 

вижда че триангулалията е могла да се започне и въоши 

отъ наши хора-той наново шуми и този пжть не за чужде
нецъ, ами защо да се ржководи тая работа отъ други българи. , 

Безпорно е, че този бламъ, който си той самъ навлt.че,. 
го е много озлобилъ. Той остана озлобенъ тогава не сам<t 
къмъ членоветt. на комисията що е направила проекта, а и 
къмъ Министра, който е назначилъ тая комисия, а ИГН')ри
,алъ него; противъ депутатитt., които приели законопроектс1 
iезъ да се вслушатъ въ желанието на Ковачевъ за чужде
нецъ Директоръ; противъ техницитt. въ България, които ГФ 
nорицаха, а въ последствие и противъ тогавашния директор~. 

на Института полковникъ Вълковъ, който почна триангула
цията и му доказа, че въ страната има технически сили за 

това дt.ло и че нt.ма нужда да се впущаме въ авантюри ci.. 
чужденци. Той е озлобенъ днесъ и противъ цt.лия ни Инсти
тутъ, който продължава да върши триангулацията. 

Ето защо ние виждаме презъ времето, до този рефератъ , 
че Г-нъ Пµофесоръ Ковачевъ мълчи, скрива свойтt. мисли 
по разни въпроси отъ своята специалность, и дебне работата 
на Института, дебне събитията и чака удобенъ моментъ , 
за да се нахвърли, безъ огледъ, че той злоупотрt.бява съ 
своето обществено положение съ своя авторитетъ, и че 
съ това ct.e вредни мисли изъ обществото, като подбива 
незаслужено престижа на едно държавно учреждение, а 

отъ тукъ и на самата държава. 

Той вече не избира срt.дствата, а използува всички 
обстоятелства. Така той знllе, че реферата му, кой чулъ, кой 

' не, кой разбралъ, кой не, което му е безразлично, обаче той 
:энае казвамъ, че се създава мълва, която ще се шири изъ 
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обществото и че се създава шумъ около неговата личность; 
ще се заговори, че професора по Геодезия - Ковачевъ из
лезълъ съ единъ рефератъ и въ своята критика е направилъ 
триангулацията на Института на пухъ и прахъ. 

Господинt Професоръ Ковачевъ е последователенъ въ 
своит-в начини на действие. 

Какъ и кога да подигне около себе си шумъ Профе
сора добре знае. 

Ето две-три години отъ какъ се е заговорило наново 
изъ ср-вдата на техническия св-втъ у насъ за належащи ка
дастрални изм-врвания, държатъ се реферати и се пише въ 
ежедневната преса и технически списания за едно ново у 

насъ изм-врител но д-вло : ,, Комасация на земит-в." Прави се 
законъ за тази комасация, отъ друга страна работитъ на 
триангулацията напредватъ, а съ това и наближава да се 
заговори пакъ за кадастъръ и за формирането на Централно 
кадастрално бюро. И ето, да не бж.де пакъ забравенъ, тукъ 
намира удобния случай Господинъ Професора, да прекрати 
мълчанието си и да излезе съ своя рефератъ, за да изкаже 
своит-в мисли и то наведнъжъ и по трит-вхъ колосални въ
проси, по 1,o.1r(tca11,uя111a, 1,:aducrm,pa и триан?ула~~~шта на страната. 

По първит-в два въпроса той говори много кратко и 
личеше, че главниятъ въпросъ на неговия рефератъ б-вше 
последния - 1111mа1егула11ията и каза нитой всичко това що,. 
изложихъ до тукъ. 

Но какво ни каза Господинъ Професора въ края, на 
реферата си въ своето заключение? Каза ни, •te е жiлo
;JJcume.mo да r·e npucmжnu киль създа6ането на ко.мuтетъ по три
а11гулаuията, въ 1:ойто да влизатъ хора от1, "lкаде.ниятrt иа иау
ю1т.r1,, n~Joфecop11 и хора отъ другиrмъ Аtиниrтерства, който ко
митетъ да рж.ководи работит-в на нашата триангулация. 

Ценимъ високо горното авторитетно заключение, но не
може да не запитаме: 

Преди всичко може ли да има подобенъ ко,11иrпетъ по 
триангулацията на страната, вънъ отъ учреждението, което 

извършва самата триангулация; въ случая, вънъ отъ Мини
стерсвото на Войната, чиито органъ е Географическия Ин
ститутъ. Господинъ Професора е изпусналъ изъ предъ видъ, 
че триангулацията, която прави Института не е започната .10 

силата на „Закона за Кадастра", който не е още поч
налъ да функционира, а по повелителнитi:; нужди за напра-

2 
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вата на топоrрафичес~<и карти за армията, като тя ще 
може въ бждаще да се използува и за кадастрално из
мi;рвание. Миспя, че искания отъ професора комитетъ с-ь 
нищо не ще бжде полезенъ на дi;лото нито въ смисълъ на 
ускорение на работата, нито въ чисто науtJi.!о-техническа 
тъй като по всi;ки въпросъ, койrо предстои да се раз
глежда тамъ ще трi;бва на членоветi; му, които не еж специа
листи, да се чете отъ председателя, който сигурно ще е про
фесоръ по геодезия-най напредъ по една съответна лекция. 

Въ заключението на реферата си Професорътъ още 
ни каза, че е време да се формира и Центрад'Н,О Кадастрамю 
11<Уро, което да започне предварителнитi, работи по кадастра. 

Напълно поддържаме това му мнение, защото след-ь 
като измина трудното начало, действително триангулацията 
вече ще върви още по усилено , а предварителнитi; работи 
по кадастра т. е. тия, които трi;бва да се извършатъ, до 
като се дойде до самото кадастрално снимание, ще отнематъ 
може би нъколко години. 

Тукъ е много интересенъ и характеренъ факта, че до
като Закона за Кадастра отъ 1908 rод. до сега стоt.1 въ ле
таргия, а следователно заедно съ него стои неизменно отъ 

тогава до сега Кадастралното дi;ло у насъ, професоръ 
Новачевъ, 110 подобие на политицитБ, които мi;нятъ поли
тическит-1:. си убеждения - е измънилъ презъ това време 
своето научно становище по кадастра. Той не търси вече 
чужденецъ да застане на чело на това Централно Када
стрално бюро; той се е помирилъ съ положението, че може 
той да бжде и бълrаринъ. 

Ние аплодирахме Господинъ Професоръ Ковачевъ следъ 
свършването на неговия последенъ рефератъ за положения 
въ него трудъ, защото тачимъ авторитета на своя ученъ, но 
за това пъкъ, колко повече би тръбвало и той самъ да 
скжпи за него. 

„ Всъко зло за добро", казва българската поговорка. и 
азъ тукъ се считамъ сега щастливъ че ми се удаде случай 
да разсея заблужденията, създадени отъ Господина Профе
соръ Ковачевъ, и заедно. съ последующитi; спирания по по
дробно на извършенитi; работи отъ трианrулачното, ниве
лачното и изчислителното отдi;ления на Института, ще се 
даде случай на интересующитi, се и на техническия ни свътъ 
да види непорочната ценность на нашата триангулация и 
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•прецизна нивелация, и че Географическия Институтъ заслу
жава напълно тъхното довърие и подкръпа въ дълото му. 

Подкрепата за kОято апелирамъ, тукъ тръбва да е двояка. 
Първо морална! Нека запазимъ светинята на Института отъ 
-съ нищо неоправдани по нататъшни посегателства, за да 

дадемъ потръбното спокойствие на строителитъ и, а тъ еж 
инженеригв въ Института и възпитаницитъ на сжщия-гео
дезиститъ. Тия млади хора еж гордостьта му, но т-1:; тр-1:;бва 
ца бждатъ и гордостьта на техническия свътъ у насъ, защото 
тъ еж, които изграждатъ отъ всички и отдавна желаната 
триангулация на страната ни, съ която твърде скоро ще се 

поставимъ по-достойно въ реда на културнИ1Ъ страни. 
ГорнИ1Ъ лица градятъ тая триангулация безъ шумъ, 

спокойно, обладани само отъ добродетели : дисциплина, са
моотверженость, ръдко трудолюбие и при пълно съзнание 
~а важностьта на дълото, което вършатъ, при това съ це
ната на здравето си и живота си. 

Редъ години тъ отдtлятъ половината отъ живота си на 
това дъло, като се лишаватъ отъ семейство, отъ близки отъ 
сгоди и други земни блага, за да се изтезаватъ по чукари 
и бърда при най-лоши условия на животъ и трудна работа. 

Другата подкрепа ще изразя въ това: 
Да се съдействува за съзцаването часъ по скоро на 

lff'нmp'l.iнom 11 Кадаrтри.~но бюро по закона за кадастра оп. 
1908 год. То е вече потръбно отъ една страна, за да се 
започнатъ своевременно подготвителнитъ работи по кадастра, 
а отъ друга да се използува фонда му, като се отдълятъ 
суми за триангулацията на Института. При днешното поло
жение на работа по триангулацията и наличностьта на 
подготвенъ вече персоналъ, материалнитъ сръдства заставатъ 
на първо мъсто като факторъ за да се даде отъ Института 
.една още по-интензивна работа. 



Инженеръ Миленов„ 

'ИЗВЪРl.t!Е-НАТF\ ПОЛСКЖ РАБО'Гf\ О'ГЪ ТРИf\НГУЛf\ЧНОТО 
отдъЛЕНИЕ нн ИНСТИТУТf\ 

по ГЛ,авната Триангулация за времето оть 1.G20 год. 
до края. 'НЛ .1928 ::>:оiJшна,. 

Г. г. за да може да си съставимъ яtно понятие за из
вършеното по триангулацията ни, ще трi:iбва да видимъ nо
-отблизо какво представлява Главна Триангулация, какъ се 
работи тя, при какви условия е работено у насъ, какво сме 
изработили ние до сега и най-после, като заключение, ще 
направимъ едно сравнение между нашата триангулация и 

нi:iкои чужди, за да видимъ до колко нашитi=; резултати еж 
.задоволителни. 

Въпроситi=; които се засъгатъ въ главната триангулация 
,може да се подраздълятъ на : 1) Изборъ на триангулачнитt. 
точки, както на картата, така и на самата мi=;стность, 2) По

,стройка на самитъ знаци ; 3) Mi:ipeнe на хоризонталнит1, 
жгли; 4) Изборъ и мiзрене на базистни линии и базисни 
мрежи; и 5) Изчисление на триангулацията. 

Безъ да се впускаме въ подрvбноси, паралелно съ раз
глеждането на триангулацията ни, ще кажемъ по нъколко думи 
за вс-tка точка по од-tлно. 

Разположението на главната триангулация може да 
бжде въ форма на вериги отъ трижгълници разположени по 
меридиана и паралела, като вътрешностьта се изпълва съ 

11-рокласна триангулация, или пъкъ може да бжде въ видъ 
на мрежа отъ трижгълници, която да покрива ц-tлата страна. 
Института се е спрелъ именно на тази посл-tдната и нашата 
страна е покрита съ една мрежа съдържаща 74 точки 1-и 
класъ, съ стран~ ср-tдно 40-60 клм., 219 точки 11-и класъ съ 
страни 15-25 клм. и построени еж само 47 точки 111-и класъ 
- въ Маришкия басеинъ. - Изм-tрени еж хоризонталнитi, 
жгли на 70 точки 1-и класъ и на 99 1!-и класъ, отъ които 
-43 еж върху 1-вокласни и 56 върху 11-ро класни. Тt.зи 
.rюследнитв еж повечето въ Маришкия басеинъ. Освенъ това 
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разузнати еж и еж измtрени 4 базистни мрежи, като 2 отъ. 
дължинитt на базистнитъ линии еж измi;рени окончателно, 
а друrитi; 2 еж само пробно измърени. 

Както l<i'!Захме по-горе, преди всичко, трi;бва да се избе
ратъ триrонометричнитi; точни най-напредъ на картата и 
следъ това да се провi;ри видимостьта на визуритt на 
самата мi;стность. Понеже разстоянията между точкитi; еж 
rолi;ми, то разузнаването на самата мi;стность става само съ 
помощьта на хелиотропна свi;тлина. Хелиотропа това е единъ 
nрость инструментъ чиято главна часть е едно огледало, 

което отразява слънчевата свi;тлина. Ясно е, че при облачно 
време неможе да се разузнава. Освенъ това особенно при 
еднообразна мi;стность н.ждето ориентирането става трудно , 
и при наличностьта на нашитъ невi;рни карти, разузнава -
нето става съ опитване по различнитъ върхове до като се 
открие търсеното мi;сто. Често п.жти се налага да се ходи отъ 
единъ върхъ на други, за което тръбва следователно да се 
съобщи на съответната страна телеграфически, и при нашитi; 
пощенски съобщения, кждето точнитъ еж отдалечени съ дни 
отъ най-близката телеграфопощенска станция, може да се 
има ясна преде.тава, колко време е необходимо за разузна
ване. Много често се налага да се правятъ голъми просъки _; 
тръбва следователно да се изка специално разрешение отъ 
съответнитt. лесничейства. Извършвс!нето на самата просъка 
изисква много време. За да се открие една визура често пжти
се налага да се строятъ временни пирамиди, високи съ десетки 

метри, какъвто е случая въ Делиорманъ и въ равнинит-t, До като 
на западъ, гдъто освенъ, че има отлични желi;зни и шосейни 
съобщения, въ последно време за цельта използватъ спе
циални камионетки съ специални стълби за разузнаване, то 
нашитъ разузнавателни групи еж били принудени много 
пжти да ходятъ пеша, какъвто е билъ случая въ началото 
на нашьта триангулация. До като на западъ на всъкжде се 
намиратъ села съ уредени госrИ41ници и хотели за спане, 

то при насъ нашитъ разузнавачи тръбва да си взематъ за 
вивки, легла, палатки за подслонъ, хлъбъ по за нъколко дни, 
фуражъ за· конетъ и по такъвъ начинъ се получава една тежка 
група, чията пръка задача се много затруднява, но другояче 
не може да се работи. 

Отъ първия rодишникъ на Института се вижда, че· 
nрезъ 1920 година когато се започна триангулацията, напра-
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sено е разузнаването само на една часть отъ нея, а именно: 

отъ месецъ май до 17-и авrустъ е разузна.Jано по картата 
и отъ 17-и августъ до 1-и ноември на самата мi:;стность. 
Презъ тази година въ полска1а работа еж взели участие: 
1 инженеръ съ 4 работника и 4 каруuи-разделени на 4 групи. 

Презъ 1921 rод. Института бt. заетъ главно съ rеодези
ческитъ и топоrрафическитi:; работи по определяне на гра
ницата ни. Презъ тази година между другата работа, за глав
ната 1рианrулация еж построени само 32 пирамиди I и 11 
редъ. Презъ тази година въ полската работа взеха участие 
нови 40 души rеодезисти свършили само първия курсъ на 
r~ървата rеодезическа школа при Института. Презъ зимата 
на 1921 и 1922 год. тези rеодезисти завършиха втория курсъ 
на школата, така че презъ л-втото на 19L2 година работата 
по триангулацията е била доста засилена, като еж били 
ебразувани 8 строителни групи въ съставъ: двама геоде
зисти, 2 двуконни каруuи съ по 1 каруцарь, 4 товарни коня 
съ коневоди и 4 войника. Tt. еж успъли да разузнаятъ и 
nостроятъ 104 пирамиди. 

Презъ 1923 година еж.що е имало 8 строителни групи 
sъ съставъ: двама геодезисти, 3 двуконни каруuи съ по 1 
каруцаръ, 4 товарни коня съ коневоди, 5 войника и 1 под
офицеръ и еж успъли да построятъ 103 пирамиди. 

Презъ 1924 год. строежа е билъ продълженъ съ 3 стро
ителни групи, построени еж 49 пирамиди, съ които се за
вършва строежа на I и 11-ро класнитi:; пирамиди. За тази 
rодина групитъ еж получили по 3 каруци, 4 товарни коня , В 
войника и 1 подофицеръ. 

Презъ 1925 rод. бi:;ха сформирани 3 строителни гр;пи 
въ съставъ, 3 каруци съ каруцари, 5 войника и 2 товарни 
коня съ коневоди. Групитъ разузнаха и построиха 49 триан. 
знака отъ които, 2 еж второкласни, а останалитъ 3-о класни 

За да се има по-ясна представа за строежа на наш;пt, 
пирамиди ще кажаемъ нъколко думи върху самия строежъ . 

Пирамидитt, еж строени по специално изработенъ 
ебразецъ. За една обикновенна пирамида еж необходими 
следнитt материали: 1 специаленъ камънъ съ раз-мi3ри 
20/20 80; 4 грtЩИ 8 метрови; около 10 дъски 4 метрови, 
сколо 8 торби циментъ, ОК'ОЛО 20 торби пt,съкъ, около 6 товара 
по 2 бурета вода и чакълъ. Понеже по-голi:;мата частъ отъ на
шит-в пирамиди еж по високитъ труднодостжпни върхове 
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като : Юмрук-чалъ, Мусала, f\ли-ботушъ, Елъ·тепе, и др., кж
дето изкачванетr.~ леша трае не. по-малко отъ 5-6 часа, то 
ясно е иолко мжки и трудъ представлява изкачването на 

.горепоменатия материялъ по гвзи върхове. 
Срiщно една пирамида е строена за 9 дни, което се 

вижда отъ голишницит1:i на Института и съ единъ пеµсоналъ 
който е минимумъ за нашитi:; условия. 

Безъ да опи<!tзаме мжчнотиитi:;, на които еж се натък
нали строителитi:;, ще кажемъ само, че презъ времето, когато 
Г-нъ Прос,есоръ Ковачевъ е билъ Началникъ на f\строномо
Геодезическото Отдi:;ление въ Института въ 1918 год. Отдi:,пе
нието се е състояло отъ две триангулачни и една н1,,1велачна 

секции. Съставътъ на 1-а триангулачна секция съгласно за
повi:;дь № 19 на Институтъ , се е състоялъ отъ 1 н-къ, 3 
трингулатори. 6 техчици, 5 офицери и 1 економъ офицеръ, 
215 войника и 106 коня. Секцията се е занимавала . съ разу
знаване. 

Работата която е имало да извършва секцията, по ко
личество е почти сжщата, каквато е и на една сегашна на

блюдателна група за която Г-нъ проф. Ковачевъ каза, че се 
състояло отъ 44 човtжа. 

Се1щията се разделя на отдълни групи, като съставатъ 
напр. на 2-а група е билъ 29 войника, 18 коня и 2 каруци. 

Друга хелиотропна група се е състояла отъ 10 войника, 
2 каруци, 2 товарни и 1 ездитенъ коне. Това еж то групи 
чиято задача е била да хелиотропиратъ при разузнаването 
на визуритъ. 

Както се вижда една тогавашна хелиотропна група е 
била много по-голi:;ма отъ колкото нашитi:; строителни групи, 
които освенъ разузнаването на визуриг!:. еж строели и пи
рамидитъ. 

Сега да видимъ какви еж били строителнитi:; групи на 
Г-нъ Проф. Ковачевъ. Въ рапорта № 3 на н-ка на секцията 
до н-ка на астрономо-геод~зичното отдi:;ление четемъ след
ното: Строителната група, която е изпратена на 25 августъ 
отъ София въ съставъ 62 войника, 7 каруци, 2 ездови и 2@ 
товарни коня е пристигнала въ Пловдивъ и за времето отъ 
26 августъ до 12 септември е успi:;ла да пренесе строителния 
материалъ и изструментитв отъ Пловдивъ до Карлово и да 
го изнесе до вр. ,,Фердинандовъ връхъ". 
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Съ групата пристига и 1 поручикъ, който образува от
ntлна ороителна група отъ 23 войника, а групата, състояща 
се отъ 2-ма офицери, 2-ма подофицери 42 войника, 8 каруци 
и 16 товарни коня, е успtло да построи дървената пирамиnа 
висока около 1 О метра и забетонира центра въ земята. По
неже цtлата работа не била свършена, то н-ка на групата 
въ своя докладъ изказва мнение, че за идущата година 

трtбвd да се излезе по -рано и да се при1 отви материалъ за 
постройката, слtдъ което ще се построи бетоновия стълбъ. 
F\ нашата група. която е строила пир.з мидата въ въ послi;д
ствие е била съ 14 войника и 8 коня. 

Пристжпвамъ къмъ мtрене на хориаонтнитt жrли 

Мt.ренето на жглитt. е най-важната работа въ Главната 
триангулация. Изм-врването на жглитъ зависи отъ две н-вща: 
1) Отъ механически и оптически условия 2) отъ начина на 
изравнението на тtзи изм-врвания. При днешното усъвър
шенствуване на инструментитt, първокласнит-в и второклас
нитt жгли се мtрятъ съ инструменти които позволяватъ от
читание до десети, даже стотни части отъ секундата . 

За улеснение на изравнението на мрежата, необходимо 
е всич•<и посоки въ мрежата да се наблюдаватъ съ еднаква 
тяжесть, т. е. всtка посока да бжде насочвана еднакво число 
пжти. Такива методи еж 2: 1) Наблюдение по приьоми и 2) 
Наблюдение на жглит-в въ всички комбинации - наречена 
още метода на Генералъ Шрайберъ. 

При първата метода, както е и,вестно, всички посоки 
върху една станция се наблюдаватъ заедно въ единъ приьомъ, 
т, е., за дз може да се работи по тази метода, тръбва едно
временно всички околни точки да се виждатъ добре. Но 
поради голъмата дължина на визуритt невъзможно е непо
срtдственото насочване въ сама ra пирамида, а се насочва 
въ хелиотропна свtтлина. Тази последната обаче - зависи 
отъ слънцето и редъ други уС'Ловия, които ще видимь по

долу и наблюдението на пълни приьоми се много затруднява, 
даже е невъзможно, затова оше Гаусъ и Герлингъ еж опи
тали наблюденията да ставатъ по „жгли по всички комбина
ции", т. е. ,'1.а се наблюдаватъ въ единъ приьомъ само 2 по
соки. Тази метода е добре разработена отъ Генерr~,н, l!Ipai1,
.epъ и се прилага 1:$Ъ Герl'1ания отъ 1871 rодина и въ много 
.други страни. Нашиятъ институтъ е възприелъ наблюденията 
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на 1-во класнитt, и 2-о класнитt, жrли да става именно по:тази, 
метода. На кжсо методата се състои въ следното: Наблюда-

. ватъ се всични възможни жrли между лжчитt, на една стан
ция. Тази метода има това преимущество, че следъ израв
нението на станцията, всични посони, както на самата стан 

ция, така и на всички станции получаватъ еднаква тяжесть. 

Това се постига съ следнята формула q = n.s, кждето q е теже
сrьта на 1 посока, т. е. числото на насочванията на една посока, 
при първокласна триангулация q=24; n е числото на приьомиri; 
въ които се мери 1 жrълъ и s числото на визуритъ на станцията . 
Напр. при s = 6 имаме 15 жrли; по дадената формула тръбва 
всъни жгълъ да се мъри въ 4 приьома, или всично за цълата стан
uия 60 приьома, нато подъ приьомъ се разбира мъренето на 
жrъла при отиване и връшане въ едно положение на тръбата. За 
избt.гване на систематичi-~итъ грtшни въ дъленията на кржга, 
жглитъ така се наблюдаватъ, щото нинога една посока, която 
принадлежи на нt.нолно жrли, да не се наблюдава .по1:1ече 
отъ 1 пжть на сжщото м-tсто на кржrа. За цел ьта се съставя 
наблюдателенъ планъ. 

Наблюденията на 2-рокласната ни триангулация става 
сжщо по методата на Шрайбъръ, съ тая само разлика, че 
вмt.сто 24 имаме 12 тяжесть, т. е. на половина. Наблюдени 
ята се правятъ на всички 2-рокласни точки, а тt, не се само за 
сичатъ, както каза, г-нъ Професоръ Ковачевъ, въ реферата си. 
Ако r-нъ професора бtше преrледалъ по добре годишника 
на института отъ кждето черпи данни за критиката, щеше 

добре да забележи сключенитt 2-класни трижrълници. 
Както казахме и по-рано визуритъ между 1-рвокласнитi. 

точки еж rолъми - между 40-60 клм. и за визирни точки 
се използватъ хелиотропнитt, свътлини - отъ тукъ става 
ясно, че 1-вокласнитъ жrли може да се наблюдаватъ само 
nри слънчеви дни, обаче и не всички слънчеви дни може 
да се използуватъ за наблюдение, защото свътлината, ноято 
иде отъ хелиотропа тръбва да бжде спокойна, за да може 
добре да се н1;1сочи между парата нипш на тръбата. Треп
тението на свътлината произлиза отъ трептението на въз
душнитъ пластове. Сутринь веднага следъ изгрева на слън 
цето до като пластоветъ не еж се още нагръли, понъкоm 
има спонойни моменти около 1 часъ, които моrатъ да се изпол
зватъ за наблюдение. Следъ това, обаче, чакъ следъ обедъ кжде 
4-5 часа, пъкъ даже и 6 часа пластоветъ се успокояватъ и; 



nозволяватъ работа. При силно горещи дни особенно въ рав
нннитt, благодарение на трептението на свt.тлинитt., често 
се случва, щото цt.ли дни неможе да се наблюдава. Треп
тението на свt.тлнната зависи много и оrь това дали лжчитt.. 
минаватъ високо или низко до земята, дали минаватъ презъ 

nросt.ки, презъ блатисти мt.ст<2 и т. н ... Наблюденията, които 
се правятъ преди залезъ на слънце. ако приьома се прекжсне 

за по-дълго време отъ 1 минута, цt.лия приьомъ се задрасква. 
При обикновено време наблюдението на 1 приьомъ не трt.бва . 
да трае по-дълго отъ 3-4 минути. Много пжти се случва, че 
трt.бва да се направи последното насочване на приома и 
свt.тлината изгасва, вследствие, на което ц-t;лия приьомъ се 
задрасква. Не еж рt.дки случаитt,, когато само за нt.колко 
приьома се чака съ дни, особенно ако се яватъ облачни или 
дъждовни дни. За това въ немската 1-во класна инструкция 
на стр. 29 е казано: ,,Отъ дългогодишната практика е уста
новено, че дневната работа на наблюдателя 1-ви редъ е 
около 10 насочвания= на 2½ приьома, следователно даже и 
не 10 минути работа на денъ". 

Напосле,аъкъ се практикува наблюдение на 1-о клас
нитt жгли нощно време. Вечеръ следъ залъзъ на слънце до 
кдже 12 часа въздушнитt. пластове еж спо1юйни и пазва-

• ляватъ работа. Ние сжщо правихме опитъ презъ 1927 гад. 
да въведем~ нощнитt. наблюдения, обаче резултатюъ бt.ха 
незадоволителни, освенъ това при насъ за щастие могатъ 

да се правятъ сутринь доста наблюдения, които компенсиратъ. 
нощната работа. Напр. Landesaufnahme въ Берлинъ рабо
тятъ и нощно време, но за това пъкъ никога не работятъ 
сутринь, и сръдно нt.матъ повече измърени точки на група, 
отъ колкото у насъ, наето, ще видимъ по-долу. 

Освенъ, че работата по [ нл. триангулация зависи отъ 
климатичнигв услови9!, но едно отъ най-важнитъ условия е 
.-а има добри и опитни наблюдатели. Такива именно наблю
датели, които така да наблюдаватъ щото трижгълницитъ да 
могатъ да се сключватъ съ гръшка около 1 секунда. При 
започване работата по триангулацията ни, въ Института н-в
маше нито единъ чов-вкъ, който да е наблюдава-nъ 1-во кл. 
жгли. Тръбваше, следователно най-напредъ да се подготвятъ
хора за наблюдател.и и ето защо nървит-в наблюдения, които 
еж правени презъ 1924 гад. съ три наблюдателни групи 
еж пробни. 
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Въ 1925 гад. Института можеше да даде повече работа. 
Бtха образувани З наблюдателни групи, които измtриха 
както следва: 1-а група 4 точки ; 2-ра, група 4 точки ; 3-та 
група З. Прtзъ лtтото Института изпрати 5 ,пуши въ Гер- · 
мания за да присжтствуватъ неnосредственно при извър

шване на тамошнитъ измt.рвания и за да добиятъ нужднитt. 
практически похвати. . 

За 1926 година Инсп„тута б-tше вече много по-добре 
отъ къмъ наблюдателитt, а освенъ това презъ есеньта на 
1925 година се завърнаха отъ Германия 7 души инженери
геодезисти и съ това презъ тая година можеха да се обра
зуватъ 5 наблюдателни групи I редъ и 2 - 11 редъ. Първа 
rpyna е изм-tрила 3 точки ; втората 5; трета 5 ; четвърта 
група 4; и 5-та група 7. 

Вторс;жласнитъ групи еж измtрили : първата 12 и вто
рата 16 точки. Сжщата година завършиха двегодишния курсъ 
24 rеодезисти които взеха участие въ полската работа. 

Презъ 1927 година Института б-!;ше въ услуга на Ди
рекuията за настаняване бежанuитъ, като за триангулацията 
се образува само една наблюдателна група, която измi;ри 
базистнитt. мрежи при Ломъ и Русе и - 1 точка първи редъ. 

Презъ 1928 гад. bl;xa образувани 10 набяюд. групи, 
всъка група измtри първокласнитt. и второкласни жгли на 
станциитъ както следва: 

1-ва група 4-1 кл. 7-ма група 4-! кл. 
2-ра 4-1 „ 
3-та S-1 „ 
4-та 4-1 „ 
5-та 5-[,, 
6-та 6-1 „ 

8-ма 3-1 ,, + 3-11 хл. 
+1 -11 кл. 9-та 5-! 11 + 3-11 ,, 
+3-!! ,, 1 О-та „ 4-1 ,, + 3-1! ,, 

и Базисна група 12 второкласни, + 1 -11 „ следъ което, тя измtри базиснит-1; 

линии при Ломъ и София. 

Така, че, кахто е и за очакване тази година се даде 
най-голtма работа. Отъ изложеното, сжщо се вижда, че ра
ботата по наблюденията се е увеличавала постепенно и сега 
вече Института разполага съ достътъчно подготвенъ персо
налъ за своитъ задачи. 

Преди да пристжпимъ къмъ разглежца~е на резултати,-J. 
ще кажемъ нtколко думи върху състава на групитt и условията, 
при които тt. работятъ. Г-нъ Професоръ Ковачевъ каза въ 
реферата си, че нашитt групи се състояли отъ 44 души пер-

2 
з 
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соналъ. Безъ да се пускаме въ подробности нека да напра
вимъ една бърза см-втка, какво е необходимо за една наблю
дателна група. Hanp. да си nредставимъ, че сме на в. Сюrке, 
вис. 2188 м. Наблюденията се извършватъ съ инстру
ментъ Хилдебрандъ съ 2 микроскопа. Работата изисква щото 
2-ма да работятъ едновременно на инструмента и трети-да 
записва резултатит-t въ нарнета. Тр-вбва на вс-вка точна 
около станцията да се изпрати no 1 хелиотрописть, или въ 
случая 8, а именно: на Елъ-тепе 2681 м., f\ли-ботушъ 2200 м., 
Разбитъ-1<амъкъ на границата J 700 м., Карлъкъ 2187 м. Пилавъ-

Мусаллд 
(2Э2"-

Елвджнkъ 
(1182) Кара -Тепе 

(820) 

м/2л 
№11!! 

Али Ботушъ 
(гг10) 

\ 1 
\ -:t-

~' .,, 
.Х..\ 

N\ ,., ' 

... 
i! ~· 

<о 1 
<\jl , 

1 

1 

' 1 
\ 1 

·./ 
rl' " ,,.. , . \'- , , 

i·,, 

', 1Э xм.ffi 8!1 
--------• 

',.2,kм. 

)/(пrошъ - Теле 
(1.!J92) 

kсtрлъkъ 
(2187) 

Ра.зБитъ kа.мъkь 
(поо) 

теле 1992 м., Кара-Т ene 620 м., Еледжикъ 1182 м. и Му сала 
2924 метра. 
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Представете си тtзи 11 лица rope на върховетi;, 
7-8 часа, па даже и съ дни отдалечени отъ най-близкитi. 
мi,ста отъ кждето моrатъ да се продоволствуватъ; за· да мо 
rатъ да жив'Бятъ, тi, трi,бва да иматъ по 2-ма свободни хора 
които да ходятъ било за продукти, било за поща. Единъ отъ 
гtхъ трi,бва да rотви, да ходи за вода, която чесrо пжти е 
отдалечена съ часове отъ бивака, па даже и да помага на хелио
трописта при самата работа-да го замi,ства въ случай че той 

-{:е разболъе. Понеже т'Бзи хора тръбва да живt.ятъ горе на бал
кана трt.бва да иматъ и добри завивки и палатки за под
слонъ. Необходимо е да иматъ и каруца защото групата, слецъ 
свършването на вс'Бка станция, трi,бва да се мi,сти на сле
дующата, която отстои 1-1ай- малко на 70 км. И така 8 хели
отропни групи по 3-ма войника станаха 24, поставете въ цен
търа 4 души и 1 подофицеръ станаха вскичко 29 и най-малко 
2-ма каруцари въ центъра станаха 31 души, прибавете къмъ 
пхъ и 11-тъхъ души чиновници и ето Ви една група оть 
42 души. 

Нtщо повече, ако се мt.ратъ и 2-рокласнитt жгли заедно 
съ първокласнит'Б то, необходими еж още 2 или З хелио
тропни групи, които да обхождатъ 11-рокласнитt точки и така 
би се получила една набл. група отъ около 50 души. Това 
се счита у насъ една група, но въ сжщность вижда се, че 

тя е разпредtлена на 10-11 отдtлни групички, които ра
ботятъ самостойно, обаче обслужватъ централната група, 
нi,що, което г-нъ професоръ Ковачевъ не обясни въ своя рефе
ратъ, когато каза, че една група за наблюдаване на жгли се 
състои отъ 44 души и 20 коня. Изглежда, че Г-нъ профе
фесоръ Ковачевъ, когато спомена тъзи голъми цифри съв
семъ е забравилъ състава на неговитt секцие отъ по i15 
войника и 106 коня и хелиотропнитъ имъ гррпи съ по 10 
вовника, 2 каруци, 2 товарни и 1 ездитень коне . 

Много време се rуби при примъстването на групитt. бла
годарение на нашитi, лоши съобщения особенно, ако гру
пит'Б не разполагатъ съ достатъчно превозни срtдства. 

Четемъ въ немската инструкция и сме вид'Бли при герман
цитt че тt нtматъ толкозъ персоналъ и толкозъ превозни срtц
ства, нtматъ други багажъ освенъ една инструментална кола 
за инструмента и по една раница на гърба, но условията тамъ 

- сж съвършенно други. Тtхнитi, хелиотрописти еж по 1 въ 
, rрупа, н.о тъ спятъ и се ;кранятъ въ близкит'Б села, кждето • 
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,;;~ма гостилници и мtсто за спане, ходятъ съ велосипедъ на 
работа, премi;стватъ се бързо отъ една точка на друга било 
<:ъ желi;зница, било съ уреденитi. имъ автомобилни съоб
щения и не rубятъ седмици за премi;стване, отъ едно мi;сто 
на друго, както насъ. 

Оrъ дневнитi; карнети на rрупитi; се вижда, че на една 
■ървокласна точка се престоява обикновенно 10-20-25 па 
даже • и 35 дни, като за наблюдение се използуватъ 6, 9, 15, 
до 20 дни. Това е именно което забавя и продължава рабо
тата, но това не е грi;шка отъ страна на Института, а се 
налага отъ самата работа, самитi; услрвия. Сжщото време 
виждаме да употрi;бяватъ и rерманцитi; при своитi; станции. 
Напр. въ публикациитi; на Preussische Landesaufuahme Neue 
Fбlge отъ 1925 година. Виждаме, че при м-вренето на пър
вокласнитi; жrли въ Западно-Пруската мрежа, rрупит-в имъ 
<:ж престоявали на една станция както следва, дни: 9, 14, 16, 
8, 11; 10, 18, 9, 23, 5, 26, 11; 5, 17, 4, 7, 11; 15, 18, 5; · 1112, 
5, 16, 1; 20, 7, 16, 25. 

За 1 сезонъ една група сжщо е изм-врвала по 5, 8, 5, 
3, 5, 4, точки. Толкова колкото и нашитi; наблюдателни групи 
еж извършили за единъ сезонъ, което видi;хме отъ по-горе 
казаното. 

Тукъ ще споменемъ, че тази мрежа еж.стояща се отъ 
30 точки I р~цъ и 42 междинни точки е започната въ 1896 
год. и е привършена въ 1902 година, следователно, работена 
е 8 години. Работит-t се разпредi;лятъ както следва: Разу
знаване отъ 1896 до 9J rод. Постройка на сиrналит-в отъ 
98 до 902 rоц. и мврене на жrлит-в отъ 1899 r. до 902 rод. 
Трi;бва да забi;лежимъ, че при тази работа еж взели учас
тие опитни строители и наблюдатели. 

Нi;що повече, въ публикацнитi; за 1928/29 r. на Lande
saufnahme една група е измi;рила за единъ сезонъ 8 точки. 
На две, които еж били на височини е стояно 42 и 31 дни. 
За 119 работни дни групата е измврила 348 приьома т. е. 
на день срi;дно до 3 приьома. 

Въ фDечския годишникъ отъ 1926 rод. на стр. 89 четемъ, 
че 1-ва бригада е измi;рила за времето отъ м. f\прилъ до 
15 Септемврий 6 Т.)ЧКИ и по натаrъкъ се казва, че по при
чина на дълrитi; визури наблюдателитi; трi;бва да прието· 
ilватъ доста дълго време на нiоt<ои точки. Повечето отъ ви-
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зуритt на тtзи точки еж мtжцу 20-45 клм., а нtкои до-
стигатъ и до 60 клм. 

Сжщото нtщо виждаме и въ Финландската триангула· 
ция. Въ публикацията ва Финландския Геодезически Инсти· 
тутъ, четемъ, че тt искатъ да покриятъ страната си съ 3 ве• 
риги по меридиана и 3 по паралела ; и въ 1919 година еж 
започнали съ веригата, която е успоредна на морето, състо-

яща се ОТЪ 52 ТОЧКИ I редъ СЪ страни срtдно 30 клм. й ВЪ, 
1926 год., значи, въ 8 години привършватъ тази верига 

Отъ гореизложеното става ясно, че наблюдателнитъ и · 
строителнитъ групи на Института, който еж поставени да 
работятъ при много по-лоши условия отъ колкото се работи на 
западъ - пакъ по извършваната работа и по употребеното 
за нея време не отстжпватъ на първитъ. Това се дължи на 
високото съзнание за важностьта на дtлото, както и на 
неуморимото трудолюбие на геодезиститt на Института. 

Сега да видимъ научната стойность на резултатитъ,. 
които сме получили. 

Предварителнитъ критерии, по които можемъ да сждимъ 
за качествата на наблюденията еж: формулитt на Ferrero и 
несъвпаденията въ страничнитъ уравнения. Напр. по форму --

лата на Ferreo m = \ [VVI , имаме: 
3. Г1 

1) Западна пруска мрежа 
2) Източна ,, ,, 
3) Верига Берлинъ-Щубинъ • 
4) Полигонъ покрай Берлинъ 
5) Финландската верига • • • 
6) Чехословашко презъ 1920-23 г. 
7) ,, 1924-25 
8) ,, 1924-25 · 
9) ,, 1926 · · 

1 О) Българската мрежа • • · • • 

· О."242 ' 
· О."272 
· 0."246 
· О."317' 
· 0."33 
· О."96 
· 0."924 

О."92 
· 0."61 
• О."48 

Границата къмъ която тръбва да се стремимъ е по 
германскитъ инструкции е О."3, обаче въ последнитъ ръше
ния на Интернационалната геодезическа конференция въ 
Прага е прието 1 ·"2. 

Освенъ това, ако направимъ едно сравнение за несъв
паденията въ страничнитъ уравнения напр. съ западно-Пру
ската мрежа, ще имаме следното: 



Западно 
Пруска мрежа 

№по несъв-

редъ падение 

1 + 34 
2 - 49 
3 + 52 
4 - 73 
5 + 53 
6 - 10 
7 t 14 8 19 
9 5 

10 - 68 
11 +158 
12 37 
13 + 73 

f 

№по 
редъ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
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Българска мрежа 

несъв• №пе несъв- №по несъв-

падение редъ падение редъ падение 

+ 54 14 - 36 27 
+ 4~ - 30 15 - 4 28 

+ 36 16 - 51 ?9 - 3 
58 17 + 43 30 + 59 

- 25 18 - 86 31 -189 

+ 51 
19 + 6 32 - 20 
20 - 30 33 - 10 

- 34 21 - 21 34 + 46 + 11 22 + 12 35 - 10 
- 22 23 + 51 36 - 44 
- 6 24 о 37 

о 25 - 3 38 
- 2 26 + 51 39 . 

Заб-влежна. Несъвпаденията еж изразени въ единици отъ 
седмия знакъ на логъритъма. 

Отъ тази таблица е ясно, че и страничнит-в уравнения 
еж много добри 

Отъ предварителното изравнение което направихме 
презъ месецъ Декемврий и Януарий т. г., като разд-влихме 
мрежата на 7 системи съ по около 30 нормални уравнения 
получиха се поправки на посокит-в, макаръ и предварителни 
- добри. 

„ Въ Западно Пруската мрежа поправкит-в на посока 
достигатъ до 0' "77 и на ~-лъ до l "27-a въ нашата на посока 
до 0. "8 и на ~-лъ цо 1."3. 

Възъ основа на всичко гореизложено се вижда, че на
шата триангулация не крета, както се изрази, г-нъ Профе
соръ Ковачевъ, а върви почти съ еж.щата бързина, както на 
заnадъ и по резултати е една напълно научна работа. 

3 
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Преди да завърша ще кажа, че за предстоящитt полски 
работи презъ лtтото по приготвения планъ на Института 
предстои на триангулачното отдtление да се извърши : 

1. Да се измtрятъ хоризонталнитt жгли на останалит-в 
4-1-о кл. точки. · 

2. Да се измtрятъ II кл. и върху всички останали 1 
кл. и II кл. станци. 

3. Разузнаването 11 строежъ на III кл. пирамиди. 
4. Да се изм-врятъ останалитъ 2 базистни линии (Ям

болската и Русенсната). 



Инженеръ Гонrаnов1, Ил . 

.ИЗВЪРШЕНИТЪ Рf\БОТИ ОТЪ НИВЕЛI\ЧНОТО ОТДЪЛЕНИЕ 

ПРИ ГЕОГРRФИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТЪ 

о,тъ 7-и Августъ 1920 г. до 15-и Охтомврий 1928 г. 

Презъ 1920 rод. Географическия Институтъ успоредно 
,съ започването Първокласна триангулация, започна и из
вършването на Прецизна нивелация на България. За цi;льта 
,обаче липсваха както хора запознати и вещи по специалната 
:работа, тъй и инструменти. Нивелачното отдtление форми
рано въ 1920 година броеше 4 души техници, а именно: 
-единъ инженеръ-землемi;ръ и трима землемi;ри. Института 
,нi;маше свои инструменти и се реши да се използуватъ оста• 
,налитi; отъ време на войната два нивелира на Виенския 
Гееrрафически Институтъ, който И1;1ститутъ е билъ заваренъ 
отъ катастрофата при извършването на преuизната нивела
ция въ Сърбия. Съ този малъкъ персоналъ и чужди инстру

•менти Директора ,на Географическия Институтъ, тогава пол
ковникъ Вълковъ, реши да започне прецизната нивелация 
:На България, като ра:вдtли цtлата държава на 14 полигони 
-<:ъ срi;дна дължина около 360 клм , или всичко на Института 
предстоеше да пронивелира двойно около 4000 клм., или 
1Лрtсметнато въ една посока - 8000 клм, Като обектъ за 
,нивелация бi;ха избрани ж. п. линии и шосета на Царството, 
.а метода на работата бt избранъ този-на · Вv1енския Гео
трафически Институтъ. - Съ този малъкъ персоналъ трi;б
ваше да се почне rолi;мата работа по прецизната нивелация, 
като на 17-и F\вгустъ 1920 rод. една група съ единъ инстру

:ментъ почна ,нивелацията на линията Варна-Каспичанъ. 
За да се има представа за хода на полскитi; работv1 

:нека я пояснимъ. Почва напримеръ нивелацията на линията 
Варна-Каспичанъ. Нивелачната група мо>11.е да се състои 

,отъ два инструмента, отъ коюо едина работи напрi;дъ оrъ 
бивака на ~;-рупата, а друrия-назадъ . отъ бивака, или пъкъ 
()ТЪ единъ инструментъ. На инструментъ се дава на бивакъ 
да пронивел.ира едно разстояние отъ 8 до 12 клм. Първата 
работа на персонала на всi;ки инструментъ е да си разузнае-
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линията и я маркира. Маркирането става на всtки 1000~ 
1250, 1800 и 2000 метра, въ зависимость отъ обектитt, които, 
се намиратъ no ж. п. линии именно : нантони, водостоци и 

гари. Групата не разполага съ нtнакъвъ зидаръ ни намено. 
дtлецъ. Това върши самиятъ наблюдателенъ nерсоналъ под. 
nомаганъ за най-грубитt работи отъ войници и отъ трудо. 

СКИЦ/1 
3/1 

ХОД/1 IIЛ f/ОЛС!1ЛТЛ ; Pl1GOTЛ НЛ [Д!l/1 Д ВО!1f!Л ГРУПЛ 

llPЛLJ,11 

ваци. Маркирането no ж. n. линия върви обинновено бързо .. 
Не е така обаче съ шосетата. Тукъ обектитt за зазиждането 
на нивелачнитв марки еж мално, за цi;льта се използуватъ. 
километрическитъ намъни, нато nоследнитъ се разкоnаватъ, . 
безъ да се размъстватъ - се бетониратъ. При това е необ
ходимо: вода, циментъ, nъсъкъ, чакълъ и nрtвозни срiщства. 
Други шосета нъматъ и километричесни камъни и групата е· 
принудена да си достави камъни сама. На други мъста ниве
лацията минава no черни nжтища, какъвто е случая по линията< 
отъ Свищовъ до Ломъ и групата тръбва д~ си строи бетонни 
стълбове, още по-неприятна и бавна работа. Отъ друга 
страна населенитъ пунктове еж далече отъ гаритъ; шосетата 
еж пусти и селата ilрезъ ноито минаватъ еж далече едно 

отъ друго. Групитъ за да могатъ да живtятъ и работятъ 5· 
месеца въ · полето е необходимо да бждатъ енипирани съ 
палатки, превозни сръдства, да си организиратъ кухня, да 
си доставягъ сами хранителни и строителни материали. Усло
вията на работата въ сжщность еж още по-тежки ; прибавете· 
5 месечния неnръкъснатъ животъ на полето, буритt, дъж
довнигв дни, силното слънце, разваленитв и прашни шосета ,. 
минаващiпъ и дигащи пра11.ъ до небето афтомобили, или 

' ~ ,, V 

лредставетt си м~китв пжтища noI<paи Дунава, no които) 
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·минава нивелацията съ единъ пластъ оrъ 20:_30 см. · прахъ. 
Но не е]само това. Отъ картата се вижда, че прецизната 

нивелация минава на 4 мi:;ста балкана именно, по линията 
Варна-Бурrасъ презъ F\йваджикския проходъ, върви по 
шосе, което Не\ много мi:;стs1 на м-1,стностьта не сжществува, 
въпрt.ки че на картата сжществува и тукъ нивелацията стига 

,до една кота 427.77 метра надъ морето. На второ мъсто 
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нивелацията минава презъ балкана по линията Ески-Джумаяr 
-Стралджа, върви на м-t.ста по шосе, на м-t.ста по черъ 
пжп ... Мю,ава Котленския проходъ и се изкачва на една ви
сочина отъ 666,20 метра ; на трето м-t.сто нивелацията ми
нава балкана по линията Горна Ор-вховица - С-..-Загора .. 
Тукъ нивелацията следвайки ж. п. линия минава презъ. 
всички тунели. Работата въ тунелит-t. е още по-бавна„ 
още по-тежка. За да се видятъ латит-в, за да се оаботи съ 
инструмента е необходимо искуствено фа,РОВО осв-втJ1ение„ 
влага, мокрота и страхъ сковава всички. Tt рискуватъ да 
бждатъ згазени вс-вкн моментъ отъ нъкоя безъ разписание 
минаваща машина, въпръки че се съобразяватъ съ общото, 
разписание. Тукъ нивелацията се изкачва на 866 метра надъ. 
морето. Прецизната нивелация минава балкана още при 
Троянъ, именно гю пжтя Плъвенъ-Ловечъ-Троянъ и из
лиза при с. Кърнаре. На много мъста и тукъ шосето е много 
лошо, особено при върха на прохода. Нивелацията тукъ се 
изкачва на една височина отъ 1565 м. надъ морето. На 4-о 
мъсто нивелацията минава балкана презъ Искърския про
ломъ, нато следва ж- п. линия Мездра-София и минава 
презъ 22-а тунела. При тия условия се извършва, накратко, 
казано, нашата нивелация отъ единъ персоналъ броещъ 10· 
души геодезисти и единъ инженеръ. Т-взи хора, въоржжени. 
съ гол-вмо търп-вние и съзнание за дългъ къмъ голъмото 
дъJ10, работятъ летi; на полето и зимi; изчисляватъ своитъ. 
дълги съ безкрайно много редове цифрови резултати. Тъзи 
шепа хора еж пронивелирали двойно за 7 години 3183 клм .. 
(1920 г. е пробна), или въ една посока 6406 клм . . движейки 
се крачка по крачка съ 50 rю 30 м. 20 м., даже и 1 О м. ви
зури напредъ. Не е ь-врно твърдението на Господинъ пра-· 
фесора, че нашата нивелация се е движила, само по ж. п .. 
линии. Отъ нивелацията на България 2257.903 клм. върви по.• 
шосета, отъ които 500/о еж черни пжтища, а само 1840.007 клм. 
по ж. n. линии. Отъ извършената нивелация 3183.990 клм. 
1438.903 клм. върви по шосета и черни пжтища и само 
1745.087 кл. по ж. п. линии. При т-взи дани може ли да се 
говори, че· нашата нивелация вървела само по ж. п. линии?' 
Т укъ въ нагледна таблица се излага извършенаТd работа 
по години. Тази таблица е направена възъ основа на изда
денитi; официални годишници на Института, само резултата 
за 1928 година не е още официално публикуванъ. 
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1920 -1 75 5 70 37.710 0.54 3.78 

1921 -2 226 14 212 152.976 0.722 5.054 

1922 -4 608 34 574 386.733 0.673 4.711 

1923 -4 406 39 367 446.112 1.215 8.505 

1924 - 4 640 48 592 555.916 0.940 6.580 

1925 -4 484 41 443 467.543 1.055 7.385 

1926 -4 340 34 306 385.000 1.258 8.806 

1927 - - - - - - - -

1928 -4 598 63 535 752.000 1.406 9.842 

3099 3183.990 1.027 7.189 

Както виждате отъ таблицата, нивелацията се е дви
жела дневно съ една средна скорость за инструментъ 1.027 
клм. доойно нивелирано разстояние, или седл~и'Чно 7.189 клм. 
двойно нивелирано разстояние и то при тия лоши условия 
на работата, които Ви описахъ по-рано. Г-нъ професоръ 
Ковачевъ въ своя рефератъ каза и твърдеше, че прецизната 
нивелация извършена отъ Географическия Институтъ вър
въла много бавно и че не се нивелирало повеч~ отъ 1 клм. 
на день, че rрупитъ били претрупани съ технически и помо
щенъ · персоналъ отъ войници, трудоваци и каруци, когато 
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въ Швейцария хората използували кучетата съ количка за 
превозъ на инструментитt. си безъ да имало нужда отъ вой
ници, подофицери и каруци съ коне, като обърна внимание 
за състава на групитt. отъ 1928 година, че тt. се състоели 
отъ 5 души техници, 1 подофицеръ, отъ войници и трудо
ваци, като наблегна още че имало една каруца съ 2 коня. 

Че професоръ Ковачевъ не е правъ въ своето твърде
ние, че нивелацията вървt.ла бавно се вижда отъ тукъ по. 
казаната таблица, която е извлечение отъ официалнитt. го
дишници на Института и която можеше г-нъ професора да 
си направи самъ и нt.маше тогава да се нахвърли така отри
цателно на това което извърши Института по нивелацията. 
За да не се помисли, че сжщата работа другаде върви много 
бързо и стане още по-ясно дали нашата нивелация е вър
вt.ла бавно ще цитираме това което се казва за скоростьта 
на нивелацията въ Пруската инструкция на „Landes aufnahme". 
Въ § 22-и на въпросната инструкция пунктъ а) се казва: 
Прецизна нивелация по нови маркирани линии въ почти 
равенъ теренъ 10 клм. сед.ми-чно д&ойпо нивелирано разстояние 
отъ инструментъ, а въ планински 6 клм. двойно нивелирано 
разстояние. 

Въ точка д) на сжщия § се казва, че за разузнаването 
и маркирането на 80 клм. нивелачна линия е необходимо 
една седмица, т. е. 7 дни. 

§ 22. f\Is Masstab fur die notwendige f\rbeitszeit kбnnen 
folgende Durchschnittssatze dienen: 

Feinnvelleme1it auf пеи verfestigten Linimi. 
а) In eini,qermassen еЬепет Celaande: 10 km- Doppemivelle

t1ie1it in 1 Woclie. 
Ь) In GeЬirgsgegenden uncZ in verkelи·sreiclien Grossstadten : 

den Verhaltnissen entsprechencl iveuiger bis zи -б krn. Doppemivelle
ment in eine'r Woche. 

Ь) 

с) 

d) Erkundung neuer Linien, d. h. das f\ussuchen der Stellen 
fur alle Festlegungen und gleichzeitlges Einlassen von Н. М. 
und М. В.: rund 80 km. in einer Woche. 

Отъ изложеното се вижда, че нивелацията не върви 
бавно, а почти съ сжщата скорость съ каквато работятъ хо-
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рата на западъ, особенно съ работата презъ 1928 год. ние 
,се изравняваме съ скоростьта на германцит-в. 

Освенъ това ще ви приведемъ единъ примеръ за се
гашната скорость на работата въ Пруския Институтъ. През. 
1925 rод. е било нивелирано за 177 дена въ полето 258 клм. 
двойно. Следователно 1.46 клм. дневно виж. Mitteilungen 
des Reichsamts fur Landesaufnahme 1926/1926 книга № 2 
-страница 111. 

Сега да видимъ защо работата не е тръгнала още от • 
.начало съ сжщата скорость, която е добита презъ 1928 год . 
Това се дължи на липсата на обученъ персоналъ, особенно 
nерсоналъ съ практически похватъ. Така въ 1920 г. се почва 
една работа самостоятелна за пръвъ пжть ; на персонала не 
му б-вха изв-встни причинит-в, които ги спъватъ на полето, 
нито най-добрата организация на работата. Ето защо ниве
лацията отъ 1920 rод. се нарече пробна ; тя обаче ще влезе 
въ общата мрежа, понеже по точность е добра. Презъ 1921 г . 
.зарадвани отъ резултатит-в на 1920 година, макаръ че ско
ростьта беше малка образуваха се две инструментални групи, 
като при групит-в се пратиха на стажъ геодезисти завършили 
1-я класъ на Геодизическата Школа кандидати за бждащи 
оператори, безъ да имъ се дава инструментъ въ ржка. Ско
ростьта беше увеличена отъ 0.54/920 г. дв. на 0.722/921 г. двойно. 
Презъ 1922 rод. се купиха два нови инструменти „Цаисъ" Ш, 
и на полето се пустнаха 4 инструмента. на двата отъ които 
почнаха да работятъ двама геодезисти и то за пръвъ пжть 
и скоростьта намалява веднага отъ 0.726/1921 на 0.673i922 г., 
неможеше разбира се и другояче да се очаква. Презъ 1923 г. 
сжщитi; инструменти дадоха 446.112 клм. дв . нивелиране и 
едно увеличение на скоростьта отъ 0.673 клм. за 1922 година 
на 1.215/1923 год. почти двойно. Тр-вбва да кажа, че пр8зъ 
тази година австрийцигв си взеха инструментитi; и Института 
купи още 2 Цаисъ 111. Презъ 1924 год. сжщитi; инструменти 
дадоха 555.916 клм. дв. нивелирано разстояние съ едно на
маление на скоростьта отъ 1.215 клм. за 1923 год. на 0.940 клм . 
.за 1924 година. Причината за това, че двамата стари наблю
датели отъ 1921 и 1922 година се оттеглиха - даже напуст
наха Института и на т-вхно м-всто дойдоха двама геодезисти, 
които пакъ за първи пжть почнаха да работятъ съ инстру
ментъ. Презъ 1925 г. сжщит-в инструменти дадоха 467.543 клм. 
нив. разстояние и едно увеличение на работата отъ 0.940 k:лм. 
за 1'924 година на 1.055 клм. за 1925 година. 
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Годината 1925 може да се смt.та, времето когато Ниве
лачното Отдt.ление стжпи на краката си. То разполагаше 
вече съ добри оператори, макаръ и да немаха дългогодишна 
практика задъ себе си. И наистина презъ 1926 год. младитi:; 
и енергични геодезисти, въодушевени и изпълнени съ жела

нието да видятъ голt.мото дt.ло завършено, работейки съ 
4-тt. инструмента, безъ старитt. си учители, на които тt. раз
бира се еж признателни извършиха 385.0 клм. двойна ниве
лация като увеличиха. скоростьта отъ 1.055 клм. за 1925 год. 
на 1.258 клм. за 1926 година. Презъ 1927 година Института 
не работи нивелация по извt.стнитt. причини и се работи гю 
измерване земитt. за бежанцитt.. Презъ 1928 година съ сж
щитt. четире инструменти се дадоха 752 клм. дв. нив., като 
се увеличи скоростьта отъ 1.258 клм. за 1926 година на 
1.406 клм. за 1928 година и се достигна скоростьта, която 
иматъ германцитt., чиито оператори винаги , иматъ една прак
тика най-малко отъ 10-15 години задъ себе си. И така 
Института до 15-и Оюомврий 1928 година, както се вижда 
отъ таблицата е извършилъ всичко 3183.99 клм. двойна 
нивелация. Оставатъ му още около 96U клм., което се вижда 
на изложената карта. Въ плана за работата презъ 1929 гад. 
се предвижца тези 960 клм. - да бждатъ привършени. 

Отъ изложеното до тукъ се вижда г. г., че Професоръ 
Ковачевъ съвсt.мъ безоснователно се нахвърли върху извър
шената прецизна нивелация отъ Института. Може ли при 
нашитt. условия на работата да се говори да използуваме 
кучета за превозъ, кждt. еж хубавитt. ни шосета, каквито 
има въ Швейцария и Германия, кждt. еж у насъ хубавитъ 
и приветливи ресторанчета и хотели, които кичатъ селата въ 

Германия и Швейцария и почти на всt.ки кръстопжтъ ги има? 
Знаемъ, че въ Германия нивелаторитt. излизатъ само съ една 
раница на гръбъ въ полето и нt.матъ нужда нито отъ палатки, 
нито отъ кухни, каруци и коне, но условията тамъ еж други. 

Какъ би работилъ у насъ човt.къ само съ една раница 
на гръбъ и едно куче съ количка за инструмента, напр. по 
шосето Враца-Орt.хово. Това шосе е първокласно, то е 
обаче на много мt.ста изровено съ разхвърлени купища отъ 
чакълъ, нt.кждt. само пt.съкъ, другадt. само каль. Първото 
село презъ което минава шосето и кждето може да се преспи 

на нt.кой ханъ и кждt.то има фурна за хлебъ - е селото Бо
рованъ на 40 клм. отъ Враца, Първо, ще може ли да се кара 
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чакълъ, п-tсъкъ и циментъ на сжщата количка която носи 
инструмента, кой ще разкопае километрическитъ камъни, 
които еж забити до 1 метъръ въ земята ; кой ще изломи 
дупка върху камъка и зациментира марката. Кой ще бърка 
бетона и забетонира камъка?, а когато групата се отдалечи 
на 15-20 клм. отъ Враца, кждъто ще се спи и какво ще се 
яде. Като се има това предъ видъ може ли да става дума за 
едно сравнение на условията при които се работи нашата 
нивелация и тази въ Швейцария, въ Германия,-естественно 
не. Ето защо на нашит-в групи имъ се даватъ войници, тру· 
доваци, подофицери, палатки и каруци, за да имъ се даде 
възможность при нашитъ условия да работятъ и живъятъ. 

Сега да видимъ колко е върно твърдението на r-нъ 
Професоръ Ковачевъ, че rрупитъ били претрупани отъ тех
нически помощенъ персоналъ и превозни средства презъ 

1928 година за което той обърна вниманието на своя рефе
ратъ. Г-нъ Професора безъ да обясни на слушателит-t, каква 
организация иматъ' rрупитъ и каква работа има да върши 
всеки единъ членъ отъ тъхъ, каза на едро, че rрупитъ имали 
по единъ началникъ, по четири техници, имали трудоваци, 

войници, единъ подофицеръ и една каруца съ 2 коня, като 
за по-rолъмъ ефектъ прибави, че въпръки това Института 
работелъ по 1 клм. нивелация на день безъ пакъ да обясни, 
дали цълия Институтъ работи толкова или единъ инстру
ментъ, като не иска да каже колко е изработено всичко по 
нивелацията, поне при това негово твърдение. Тукъ давамъ 
1) Организацията на група презъ 1928 rод. въ следнята схема, 
съгласно заповъдь № 23 7 Май 1928 r. Географ. Институтъ. 

Да разгледаме длъжноститъ и работата на отдt.лнитt. 
членове въ тази организация . 

1) Началникъ секцията е отrоворенъ за точностьта и 
скоростьта на работата, като за цъльта той работи при една 
или другата дв. група. Нарежда бързото и уместно марки
ране на линията, дава веднага разрешение на всички възник

нали теоретически или практически въпроси, самъ той лично 
работи на инструмента когато намъри за необходимо за да 
освободи хора за маркиране и разузнаване, провърява изчи
сленията, елеци получената точность. Нарежда сравнението 
на латитъ съ нормалния метъръ, сменява въ всъки моментъ 
нъкои отъ техническия персоналъ, ако заболt.е или по важни 
причини си отиде въ домашенъ отпускъ. Тази година н-ка 
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имаше и по-специална работа - пустнаха се въ .цвижение 
:.Варненския и Бургаския Марографи ; 
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2) Началникъ групата има7да върши следнитъ работи : 
·1 . домакинство: именно той получава пари, прави разходи 
:за материали ; има пълната грижа за прехраната на групата, 
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за определяне мъстото на бивацитъ, за пренасяне на rрупата 
отъ единъ бивакъ на друrъ. Грижи се за снабдяването на 
rрупитъ навръменно съ строителни материали. Отrоворенъ 
е за извършенитъ разходи и др.; 2. Техническа работа; именно · 
той е отrоворенъ за скоростьта на работата и точностьт и, 
провърява всички карнети всъки день отъ работата която 
извършватъ двата инструмента, като провърява и повтаря съ 
мастило всички резултати. той често оставя вечерь до 12 часа 
- полунощь да провърява карнетитъ, защото това което · 
днесъ I се нивелира тръбва днесъ да бжде провърено съ 
всички числени контроли отъ друrо лице, а не лицето което 

е водило карнета на полето. За техницитъ оператори тех
ната работа е извъстна, може ли единъ нивелиръ за пре
цизно нивелиране безъ операторъ и карнетистъ. 

За помощния персоналъ както виждате отъ схемата не 
може нито единъ човъкъ да се махне. 

Цълата двойна rрупа се вижда че брои 25 души. За 
тъзи хора тръбва закуска, обедъ и вечеря. Неможе всъки 
самъ да се храни защото нъма отъ кждъ да си купи даже и 
да има и пари. Ние живъемъ въ полето, а не въ rрада. Ето 
защо се образува кухня съ ' двама rотвачи. 

Всъка двойна rрупа има единъ подофицеръ, който се 
rрижи : 1) За дисциплината между войницитъ въ rрупата. 
Ние, като военно учреждение, държимъ на дисциплината. 
2) Той извършва закупването на храна, rрижи се за войницить 
да бждатъ нахранени и облечени, купува фуражъ и друrи. 

Групата разполаrа съ една двуконна каруца. Тази ка
руца е най-необходимото нъщо въ групата, тя служи ; 1) при 
пренисане на групата отъ единъ бивакъ на други : 2) кару, 
цата ходи на 15-20 клм. въ близкия градъ всъки 2 дни за 
хлъбъ и за друrи хранителни продукти, :тя вози циментъ, 
пiкъкъ, вода. Безъ каруцата групата нито може да живъе
нито да работи. Здрави ли еж каруцата и конетъ rрупата е 
сигурна въ всъко отношение. Тя изпълнява службата още на . 
пощенска и болнична кола. При нашит½, условия на работата 
които Ви изложихъ по-рано тази каруца неможе да бжде за
местена съ 1 куче съ количка. 

Господинъ професоръ Кочачевъ е забравилъ вероятно, 
състава на нивелачната група, наречена секция, когато той 
е билъ началникъ на астрономогеодезическото отдъление при 
института презъ 1917 r. Отъ единъ документъ се вижда, че· 



-46 

състава на нивелачната rрупа работяща въ Македония презь 
войната е билъ следниятъ: единъ началникъ, двама нивела
тори се инструменти, единъ подофицеръ счетоводитель, двама 
сметачи, десетъ души помощееъ персоналъ, единъ обущарь, 
единъ шивачъ, трима готвачи, единъ стромтелъ офицеръ, 

. двама подофицери, двама зидари, дванадесетъ надничари, 
,единъ налбантинъ, петъ каруцари, тринадесетъ коневоди или 
всичко 57 души Освенъ това имало е петъ двуконни каруци, 

, осемъ ездитни коне и десетъ товарни коне. 

Cera по-нататъкъ, върху извършената работа. Извър
шената нивелация отъ 3183 клм. сключва 1 О 1-вокласни по

.лиrона и 5 11-рокласни полигона, а именно: 

Полиrонъ, дължина несъвп. на сключван. Допустимо м.м 

1. 463.821 клм. - 67.З м/м. + 75 
11. 452.376 ,, t 65.З " + 74 

хш. 279.974 ,, 28.8 
" + 58 

XIV. 252·056 
" 38.7 

" + 55 
XII. 358.929 

" + 29.4 
" + 66 

'VШ. 370.649 
" 13.3 + 67 

VII. 433.878 
" + 41.8 + 73 

VI. 412.074 
" - 54.1 

" + 71 
IV. 294.717 

" + 8.4 + 60 
111. 417.990 ,, 0.02 

" + 72 

СКЛЮЧЕНИ II рокласни полигони 

J\ 300.428 
" 

+ 21.0 " + 64 
В 110.210 

" + 2.8 
" + 36 

· С 112.693 
" 

16.4 + 37 
д 71.683 

'' 
4.7 + 28 

Е 107.743 
" + 10.З " + 36 

Следъ сключването на останалитt полигони предстоя
щето лъто, за което Института е взелъ мърки, нашета пре
цизна нивелация ще се състои отъ 16 полигони, които ще 
бждатъ изравнени по методата на най-малкитt. квадрати, по 
образецъ на Швейцарската нивелация, изравнението е про
учено и ще бжде веднага идущата зима извършено. 

Геоrрафическиятъ институтъ не е изпустналъ да се поrри
;жи и за установяванието на нулевото морско ниво къмъ което 



47 

ще бжде отнесена изравнената нивелация. Института построи 
2 самопишущи пегели (Мареографи) въ Варненското и Бур
гаското пристанища, които еж пуснати въ движение презъ 

.месецъ f\вгустъ 1928 година и ни даватъ всъкидневното изме
нение на морското ниво. Сръдното отъ тъзи наблюдения за 
единъ срокъ най-малко отъ две години ще ни даде сръдни 
морски води или о.ОО висо•tина. Ние нъмаме доверие на стен
ния пегелъ въ Варна и за това построихме самопишущи. 
Друго нъшо важно за науката е, че разултатитъ отъ нашета 
нивалаµия ще бждатъ използвувани за изучване последицитъ 
отъ не оt,павнашното землетресение върху терена на земле

тресната область. За щастие презъ 1925 год. е пронивели
рана въ разни посоки точно землетресната область, която 
се вижда отъ картата. Тази гжста мрежа направи Института 
за да улесни изучванието за напояване на Тракийското 
поле. Сега, като повторимъ тъзи линии, ние ще можемъ да 
установимъ различнитъ вертикални размъствания и начър
таемъ профилътъ имъ. Отъ триангулацията I и II редъ която 
е сжщо извършена презъ 1925 и 1926 г. ще можемъ да уста
новимъ хоризонталнитъ размъствания. Това изучвание ще 
бжде много ценно за Българската Геология и не-малко ин
-тересна за чуждитъ учени хора. 

Нашата прецизна нивелация извършена отъ български 
техници не отстжпва по точность на нивелациитъ извършени 
и извършвани въ другитъ страни. 

Така изчислена 1J , вероятната случайна гръшка и " ве-
r r 

роятната систематическа rръшка за 1 клм. нивелирано раз
стояние ; по формулип дадени отъ интернационална геоде-
зическа конференция въ 7-то и заседание на 9-и септемврий , 
1927 r. въ Мадритъ именно: 

11 2 =~[ :е,6. 2 
_ :е r2 

• ~ S2
] 1/r трi;бва да е помалко 

r 9 :е L [Ц2 L отъ ± 1 м. м. 

2 1 s2 

\ =9~L. :eL 
L Означава дължината 

лова точка. 

'ёr трi;бва да е по малко 
отъ ± 0.2 м. м. 

на линията отъ възлова до въз-

S Разликата между „отивание" и „връщание" за линия, 
отъ възлова до възлова точка. 



Л Разликата иежду „отивание" и „връщание" между 
всt.ки два репери. _ 

r Разстоянието въ клм. между всt.ки два репера. 
Изчислени по интернационалнитt. формули 71 и " за 

. r r 
нашета нивелация и нt.кой други държави п·олучаватъ след
ниn стойности : 

1
71 = + 0.51 м. м. ] 

България: r 
O 16 " = + . м. м. r 

1928 r. 

Чехия : t 1922 r. l 71r . + 0.39 м. м. ) 

\ = + 0.22 м. м. j 

f 71 = + 0.12 м. м. ] 
Германия: l < = + 0_02 м. м. 1923 r. 

. J 71г = + o.s1 м. м. l 
Испания : l \ = + 0_07 м. м. J 1928 r. 

Отъ изложеното се вижда че rосподинъ професоръ Ко
вачевъ въ своя реф~ратъ севсемъ неоснователно се нахвърли: 
върху прецизната ни нивелация. 



Хр. Калфинъ. 

ПО Pf\БOTf\Тf\ Hf\ ИЗЧИСЛИТЕЛНОТО ОТДЪЛЕНv!Е 

Господинъ професоръ Ковачевъ въ своя рефератъ спо
мена и за изравнението на главната мрежа. Той каза, че не 
било известна още по какъвъ начинъ или по коя метода ще 
се изравнява нашата мрежа. Би останало впечатление въ 
слушателитв, че дъйствително нищо не се прави въ Инсти
тута по този голъмъ въпросъ. Въ сжщность работата не стои 
тъй. Въ Географическия Институтъ мълкомъ и без~ никакъвъ 
шумъ, успоредно съ другитъ въпроси се е проучвалъ и въп
роса за изравнението на главната мрежа. Върна е, че това 
е единъ жизненъ въпросъ за една главна мрежа, понеже 

безъ изравнение ние не може да имаме никакви по-нататъ
шни върни данни и следователно ще базираме нашит-в про
учвания на неточни резултати. Въпроса за изравнението на 
първокласнитъ мрежи не е слизалъ никога отъ дневния редъ 
на разнитъ геодезически конференции. Този въпросъ е раз
глежданъ както отъ Интернационалната Геодезическа Секция 
която изразява мнението на 26 държави, така сжщо и отъ 
Балтийската конференция въ която влизатъ прибалтийскитъ 
държави, включая и Германия. 

Ето какво казва за изравнението Секретаря на Интер
националната Геодезическа секция, генералъ Perrier на кон
греса въ Прага презъ 1927 година : ,,Една първокласна три
ангулация, неизравнена е недопустима. Изравнението има 
за цель да направи триангулацията геометрическа т. е. да 

не остави нищо произволно: една страна да има една и сжща 

стойность, каквато и да е употръбената верига за нейното 
изчисление и да поправи всъко наблюдение въ крайния ре
зултатъ съ толкова, колкото законно (легитимно) му се пада. 
освънъ това, само изравнението позволява изчислението, по 
известни точни формули, на известенъ брой величини, които 
даватъ точна идея за точностьта на наблюденията, като : 
1. Сръдната rръшка за единица тяжесть; 2. Относителнитt. 
rръшки на контролнитt бази изчислени отъ измърената дъл
жина на основната база и др." 

4 
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Макаръ и така поставянъ и разглежданъ този важенъ 
въпросъ отъ разнитi:; конференции, въ края на крайщата не 
е препоржчана една универсална метода по която да се урав

няватъ обезателно всички първокласни мрежи. Въ сжщностъ 
такава метода неможе и да се препоржча, понеже при изби
рането и тръбва да се взематъ въ съображение много усло
вия. Така напр. избора на една метода ще зависи : 

1. Отъ формата на триангулачната мрежа (дали е верига 
или мрежа); 

2. Отъ количеството на работата която, би искала при
ложението и ; 

3. Отъ непосръдствената цель, каято се преследва съ 
изравнението и; и 

4. Отъ точностьта, която се очаква въ крайния резул
татъ и пр. 

о Q) 
1- :r 
С1) 11) 
::t ... 
:i: u 
С1) 11) 
:i: t:( 

са С1> 
g_ :Е 
"' о :s: ~ 

Горнитъ условия може да се формулиратъ тъй: 

1

1. Въ единъ Guss 
а) чрезъ посред- . j а) Като се търсятъ поnравкит-1; 
ствени наблюд. на правожгълнит-1; конформни 

2. По части координати 
) 6) Като се търсятъ поправкит-1; 
t на елипсоидичнит!; координати 

б} чрезъ условН'и { 1. Въ единъ Guss 

наблюдения 2_ По части 

Като се има предъ видъ тази сложность на въпроса, 
ясно е, че тръбваше да се разгледатъ всички по-важни ме
тоди, които се употръбяватъ за изравнение на главни мрежи, 
и следъ едно обстойно проучване съ огледъ на нашата мрежа 
и цель, да се избере най-подходящата. Това нъщо се на
прави въ Географическия Институтъ. Проучиха се отъ Н-ка 
на изчислителното отдi:;ление, 7 методи за изравнение на 
нашата мрежа, които се разгледаха въ Института и съ 
огледъ на нашитi:; ц-l:;ли се избра една, като главна, по която 
се изравнява за сега I кл. мрежа. 

Т укъ на кжсо и сбито ще кажа по нъколко думи за 
всъка отъ тъзи методи: 

Трt.бва да се спомене още, че най-голъмата мъчнотия 
при изравнението на мрежитi:; се явява при решението на 
нормалнитt уравнения. "Работата при решението расте съ 
квадрата на числото имъ". 
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Нашата първокласна мрежа се състои отъ 74 точки 
станции 187 страни и 374 наблюдавани посоки и се опира на 
4 бази. 

1) f\но искаме да изравнимъ мрежата наведнажъ, като 
едно ц-l,ло въ единъ (Guss) чрезъ условни. наблюдения, ние 
ще имаме споредъ формулитi,. 

S-p + 1 = 187- 74+ 1 =114 уравнения на трижгълникъ 
S-2p+3=187-148+3=42 централни уравнения 
Q-1 - 4- 1 = 3 базисни уравнения 

Всичко: 159 уравнения. 

Тукъ не влизатъ уравненията на азимута, уравненията 
на дължината и широчината. Непосрi,дственно отъ изравне
нието се получаватъ поправкитi, на посокитi, и срiщната 
грi,шка на една изм-!,рена посока, (която задоволява само 
личната суета на наблюдателя). Следъ изравнението може 
да се правятъ свободно всички изчисления; 

2. Друга метода по която сжщо може да са израв11и 
мрежата като едно ц-!,ло, наведнъжъ, е методата предложена 
отъ майоръ f\ner въ 1926 година. Това е една доста см-!,ла 
метода. При нея противоречията се отстраняватъ, като на 
основание тежестыа на наблюденията се образуватъ ус:~ови
ята Ja ед1tаквит1ь тяжести. За образуването на т-!,зи условия 
трi,бва да се извърши доста предварителна работа - коор
диниране на посокитi,. Приложена къмъ нашата мрежа тя 
дава 115 нормални уравнения. 11,зи уравнения не еж симет
рични въ квадратичнитi, коефициенти спр-!,мо ориентировач
нитi, непознати. 

Непосрi,дствено отъ изравнението се получаватъ стой
ноститi, на ориентировачнитi, непознати за вс-l,ка станция, а 
чрезъ т-l,хъ и поправкитi, на посокитi, около вс-!,ка станция ; 

3) f\ко искаме да изравнимъ цi,лата мрежа наведнажъ 
чрезъ посредствени наблюдения, т. е. направо да получимъ по
правкитi, на правожrълнитi, конформни координати, трi,бва да 
решимъ 146 нормални уравнения отъ най общъ видъ. Освенъ 
това при приложението на тази метода имаме доста предвари

телни работи. (Изчисляване на приблизителнитi, конформни 
координати, посочнитi, жгли, свободнитi, членове, посоч
нитi, коефиценти а и в и пр. 

Следъ ре!\1ението на нормалнитi, уравнения направо 
се получаватъ поправкитi; на правожгълнитi; конформни но· 
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ординати. Сl,)едъ това се изчисляватъ срiщнитt грtшки за 
всtка станция, а сжщо може да се изчислятъ и елипсите на 
грtшкитt. Последнитt сръдни грtшки еж единъ сигуренъ кри
тери на точность. Това еж тритt методи по които може да 
се изравни главната мрежа наведнъжъ като едно цtло ; 

4) Друга метода за изравнението на мрежата, но вече 
по части е предложената отъ finsterwaldcr предъ Баварската 
f\кадемия на наукитt - физикоматематически отдtлъ презъ 
Май 1915 год. 

Методата предполага: 1) Предварително изчислени право
жгълни конформни координати; 2) Разд-вляне на ц-влата 
мрежа на отд-влни части и изравнението имъ самостоятелно ; 
3) Едно главно изравнение; и 4) окончатещ--ю изчисляване 
на координатит-13 на станциит-13 невзели участие въ главното 
изравнение. 

За нашата мрежа се гrригопiиха два проекта. При едина 
цtлата мр-вжа е рездълена на 7 полета (Feldern), а при дру
гия на 10 полета. При това дъление числената работа 
веичко е: 

2736 + 441 + 1436 = 4,613 за 7 полета 
1810 + 1089 + 852 = 3,751 за 10 полета. 
Отъ изравнението се получаватъ направо поправкитt 

на правожгълнитt координати. Дtлени.=то на мрежата е съв
семъ произволно. Макаръ работата по изравнението да е 
толкова малко, · но методата не е съвсемъ строга; 

5) Друга метода по която може да се изравни мрежата 
е тази предложена отъ професоръ Kohl,chiitter на Балrий
ската конференция въ Хелзингфорсъ презъ 1924 год. Мета
дата се състои въ следното: избиратъ се отдълни вериги 
отъ трижгълници, които _ да обхващатъ цtлата мрежа и то 
по такъвъ начинъ, че преплитането имъ две по две да става 

близо до базиснит-13 линии или до непосредствено изчисле
нитt отъ , тъхъ I класни·•страни. 

По-нататъкъ се фиксира числото на Лапласовитt точки, 
които тръбва да лежатъ сжщо до измtренитt базисни линии 
(или както ги наричатъ американцит-13 - 1июпро,.пи, molf1'U на 
ази,11упщт11,) Следъ това се прави изравнение _ на частитt 
около базиснитъ линии общи за дветi; вериги, чрезъ КQето 
се намалява lwanJsf.=hler'a, а следъ това се прави изравне
ние и на веригит~. По този начинъ Kohlsch jtter мисли че 
намалява Zwangsfchler'a между две вериги до минимумъ. До 
тукъ се свършва първата часть на изравнението. 
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По-нататъкъ се изчислява дължината на геодезическитt. 
линии между Ла11ласовитt. точки и се получава единъ затво
ренъ полигонъ. Този затворенъ полиrонъ отъ rеодезически 
линии представлява въ сбита форма всt.ка отдt.лна верига 
отъ трижгълници Чрезъ изходния азимутъ този полиrонъ е 
ориентиранъ върху референчния елипсоидъ обач~ вследствие 
на Lotabweichungen'a отъ една страна и отъ друга постепен
ното натрупване на rрt.шки въ посокитt. за доста отдалече
нитt. части отъ изходния азимутъ, това ориентиране не е 
сигурно и за това се прибеrва до едно г.~аннп и~ратение. Това 
изравнение цt.ли да се изпълнятъ строго полиrоннитt. усло
вни уравнения и Лапласовитt. уравнения между две точки 
отъ полигона. Като резултатъ отъ това изравнение ще се 
получатъ малки поправки въ азимутитt. и дължинитt. на rеоде
зическит-в линии и ще имаме Lotab Neichungen 'а ... въ Лапла
совитt. точки. Вследствие на тt.зи поправки вече полигона въ 
всичкитt. си части по мрежата ще приляга въ най-вt.роятното 
си положение върху Bazug-Ellipsoid. По-нататъкъ ако искаме 
да опредt.лимъ математическата форма на земята геоида въ 
измi3рената область, трt.бва да се направятъ астрономически 
наблюдения на всички първокласни станции. Ще процитираме 
думитt. на Kohlschi.itter за това опредt.ленне. 

За опредt.ляне на rеоида не еж достатъчни безъ съмнение 
само тt.зи Lotabwcichungen За тази цель се препоржчва 
да се направятъ астрономически наблюдения на всички 
първокласни точки. Това наблюдение обаче не се прави съ 
сжщата точность съ каквото се прави на полиrоналнитt. 
точки. Тt.зи опредt.ления невлизатъ въ главното изравнение, 
а служатъ само за опредt.ляне на отклонението на верти
калата и на rеоида. Не е нуждно сжщо на тt.зи точки да се 
опрt.деля дължината и азимута. Дължинигв еж достатъчни 
само за опредt.ляне на източната компонента на откло11е
нието на вертикалата. 

До тази работа споредъ моитt. сведения, не се е дошло 
въ никоя държава, но .за ,па се получи едно строго извеж

дане на геоида, това е необходимо. 
6) Друга метода по която може да се изравни главната 

мрежа е тази дадена отъ Helmert въ неговата книга „Mat
hematieschen und physikalischen Theorien der hбhегеп Geo
dasie". Това е пакъ едно изравнение по координати, само че 
при нея не се търсятъ поправкитt. на правожrълнитt. кон-
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формни координати, а (:е търсятъ nоправкитh на елипсои, 
дичнитt координати d:p, dl, da; на всички първокласни точки. 
Тази метода е разработена отъ д-ръ Егrертъ и приложена 
при изравнението на Германскитt колонии въ f\фрика. За 
изравнението трtбва да имаме астрономичнитt координати 
на първокласнитt точки. 

Изравнението става по части както при методата на 
Finster-Walder Всtка група се изравнява за себе си, обаче 
онtзи неизвестнни които влизатъ въ две групи оставатъ 
неопредtлени. За тази цель се прави едно окончателно из
равнение, ;което ще обхване останалитt неизвестни при 
груповото израннение. 

7) Последната метода която се разгледа е дадената 
отъ Н. Boltz. въ книгата му Entwick§lungs verfahreп zum 
ausgleichen geo::latischer п ~tze nach der methode der kleinsten 
quadraten публикувана презъ 1923 година . при тази метода 
изравнението става по части. Числото на нормалнитt урав
нения е равно на това при изравнението чрезъ условни на

блюдения, т. е. 159, обаче решението имъ тукъ не става 
наведнъжъ, а последователно. Изравнението цели да из
рази корелатитt като функции отъ противоречията (н~съв
uаденията) въ трижгълницитt и страничнитt уравнения. 

При извеждане на тtзи корелатни развития не се ра
боти съ изчисленитt стойности на несъвпаденията; послtд
нитt се замtстватъ слtдъ като сме изразили всички коре
лати въ функции отъ · всички несъвпадения на мрежата. 
Обикновено изравнението започва съ една основна фигура, 
която играе ролята на първа група, къмъ която се присъеди

нява друга група отъ мрежата, като се гледа тази група отъ 

мрежата да има съ първата само една обща страна (при еди
ниченъ трижгълникъ може да има и две и три общи страни). 

По този начинъ се опредtлятъ така нареченитt меж
динни корелати (zwischenkorelatens), посрtдствомъ които се 
съединяватъ дветt групи въ една. Понататъкъ разглеждайки 
тtзи две групи като една отдrьл,на трва група, ние избираме 
друга нова група отъ мрежата, която има съ първата една 

обща страна, по такъвъ начинъ пакъ изчисляваме междинитt 
корелати на тtзи две групи и ги съединяваме въ едно. 
Следвайки този пжть, като прикачваме постепенно все нови 
и нови фигури, ще дойдемъ до крайния резултатъ и ще по
лучимъ търсенитt корелати като функции отъ несъвпаде-



нията на всички условни уравнения. Като краенъ резултатъ 
за нашата мрежа ние ще получимъ единъ квадратъ съ по 

159 члена. 
Отъ самото изравнение се получаватъ поправкитt на 

посокитt и срtдната грtшка за една измtрена посока. 
Въ това се състои на кжсо методата на Boltz. 
Сега се налага най-важния въпросъ. Да се избере отъ 

7 разгледани методи най-удобната за нашата мрежа. f\ко 
разгледаме по-внимателно всtка метода поотд-влно ще за
бележимъ, че вс-вка има по едно преимущество, което въ 
другата н-вма. При една има по-малко работа, при друга се 
получаватъ направо търсенит-в резултати, трета е много пре
гледна и пр. 

Че действително е тъй се убеждаваме отъ обстоятел
ството, какво вс-вка отъ горепосоченит-в методи съ изклю
чение на една еж прилагани за изравняване на главни мр-вжи 
въ различнит-в страни, презъ различни времена. 

Разглеждайки тъй всички методи, Института се спира 
на методата на Boltz като най-удобна и отговаряща на всички 
изисквания за неговит-в цели. Тукъ не позволява времето 
да се спираме на теоретическата и часть по подробно и прило
жението и къмъ нашата мр-вжа, а само накратко ще из
тъкнемъ преимуществата на тази метода. 

1) При тази метода изравнението става по части, обаче 
получения резултатъ е равенъ на онзи полученъ при израв

нението на ц-влата мрежа, като едно ц-вло въ единъ (Guss) 
чрезъ условни наблюдения по теорията на най-малкип 
квадрати; 

2) Следъ свършване на ц-влостното изравнение на мре
жата може да се присъединятъ ц-вли нови мрежи. Тр-вбва да 
споменемъ, че това е изпълнимо при тази метода безъ опас
ность за гр-вшки ; 

3) При тази метода може да се приложатъ всички из
следвания за които Kohlschutter говори въ втората часть на 
своята метода, а п иматъ чисто научна стойность. Незави
симо отъ това, може да се правятъ редъ изследвания, като 

т-взи които е правилъ Pinkwart върху немскитi; мрежи въ 
f\фрика; 

4) Една погр-вшка направена въ опред-влянето на нtкое 
несъвпадение, н-вма да предизвика такава голtма работа, 
шsто при друrитt методи ; и 
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5) Като преимущество може да се смtтне още новия 
бързъ начинъ за разрешението на нормалнитt уравнения, да
денъ отъ Pin'<wart, който е валиденъ за тази метода. 

Трi3бва да забележимъ още че споредъ думитt на самия 
Boltz по неговата метода ще се изравнява новата германска 
мрежа. За сега по тази метода се изравнява нашата глг.вна 
мрежа по два различни пжтища. 

По едина начинъ еж свързани вече 50 трижгълника, а 
по другия 40 трижгълника. 

Въ зс:ключение ще добавимъ, че отъ изложеното макаръ 
и на кратко се вижда, че Института е гледалъ винаги н 1 

въпроса за изравнението на главната мрежа, като на единъ 

голtмъ въпросъ и следъ обстоино разглеждане, се е спрtлъ 
на най-подходящата метода, по която се работи за сега и 
която ще даде своя резултатъ въ едно недалечно бждаще. 

Изчислителната работа при разнитt методи е: . 

По 1) 159 2 =25.281 
„ 2) 1152 = 1 з,2г5 
„ З) 146 2 =21,Зlб 

3,751 1 при 10 полета 
" 4> 4,613 " 7 ,, 
„ 7) 1592 = 25,281 

• 
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