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UKD 528:338.984.3
NIEMCZYK P. — U progu planu 5-letniego 1971—1975. —
Przegląd Geodezyjny nr 1/1970
AuL., w opareɪu o zaplanowane kierunki rozwoju gospodarki
narodowej w latach 1971—1975, podejmuje próbę wstępnego nakreś
lenia zadań stojących przed geodezją i kartografią polską w
przyszłym planie 5-letnim.

UKD 528.548:625.78

WRÓBEL A. — Pomiary doświadczalne wykonywane przy
wykrywaniu tras urządzeń podziemnych przyrządem STU-2.
— Przegląd Geodezyjny nr 1/1970
Autor podaje dane o budowie i zastosowaniu nowego polskiego
tranzystorowego urządzenia elektronicznego STU-2, służącego do
wykrywania instalacji podziemnych, przez które może płynąć prąd
elektryczny (kabli i rurociągów). Przeprowadzone badania próbne
wykazały dużą przydatność przyrządu. Maksymalny błąd w szcze
gólnie niekorzystnych przypadkach wynosił 37 cm.

UKD 528.414.021
WOLNY B. — Niektóre aspekty dokładności pomiarów li
niowych w sieciach poligonowych IV klasy. — Przegląd
Geodezyjny nr 1/1970
Autor zbadał wyniki pomiarów długości 398 boków w 17 ciągach
poligonowych IV klasy. Badane ciągi przebiegały w terenie trud
nym. Analiza Uzyskanycli dokładności wykazała, że wymagania
instrukcji są bardzo wysokie. Zachodzi więc potrzeba złagodzenia
wymagań w stosunku do dokładności sieci poligonowych IV klasy.

UKD 531.7,13:528.515
KACZMARCZYK K. — Podręczny komparator do taśm
i ruletek. Przegląd Geodezyjny nr 1/1970
Autor podaje opis podręcznego komparatora dla taśm i ruletek,
bardzo prostego w konstrukcji i obsłudze. Komparator taki za
instalowany został w pawilonie Wydziału Geodezji Akademii Gór
niczo-Hutniczej w Krakowie, dla celów przede wszystkim dydak
tycznych.

UKD 528.521.83:624.057
LISIEγ∕ICZ ST. — Badania nad możliwością zastosowania
pionu optycznego, dwukierunkowego, LOT II, w pracach
geodezyjnych związanych z obsługą budownictwa uprzemy
słowionego. Przegląd Geodezyjny nr 1/1970
Badania przeprowadzone przez Autora nad możliwościami zastoso
wania zwykłego pionu optycznego LOT II wykazały, że może on
być zastosowany w pracach geodezyjnych w budownictwie uprze
mysłowionym dla budynków, których wysokość nie przekracza
11 kondygnacji.

UKD 528.521 (091 )(438)
SAWICKI K. — O kątomierzu górniczym gen. Jana KoInarzewskiego. — Przegląd Geodezyjny nr 12/1969.—
Autor podaje życiorys Jana Komarzewskiego, generała w okresie
Oświecenia, powiernika króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Szczegółowo omawia zasady konstrukcji grafometru -- narzędzia kątomierczego przeznaczonego do pomiarów kątów w górnictwie — pomysłu Kijmarzewskiego.

YflK 528.338.984.3
HEMHIiK ∏.: HaκaπyHe πsιτMJieτHero ii;iana 1971—1975.
Przegląd Geodezyjny nr 1/1970
Abtop MCXOflH mx 3a∏jιaHiιpoBaHHbix HanpaBJieHHM pa3Biιτ∏H HapoflHoro xo3HiicτBa B roflbt 1971—1975, πpoGyeτ πpeflBapι!τejibHθ HaHepTHTb 3a3aHH cτθHm∏e nepefl nojibcκoft reofleɜiɪeii π κapτorpaφHei⅛ B GyAymeM ∏HTMJieτιιeM πjιaιιe.

BPyBEJIb A.: BKcnepiiMeHTajiLHLie M3MepeHiia πc∏0J∏ιenHLie ana OOnapyiKeHHiI nofl3eMHbix coopyικcnιιιi πpιιδopoM
cτy-2.

Przegląd Geodezyjny nr 1/1970

Abtop coo6maeτ AaiiHbie o5 ycτpoiicτBe ɪɪ πpHMeιιeHiιιι ηοβογο
nojibcκoτo 3JieκτpθHHθro πpπ6opa Ha πθJiπpoBθflimκax CTY-2,
πperτVia3HaHeHHθro a.ah oτbicκιiBaιπiH no«3eMHbix c00py5κeHM⅛, koTopbIMH M01κeτ πpoxojιιιτb 'JAeKTpHHeCKIiii tok (κa6ejιιι, τpy6oπpoBOflbI). JlcnOJIHeHHble OKCIiepHMeHTaAbHbie MCCJieflOBaHHH Π0Ka3ajIH
6θflbuιyκ> πpιιr0flH0cτb πpπ6opa. Maκc∏MaflbnaH ouιιι6κa B HanGojiee
IieGjiaronpiiHTHbix ycjioBiiHX GbiJia 37 cm.

/
y^K 528.414.021
BOJIbHbI B.: Heκoτopbic cτopoιiLi tohhoctm JiMiieiiHbix H3MepeHiiii b HojIiHOHHbix CCTHX 4. κjιacca.
Przegląd Geodezyjny nr 1/1970
Abtop noflsepr McnbiTamtHM pe3yjibτaτM ∏3MepeHHii kamhli 398
cτopoH B 17 IiOJiMrOHHbix xoflax 4. KJiacca. IlcnbiTaHiibie XOflbi npoXOAhjih no TpyflHOii MecτH0cτ11. AιιajiH3 IiOJiyHeHHbix τθ'inocτeii
floκa3ajι, HTO TpeGOBaHMH HllCTpyKllHH — OHeilb BbICOKHe. B03nnκaeτ IiyjKfla cMHrπιιτb TpeGoBaHiiH 0τH0cιιτejibH0 tohhocth πojiiiTOiiHbix ceτeii 4. KJiacca.

yHK 531.723:528.512

KAHMAPHUK K.: ∏onpy*πibiιi κoM∏apaτop
jιeτoκ.
Przegląd Geodezyjny nr 1/1970

hjih jiciit

M py-

Abtop flaeτ OnncaHiie noApymioro κθM∏apaτopa A∙∏h jieirr H pyjιeτoκ OHeHb πpocτoro no κoHcτpyκιiMM M B OGcjiyiKHBaHiiio. TaKoii κoM∏apaτop πθMecτιiJiιr b naBiuibOiie Γeofle3iιuecκoro φaκyflbτeτa ΓopHθ-MeτajijιyprιiHecκoii aκaaeMiiH b KpaκθBe ajih fliiflaκτιιHecKiix uejieii.

y^K 528.521.83:624.057

JIWCEBIiH C.: IIccjie^oBaiiMii iia;i IipMMeHeHMeM SchmthonajiMpiioro oπτM∙ιecκoro OTBeca JIOT ∏ b reojje3MHecκπχ paδoτax no OOC-TyiKiiBaHMiO npoMb∏∏JieHHθro cτpoMτejibcτBa.
Przegląd Geodezyjny nr 1/1970
'Λr

IIpoBeAeHHbie aBτopoM HccjieAOBaHMH no npiiMCiieimio oGbikhoBeHHoro oπτHHecκoτo oτBeca JIOT ∏ floκa3ajιn, hto ero mojkho npnMeHHTb b reoae3HHecκHx paδoτax no OGcjiyiKMBaHmo πpoMbimjienHoro eτpoHτejibcτBa ajih 3flaH∏H, κoτopbix Bbicoτa He Gojibiue 11
3τaικeii.

yHK 528.521 (091)(438)

CABllLIKłl K.: 05 yrjiOMcpnoM rop∏oM ∣iHcτpyMenτe renepana HHa KoMaHteBCKoro.
Przegląd Geodezyjny nr 1/1970
Abtop aaeτ GιιorpaφHio HHa KθMaικeBCKoro, TeHepajia 3∏oxh
πpoCBeuιeHMH, 110BepeHH0r0 kopojih CτaHHCJiaβa ABrycτa Πohhtobckoto. Π0flp06H0 o6cyjκflaeτ ∏phhumπbi κoHcτpyκιiM∣ι τpaφoMeτpa — yrflθMepHθro πpπ6opa πpeflHa3HaHeιiHθro ajih HSMepeHMH
yrjioB b MapKmefiflepcKOM aene — npeflAOJKemroro KθMa>κeBCKMM.

ΠL01249
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Materiały z Sesji Naukowej Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
poświęconej XXV Rocznicy Reformy Rolnej
Lisi uczestników Sesji do I Sekretarza KC PZPR
Władysława Gomułki
Lublin, 5 września 1969 r.
I Sekretarz Komitetu Centralnego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Tow. Władysław Gomułka

My, geodeci polscy, zebrani w Lublinie na uroczystej sesji
naukowej, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Geodetów
Polskich w XXV rocznicę podpisania dekretu Polskiego Ko
mitetu Wyzwolenia Narodowego „o przeprowadzeniu refor
my rolnej”, a poświęconej roli geodetów w jej realizacji,
składamy na Wasze ręce meldunek Kierownictwu Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej, z naszych dokonań w ciągu
minionego XXV-Iecia PRL.
Dla nas, geodetów, reforma rolna miała szczególnie wiel
kie znaczenie, włączyliśmy się bowiem do jej realizacji od
pierwszych dni powstania Polski Ludowej, oddając tej pracy
nasze najlepsze siły. Po dokonaniu reformy rolnej czuliśmy
wszyscy, że złożyliśmy ogromnej wagi egzamin życiowy,
egzamin nadzwyczaj trudny. I to nie tylko jako specjaliści
— technicy, ale przede wszystkim jako świadomi obywatele
nowej Socjalistycznej Polski.
Nam, geodetom, po raz pierwszy przypadło wówczas w
udziale uczestniczenie w tak doniosłej i tak szeroko zakro
jonej akcji politycznej, społecznej i gospodarczej, podjętej
w interesie całego kraju, w przełomowych chwilach jego
historii. W tej ciężkiej pracy powstała, wyrosła i zaharto
wała się nowa ludowa kadra geodezyjna, ukształtowało się
obecne, nowe jej oblicze.
Z ciasnych zakamarków przedwojennego „miernictwa”
wyszliśmy na otwartą szeroką przestrzeń, gdzie roztoczyły
się przed nami perspektywy twórczej pracy, wykonywanej
dla dobra całego narodu, ramię w ramię z całym, budują
cym socjalizm, społeczeństwem.
Do najważniejszych osiągnęć geodezji w minionym XXV-Ieciu Polski Ludowej należy ponadto zaliczyć:
— zorganizowanie służby geodezyjnej dla obsługi potrzeb
wszystkich dziedzin gospodarki narodowej,
— utworzenie centralnego organu koordynującego dzia
łalność geodezji i kartografii w skali krajowej,

— wyszkolenie licznej i wysoko kwalifikowanej kadry
technicznej przez szeroko rozbudowaną sieć szkolnictwa
wyższego i średniego oraz przez umożliwienie doszkalania
zawodowego,
— rozwinięcie badań naukowych we wszystkich dziedzi
nach geodezji i kartografii,
— wprowadzenie szerokim frontem do prac geodezyjnych
nowoczesnych metod, wykorzystując przy tym najnowszy
sprzęt geodezyjny.
Osiągnięcia te pozwoliły na zaspokojenie wszelkich po
trzeb gospodarki narodowej, a w szczególności w dziedzi
nie: rolnictwa, gospodarki komunalnej, przemysłu, górnic
twa, budownictwa, komunikacji, leśnictwa, gospodarki wod
nej, energetyki i obronności kraju.
Zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, że wskazania naszej
Partii nakreślają szczytne zadania dla całej polskiej geo
dezji, a jedną z form tej pracy jest między innymi prze
prowadzane obecnie na obszarze całego kraju scalanie grun
tów, którego celem jest umożliwienie pełniejszego i lepszego
wykorzystania ziemi dla wciąż rosnących potrzeb gospo
darki narodowej.
Pańswu naszemu i naszej Partii dowiedliśmy w ubiegłym
XXV-Ieciu nie tylko słowem, lecz i czynem, iż zawsze moż
na liczyć na geodetów, we wszystkich poczynaniach zmie
rzających do dalszego rozwoju i umocnienia gospodarki na
rodowej, do dalszego rozkwitu kraju oraz dobra całego
narodu.
Zapewniamy Was, w imieniu całej rzeszy polskich geo
detów, Drogi Towarzyszu Wiesławie, że nadal wykonywać
będziemy postawione przed nami zadania, wypełniać bę
dziemy naszą odpowiedzialną i zaszczytną służbę, że nadal
ze wszystkich sił swoich wiernie będziemy służyć najwięk
szej idei naszych czasów — sprawie budowy socjalizmu.

Lisi ministra rolnictwa dr Mieczysława Jagielskiego, za
stępcy członka Biura Politycznego KC PZPR do uczestni
ków Sesji
W związku z 25 rocznicą ukazania się dekretu PKWN
o przeprowadzeniu reformy rolnej, przesyłamy serdeczne
pozdrowienia organizatorom i uczestnikom poświęconej te
mu wydarzeniu sesji naukowej w Lublinie, a za ich pośred
nictwem — wszystkim polskim geodetom.

Reforma rolna była jednym z tych wielkich aktów, które
określiły i wyznaczyły na szereg lat główne kierunki dal
szej polityki państwa ludowego w najbardziej podstawo
wych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. W’ wy
niku tej polityki, realizowanej energicznie i konsekwentnie

1

przez ludową władzę, powstało nowe społeczeństwo oraz
nów rolnych, tymi którzy w codziennym trudzie i w bardzo
nastąpił burzliwy rozwój gospodarczy kraju.
ciężkich niekiedy warunkach dostosowują układ przestrzen
Reforma rolna obaliła stary, zmurszały ustrój agrarny,
ny gospodarstw rolnych do stale rosnących wymagań no
zlikwidowała pasożytniczą klasę ziemiańską oraz podzieliła
woczesnego rolnictwa.
pomiędzy chłopów i robotników rolnych miliony hektarów
Spośród rozwiązywanych przez geodezję w okresie po
Obszamiczej ziemi. Stało się to początkiem nowej ery w ży
wojennym
różnorodnych zadań, na szczególne podkreślenie
ciu naszej wsi, przed którą otworzyły się po raz pierwszy
zasługuje przeprowadzona w całym kraju gleboznawcza kla
tak szerokie perspektywy rozwoju kulturalnego i material
syfikacja gruntów wraz z dobiegającymi końca pracami nad
nego dobrobytu. Wyzwolone zostały twórcze siły szerokich • założeniem jednolitej, aktualnej ich ewidencji. Jako rezul
mas ludowych, przedtem ujarzmione i skrępowane. Nastą
tat tego bardzo poważnego wysiłku otrzymaliśmy materiał
piło uruchomienie wielkich nie wykorzystanych rezerw mo
o ogromnej wartości i podstawowym znaczeniu dla dalszego
cy produkcyjnej oraz wielki wzrost produkcji rolniczej.
planowego rozwoju produkcji rolniczej. Drugim takim za
Ani reformy rolnej, ani towarzyszącej tej reformie akcji
daniem o kluczowym znaczeniu dla rolnictwa jest, rozpo
osadnictwa rolniczego na odzyskanych ziemiach piastow
częte w roku ubiegłym scalanie gruntów — olbrzymia praca,
skich, nie można rozpatrywać w oderwaniu od dalszych
której celem jest uporządkowanie rozłogu setek tysięcy
kroków ludowej władzy, podejmowanych dla rozwoju rol
wadliwie ukształtowanych gospodarstw rolnych — indywi
nictwa, lecz jako pierwsze, podstawowe ogniwo w tym łań
dualnych, spółdzielczych i państwowych.
cuchu. W rozwiązywaniu licznych i różnorodnych zadań,
Wyniki pierwszego roku pracy na tym polu potwierdziły
związanych z rozwojem i przebudową polskiego rolnictwa
raz jeszcze dobrą opinię jaką cieszą się od dawna polscy
ręka w rękę ze specjalistami z innych dziedzin, brały i biogeodeci z uwagi na sumienność, obowiązkowość, umiejęt
rą czynny udział tysiące geodetów. Bezpośrednim ich za
ności zawodowe, należytą postawę społeczną oraz głębokie
daniem jest wyzwalanie tkwiących w naszym rolnictwie
rezerw, których wykorzystanie krępuje lub uniemożliwia wnikanie na co dzień w -złożoną problematykę ekonomiczną
i socjalną środowiska wiejskiego.
ukształtowany przez wieki całe, archaiczny układ prze
Młodzi, w większości geodeci-scaleniowcy, biorący udział
strzenny setek tysięcy gospodarstw rolnych: małych, śred
w wykonywaniu prac scaleniowych, godnie kontynuują
nich i dużych. Układ ten ogranicza w bardzo poważnym
działalność swoich starszych kolegów — realizatorów refor
stopniu możliwość stosowania nowoczesnej techniki oraz
my rolnej.
efektywnego wykorzystania licznych środków produkcji, w
coraz większych ilościach kierowanych na wieś, a zatem stoi
Program rolny Władzy Ludowej ustala poważne zadania
na przeszkodzie intensyfikacji gospodarki rolnej, hamując przyśpieszenia wzrostu produkcji rolnej, wiążąc je z dalszą
i utrudniając jej dalszy rozwój.
przebudową stosunków społecznych na polskiej wsi. Nie
Reforma rolna stanowiła niezmiernie ważki problem gos
wątpię, że wychowana i zahartowana w ogniu wielkiej re
podarczy, Spcdeczny i polityczny. Dlatego też sprawne i pra
formy nowa kadra geodezyjna, ludowa kadra — potrafi
również i nadal rozwiązywać należycie wszystkie zadania,
widłowe jej przeprowadzenie wiązało się jak najściślej z wy
sokim uświadomieniem społecznym tysięcy geodetów, z ich
jakie wypływają przed nią z tego programu.
kwalifikacjami zawodowymi oraz ofiarną, rzetelną pracą.
Raz jeszcze przekazuję Wam — Drodzy Towarzysze i Ko
Stojąc na najbardziej wysuniętym posterunku, działając
ledzy słowa szczerego uznania za dotychczasowy wielki wy
w ścisłym codziennym kontakcie z ludnością wiejską przy
siłek uwieńczony tak dobrymi wynikami. Całej geodezji
rozwiązywaniu najżywiej obchodzących ją spraw, geodeci
naszej życzę dalszego, pięknego rozwoju, a wszystkim pra
nasi już od dawna przestali być tylko i wyłącznie techni
cownikom służby geodezyjno-urządzeniowej — jak najwię
kami. Stali się oni również prawnikami, ekonomistami, rol
cej zadowolenia z wykonywanej pracy oraz dużo zdrowia
nikami — w sumie zaś prawdziwymi organizatorami tere
i szczęścia w życiu osobistym.

Przemówienie I sekretarza KW¿PZPR w Lublinie, posła
na Sejm — Władysława Kozdry
Szanowni Towarzysze i Obywatele!

W imieniu Komitetu Wojewódzkiego PZPR i Wojewódz
kiego Komitetu Frontu Jedności, w imieniu całego społe
czeństwa naszego województwa, witam was serdecznie w
Lublinie i na Lubelszczyfnie.
Społeczeństwo naszego regionu wysoce ceni sobie każdy
przejaw narodowej pamięci o jego rewolucyjnych i postę
powych tradycjach, a zwłaszcza każdy przejaw pamięci
i uznania dla historycznej roli Ziemi Lubelskiej w walce
o powstanie, zwycięstwo i utrwalenie władzy ludowej. Z ca
łą satysfakcją witamy więc w Lublinie, w pierwszej sto
licy Polski Ludowej, uroczystą Sesję Naukową Stowarzy
szenia Geodetów Polskich, zwołaną dla upamiętnienia dwu
dziestej piątej rocznicy reformy rolnej i roli geodetów w
jej realizacji. Radzi jesteśmy, że obradujecie u nas, w woje
wództwie, gdzie największa z reform społeczno-agrarnych
w dziejach państwowości polskiej zdawała swój pierwszy
praktyczny egzamin i gdzie geodeci polscy po raz pierwszy
w swej historii mogli wprząc swą wiedzę i swe umiejęt
ności w służbę ludu pracującego, w służbę idei sprawied
liwości społecznej.
iPozwólcie mi, że witając serdecznie wszystkich uczest
ników dzisiejszych obrad, szczególnie serdecznie powitam
tych spośród tutaj obecnych, z którymi — jako byłego peł
nomocnika do spraw reformy rolnej w moich rodzinnych
stronach, w województwie rzeszowskim — łączą mnie oso
biste przeżycia sprzed lat dwudziestu pięciu, że jak naj
serdeczniej powitam wszystkich geodetów, którzy w latach
1944—45 dzielili ziemię obszarniczą, łamiąc i przezwycięża
jąc rozliczne trudności i przeszkody, jakie się wówczas przed
nami piętrzyły.
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Wielkość każdego z historycznych wydarzeń, wartość
ludzkich postaw i czynów związanych z tymi wydarzenia
mi można w całej pełni ocenić dopiero po latach, kiedy
istotna treść tych wydarzeń i działań swymi ekonomiczny
mi i kulturalnymi następstwami opanuje świadomość spo
łeczną.
Któż to dzisiaj może sobie wyobrazić wieś polską z obSzamictwem na czele lub w ogóle majątek Obszarniczy
i obszarnika? Ale przecież wówczas, w roku 1944, kiedy
tutaj na Ziemi Lubelskiej ruszyliśmy do podziału ziemi obszarniczej, kiedy przeprowadzaliśmy reformę rolną na nie
znaną dotąd skalę, bez jakichkolwiek wzorców i doświad
czenia, jedną z podstawowych trudności stanowiła niewiara
znacznej części społeczeństwa w to, aby można było to
wielkie powszechnie pożądane, więcej — wymarzone przez
dziesiątki pokoleń chłopskich — dzieło, pomyślnie zwy
cięsko przeprowadzić.
Wieki pańskiego panowania, ekonomiczna i społeczna po
zycja obszarnictwa, bolesne doświadczenie porażek w wal
ce wsi z pańskim wyzyskiem, nakazywały ostrożność i re
zerwę.
Przeprowadzaliśmy reformę rolną w niesłychanie trud
nych warunkach. Nowo powstała władza ludowa musíala
z bronią w ręku walczyć z reakcją o swe istnienie, przed
nami była linia frontu, zza węgłów czyhały na nas bandy
reakcyjne, nie dysponowaliśmy atrybutami tej władzy, jaką
dysponował dziedzic, nie mieliśmy ani rządców, ekonomów,
buchalterów i pisarzy, ani środków finansowych i środków
technicznych, ani doświadczenia w działalności społeczno-gospodarczej. A mimo to potrafiliśmy nie tylko wykonać

wszystkie niezbędne jesienno-zimowe prace połowę, zagos
podarować każdą niwę obszarniczą, podzielić te grunty mię
dzy robotników folwarcznych, bezrolnych, małorolnych i
średniorolnych chłopów i tym samym wykreślić majątek
Obszarniczy ze struktury naszego rolnictwa i ostatecznie
znieść klasę wielkich posiadaczy ziemskich jako taką, do
konać rewolucyjnego aktu historycznej sprawiedliwości spo
łecznej.
Wiekopomną, patriotyczną zasługą geodetów polskich jest
to, że właśnie wówczas, w tych pierwszych krokach nowej
władzy, stanęli po jej stronie i jako pierwsza zorganizowa
na grupa polskiej inteligencji technicznej, rozpoczęli ofiar
ną działalność na rzecz przeprowadzenia wielkich reform
ustrojowych, że swymi umiejętnościami zawodowymi za
pewnili możliwie sprawne techniczne przeprowadzenie re
formy rolnej, a swą postawą w jednym szeregu z aktywem
partyjnym, roboczym i chłopskim, swym autorytetem spo
łecznym, przyczynili się do przezwyciężenia tych obaw,
jakie część wsi żywiła do powszechnego ugruntowania się
wiary w możliwość zlikwidowania tej wielowiekowej in
stytucji krzywdy i niesprawiedliwości społecznej, jaką były
majątki Obszarnicze i klasa ich posiadaczy.
Dzisiaj, po dwudziestu pięciu latach, widać w całej pełni
społeczny pożytek reformy rolnej w gospodarczym, kultu
ralnym i społecznym rozwoju wsi i rolnictwa. Nie chcę
przytaczać żadnych danych i faktów, bo przecież kto, jak
kto, ale geodeci doskonale znają wszystkie te wielkie pro
cesy gospodarczo-społeczne, które toczą się na wsi, likwi
dując 'krok za krokiem jej zacofanie, modernizując jej
produkcję i warunki życia.
Miło mi dzisiaj stwierdzić, że tak jak w 1944 roku, rów
nież i przez całe dwudziestopięciolecie nasi lubelscy i pol
scy geodeci ofiarnie uczestniczyli we wszystkich poczyna

niach podejmowanych przez partię i rząd, na rzecz rozwoju
naszej gospodarki narodowej, że pojawienie się gdziekol
wiek bądź geodety z taśmą i łatą mierniczą jest zawsze
zapowiedzią czegoś nowego, czegoś, co wzbogaci kraj i spo
łeczeństwo, co będzie zmieniać na lepsze życie ludzi.
Niech mi wolno będzie wyrazić głębokie, osobiste prze
konanie, że również w tych niełatwych zamierzeniach, jakie
sobie postawilśmy w tych pracach zmierzających do dos
konalenia organizacji produkcji rolnej, a więc w pracach
komasacyjnych, w opracowywaniu planów racjonalnej go
spodarki terenami budowlanymi na wsi, w opracowj,waniu
map glebowo-rolniczych i przyrodniczych, w działalności
na rzecz ochrony użytków rolnych w miastach oraz w
wielu innych przedsięwzięciach — geodeci Lubelszczyzny
i kraju uczestniczyć będą z właściwą sobie rzetelnością
i oddaniem, że młode pokolenie geodetów godnie kontynu
ować będzie piękne tradycje społecznego, obywatelskiego za
angażowania swych starszych kolegów, niezłomnych rea
lizatorów aktu dziejowej sprawiedliwości reformy rolnej.
Przyjmijcie Towarzysze i Obywatele, od Komitetu Wo
jewódzkiego Partii, od Wojewódzkiego Komitetu Frontu
Jedności Narodu, od społeczeństwa Ziemi Lubelskiej ser
deczne wyrazy uznania dla waszej pracy i postawy.
Przyjmijcie życzenia owocnych obrad, a więc możliwie
najpełniejszego wydobycia i oświetlenia roli geodetów pol
skich w realizacji reformy rolnej, aby czas nie zatarł w
społecznej pamięci waszego wkładu w to wielkie dzieło,
aby powszechna pamięć o tym wkładzie stanowiła zawsze
źródło waszej zawodowej i obywatelskiej satysfakcji, trady
cję ofiarności i zaangażowania, przekazywaną z pokole
nia na pokolenie, w stale powiększającej się rodzinie geo
detów polskich.

Z przemówienia kierownika Wydziału Rolnego NK ZSL,
dr Tomasza Kocana
Doniosły akt przeprowadzenia reformy rolnej ziścił wie
lowiekowe marzenia chłopów polskich o przejęciu w swe
pracowite dłonie ziemi — jako dobra ogólnonarodowego.
W tej doniosłej dla narodu i obfitej w pozytywne skutki
pracy wspólnie z członkami PZPR brali udział i działacze
ZSL, realizując postanowienia dekretu, a często oddawali
również i swoje życie w walce z bandami pragnącymi
utrzymać stary, niesprawiedliwy stan rzeczy.
Na pewno wielu ze zgromadzonych na sali pamięta dzia
łaczy, którzy weszli do historii wsi jako Wspolrealizatorzy
tego wielkiego i najbardziej sprawiedliwego w historii Pol
ski dekretu.

Zdając sobie sprawę z olbrzymiego wkładu, jaki w dzieło
przeprowadzenia reformy rolnej wnieśli geodeci, proszę
o przyjęcie od Naczelnego Komitetu ZSL i WK ZSL w Lu
blinie — wyrazów szacunku i uznania nie tylko za wielki
trud poniesiony przed ćwierćwieczem, lecz również za
wszystkie prace geodezyjne, gleboznawcze i inne, podej
mowane dla dobra naszego rolnictwa, dla dobra wsi, dla
dobra całego narodu.
Proszę również o przyjęcie serdecznych życzeń dalszej
owocnej pracy w waszym trudnym, pięknym i niezbędnym
społecznie zawodzie.

Z przemówienia wiceministra rolnictwa inż. Jerzego Popko
W chwili, kiedy trzeba było nadzielać ziemię obszarniczą
dla tych, którzy na niej od wieków pracowali, chłop nie
był osamotniony. Wspierał go bowiem, pomagał mu czynem
i słowami — robotnik, który, jak chłop ziemie, obejmował
w swoje posiadanie huty, kopalnie, fabryki.

W przeprowadzeniu reformy rolnej wielką rolę odegrali
geodeci. Trzeba podkreślić, że już na pierwszym skrawku

wyzwolonej ziemi ojczystej z chwilą, kiedy tylko rozpo
częto realizować reformę geodeci, którzy ocaleli z pożogi
wojennej, gremialnie zaczęli się zgłaszać na apel władzy
ludowej. Przystąpili do pracy natychmiast, często mimo
braku odpowiedniego sprzętu, a nawet wynagrodzenia.
Swym masowym udziałem w realizacji reformy rolnej
wpisali się złotymi zgłoskami na kartach historii zawodu
geodezyjnego.

Z przemówienia prezesa Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii — mgr inż. Borysa Szmielewa
Reforma rolna była rewolucją społeczną naszej wsi,
likwidującą pasożytniczą warstwę obszarniczą. Charakter
rewolucyjny nadawały jej nie tylko komitety podziału zie
mi, składające się z miejscowych chłopów i ze służby fol
warcznej oraz odbiurokratyzowany system pełnomocników
kierujących całością akcji parcelacyjnych od strony poli
tyczno-społecznej i technicznej, ale przede wszystkim to,
że przebiegała ona w ostrej walce klasowej.
W tym historycznym dla wsi momencie przyszła chłopom
z pomocą klasa robotnicza. PPR zorganizowała grupy agitu

jące z najbardziej uświadomionych robotników, którzy po
magali w sprawnym przeprowadzeniu reformy rolnej.
Szybka realizacja reformy rolnej była pilną koniecznoś
cią. Dzięki niej aktywowały się politycznie i gospodarczo
ogromne masy chłopskie.
Udział polskich geodetów w wykonaniu reformy rolnej
jest dowodem ich wielkiej ofiarności, ambicji i społecznego
zaangażowania.
Byli oni świadomymi realizatorami reformy rolnej i za
danie to wykonali w trudnych warunkach.
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Z przemówienia Jana Kiechy, zastępcy kierownika Wy
działu Rolnego KC PZPR, posła na Sejm
Chciaibym przekazać zebranym swój pogląd o tym, jaki
był stosunek geodetów do reformy rolnej. Z mego własne
go doświadczenia i ze wspomnień moich z tego okresu uwa
żam, że był on zaangażowany, aktywny i dobry.
Zapewne, byli pojedynczy geodeci nie rozumiejący tam
tych przemian i tamtych czasów, ale przecież w tamtych
czasach i chłopi nie wszyscy rozumieli te sprawy. Na do
miar tego była reakcyjna propaganda przeciw reformie
rolnej.
Jest to wszystko zrozumiałe. Ale jak mówi przysłowie
„pojedyncze drzewo nie może zasłonić lasu”. Myślę też, że
ten pozytywny stosunek geodetów do reformy rolnej wy
nikał i stąd, że geodeci to ta część inteligencji technicznej,
której większość wywodzi się z chłopstwa. Geodeci to lu
dzie, którzy dobrze znali ciężką dolę wsi polskiej w okresie
władzy obszarniczo-kapitalistycznej i odczuwający dobrze,
czego potrzebuje i czego chce wieś. Wnieśli też oni wiele
własnej pracy do odmienienia tej doli chłopskiej przez
aktywne uczestnictwo w przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej był aktem re
wolucyjnym i mógł być wprowadzony w życie tylko na

sposób rewolucyjny i na taki też sposób był on też wpro
wadzony. Rewolucyjna siła tkwiła w samych masach chłop
skich, ją też uruchomiła nasza Partia — Polska Partia Ro
botnicza przy udziale lewicy ludowej i innych postępo
wych odłamów społeczeństwa.
Wyrazem tej siły były zorganizowane gminne i folwarcz
ne komitety parcelacyjne. Komitety te współdziałały z peł
nomocnikami do spraw reformy rolnej: wojewódzkimi, po
wiatowymi i gminnymi. Prace komitetów folwarcznych
i pełnomocników wspierał aktyw robotniczy przysyłany na
wieś do pomocy chłopom w wykonaniu reformy rolnej.
Była to realna, społeczno-polityczna siła zorganizowana
i kierowana przez Polską Partię Robotniczą. W oparciu
o tę siłę geodeci wykonali swoje fachowe zadania w refor
mie rolnej, które im postawiono i uważam, że wykonali je
dobrze. W tej pracy nastąpiło wzajemne zbliżenie do siebie
pracowników geodezji — fachowców kierowanych przez re
sort rolnictwa i działaczy lewicy ZSL, a także i lewicy
PPS, zajmujących się politycznie i społecznie przeprowa
dzaniem reformy rolnej.

Z przemówienia Władysława Kuszyka — posła na Sejm
...W dniu 5 sierpnia 1944 roku odbyła się w Lublinie
pierwsza konferencja Komitetu Miejskiego P∣PR. Wzięło w
niej udział 150 osób. Był zaproszony i uczestniczył w niej
również tow. „W i e s ł a w” — Władysław Gomułka.
Dyskutowano wówczas o jednym z najistotniejszych pro
blemów rozszerzenia i umocnienia wpływów partii w naj
szerszych masach ludowych. Towarzysz Wiesław rzucił
wówczas hasło: „Budować demokratyczny front jedności
narodu. Za wszelką cenę bronić zasad demokracji i nie
dać się wciągnąć do wewnętrznej walki bratobójczej, którą
usiłuje nam narzucić reakcja”.
Jednym z głównych zagadnień strategicznych w tej dzie
dzinie było przeprowadzenie takiej reformy rolnej, która
odcięłaby wpływy reakcji na wieś i związałaby silnymi
więzami klasowymi masy chłopskie z partią i władzą ludo
wą. Reforma rolna została ogłoszona dekretem PKWN.
Jednakże w trakcie jej realizowania reakcja zmobilizowała
wszystkie swoje siły dla przeciwstawienia się wykonaniu
tego aktu rewolucyjnego.
Zmusiło to partię i jej Komitet Centralny do podjęcia
uchwały o przyspieszonym trybie przeprowadzenia reformy

rolnej. W wyniku tej uchwały do akcji włączyła się cala
partia, organizacje młodzieżowe, a nade wszystko masowe
organizacje klasowe pracujących — związki zawodowe. Po
wołały one brygady robotnicze we wszystkich średnich
i większych zakładach pracy do pomocy chłopom w reali
zacji dekretu o reformie rolnej. Wśród tych brygad robot
niczych nie brak było licznych grup pracowników umysło
wych. Ogłoszony przedtem „Kalendarz Reformy Rolnej’
i podane w nim terminy wykonania prac parcelacyjnych
dopiero teraz stały się nienaruszalne. Akcję brygad robot
niczych, w których działało wielu członków partii, poparły
komitety folwarczne i gminne komitety parcelacyjne chłop
skie. Można śmiało powiedzieć, że dopiero od tej chwili
sprawa reformy rolnej ruszyła „jak z kopyta”. Należy też
stwierdzić, że do jej wykonania wnieśli również swój duży
wkład geodeci.
Na tym szerokim froncie zaciętej walki klasowej okazali
oni dużą pomoc swoją wiedzą techniczną, a w wielu wy
padkach byli też politycznymi pomocnikami przy wykona
niu dekretu o reformie rolnej.

Mgr inż. ZENON ROZWAŁKA
Mgr inż. STANISŁAW ZAREMBA

Sprawozdanie z Sesji Naukowej
XXV-Iecie Reformy Rolnej i rola geodetów w jej realizacji
W dniach 5 i 6 września 1969 roku odbyła się w Lubli
nie, zorganizowana przez Stowarzyszenie Geodetów Pol
skich sesja naukowa na temat XXV-Iecia reformy rolnej
i roli geodetów w jej realizacji.
Sesję otworzył — witając przybyłych gości oraz zebra
nych kolegów — przewodniczący Zarządu Głównego Sto
warzyszenia Geodetów Polskich kol. dr inż. Stanisław Pa
chuta.
Powołano Prezydium Sesji spośród geodetów — uczest
ników wykonania reformy rolnej, w osobach: mgr inż.
Konstanty Dumański, inż. Stefan Smolski, inż. Zygmunt
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Wierzyński, mgr inż. Franciszek Piluś, mgr inż. Ignacy Ła
bęcki, inż. Franciszek Sapiecha.
Pierwszy zabrał głos gospodarz ziemi lubelskiej, pierw
szy sekretarz KW PZPR w Lublinie, tow. Władysław Kozdra — były pełnomocnik reformy rolnej z województwa
rzeszowskiego.
Następnie powitał zebranych wiceminister rolnictwa inż.
Jerzy Popko, który w swoim przemówieniu podkreślił do
niosłą rolę geodetów w budowie naszego socjalistycznego
państwa. W dalszej części swego przemówienia minister
J. Popko odczytał list ministra rolnictwa, zastępcy członka

Biura Politycznego KC PZPR, tow. Mieczysława Jagiel
skiego.
Po przemówieniach powitalnych odbyła się uroczysta de
koracja zasłużonych geodetów — uczestników reformy rol
nej odznaczeniami państwowymi, odznakami „Za zasługi w
dziedzinie geodezji i kartografii” oraz odznakami honoro
wymi Naczelnej Organizacji Technicznej. Pracowników Wo
jewódzkiego Biura Geodezji i Urządzeń Terenów Rolnych
oraz pracowników takichże biur powiatowych wojewódz
twa lubelskiego dekorował odznaczeniami państwowymi
przewodniczący 'Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Lublinie, mgr Ryszard Wójcik.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali
koledzy: Bronisław Bentkowski z Biłgoraja, Wacław Nurek
i Antoni Szpakowski z Lublina.
Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: Józef Głowacki, Marian
Jungst, Stanisław Niewęgłowski, Mieczysław Rukasz —
z Lublina.
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali: Edward Gorczyca, Mie
czysław Kozioł, Wieńczysław Piasecki — z Lublina i Ta
deusz Wlaszczyk z Bychawy, Józef Radecki, Mieczysław
Roczniak, Leon Romańczuk i Tadeusz Stępniak — z Lublina.
Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Stanisław Bigas z Ja
nowa Lubelskiego, Jerzy Krzewiński z Lubartowa, Edward
Laszuk z Białej Podlaskiej, Jan Odrzywolski z Biłgoraja,
Mieczysław Matejko z Lublina, Tadeusz Paszkowski z Ra
dzynia, Waldemar Soltyszewski z Łukowa, Eugeniusz Wezgraj z Parczewa, Antoni Włodarczyk z Lublina, Aleksander
Woźniak z Lublina i Adolf Wróbel z Zamościa.
Wśród odznaczonych znaleźli się koledzy geodeci i kla
syfikatorzy rolni.
Prezes GUGiK mgr inż. J. B. Szmielew wręczył odznaki
„Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii” geodetom,
byłym uczestnikom reformy rolnej.
Złote odznaki otrzymali: Roman Arabski, Andrzej BaIewicz, Romuald Bedykanis, Mikołaj Bilewicz, Józef Busz
ko> Franciszek Całus, Bronisław Chabowski, Roman Cieslikiewicz, Mieczysław Ciszewski, Teodor Denisowski, Czesław
Dziworski, Jerzy Marian Felczak, Roman Gabryelski, Ste
fan Galiński, Zygmunt Godlewski, Mieczysław Górski, Je
rzy Grochulski, Antoni Grzegorczyk, Antoni Hryckiewicz,
Julian Jankowski, Andrzej Jelisiejew, Tadeusz Kalisz, Leo
pold Kiersnowski, Leonard Konecki, Janusz Kosiński, Sta
nisław Kowalski, Wacław Krzyszkowski, Henryk Krzywański, Apoloniusz Łaciński, Edmund Łapiński, Józef Marczyń
ski, Józef Merlinger, Leon Michalczyk, Michał Mikulski,
Teofil Mioduszewski, Jan Muszkiewicz, Hieronim Nowa
kowski, Czesław Nowicki, Marian Ołtarzewski, Tadeusz Pa
jąk, Zofia Ploszahska-Hajdukiewicz, Wojciech Podkościelny, Wiktor Poniński, Mieczysław Rukasz, Michał Ruszkiewicz, Jan Setmajer, Ignacy Sobański, Ignacy Stais, Kazi
mierz Stepczyhski, Emilian Sperzyński, Piotr Szandruszkiewicz, Stefan Szremowicz, Oktawian Szydelski, Józef Zdzi
sław Szydłowski, Zdzisław Szumny, Ksawery Szyprowski,
Jerzy Tomaszewski, Alfred Wilkus, Roman Wojciechowski,
Jan Woźniak, Jan Zając, Alfons Zawacki.
Dr Stanisław Pachuta, przewodniczący Zarządu Głównego
SGP wręczył zasłużonym działaczom Stowarzyszenia, ucze
stnikom reformy rolnej odznaki honorowe NOT.
Złote odznaki otrzymali koledzy: Aleksander Kopacz,
Eugeniusz Kosierkiewicz, Zygmunt Kowalewski, Kazimierz
Michalik, Alfred Pacalowski, Maksymilian Grześkowiak,
Kazimierz Krzyśko.
Srebrne odznaki otrzymali koledzy: Mieczysław Ciszew
ski, Walery Fedorowski, Michał Fidziukiewicz, Władysław
Grochowski, Janusz Kosiński, Józef Kwiatkowski, Wacław
Nurek, Wojciech Podkościelny, Kazimierz Sobooki, Wit
Swierzbihski, Tadeusz Kozłowski, Stanisław Mazurek.
W d.alszych wystąpieniach oficjalnych głos zabierali: pre
zes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii mgr inż. Bo
rys Szmielew oraz zastępca kierownika Wydziału Ekonomiczno-Rolnego ZSL — dr Tomasz Kocan.
Referatem wiodącym na sesji, stanowiącym punkt wyjś
cia do dyskusji, był referat wygłoszony przez dr Bolesła
wa Strużka, kierownika Katedry Agrarnej SGGW w War
szawie, pod tytułem „Podstawowe społeczno-ekonomiczne
i polityczne efekty reformy rolnej w PRL”.
Po wygłoszeniu wymienionego referatu ogłoszono przerwę
w obradach, po wznowieniu obrad miało miejsce wystąpie
nie wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału SGP w Lu

blinie, mgr inż. Zenona Rozwałki na temat „Kierownicza
rola PPR przy realizacji reformy rolnej na terenie woje
wództwa lubelskiego”. Następnie zabrał głos mgr inż. Wac
ław Wierciński z ramienia Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego NOT w Lublinie, wygłaszając referat na
temat „Wpływ reformy rolnej i udziału geodetów na roz
wój życia gospodarczego Lubelszczyzny”.
W dalszej części obrad głos zabierali: Jan Klecha — za
stępca kierownika Wydziału Rolnego KC PZPR, poseł na
Sejm, po którym przemawiali wykonawcy reformy rolnej:
z województwa białostockiego inż. Stefan Smolski i inż.
Zygmunt Wierzyński z terenu województwa rzeszowskiego.
Następnie przemawiał mgr Władysław Kuszyk, poseł na
Sejm.
W przerwie, uczestnicy Sesji zwiedzili wystawę tematycz
ną poświęconą geodezji i udziałowi geodetów w reformie
rolnej. Na wystawie tej pokazano eksponaty związane te
matycznie z wykonywaniem reformy rolnej na terenie ca
łego kraju, a także archiwalne zdjęcia z tego okresu. Eks
ponowano również, przewiezione z Muzeum Techniki NOT
plansze z wystawy na temat: „Praca geodety w fotogra
fii” oraz „Polskie środowisko miernicze i jego organizacja
w okresie od 1918—1968 r.”.
Na ręce przewodniczącego sesji wpłynęły serdeczne po
zdrowienia oraz życzenia owocnych obrad, między innymi
od członka korespondenta SGP prof. Mikołaja Modryhskiego z ZSRR, od przewodniczącego Komitetu Geodezji Pol
skiej Akademii Nauk — prof. Michała Odlanickiego-Poczobutta, od dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii 'Po
litechniki Warszawskiej, prof, dr Tadeusza Lazzariniego
oraz od przewodniczącego Rady Głównej NOT prof. Jerzego
Bukowskiego.
Na zakończenie obrad głos zabrał przewodniczący prezy
dium, mgr inż. Konstanty Dumański, który w swym prze
mówieniu podsumował obrady, dziękując przybyłym kole
gom za udział w sesji.
Ogółem w sesji wzięło udział 336 osób, w tym:
a) przedstawiciele władz partyjnych, państwowych, związ
ków zawodowych, nauki polskiej — 25 osób,
b) przedstawiciele radia, prasy i telewizji — 9 osób,
c) przedstawiciele Zarządu Oddziału SGP w Lublinie —
22 osoby,
d) przedstawiciele Zarządu Głównego i wszystkich od
działów, przy czym większość stanowili koledzy — uczest
nicy reformy rolnej — 280 csób.
Z poszczególnych oddziałów wojewódzkich SGP, udział
wzięli koledzy w liczbie:
— Łódź
— 18
— Białystok
— 15
— Olsztyn
— 4
— Bydgoszcz
— 9
— Opole
— 11
— Gdańsk
— 6
— Szczecin
— 1
— Katowice
— 14
— Warszawa
— 54
— Kielce
— 8
— Wrocław
— 10
— Koszalin
— 2
— Zielona Góra — 5
— Kraków
— 9
— 'Poznań
— 18
— Lublin
— 88
— Rzeszów
— 13
Wieczorem dnia następnego odbyło się (w Kasynie Ofi
cerskim Garnizonowego Klubu Oficerskiego) spotkanie
koleżeńskie.
Drugiego dnia sesji, uczestnicy zwiedzili Muzeum na
Majdanku, gdzie w imieniu Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich i uczestników sesji złożono wieńce na miejscu stra
ceń.
Po tej smutnej uroczystości zwiedzano Lublin, i jego
dzielnice — Podzamcze, Stare Miasto, a także zamek.
Wycieczkę oprowadzali przewodnicy PTTK. Kilku
z nich — to członkowie Lubelskiego Oddziału SGP.
Następnie udano się autokarem na teren powiatu Opole
Lubelskie w celu zwiedzenia PGR sadowniczego w Józefo
wie i Technikum Ogrodniczego W Kluczkowicach.
W Józefowie — uczestników wycieczki, dawnych wyko
nawców reformy rolnej powitała kapela wiejska w strojach
ludowych, która odegrała kilka melodii ludowych. Prze
mówienie powitalne w imieniu gospodarzy ziemi opolskiej
wygłosił przewodniczący 'Prezydium Powiatowej Rady Na
rodowej Czesław Guema; obecni byli podczas powitania:
pierwszy sekretarz KC PZPR — mgr inż. Ryszard Piotrow
ski, wiceprzewodniczący PPRN — Edward Harasim i dy
rektor PGR sadowniczego w Józefowie, inż. Jan Śliwa.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili park otaczający budynek
dawnego pałacu, położonego tuż nad Wisłą, po czym zostali
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zaproszeni do dużej altany i poczęstowani owocami z sa
dów własnych PGR, ciastkami i winem własnego wyrobu
PGR.
Za miłą niespodziankę i przyjęcie umilone melodiami
ludowymi, wygrywanymi przez kapelę ludową, dr inż. Sta
nisław Pachuta podziękował gospodarzom powiatu i PGR.
Następnie uczestnicy wycieczki zwiedzili teren sadu PGR
Józefów, gdzie dyrektor inż. J. Sliwka wyjaśniał zagadnie
nia hodowli i ochrony drzew i krzewów owocowych, co
było przedmiotem żywego zainteresowania.
Po zakończeniu wizyty w Józefowie autokary przewiozły
uczestników sesji do Kluczkowic — na teren Technikum
Ogrodniczego, gdzie czekała ich następna niespodzianka.
Otóż uczennice i uczniowie szkoły, w strojach regionalnych
Opola Lubelskiego przywitali ich pieśnią „Witajcie nam
tu radzi”, po której nastąpiły serdeczne słowa powitania:
w imieniu młodzieży wygłosiła je jedna z uczennic, w
imieniu dyrekcji szkoły — jej dyrektor inż. Eugeniusz Fabiański. Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk uczniów wią
zanki kwiatów. Na terenie szkoły była eksponowana mała
wystawa obrazująca mapy dawnego majątku i jego obecne

zagospodarowanie. Szkoła położona jest na południowym
zboczu wzniesienia, a dokoła, na horyzoncie widoczna jest
panorama lasu.
Po obiedzie spożytym w szkole nastąpiło drugie spotka
nie z uczniami i zespołem nauczycielskim szkoły. Dr Sta
nisław Pachuta wyjaśnił cel naszej wycieczki, po czym za
brał głos poseł na Sejm — mgr Władysław Kuszyk oma
wiając osiągnięcia Polski Ludowej. Dyrektor szkoły mówił
o rozwoju szkoły, wynikach nauki i osiągnięciach uczniów.
Tak w Józefowie jak i Kluczkowicach, przy wszystkich
drogach wjazdowych wywieszone były transparenty i hasła
związane tematycznie z reformą rolną.
Po krótkim zwiedzeniu okolic szkoły nastąpił wyjazd do
Kazimierza nad Wisłą. Tutaj uczestnicy wycieczki zapo
znali się z historią miasta i jego zabytkami. Ostatni punkt
programu obejmował zwiedzanie Nałęczowa, a szczególnie
Parku Zdrojowego.
Wycieczka, a zwłaszcza pobyt w Józefowie i Kluczkowicach dostarczyły uczestnikom sesji wiele serdecznych wzru
szeń i przeżyć.
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Mgr inż. PAWEŁ NIEMCZYK_________________________
Dyrektor Biura Koordynacji Robót i Planowania
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Il progu planu 5-letniego 1971-1975
Ogólne kierunki rozwoju gospodarki narodowej, oświaty
i kultury oraz dalszego postępu społecznego i ekonomiczne
go w naszym kraju, w latach 1971—1975, nakreśliła, w
oparciu o wyniki ogólnonarodowej dyskusji, uchwała V
Zjazdu, a skonkretyzowały na odcinkach inwestycji, plano
wania i zarządzania uchwały II Plenum KC PZPR. Rada
Ministrów podjęła w dniu 28.IV.1969 r. uchwałę w sprawie
kierunkowych założeń rozwoju gospodarczego i społecznego
kraju w latach 1971—1975.
Obecny poziom naszej gospodarki narodowej w porów
naniu do stanu z roku 1938 charakteryzuje najdobitniej
14-krotny wzrost produkcji przemysłowej i ponad 4,5-krotny wzrost dochodu narodowego.
W wielkich osiągnięciach całego narodu mamy swój
wkład również my geodeci. Osiągnięcia geodezji były już
omawiane na zjazdach delegatów SGP, na konferencjach,
sesjach naukowych (ostatnio w Lublinie) i przy różnych
innych okazjach.
W zeszycie 7/1969 Przeglądu Geodezyjnego dorobek geo
dezji znalazł szerokie i wszechstronne odbicie w arty
kule prezesa GUGiK, mgr inż. Borysa Szmielewa, pt.
„25 lat Polski Ludowej — Udział geodezji w rozwoju kra
ju”. Mając w pamięci ogólny obraz osiągnięć i o ileż po
myślniejszy dzisiaj stan geodezji, przystępujemy do próby
wstępnego nakreślenia zadań, jakie czekają nas w najbliż
szym planie 5-letnim.
Aczkolwiek podstawowe kieruńki działania są dla nas
jasne, to jednak bliższe określenia zadań dla całej służby
geodezyjnej już teraz, na etapie budowy planów „od do
łu” — jest trudne. Zakłady produkcyjne na ogół nie usta
liły jeszcze dostatecznie wyraźnie zakresu potrzebnych im
prac geodezyjnych. Delegatury GUGiK, powołane do ko
ordynowania robót, prowadzą na swoich terenach działa
nia dalsze starania w kierunku zebrania od zainteresowa
nych instytucji informacji o pracach, które przypadną , w
udziale jednostkom wykonawstwa geodezyjnego. Niektóre
ministerstwa mają wstępny program potrzebnych im prac
geodezyjnych, obejmujący tylko najważniejsze z nich i pro
wadzą właśnie teraz intensywne prace nad jego pogłębie
niem i uściśleniem. Toteż zadania całej geodezji w przysz
łym planie 5-letnim mogą być obecnie naszkicowane tylko
w sposób ogólny i z dużym prawdopodobieństwem koniecz
ności dokonania szeregu zmian i uzupełnień w tym ujęciu.
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Zadania nasze musimy rozpatrywać oczywiście w opar
ciu o podstawowe założenia rozwoju całej gospodarki na
rodowej w latach 1971—1975. Są one ogólnie znane z uchwał
V Zjazdu i II Plenum oraz z uchwały Rady Ministrów,
a także z relacji prasy o toczącej się dyskusji nad wybo
rem najlepszych dróg realizacji tych uchwał. Przypomnijmy sobie więc tylko niektóre, najważniejsze z nich, kon
centrując przy tym swoją uwagę na tych założeniach, z któ
rych wynikają wskazówki o rozmiarach i kierunkach prac
geodezyjnych. Z tego punktu widzenia, specjalnie intere
sują nas zadania rozwoju przemysłu, głównie w tej części,
która ma być uzyskana drogą inwestycji budowlanych oraz
eksploatacji bogactw naturalnych, a także planowany roz
wój rolnictwa i leśnictwa, gospodarki wodnej, transportu,
budownictwa mieszkaniowego i gospodarki komunalnej oraz
rozwój nauki i techniki, kultury i oświaty.
W latach 1971—1975 zakłada się wzrost nakładów inwes
tycyjnych w granicach 38—40%. Nieco szybciej wzrastać
będą nakłady na inwestycje produkcyjne (niż na niepro
dukcyjne). Na podkreślenie zasługuje szybki wzrost nakła
dów spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, który ma
wynosić blisko 80%, przy równoczesnym zmniejszeniu na
kładów Dyrekcji Inwestycji Miejskich (o około 29%).
W ogólnej kwocie nakładów na inwestycje w następnej
5-latce, nakłady na roboty budowlano-montażowe stanowią
około 54%. Moc produkcyjną budownictwa należy jednak
rozwinąć szybciej o około 38—40%, aby stworzyć rezerwę
niezbędną dla sprawnego wykonawstwa inwestycyjnego.
Przewiduje się dalsze uprzemysłowienie budownictwa,
stosowanie na coraz szerszą skalę elementów wielkowymia
rowych i wdrażanie kompleksowej mechanizacji robót. Po
stęp techniczno-organizacyjny w budownictwie ma oczy
wiście zasadniczy wpływ na charakter i organizację nie
zbędnych dla niego prac geodezyjnych. Obsługa geodezyjna
domu mieszkalnego budowanego starymi metodami, ulega
gruntowej przemianie jakościowej przy wznoszeniu budyn
ków wysokich metodami przemysłowymi. Mając to wszyst
ko na uwadze można przyjąć, że geodezja zdołą obsłużyć
zwiększającą się produkcję budownictwa w następnej
5-latce, jeśli moc produkcyjna wykonawstwa geodezyjnego,
przeznaczona na pomiary realizacyjne, będzie w 1975 r.
o około 35% większa niż w, 1970 r. Rozmieszczenie tej mocy
produkcyjnej w poszczególnych regionach kraju będzie

oczywiście nadal nierównomierne, tak jak nierównomierne
jest rozmieszczenie bazy surowcowej i sil wytwórczych oraz
nasilenie budownictwa inwestycyjnego. Nawet zaangażowa
nie w określonym regionie mocy produkcyjnej geodezji inżynieryjno-przemysłowej nie będzię zmieniać się w sposób,
regularny z roku na rok, zależeć będzie ono bowiem od
koncentracji nakładów inwestycyjnych w poszczególnych
latach na poszczególne gałęzie i branże gospodarki narodo
wej, a w nich — na poszczególne obiekty. Musimy więc
mieć możność elastycznego dostosowywania naszych mocy
produkcyjnych w zakresie pomiarów realizacyjnych w po
szczególnych regionach do zmieniających się potrzeb. Ta
możność „manewru” powinna opierać się w mniejszym
stopniu na przenoszeniu kadr wykonawczych z regionu do
regionu (bo to podraża roboty), natomiast w większym
stopniu — na podniesieniu kwalifikacji kadr istniejących
w danym regionie. Za podniesieniem się kwalifikacji na
stępuje możliwość wykonywania szerszego asortymentu ro
bót geodezyjnych, łatwiejsze przejście od wykonywania, na
przykład pomiarów osnów geodezyjnych — do pomiarów
realizacyjnych. Słowem w ogólnej ilości kadr geodezyjnych
w kraju, ilość fachowców zdolnych do obsługi budownictwa
inwestycyjnego musi być większa od sumy potrzeb w tym
zakresie, wynikających z planu. Rozpatrzmy jeszcze krót
ko, jakie gałęzie gospodarki narodowej oczekują na geode
zyjną obsługę swego budownictwa inwestycyjnego.
W planie nakładów na roboty budowlano-montażowe (sta
nowiące jak już wspomniano 54% wszystkich nakładów in
westycyjnych) pierwszą pozycję zajmuje przemysł — około
40%, drugą rolnictwo uspołecznione i indywidualne ra
zem — około 25%, a trzecią budownictwo mieszkaniowe —
około 18%. Kolejne pozycje zajmują: komunikacja, oświata
i kultura, gospodarka komunalna.
Zadania, jakie czekają służbę geodezyjną w związku
z rozbudową i modernizacją całego przemysłu, .rozpatrzy
my również w kolejności wynikającej z wielkości nakła
dów inwestycyjnych na roboty budowlano-montażowe.
W przemyśle na pierwszym miejscu znajduje się górnictwo
i energetyka.
Górnictwo ma zapewnić dalszy wzrost wydobycia węgla
kamiennego, w szczególności węgla koksującego. Najwięk
sze inwestycje w tym zakresie skoncentrowane są i będą
nadal w Rybnickim Okręgu Węglowym, który bardzo szyb
ko przekształca swój obraz na powierzchni ziemi i pod
ziemią. Konieczne jest tam poważne zwiększenie mocy pro
dukcyjnej wykonawstwa geodezyjnego, obecnie bowiem
liczne zapotrzebowania na prace geodezyjne nie mogą być
zaspokojone.
W związku ze swymi zadaniami w najbliższej 5-latce,
resort przemysłu ciężkiego zażądał powiększenia mocy pro
dukcyjnej wykonawstwa geodezyjnego, obsługującego po
trzeby tego resortu, o 50% i to już w 1971 r.
Zwiększają się zadania geodezji w zakresie pomiarów
realizacyjnych i pomiarów odkształceń, ale jeszcze szybsze
tempo ich wzrostu zaznacza się w zakresie inwentaryzacji
urządzeń podziemnych oraz rozgraniczeń i wywłaszczeń, co
jest związane z generalnym porządkowaniem gospodarki
w pierwszej kolejności w zakładach podlegających mo
dernizacji.
Obok przemysłu, który — jak wiadomo — zajmuje pierw
sze miejsce w tworzeniu dochodu narodowego, i na który
przeznacza się w następnej 5-latce około 40% z ogólnej
sumy nakładów inwestycyjnych na roboty budowlano-mon
tażowe, bardzo ważną rolę w życiu gospodarczym kraju
spełnia rolnictwo. Udział jego w tworzeniu dochodu naro
dowego — jak już wspomniano — wynosi 18%. Na roz
wój rolnictwa przeznacza się w latach 1971—1975 około
25% ogólnej sumy nakładów inwestycyjnych, na, roboty
budowlano-montażowe, w tym ponad połowę ze środków
państwowych i spółdzielczych.
Zadania wzrostu produkcji rolnej wymagają coraz bar
dziej intensywnego wykorzystania każdego hektara użyt
ków rolnych, tak skrzętnie zinwentaryzowanych w ciągu
ostatnich 10—12 lat dzięki żmudnej i ofiarnej pracy kilku
tysięcznej rzeszy geodetów w całym kraju. Wykorzystanie
ziemi jako dobra ogólnonarodowego, niezależnie od form
własności, podlega ścisłej kontroli państwowej i społecz
nej. Przepisy prawne przewidują ochronę gruntów upraw
nych przed nadmiernym przeznaczaniem ich na cele nie
rolnicze.
Służba geodezyjna ma do wykonania wielkie zadania w
dziale rozwoju gospodarki rolnej. W latach 1971—1975, po
dobnie jak w latach 1968—1970, najważniejszymi z nich

będą: scalenie gruntów oraz udział w przygotowaniu i prze
prowadzaniu melioracji rolnych, inwestycji rolnych i pla
nowej zabudowy wsi.
Program scalenia gruntów, przeprowadzonego według
ustawy z 24.Ij1968 r., obejmuje przede wszystkim:
— scalenie gruntów indywidualnych gospodarstw rol
nych, znajdujących się w uciążliwej szachownicy i rozdrob
nieniu, w obszary odpowiadające wymogom prawidłowego
gospodarowania,
— lepsze zagospodarowanie gruntów dotychczas źle wy
korzystanych, a będących własnością państwa (PFZ) lub
podlegających przejęciu od rolników w zamian za rentę,
— ulepszanie rozłogów uspołecznionych gospodarstw rol
nych.
Jak wiadomo mamy w Polsce ponad 6 000 000 ha gruntów
w uciążliwej szachownicy. W 1968 r. scalono 250 000 ha,
plan na 1969 r. przewiduje scalenie 350 000 ha, a na
1970 r. — 370 000 ha. W planie 5-letnim 1971—1975 przewi
duje się scalenie 2 200 000—2 300 000 ha, to jest około 400 —
450 000 ha rocznie. Jest to wielkie i bardzo odpowiedzialne
zadanie wymagające od kadr geodezyjnych wysokich kwa
lifikacji zawodowych oraz dużego wyrobienia społecznopolitycznego, a także specjalnych uzdolnień do sprawiedli
wego, społecznie i gospodarczo uzasadnionego rozwiązania
szeregu skomplikowanych problemów. Obecnie w trakcie
scalenia przekazuje się rocznie około 60 000 ha gruntów
uspołecznionym gospodarstwom rolnym. W latach 1971—
1975 przewiduje się przekazanie około 500 000 ha, przeważ
nie PGR-om.
Prace geodezyjne dla inwestycji melioracyjnych będą się
koncentrowały w najbliższej 5-latce na opracowaniu doku
mentacji geodezyjnej dla projektów zmeliorowania około
2 000 000 ha gruntów ornych i użytków zielonych. Wyko
nane będą pomiary wysokościowe na podkładzie istnieją
cych map sytuacyjnych jak: mapa zasadnicza, mapa ewi
dencji gruntów, fOtomapy w skali 1: 5000, powiększone do
skali 1: 2000. Szczególnie korzystne dla projektowania urzą
dzeń melioracyjnych są powiększenia fotomap uzupełnione
rzeźbą terenu, toteż w latach 1971—1975 ich zastosowanie
zostanie Uwielokrotnione.
O ile w 1969 r. wykonuje się dla tego celu około 3000
arkuszy fotomap w skali 1: 2000, to w 1970 r. przewiduje
się wykonanie około 5000 arkuszy, a zapotrzebowania na
następną 5-latkę wyrażają się liczbą po 10 000 arkuszy
rocznie. Zarówno prace melioracyjne jak i scaleniowe
wprowadzają zakłócenie w normalnym gospodarowaniu, to
też czynione będą wysiłki, aby oba te zabiegi mogły być
wykonywane jednocześnie z maksymalnym skróceniem
okresu strat produkcyjnych. W tym celu programowanie
prac scaleniowych będzie, w miarę możliwości, koordyno
wane z programami prac melioracyjnych. Inny rodzaj prac
geodezyjnych dla inwestycji melioracyjnych — to pomiary
sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:5000 użytków zielo
nych w dolinach wielkich rzek dla opracowania projektów
wstępnych uregulowania gospodarki wodnej. Przewiduje się
w tym zakresie między innymi prace regulacyjne rzeki
Wisły, uregulowanie stosunków wodnych w dolinach rzek:
Baryczy, Narwi i Biebrzy; zmianę sposobu użytkowa
nia doliny Noteci w związku z budową zbiornika w Pa
kości; dalsze prace pomiarowe związane z zagospodarowa
niem rejonu kanału Wieprz-Krzna oraz z rolniczym wy
korzystaniem ścieków miejskich i przemysłowych. Ponadto
służba geodezyjna będzie wykonywać różne prace specjalne,
jak inwentaryzacja wałów Przecipowodziowych, pomiar
obrzeży jezior mazurskich dla analizy możliwości piętrze
nia wód; trasowanie i pomiar kanałów przerzutowych; in
wentaryzacja cieków i urządzeń wodno-melioracyjnych w
obrębie administracyjnym dużych miast; inwentaryzacja
i pomiar miejsc erodowanych w ciekach; pomiary dla opra
cowania projektów zabudowania potoków górskich i pod
górskich; przekroje dolinowe i przekroje poprzeczne cieków
z usytuowaniem ich na istniejących mapach 1:10 000—
1: 25 000.
Dla dalszego rozwoju rolnictwa i poprawy warunków
życia na wsi, służba geodezyjna będzie przygotowywała
podkłady sytuacyjno-wysokościowe dla potrzeb takich in
westycji jak: wyznaczenie i podział terenów budowlanych,
zaopatrzenie wsi w wodę, budownictwo rolnicze. Są to
prace o niewielkich rozmiarach w poszczególnych obiek
tach, ale występujące masowo na całym obszarze kraju.
Jak wiadomo, mamy w Polsce około 40 000 sołectw, w tym
około 10 000 wsi rozwojowych, dla których w pierwszej
kolejności opracowuje się i realizuje projekty planowej za
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budowy. Dla przedstawienia istniejącej zabudowy mogą
być wykorzystane powiększenia istniejących fotomap do
skali 1:2000, natomiast dla wyznaczenia i podziału no
wych terenów budowlanych zachodzi potrzeba wykonania
nowych map w skali 1 : 2000 lub 1 : 1030. Ze względu na
niewielkie obszary wykonuje się je zazwyczaj na podstawie
pomiarów bezpośrednich. Przewiduje się opracowanie ta
kich projektów dla około 1700 wsi rocznie. Prace te wyma
gają od geodety szczególnych kwalifikacji. Jest on tu współ
twórcą projektu współpracującym ze specjalistami innych
branż, zwłaszcza z architektami. Ze względu na duże zna
czenie, jakie ma zaopatrzenie wsi w wodę dla dalszego
rozwoju produkcji rolnej, jak i dla zapewnienia mieszkań
com wsi wygodniejszych warunków życia, przewiduje się
w planie 5-letnim budowę około 2000 wodociągów (dla po
trzeb poszczególnych wsi i PGR) oraz kilkunastu tysięcy
studzien wierconych. Prace te angażują obecnie około 3®/o
mocy produkcyjnej geodezji rolnej, a w najbliższej 5-latce
zakres ich wzrośnie do 5—7«/». Geodezyjna obsługa inwes
tycji budowlanych na wsi stanowi coraz większy odcinek
pracy powiatowych biur geodezji i urządzeń terenów rol
nych. Zakres tych prac w najbliższym planie 5-letnim po
ważnie wzrośnie, a o ich rozmiarach pewne wyobrażenie
może nam dać fakt, że nakłady inwestycyjne na roboty
budowlano-montażowe, przewidziane w rolnictwie łącznie
ze środków państwowych i społecznych, jak też w gospo
darstwach indywidualnych są większe od takich nakładów
na górnictwo i energetykę, przemysł ciężki i przemysł ma
szynowy razem wzięte. Geodezyjna obsługa budownictwa
rolniczego jest oczywiście o wiele prostsza niż budownic
twa przemysłowego, ale o jej rozmiarach w skali całego
kraju decyduje masowość naszego budownictwa wiejskie
go. Do bardzo ważnych i pracochłonnych zadań powiato
wych biur geodezji i urządzeń terenów rolnych należy bie
żąca aktualizacja map i całego operatu ewidencji gruntów
oraz systematyczna wymiana map ewidencyjnych, sporzą
dzonych na podstawie dawnych map, w miarę jak odda
wane będą do użytku nowe arkusze mapy zasadniczej.
W planowaniu produkcji rolnej, rejonizacji upraw i w
walce o dalszy wzrost wydajności gleb, coraz większą rolę
spełniają mapy glebowe w skali 1: 25 000 oraz mapy glebowo-rolnicze w skali 1 : 5000 i 1 : 25 000. W latach 1971—1975
przewiduje się dalszy wzrost zadań w zakresie kartografii
gleb i odpowiednich obliczeń powierzchni.
W gospodarce leśnej najważniejszym zadaniem jest pod
noszenie produktywności lasów. W tym celu przewiduje się
między innymi zagospodarowanie odłogów leśnych i nie
użytków oraz rozszerzenie plantacji drzew szybko rosną
cych. Do 1975 r. przewiduje się znaczny postęp mechani
zacji prac gospodarczo-leśnych, dużą poprawę stanu dróg
leśnych i rozbudowę csad celem umożliwienia eksploatacji
wszystkich kompleksów leśnych.
Lasy zajmują tereny" o łącznej powierzchni około
7 500 000 ha. Mamy około 1000 nadleśnictw i 11 parków na
rodowych. Wszystkie te tereny otrzymały nowe mapy w
latach 1956—1966, z tego 18«/» — w oparciu o podkłady fo
togrametryczne. Wszystkie granice i punkty osnowy zostały
Zastabilizowane znakami granitowymi (osadzono ich około
2 500 000 sztuk). W 1967 r. rozpoczęła się w leśnictwie nowa
10-latka, w której zostaną wykonane pomiary uzupełnia
jące wszystkich nadleśnictw. W latach 1971—1975 prace te
obejmą około 500 nadleśnictw.
Prowadzona będzie likwidacja szachownicy gruntów leś
nych na obszarze około 300 000 ha, w tym około 70 000 ha
lasów państwowych, a także likwidacja serwitutów leśnych,
które występują jeszcze zwłaszcza na terenach województw:
białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego, warszawskiego,
kieleckiego i krakowskiego, w tym na obszarze Parku Ta
trzańskiego. Przewiduje się uzupełnienie ewidencji gruntów
leśnych (w myśl zarządzenia ministrów rolnictwa i gospo
darki komunalnej z 20.11.1969 r.). Służba geodezyjna będzie
też obsługiwać potrzeby inżynierii leśnej: budowy dróg,
kolejek i wyciągów, melioracji, zabudowy potoków gór
skich oraz budowy osad leśnych. Geodezyjna obsługa bu
downictwa przemysłu drzewnego musi nadążyć za założo
nym wzrostem produkcji w 1975 r., w stosunku do 1970 r.,
który dla przemysłu drzewnego ma wynosić 27—30«/o, a dla
papierniczego — około 38«/».
Duży rozwój gospodarki w latach 1971—1975 pociąga za
sobą konieczność szybszego rozwoju i modernizacji wszyst
kich rodzajów transportu i łączności. Przewiduje się ogól
ny wzrost przewozów liczony w tonach — o około 35%.
Przewozy transportem kolejowym mają wzrosnąć o 18%,
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natomiast — samochodami i statkami żeglugi śródlądowej,
a także transport rurociągami muszą wzrosnąć znacznie
szybciej, w szczególności transport samochodowy, aż o 60%.
Istniejące trudności w działaniu naszego kolejnictwa będą
stopniowo usuwane w najbliższych latach przez zwiększe
nie dostaw wagonów towarowych oraz usprawnienie pracy
eksploatacyjno-przewozowej. W modernizacji szlaków kole
jowych główny nacisk będzie położony na elektryfikację
oraz na wprowadzenie trakcji spalinowej. Do 1975 r. mają
być zelektryfikowane wszystkie podstawowe magistrale ko
lejowe i połączenia (łącznie około 2000 km). Przewiduje się
znaczną rozbudowę i modernizację węzłów i stacji kolejo
wych oraz zwiększenie ciągłej wymiany szyn i podkładów.
W gospodarce drogowej przewiduje się wzrost nakładów
o 38β∕o na modernizację dróg podstawowych, a przede
wszystkim przystosowanie 23 000 km głównych arterii dro
gowych do wzrastającego ruchu pojazdów ciężkich.
Zadania geodezji w obsłudze potrzeb kolejnictwa posia
dającego 23 000 km szlaków i 2200 stacji (bez przystanków),
charakteryzują następujące pozycje: poligonizacja precyzyj
na i techniczna w latach 1945—1970 — pomierzenie około
6700 km, plan .na lata 1971—1975 przewiduje — około
3000 km; niwelacja — około 24 000 km — jest już całko
wicie wykonana, przewiduje się jej aktualizację po około
600 km rocznie, profile podłużne — 24 000 km — już wy
konane, przewiduje się corocznie aktualizację około 300 km.
Rozgraniczenie nieruchomości wykonano do 1968 r. włącz
nie na długości 10 300 km granic, planuje się dalsze wyko
nanie w najbliższej 5-latce po 600 km rocznie; przewiduje
się wykonanie po 300 ha rocznie pomiarów wywłaszcze
niowych.
Mapy sytuacyjne stacji opracowano dotąd dla 1140 obiek
tów; rocznie opracowuje się około 20 stacji. Mapy sche
matyczne stacji wykonano już w całości, pozostaje ich
aktualizacja. Pomiary sytuacyjne szlaków w pasie PKP
wykonano dotąd na długości 9200 km; rocznie wykonuje
się 400 km nowych pomiarów i 250 km aktualizacji. Regu
lację osi torów wykonano na długości 16 500 km osi; rocz
nie wykonuje się około 1000 km i po 500 km pomiarów
aktualizacyjnych. Ponadto wykonuje się pomiary inwenta
ryzacyjne w celu założenia ewidencji gruntów, z wyodręb
nieniem powierzchni zajmowanej przez PKP. Prace te wy
konano do tej pory dla 2600 km linii kolejowych, przewi
duje się przyspieszenie tempa tych prac.
Dalszy, szybki rozwój przemysłu w najbliższej 5-latce
umożliwi zwiększenie zatrudnienia w gospodarce uspołecz
nionej o 1 600 000 osób (w latach 1964—1968 zatrudnienie
wzrosło o 1 500 000 osób), przy czym liczba osob zawodowo
czynnych w rolnictwie pozostanie w zasadzie . na obecnym
poziomie. Dla zapewnienia ludziom pracy i ich rodzinom
lepszych warunków mieszkaniowych, przewiduje się w la
tach 1971—1975 znaczny wzrost nakładów inwestycyjnych
na ten cel. W związku z tym potrzebne będzie zwiększenie
mocy produkcyjnej wykonawstwa geodezyjnego, przezna
czonej na obsługę budownictwa mieszkaniowego o około
35—37«/».
Z rozwojem budownictwa mieszkaniowego musi iść w
parze wzrost usług komunalnych. Uwaga będzie skoncentro
wana na uzbrojeniu terenów miejskich, przeznaczonych do
zabudowy; na osiągnięciu dalszej wyraźnej poprawy w za
opatrzeniu ludności miast w wodę, w odprowadzaniu i oczy
szczaniu ścieków, funkcjonowaniu komunikacji miejskiej
oraz oczyszczaniu miast. Przewiduje się zwiększenie dyspo
zycyjnych zasobów wodnych dla potrzeb ludności, rolnictwa
i przemysłu oraz dalszą poprawę zabezpieczenia przed po
wodziami.
Potrzeby gospodarki komunalnej wymagać będą odpo
wiedniego zwiększenia ich obsługi geodezyjnej. Prace geo
dezyjne w miastach będą prowadzone w trzech zasadni
czych kierunkach: Zainwentaryzowanie stanu istniejącego,
realizacja geodezyjna planów zagospodarowania przestrzen
nego oraz obsługa budownictwa komunalnego^ Z prac in
wentaryzacyjnych najważniejszymi będą:
— utrzymanie w stałej aktualności mapy zasadniczej,
sytuacyjno-wysokościowej miasta oraz konserwacja szcze
gółowej osnowy geodezyjnej,
— zakończenie prac nad założeniem ewidencji gruntów
i utrzymywaniu jej w stanie aktualności,
— założenie ewidencji budynków,
— ustalenie i pomiary granic jednostek administracyj
nych wraz z obliczeniem powierzchni miast,
— wykonywanie map tras ulic i placów w skali 1:200

(1:250) wraz z geodezyjną inwentaryzacją istniejących
i nowo budowanych urządzeń nad- i podziemnych,
— prace kartograficzne związane z opracowaniem map
problemowych oraz map Zagadnieniowych dla celów gospo
darki terenami i inżynierii miejskiej, przeskalowanie map
i reprodukcja specjalistycznych map miejskich. W celu
ujednolicenia prac kartograficznych przewiduje się wyda
nie (już w 1970 r.) wzorcowego atlasu map miejskich.
W realizacji planów zagospodarowania przestrzennego
prowadzone będzie ich opracowanie geodezyjne oraz prace
związane z parcelacją terenów pod budownictwo jedno
rodzinne.
Dużą część mocy produkcyjnej pochłaniać będzie sporzą
dzenie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb projektowa
nia i realizacji budownictwa komunalnego.
Przewidziany jest dalszy poważny rozwój miejskich pra
cowni geodezyjnych wraz z poprawą warunków ich pracy,
w szczególności w składnicach materiałów geodezyjnych.
Geodezja kontynuować będzie w najbliższej 5-latce pra
ce związane z rozwojem gospodarki wodnej oraz ze zwięk
szeniem zakresu poszukiwań geologicznych.
W zakresie gospodarki wodnej, oprócz wspomnianej już
potrzeby zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych
oraz ochrony przed powodzią, zanotować należy zwiększe
nie robót regulacyjnych na rzekach i potokach górskich.
Przewiduje się koncentrację nakładów inwestycyjnych na
budowę wałów zabezpieczających przed skutkami powodzi,
szczególnie na Wiśle, Odrze i Bugu. W okresie do 1975 r.
mają być zakończone prace polegające na budowie zakła
dów odsalania wód dołowych z kopalni Rybnickiego Okrę’ gu Węglowego oraz zbiornika dozującego „Olza”.
Prace geologiczne obejmować będą w szczególności:
— prace podstawowe i poszukiwawcze dla uzyskania
przyrostów zasobów ropy i gazu, rud cynku i ołowiu, soli
potasowych i surowców budowlanych,
— prace rozpoznawcze na odkrytych złożach w celu
stworzenia perspektyw dalszego rozwoju wydobycia waż
niejszych surowców,
— prace hydrogeologiczne w celu poprawy zaopatrzenia
w wodę oraz prace geologiczno-inżynierskie dla potrzeb
budownictwa.
*

Wszystkie przedstawione wyżej podstawowe kierunki roz
woju gospodarki narodowej wymagają poważnego wzrostu
i przyspieszenia prac projektowych oraz planowania prze
strzennego. W dniu 11.VIII.1969 r. została podjęta uchwała
nr 161/69 Rady Ministrów w sprawie określenia zadań pre
zydiów rad narodowych w zakresie miejscowego planowa
nia przestrzennego oraz zabezpieczenia środków na ich wy
konanie. Uchwała ta zobowiązuje prezydia rad narodowych
miast i osiedli, na obszarach których w latach 1971—1975
wystąpi koncentracja inwestycji budowlanych, do sporzą
dzenia opracowań studialnych, mających na celu powią
zanie wyboru miejsca i czasu realizacji tych inwestycji
oraz skoordynowanie budownictwa kubaturowego z bu
downictwem w zakresie uzbrojenia terenu. Szczegółowe
plany zagospodarowania przestrzennego powinny być opra
cowane dla tych obszarów, na których wystąpi koncentra
cja budownictwa: mieszkaniowego ośrodków usługowych,
dzielnic i zespołów przemysłowo-składowych, uzdrowisko
wych, wypoczynkowych i turystycznych oraz dla tych
obszarów, na których przewiduje się przebudowę istnieją
cych budynków względnie układu komunikacyjnego.
Uchwała zobowiązuje Główny Urząd Geodezji i Karto
grafii do. zapewnienia wykonania map niezbędnych dla
planowania przestrzennego, a służby geodezyjne prezydiów
rad narodowych — do utrzymywania tych map w stałej
aktualności.
Należy więc obecnie powiedzieć kilka słów o tym, jaki
jest stan pokrycia kraju mapą topograficzną i wielkoskalową mapą zasadniczą, i jakie są zadania państwowej służ
by geodezyjnej i kartograficznej w tym zakresie, w szcze
gólności w najbliższym planie 5-letnim.
Dla planowania przestrzennego wykorzystywane są jak
wiadomo arkusze mapy 1 : 25 000.
Opracowanie SzczegWowej mapy topograficznej kraju w
skali 1: 10 000, a dla terenów najintensywniej zainwesto•wanych w skali 1 : 5000, stanowi od szeregu lat jedno z naj
większych zadań państwowej służby geodezyjnej, którego

realizacji towarzyszyły poważne prace nad podstawową
osnową geodezyjną. Można przewidywać, że w nadchodzą
cej 5-latce zadanie to zostanie pomyślnie zakończone. Na
tych terenach, gdzie szczegółowa mapa topograficzna jest
już opracowana, oddaje ona wielkie zasługi w pracach z za
kresu planowania przestrzennego oraz przy opracowaniu
założeń i projektów wstępnych budownictwa przemysłowe
go, komunikacyjnego i komunalnego. Ale i tam, gdzie ma
pa w swej ostatecznej postaci nie jest jeszcze gotowa, pro
dukty pośrednich etapów jej opracowania są wcześniej wy
korzystywane dla różnych celów gospodarki narodowej. Do
tyczy to między innymi fotomap, które są montowane w
skali 1:5000, dzięki czemu znajdują potrójne zastosowa
nie: pomniejszone do skali 1: 10 000 służą do opracowania
mapy topograficznej; w skali oryginalnej stanowią podsta
wę do opracowania mapy zasadniczej terenów rolnych
i leśnych, a powiększone do skali 1: 2000 — oddają wielkie
usługi przy opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla pro
jektów wodnych melioracji.
Szczegółowa mapa topograficzna będzie podlegać syste
matycznej okresowej aktualizacji, przy czym mapa w skali
1 : 5000 będzie aktualizowana drogą generalizacji, jeżeli dla
określonego obszaru będzie w danym momencie do dyspo
zycji jednolita aktualna mapa zasadnicza w skali 1:1000
(1: 2000) z rzeźbą terenu.
W najbliższym planie 5-letnim przewiduje się coraz więk
sze nasilenie prac i koncentrację nakładów na opracowanie
Wielkoskalowej mapy zasadniczej. W ostatnich latach prze
prowadzona została dokładna inwentaryzacja i analiza
techniczna map i danych geodezyjnych, znajdujących się w
powiatowych i miejskich składnicach geodezyjnych. Stan
pokrycia mapowego zakwalifikowano do 4 kategorii. W ro
ku 1968 zebrano perspektywiczne i najpilniejsze potrzeby
zainteresowanych instytucji w zakresie pokrycia poszcze
gólnych terenów aktualną mapą zasadniczą.
Konfrontacja stanu istniejącego z potrzebami gospodarki
narodowej wykazała, że dla znacznej ilości terenów rolnych
konieczne jest opracowanie mapy zasadniczej w skali 1: 5000
i częściowo w skali 1: 2000, a dla terenów miejskich i prze
mysłowych — mapy zasadniczej z rzeźbą terenu, głównie
w skali 1:1000, częściowo w skali 1:2000, a w wyjątko
wych przypadkach, dla terenów najbardziej intensywnego
zainwestowania w skali 1 : 500 — na obszarach o łącznej
powierzchni kilkuset tysięcy ha. Ponadto mapy pozostałych
terenów miejskich i przemysłowych wymagają generalnej
odnowy drogą jednorazowej aktualizacji, a częściowo wy
miany na nowe mapy. Zadania w zakresie opracowania
wielkościowych map zasadniczych są tak duże, że w naj
bliższej 5-latce konieczne będzie ustalanie hierarchii po
trzeb, aby przy znacznej koncentracji sił i środków zapew
nić Zaposkojenie najpilniejszych z nich.
Potrzeby miast i osiedli w tym zakresie będą zresztą
stale narastać w miarę dalszego rozwoju budownictwa·
mieszkaniowego i konieczności przeznaczania na ten cel
nowych terenów.
Mapa zasadnicza terenów rolnych w skali 1: 5000 będzie
opracowana na podstawie fotomap, zaś w skali 1 : 2000 —
przeważnie metodami Stereometrycznymi, gdyż, potrzeba za
stosowania takiej właśnie skali występuje głównie na te
renach górskich i podgórskich.
Mapy terenów miejskich i przemysłowych w skali 1 : 1000,
a także w skali 1: 500 — jeśli zachodzi potrzeba zastoso
wania takiej skali — będą opracowywane metodami stereometrycznymi, które do 1975 r. powinny w zasadzie wyelimi
nować pomiary klasyczne, zastosowanie których zostanie
ograniczone do niezbędnego minimum, na przykład przy
domierzaniu fragmentów nieodfotografowanych lub w przy
padkach, gdy zachodzi potrzeba wykonania pomiaru tylko
nieznacznych obszarów. Stara metoda ortogonalna powinna
być przy tym zastąpiona nowoczesną metodą biegunową
z zastosowaniem dalmierzy oraz elektronicznych maszyn
liczących i kartujących.
Mapy Wielkoskalowe będą wydawane drukiem, w nie
wielkich nakładach. Zainteresowane instytucje będą mogły
nabywać odpłatnie potrzebne im ilości egzemplarzy w
składnicach geodezyjnych. (Przewiduje się też inne metody
reprodukcji, w zależności od wielkości zapotrzebowań na
odbitki mapy. Mapa wydana w kilkunastu lub kilkudziesię
ciu egzemplarzach będzie mogła być wykorzystana nie dla
jednego tylko celu, ale dla całego kompleksu potrzeb da
nego terenu. Dlatego mapa zasadnicza zawiera pełną treść,
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ustaloną w wyniku konsultacji z wszystkimi Zainteresowa' nymi użytkownikami.
Pomyślną realizację planu pokrycia kraju nowoczesną
mapą topograficzną i zasadniczą umożliwia nasza wysoko
dokładna i jednolita podstawowa osnowa geodezyjna. Plan
przewiduje tylko nieznaczne (pod względem ilości) prace
nad dogęszczaniem tej osnowy, gdyż jej stan jest już w za
sadzie wystarczający dla opracowań Wielkoskalowych. Dla
celów naukowych — wraz z ogólnym postępem nauki
i techniki w zakresie elektroniki, geodezji, grawimetrii
i astronomii — dokonuje się co kilka lub kilkanaście lat
modernizacji sieci astronomiczno-geodezyjnej. Nasza sieć
niwelacji precyzyjnej I klasy, założona w latach 1949—1955,
stanowi wraz z sieciami niwelacji państwowej II i IV
klasy dogodną i dokładną podstawę do projektowania
i realizacji wielkich inwestycji budowlanych. Zgodnie z za
sadą, że niwelacja precyzyjna sieci I klasy powinna być
powtarzana co 25 lat, planuje się przystąpić do nowych
pomiarów tej sieci w drugiej połowie najbliższej 5-latki.
Niezbędne przygotowawcze prace naukowe i techniczne są
już zapoczątkowane. Wyniki powtórnej niwelacji pozwolą
wyciągnąć wnioski co do trwałości reperów różnych typów,
osiadania budowli, w których część reperów jest osadzona
oraz co do wielkości pionowych ruchów skorupy ziemskiej.
*

Ogólnemu rozwojowi naszej gospodarki narodowej w
latach 1971—1975 będzie towarzyszyć dalszy powszechny
rozwój oświaty i kultury, pomyślny szybki rozwój nauki.
Plan 5-letni powinien zapewnić znacznie wyższy stopień
zaspokojenia potrzeb kulturalnych i naukowych społeczeń
stwa. W tym celu konieczne jest — między innymi — dalsze
poważne zwiększenie naszej działalności kartograficzno-wy
dawniczej, która już obecnie może poszczycić się znaczny
mi osiągnięciami. Pod względem ilości nakładów wydaw
nictw podstawowych, najbardziej potrzebnych, a także ilości
tytułów opracowań specjalnych, działalność ta jest jednak
niewystarczająca. Bogactwo tematyki naszych wydawnictw
kartograficznych oraz dalsze potrzeby w tym zakresie po
winny być przedmiotem specjalnego omówienia, najlepiej
połączonego z pokazem całego dorobku i kierunków dalsze
go rozwoju. Tu z konieczności ograniczymy się tylko do
kilku liczb.
Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficz
nych wydaje rocznie około 6 000 000 egzemlarzy map, atla
sów, globusów i książek geodezyjnych. Poza tym działa w
kraju aż 200 innych komórek" prowadzących stale lub do
raźnie działalność wydawniczą, w kilku przypadkach bar
dzo poważną i cenną, w wielu zaś — na bardzo niskim
poziomie. Łączna wartość produkcji tych komórek w ce
nach katalogowych stanowi około 25% wartości produkcji
- PPWK, a mimo to co najmniej 35% potrzeb (w przelicze
niu na wartość produkcji PPWK) pozostaje jeszcze nie za
spokojona. Gdyby więc PPWK, zgodnie ze swym obowiąz
kiem wynikającym z dekretu o państwowej służbie geode
zyjnej i kartograficznej, miało już dziś, swoimi tylko siła
mi, zaspokoić najpilniejsze potrzeby szkół i społeczeństwa,
musiałoby dawać produkcję o wartości o 62% wyższą i po
większyć nakłady o 60%, to jest do 9 600 000 egzemplarzy
rocznie. Plan zakłada taki rozwój PPWK, aby w pierwszej
kolejności zapewnione zostało zaspokojenie tych 35% po
trzeb, którymi dotychczas nikt się nie zajmował, a następ
nie przewiduje się wyeliminowanie z rynku wydawnictw
stojących na stosunkowo najniższym poziomie i zastąpienie
ich przez nowe, lepsze wydawnictwa naszego przedsiębior
stwa specjalistycznego. Zamierzenia te mają szanse reali
zacji. Baza poligraficzna PPWK uległa w ostatnich latach
bardzo poważnej poprawie. Istnieją w kraju liczne kadry
wybitnych fachowców — autorów map, redaktorów, inży
nierów i techników kartografów. Konieczne jest znaczne
rozszerzenie współpracy kooperantów w zakresie oprawy
map i atlasów, a także znaczne powiększenie przydziału
papieru. Wysoka wartość kulturalna, społeczno-polityczna
i wychowawcza tej produkcji rynkowej pozwala mieć na
dzieję, że dalsze energiczne starania o zwiększenie przy
działu papieru zostaną uwieńczone coraz pomyślniejszymi
rezultatami, ku zadowoleniu ogółu społeczeństwa.
*

Na tle przedstawionego wyżej przeglądu głównych kie
runków rozwoju gospodarki narodowej w latach 1971—1975,
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z którym bezpośrednio związane są prace geodezyjne, za
rysowują się trzy podstawowe kierunki koncentracji wy
konawstwa, którymi są:
— geodezyjna obsługa budownictwa inwestycyjnego;
— prace geodezyjne dla zabezpieczenia realizacji specjal
nych zadań resortów: rolnictwa, gospodarki komunalnej,
komunikacji, leśnictwa i innych;
— dostarczenie gospodarce narodowej niezbędnych map
i osnów geodezyjnych.
W każdej z tych grup przewiduje się w następnej 5-latce
zadania znacznie większe niż w latach 1966—1970 i tak
na przykład w obsłudze budownictwa inwestycyjnego —
jak o tym już była mowa — konieczny jest wzrost mocy
produkcyjnej o około 35% w 1975 r. w porównaniu z 1970 r.
Decydującą rolę w pomyślnym wykonaniu tak wielkich
zadań ma do spełnienia cała kadra geodezyjna, przy równo
czesnym polepszeniu wyposażenia w nowoczesny sprzęt, po
lepszeniu warunków lokalowych w jednostkach wykonaw
stwa i w składnicach materiałów geodezyjnych.
Problem rozwoju kadr jest przedmiotem specjalnej troski
we wszystkich resortach posiadających służbę geodezyjną
oraz w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich. Zagadnienia te
były rozpatrywane na obradach dwóch ostatnich sesji Rady
Geodezyjnej i Kartograficznej. Według potrzeb zgłoszonych
przez zainteresowane resorty, stan kadr geodezyjnych po
winien być w 1975 r. wyższy o około 24% od stanu, jaki
zostanie osiągnięty w 1970 r., natomiast przewidywany do
pływ absolwentów umożliwi ogólny wzrost kadr w tym sa
mym okresie tylko o około 16e/#. Trzeba jednak podkreślić,
że w sposób istotny poprawi się struktura kadr według po
ziomu wykształcenia, co powinno dać wyraźne efekty we.
wzroście wydajności pracy. Obok dopływu młodych absol-"
wentów z uczelni geodezyjnych, ważną rolę w podniesieniu
ogólnego poziomu kwalifikacji zawodowych odegra dokształ
canie i doskonalenie kadr istniejących. W szerszym niż do
tąd zakresie będzie następować kształcenie techników do
stopnia inżyniera, jak też grupy tak zwanych praktyków — do
stopnia technika geodety. Doskonalenie obejmować będzie
coraz większą ilość inżynierów, którzy na różnych kursach
specjalistycznych będą uaktualniali i rozszerzali swój za
sób wiadomości w związku z dalszym postępem w stoso
waniu elektroniki w pracach polowych i kameralnych,
z unowocześnieniem metod opracowania oryginałów map
i ich reprodukcji, z zastosowaniem nowych technologii
opracowań fotogrametrycznych, a także w związku ze sta
łym wzrostem zapotrzebowań na specjalne prace geodezyj
ne w poszczególnych resortach.
Wprowadzenie postępu technicznego i równoczesne pod
wyższenie kwalifikacji zawodowych stanowią główne źró
dła założonego wzrostu wydajności pracy. Niemałą rolę po
winny odegrać również usprawnienia organizacyjne na
wszystkich szczeblach wykonawstwa — od stanowiska ro
boczego, przez brygady połowę, specjalistyczne pracownie
kameralne i wydziały produkcyjne, aż do zarządów przed
siębiorstw geodezyjno-kartograficznych, wraz z ich zakre
sem działania oraz wielkością i rozmieszczeniem na obsza
rze kraju. Usprawnienia te, inicjowane i dokonywane przez
cały czas Tealizacji planu 5-letniego, powinny dać w efek
cie wskazaną przez II Plenum KC PZPR intensyfikację
gospodarowania w geodezji. Punktem wyjścia dla nich są
podjęte w ostatnich dwóch latach i realizowane już de
cyzje najwyższych władz państwowych o koncentracji prac
geodezyjnych, z wyraźnym rozdziałem zadań resortowych
służb geodezyjnych i Głównego Urzędu Geodezji i Karto
grafii.

Intensyfikacja gospodarki w geodezji to również odpo
wiednia koncentracja nakładów na zakupy inwestycyjne
w tych kierunkach, które zapewnią w możliwie krótkim
czasie najwyższe efekty, wyrażające się przede wszystkim
we wzroście wydajności pracy. Do tych podstawowych kie
runków inwestowania należeć będą nakłady na:
— rozszerzenie zastosowań elektroniki przy pomiarach,
obliczeniach i kartowaniu,
— dalszy rozwój fotogrametrii w zakresie opracowań
map Wielkoskalowych i w zakresie geodezji inźynieryjnoprzemysłowej,
— rozwój produkcji małonakładowej map i dokumentów
geodezyjnych,
— zakup sprzętu do wykrywania i inwentaryzacji urzą
dzeń podziemnych,

— wymianę zużytych instrumentów geodezyjnych na no
we i bardziej nowoczesne.
Przy zastosowaniu wszystkich, przedstawionych wyżej,
środków, wydaje się realne uzyskanie ogólnego zwiększenia
wydajności pracy w geodezji, koniecznego dla wykonania
planu 5-letniego przy stosunkowo niewielkim wzroście iloś
ciowym kadry fachowej. Będzie to niewątpliwie zadanie
trudne, a w celu zapewnienia pomyślnej jego realizacji po
trzebny będzie duży wysiłek ze strony każdego geodety,
niezależnie od tego, na jakim stanowisku pracuje.
Na zakończenie warto podkreślić, że po raz pierwszy plan
5-letni opracowany jest według jednolitej dla wszystkich

resortów instrukcji, opracowanej na podstawie zarządzenia
Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Mini
strów przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, co
umożliwi sporządzenie wspólnego planu zbiorczego dla całej
służby geodezyjnej i kartograficznej.
W zebraniu niektórych materiałów i informacji dotyczą
cych geodezji, przytoczonych w niniejszym artykule, po
mogli mi koledzy: Romuald Baraniecki, Maria Drzewoszewska, Krystyna Głowińska, Julian Jużyniec, Wiktor Ossow
ski, Edmund Pokorny, Marian Szymański i Stanisław Jerzy
Tymiński, ze co składam im specjalne podziękowanie.

Mgr inż. MARIAN SZYMAŃSKI

Scalenie gruntów we Francji

Rys historyczny rozwoju scaleń

W pierwszym moim artykule na temat scaleń we Fran
cji, zamieściłem stwierdzenie, że kraj ten był kolebką prac
scaleniowych, miałem oczywiście na myśli scalenia w pełni
temu pojęciu odpowiadające. Wiadomo bowiem, że w nie
których krajach Europy zachodniej, takich jak Dania,
Prusy czy Szwajcaria, prace o podobnym charąkterze pro
wadzone były mniej więcej od połowy XVI wieku. Technika
i sposób ich wykonania dalekie jednak były od tego, co
dzisiaj rozumiemy pod tym pojęciem.
Należy zaznaczyć, że również w Polsce, począwszy od
wieku XIII, a więc od okresu wprowadzenia u nas „trójpolówki” i w okresach późniejszych, prowadzone były pra
ce tego typu, przez niektórych historyków nazywane „ko
masacjami”. Jest jednak także oczywiste, że były to do
piero pierwsze kroki w tej dziedzinie, kroki oczywiście na
miarę czasów, w jakich miały miejsce.
Według francuskich źródeł historycznych, pierwszym w
świecie scaleniem o nowoczesnej formie, w pełni prawie
uwzględniającym sens ekonomiczny i techniczny takiego za
biegu, był „Plan ogólnego podziału ziem w Rouvres”. Jak
widać z nazwy tej pracy, nie używano jeszcze wówczas
terminu „scalenie” (remembrement). Ponieważ Francuzi
szczycą się bardzo tym faktem, a wzmianki na ten temat
znajdują się w licznych podręcznikach i publikacjach, warto
— choć w kilku zdaniach — wspomnieć (za kronikarzami
francuskimi) o tym wydarzeniu.
Otóż pracę tę wykonał w latach 1704—1707 geometra
Antoine Feugueray. Gmina Rouvres położona jest w od
ległości 15 km na południowy zachód od Dijon, w Burgundii.
W owych to latach, mieszkańcy tej wsi pragnąc uwolnić się
od czynszu, ustalonego jeszcze w XIII wieku, na korzyść
książąt burgundzkich, postanowili zwrócić się do króla
(Ludwika XIV), aby ten, za cenę wykupu, przywrócił tym
ziemiom odpowiednie prawa. Król spełnił tę prośbę i wów
czas przystąpiono do podziału gruntów pomiędzy poszcze
gólnych właścicieli.
Praca ta wywołała żywy oddźwięk w całej Francji. Coraz
więcej ludzi światłych zaczęło wypowiadać się na temat
struktury rolnej tego kraju. Szczególnie ostra i znamienna
była krytyka, sformułowana w 1758 roku przez powiernika
Mme Pompadur, de Patullo, który w sposób zdecydowany
wskazywał na niekorzystne skutki rozdrobnienia, szachow
nicy gruntów, oddalenia gruntów od zabudowań, ekonomiki
prac rolnych i transportu.
Wiele miejsca poświęcił tej pracy w swej książce pt.
„Podróże rolnicze po dobrach w rejonie Dijon”, Francois
Neufchateau, minister Napoleona I. Dedykując tę książ
kę Cesarzowi, stwierdził on ... „Przez lepsze rozplanowanie
gruntów gospodarstw można podwoić — w pewnym sensie
— powierzchnię Wielkiego Cesarstwa. Co za możliwości dla
naszego rolnictwa. Co za obfitość dla Francji! Jak ogromne
korzyści dla tego szczęśliwego kraju, którego ziemie mogą
być przekształcone we wspaniały ogród”.

Jednocześnie przedstawia on trzy punkty, które stano
wić powinny zasadnicze czynniki tych prac, a mianowicie:
1. Urządzany obszar powinien być odpowiednio nasy
cony drogami gospodarczymi.
2. Powinno być ustalone przeznaczenie poszczególnych
użytków rolnych, zgodnie z ich jakością i wartością pro
dukcyjną.
3. Powinny być zaprojektowane cieki wodne i kanały.
Rozgorzała wielka dyskusja. Nie mógł więc być nie usły
szany płomienny głos i rewelacyjne propozycje Francois
Neufchateau. Stały się one tematem licznych posiedzeń to
warzystw rolniczych. Sprawę tę podjął wręczcie i zaczął
realizować znany agronom Mathieu de Dombasel. On to
po raz pierwszy wprowadził do literatury słowo „scalenie”,
jak również sformułował jego znaczenie, dając następującą
definicję (która przetrwała do lat dzisiejszych w jej pier
wotnej formie, właściwie bez żednej prawie poprawki):
„scalenie — jest to zabieg, podczas którego wszyscy właś
ciciele dają do wspólnej masy wszystkie, należące do nich,
grunty, rozproszone na całym terenie, aby je podzielić
wśród siebie na nowo, przydzielając każdemu obszar rów
nowartościowy co do powierzchni i co do jakości dσ^tego,
jaki posiadali poprzednio, ale w jednej lub niewielu tylko
częściach, trasując jednocześnie nowe drogi gospodarcze
uszykowane w taki sposób, że żadna własność nie będzie
służyła jej sąsiadowi, ale że każda będzie przylegać do
drogi”.
Można stwierdzić, że koniec XVIII i początek XIX wieku,
zaznaczają się podjęciem studiów nad tym tematem na
szerszą skalę oraz wielką propagandą tych prac. Rozsze
rza się też znacznie praktyczne ich wykonanie.
Na szczególnie dobry grunt trafiają te prace w Lotaryngii.
Tworzą się tam specjalne ekipy geometrów, które w latach
sześćdziesiątych (1860) rozpoczynają liczne scalenia.
Wielką pomoc w tej mierze okazały, powołane w 1903
roku, służby inżynierii rolnej (można je porównać z dzia
łającymi obecnie u nas wydziałami rolnictwa i leśnictwa);
dzięki ich aktywności, w przeddzień wybuchu I wojny
światowej (1914—1918), w toku wykonania były liczne
obiekty scaleniowe, a nawet utworzona została słynna Geo
dezyjna Szkoła Techniczna w Nancy.
Wreszcie po wojnie, na skutek złej sytuacji, w jakiej
znalazło się rolnictwo francuskie, a szczególnie 10 okupo
wanych przez Niemców departamentów północnych, jak
również z uwagi na coraz szerzej wkraczający do rolnictwa
postęp techniczny, rząd uchwala w dniu 27 listopada 1918
roku i 4 marca 1919 roku dekrety, pozwalające już teraz
oficjalnie prowadzić prace związane z urządzeniami rolny
mi i scaleniami gruntów. Przepisy te, wraz ze zdo
bywaniem doświadczeń, jak również na skutek szybkich
zmian w produkcji rolnej i ekonomice, są ciągle ulepszane
i przystosowywane do wymogów życia.
Prace związane z urządzeniami rolnymi i scaleniem grun
tów uznane są obecnie we Francji (artykuł 56 Kodektu Roi
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•nego) jako „zadania użyteczności publicznej”, wykonywane
w interesie narodowym.

Rozmiar wykonywanych dotychczas scaleń

Trudna, a nawet niemożliwa, jest do ustalenia wielkość
obszaru scaleń, jakie wykonane zostały we Francji do
roku 1918. Były to — jak już wspomniano wyżej — scale
nia prowadzone żywiołowo, nie mające oparcia w żadnych
przepisach. Nie były też nigdzie rejestrowane w sensie spra
wozdawczości.
Pierwsze dane sprawozdawcze dotyczą lat 1918—1941.
W tym to okresie (23 lata) wykonano około 385 000 ha sca
leń. Trudno także ustalić dane z okresu wojny między ro
kiem 1941 a 1945. Natomiast cyfry z lat następnych wska
zują na szybki i szeroki rozwój tych prac.

tamencie; dane bez ujęcia w kółka — obowiązujący numer
departamentu używany bardzo często zamiast dość długich
nazw, na przykład: 54 — Meurthe-et-Moselle, 71 — Saone-et-Loire itp.
Analizują? ten rysunek można zauważyć, że większość
scaleń wykonana została w rejonach okalających Paryż,
a więc na terenach intensywnych upraw warzywniczych
i dość dużych gospodarstw zbożowych. Następnie idą re
jony Lotaryngii, Szampanii i Burgundii i Region Cen
tralny. Najmniej zrobiono dotychczas na południu Francji
i w rejonach górskich (Alpy i Pireneje).

Organizacja prac scaleniowych
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Rys. 1. Obszar scaleń wykonanych w poszczególnych latach w okresie 1945—1967

Na załączonym obok rysunku 1 widać, że do niewielkiego,
scalonego w 1945 r. obszaru, wynoszącego 6417 ha, przez
większe lub mniejsze porcje scaleń w poszczególnych Ia1967 roku osiągnęło cyfrę ponad
tach, wykonanie
523 000 ha.
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Rys. 2. Zsumowanie powierzchni wykonanych scaleń dla okresu

Również ciekawe są dane zawarte w rysunku 2, obrazu
jące sumowanie się powierzchni, na których wykonano sca
lenia oraz liczbę objętych nimi gmin. Jak wskazują cyfry,
na koniec roku 1967 (począwszy od roku 1945) wykonano
we Francji, w sumie ponad 5 500 000 ha scaleń. Z innych
źródeł wynika, że w trakcie scalenia znajdowało się rów
nież (według stanu na koniec 1967 roku) ponad 2 167 000 ha.
Według szacunków przybliżonych ocenia się, że scalenia
wymaga w tym kraju co najmniej 10 000 000 ha gruntów.
Rysunek 3 ilustruje geografię wykonanych dotychczas
scaleń, w układzie departamentów. Dane w kółkach ozna
czają liczbę scaleń zrealizowanych w odpowiednim depar-
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Całością prac scaleniowych
we Francji kieruje Minister
stwo Rolnictwa, a w tymże
Ministerstwie — specjalna ko
mórka: Centralna Sekcja Tech
niczna Scalania Gruntów, na
czele której stoi Mr GastaldiRysunek 4 przedstawia miej
sce tej Sekcji w ogólnej orga
nizacji Ministerstwa. Dyrekcja
Urządzeń Rolnych to prawie
to samo, co nasz Departament
Urządzeń Rolnych. Natomiast
sekcje techniczne mają raczej
charakter komórek wykonaw
czych i aczkolwiek znajdują
się w łonie ministerstwa, nie
są administracją.
Ministerstwo Rolnictwa fi
nansuje także w całości te
prace, przelewając rokrocznie
odpowiednie fundusze do po
szczególnych departamentów
(odpowiednik naszego fundu
szu centralnego).

Samo ustalenie programu
prac scaleniowych odbywa się
0500000
na podstawie, specjalnie wy
danych przez ministra rolnic
6000000
twa przepisów — w sposób
następujący: z inicjatywy sca
5500000
lenia mogą występować właś
5000000
ciciele gruntów, użytkownicy
gruntów lub takie służby pań
4500000
stwowe jak: rolna, inżynierii
wiejskiej, wód i lasów oraz
4000000
służba katastralna. Wnioski
3500000
te są rozpatrywane i opinio
wane przez departamentalną
3000000
dyrekcję rolnictwa i kierowa
ne do prefekta, który podej
2500000
muje decyzje, co do tego czy
2000000
wnioskowi nadać dalszy bieg,
czy odłożyć go na później.
1500000
Wnioski uznane za godne do
wykonania w danym roku,
1000000
przesyłane są do Wyższej Ra
dy Konsultatywnej Urządzania
Gruntów, która biorąc pod
uwagę istniejące możliwości
finansowe, ustala centralny
1945—1967
plan prac dla całej Francji
oraz dla poszczególnych depar
tamentów. Ten system pozwa
la Radzie porównywać kryteria
odnoszące się do pilności prac i ich pożytku oraz ustalić
priorytet wykonania.
Z chwilą uzyskania pozytywnej decyzji i idących w ślad
za nią środków finansowych, inicjatywę przejmują dalej
odpowiednie służby w Departamencie Dyrekcji Rolnictwa.
Można więc rozpoczynać scalenie.
Instytucje, których działalność wiąże się z pracami scale
niowymi

Zanim jednak przejdę do szczegółowego opisania całego
procesu technologicznego tego zabiegu, wspomnę choć po-

krotce o kilku instytucjach, których
działalność wiąże się z wykonaniem
prac scaleniowych.
1.
Służba
katastralna.
Działa ona — jak już wspomniałem
poprzednio — w ramach Minister
stwa Finansów. Wynika to z tego,
że zadania jej wiążą się w znacz
nym stopniu z zagadnieniami po
datkowymi, stanowiącymi — jak
wiadomo — jeden z najistotniej
szych problemów obecnego życia
gospodarczego Francji. Pod tym też
kątem jest rozbudowany cały sy
stem katastru.
Podstawowymi komórkami kata
stru są biura katastralne, znajdują
ce się w każdym departamencie,
a więc istnieje 95 takich komórek.
Liczba personelu w każdej z nich
sięga około 100 osób, a nawet wię
cej. Nie zajmując się jednak tą
częścią zadań tych biur, którą wy
konują one w zakresie podatków,
pragnę zwrócić uwagę na powią
zanie dokumentacji katastralnej ze
scaleniami gruntów.
Zgodnie z obowiązującymi przepi
sami w zakresie scaleń, prowadząca
scalenia departamentalna dyrekcja
rolnictwa występuje do służby ka
tastralnej o przygotowanie wykazu
parcel i reprodukcji podkładów ka
tastralnych. Z dokumentacją tą są
jednak pewne kłopoty. Jak wiado
mo bowiem znaczny obszar Francji
jeszcze do dzisiaj posiada jedynie
pokrycie kartograficzne w postaci
map sporządzonych za czasów Na
poleona. Różny jest stopień aktual-

I
Rys. 3. Liczba scaleń w poszczególnych
departamentach Francji

I odl do 10

EJ odlOdobO

powyżej 300 >

j⅛⅞'<⅛j od 50 do 150

Od 150 do 300

Służba
Urządzeń Kolektywnych

Rys. 4. Schemat organizacji prac scaleniowych we Francji

ności tych map, choć trzeba przyznać, że prace nad reno
wacją katastru przebiegają dość sprawnie. Rocznie wy
konuje się około 1 500 000 ha tego typu prac. Ciekawostką
jest na przykład to, że prowadząc prace związane z aktuali
zacją, katastru, biuro to nie ma prawa dokonywać po
działów czy rozgraniczeń gruntów. Mogą to zrobić jedynie
geodeci-eksperci, o których będzie mowa dalej.
Zarówno wykaz parcel jak i reprodukcje z oryginalnych
podkładów katastralnych muszą podlegać aktualizacji przez
geodetę prowadzącego scalenie. Właściwie, zasadniczym ce
lem wykorzystania tej dokumentacji jest możliwość szyb
kiego ustalenia faktycznego stanu własności i użytkowania
oraz dowiązania się do różnych nomenklatur katastralnych
i hipotecznych (numerów parcel, pozycji itd.). Nie jest także
w żadnym przypadku wykorzystywana klasyfikacja kata
stralna. Składają się nań bowiem tylko trzy klasy, nazwa
ne dość ogólnie: zła, średnia i dobra.
Dość interesujący jest sposób wykonania reprodukcji
z map katastralnych. Sporządza je, centralnie dla całego
kraju, (Państwowa Służba Dokumentacji. Jest to instytucja
podległa katastrowi. Mieści się ona w Saint Germain-en-Laye pod Paryżem. W jej skład wchodzą:
— centralna składnica przeźroczy map katastralnych
z całego kraju,
— fabryka reprodukcji oraz
— trzymiesięczna szkoła kreślarzy katastralnych.
Pracuje tam ponad 300 osób.
Wszystkie instytucje z całego kraju zamawiają w tejże
fabryce odbitki map katastralnych. Procesy produkcyjne
są tam bardzo zautomatyzowane. Stosuje się głównie me
todę wykorzystania blach cynkowanych pokrytych warstwą
z gumy arabskiej, lub specjalną, bliżej nie określoną war
stwą produkowaną w USA. Retusz, redakcję napisów i póź
niej ich druk wykonują specjalistyczne pracownie. Druk,
z reguły po 6 sztuk każdego egzemplarza mapy, wykonuje
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się na maszynach drukarskich płaskich. Drukuje się: 3 od
bitki na cienkim papierze offsetowym, 2 odbitki na pa
pierze kreślarskim i 1 odbitkę na przeźroczu, podobnym
do astralonu (Integraph-PE). Według zdania licznych spec
jalistów francuskich, a szczególnie pracujących w terenie,
taka organizacja reprodukcji kartograficznej ma swoje do
bre i złe strony.
Dobre, bo jest dość tania, jednolita i odznacza się wyjąt
kową jakością. Zła, bo niezwykle uciążliwe jest przesy
łanie tych materiałów w dość odległe rejony Francji i dość
długo trzeba czekać na realizację zamówienia.

2. Narodowy Instytut Geograficzny. Jest to
potężna instytucja zatrudniająca tysiące wysoko wykwalifi
kowanych pracowników i wyposażona w bogatą bazę in
strumentalną. Instytut mieści się w licznych budynkach
zlokalizowanych na przedmieściu Paryża — Saint Mandé.
Wykonuje on prace w bardzo szerokim zakresie od prac
badawczych począwszy, na pracach czysto wykonawczych
skończywszy, a jeśli idzie o lokalizację tych prac, to można
tutaj mówić prawie o całym świecie.
Bardzo szeroko stosuje się metody fotogrametryczne, na
wet i do takich prac jak: pomiar plafonu słynnej Opery
w Paryżu, ustawianie anten radarowych, obliczanie siły
tajfunów, siły fal wywoływanych przez wielkie turbiny, itp.
W Instytucie znajdują się wszelkie dane geodezyjne
(współrzędne płaskie i wysokościowe). Każdy geodeta może
otrzymać współrzędne dowolnego punktu geodezyjnego,
zgłaszając się osobiście lub drogą pocztową, płacąc 4 franki
za odbitkę z opisem topograficznym, na którym znajduje
się 6 takich punktów.
Obok katalogu współrzędnych, Instytut prowadzi tak zwa
ną fototekę (photothèque) i kartotekę map (Cartotheque).
W fototece znajdują się przeźrocza (na kliszach szklanych)
zdjęć foto w skali 1 :25 000 i częściowo 1 :40 000. Zdjęcia
foto dowolnego terenu może zakupić każdy zainteresowany
za cenę 4 franki za sztukę. Kartoteka — to składnica róż
nego rodzaju map wydawanych przez Instytut — od skali
1 : 5000 do skali 1:1 000 000 wyżej. Istnieje więc — jak
z tego widać — wyraźny podział pracy między dwie in
stytucje. Mapami w skali 1:5000 i większej zajmuje się
kataster, a od 1:5000 i mniejszymi — Instytut Geogra
ficzny.
Dla prac scaleniowych wykorzystuje się dwa rodzaje ma
teriałów sporządzanych przez Instytut: wspomniane już wy
żej zdjęcia lotnicze oraz mapy inwentaryzacji użytków
gruntowych. Tę działalność, podjętą na zlecenie Minister
stwa Rolnictwa, rozpoczęto w ostatnim czasie. Mapy te
wykonuje się drogą foto, na filmach posiadających emulsję
panchromatyczną i infra-czerwoną. Pozwala to nie tylko
na łatwą i szybką fotointerpretację kameralną, sprawdzaną
jedynie w terenie, ale również na sporządzanie tych map
w kolorach. Według oceny specjalistów, tego typu mapy
pozwalają zaoszczędzić około 75®/o czasu w stosunku do

Rys. S. Składnica map Instytutu Geograficznego we Francji
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metody klasycznego ich sporządzania, są dużo precyzyjniej
sze, a również, co nie jest bez znaczenia w rejonach, gdzie
przy jakiejkolwiek inwentaryzacji następuje zaniepokojenie
tym, co się dzieje, zapewniają skuteczne i dyskretne dzia
łanie.
Koszt sporządzenia 1 ha takiej mapy (wraz z drukiem)
wynosi 2 franki za 1 ha. Obecnie wykonuje się około
100 000 ha tych map rocznie.
3. Centralna
Spółka
Urządzania
Wsi
(SCAFR). W poprzednim artykule wspomniałem o τoli spó
łek w organizacji gruntów i gospodarstw rolnych (SAFER)
i ich związku z pracami scaleniowymi. Tutaj pragnę wspo
mnieć o instytucji koordynującej całokształt wszystkich
SAFER tak pod względem organizacyjnym, jak i nauko
wym. Pracuje w niej zaledwie 27 osób. Praca ich polega
na zbieraniu problemów prawnych, ekonomicznych i tech
nicznych, trudnych do rozwiązania w terenie przez SAFER.
Problemy te w SCAFR odpowiednio się przetwarza, uzu
pełnia i konstruuje temat badawczy, który jest następnie
zlecany do opracowania poszczególnym komórkom nauko
wym. W SCAFR między innymi prowadzi się badania nad
ekonomiką i możliwościami wprowadzenia w życie, mocno
obecnie propagowanej formy 2 UTH, to jest gospodarstw
rolnych dwurodzinnych.
SCAFR śledzi i obserwuje literaturę światową i wyniki
badań w dziedzinie urządzeń rolnych, jest także Cdonkiem
wielu -międzynarodowych organizacji fachowych.
4. Centralny Ośrodek Studiów Urządzeń
Rolnych. Trudno w chwili obecnej stwierdzić, jakie
korzyści odniesie scalenie gruntów z pracy tego ośrodka.
Jest to bowiem placówka nowo zorganizowana, stawiająca
pierwsze kroki w dziedzinie planowania przestrzennego
i zabudowy wsi. Powołanie jej było jednak ze wszech miar
słuszne, gdyż według mojego rozeznania i być może su
biektywnej oceny, scalenia prowadzone we Francji są
z punktu widzenia prawideł planowania przestrzennego za
biegami jednostkowymi, ograniczającymi się do terenu ob
jętego scaleniem i nie powiązanymi z zamierzeniami ogól
niejszymi, wykraczającymi poza ten obszar.

5. Państwowy Ośrodek Geodezyjnych Stu
diów Technicznych — SNETGEF. Ta dość długa
nazwa nie oddaje właściwej roli ośrodka. Jest to po prostu
elektroniczny ośrodek obliczeniowy, zorganizowany i dzia
łający pod egidą Związku Geodetów Francuskich i współ
działający bardzo ściśle z centralnym ośrodkiem oblicze
niowym Ministerstwa Rolnictwa. Ośrodek wyposażony jest
w bogaty zestaw maszyn IBM 1130. Natomiast w Minister
stwie Rolnictwa znajdują się maszyny GE-425. Z usług
tego ośrodka mogą korzystać jego członkowie, opłacający
odpowiednie składki. Z uwagi na to, że organizacja tego
ośrodka, zasady członkostwa, rodzaj wykonywanych prac
i ich technologia, są nadzwyczaj ciekawe, przedstawione
zostaną szczegółowo w jednym z następnych, specjalnie
temu celowi poświęconym artykule.
6. Prywatne biura geodezyjne — cabinets
privées. We Francji nie istnieje prawie służba geodezyjna
w naszym rozumieniu. W jednym czy dwu departamentach
(między innymi w Strasburgu), napotkałem na kilkuoso
bowe grupy geodetów zatrudnionych w departamentalnych
dyrekcjach rolnictwa, ale w zasadzie wszystkie prawie ro
boty scaleniowe wykonują geodeci prywatni.
Trzeba jednak wspomnieć, że prawo wykonywania scaleń
mają jedynie geodeci zatwierdzeni przez ministra rolnic
twa, na wniosek specjalnej komisji kwalifikacyjnej. Aby
znaleźć się na takiej liście trzeba mieć odpowiednią prak
tykę, doświadczenie, reprezentować wysoką stronę moral
ną oraz mieć referencje Związku Geodetów Francuskich,
a przede wszystkim dyplom tak zwanego „géomètre-expert”.
Tylko z takimi geometrami zawierane są umowy o pracę.
Różnej wielkości są te prywatne biura geodezyjne. Od
jednego lub dwu pracowników aż do ponad dwustu.
Różnie też są wyposażone. Widziałem biura, w których
znajdowały się całe zestawy urządzeń IBM, wraz z auto
matycznymi koordynatografami. Ale są i biura wyposażo
ne jedynie W arytmometry. Niektóre z nich stosują w sze
rokim zakresie metody fotograficzne, inne pracują meto
dami klasycznymi.

Biura te dość często łączą się jeszcze w różne towa
rzystwa, na przykład dla wykonywania na potrzeby tych
biur materiałów fotogrametrycznych, zakupu wspólnych
urządzeń obliczeniowych, itp. Ogółem we Francji istnieje
około 2000 biur geodezyjnych.
c.d.n.
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0 konieczności ochrony zabytków wiejskich układów urbanistycznych
Przed służbą geodezyjną w latach 1970—1975 stoi nie
łatwe zadanie realizacji poważnych zadań gospodarczych.
Realizacja ustawy o wyznaczaniu i wykupie terenów bu
dowlanych na wsi oraz plan scaleń prawie 2 500 000 ha
użytków rolnych jest tego dowodem.
κ
W niniejszym krótkim artykule chcę się zająć regulacją
siedlisk — jako elementem scaleń gruntów. Chodzi mi mia
nowicie o to, aby niektóre scalenia użytków rolnych w
danej jednostce osadniczej oraz wykonywane projekty re
gulacyjne siedlisk nie zaprzepaszczały i nie niszczyły za
bytkowego, historycznego układu przestrzennego polskich
wsi. Mamy przykłady z ostatnich kilkudziesięcioleci tak
z Polski jak i z Europy, że wiele ciekawych założeń urba
nistycznych miasteczek i osiedli, przy żywiołowym i nagłym
rozwoju ekonomicznym oraz przestrzennym, zostało bezpo
wrotnie zniszczone. Zabytkowych wiejskich założeń urbanis
tycznych jest w Polsce już stosunkowo niedużo i dlatego
też zachodzi konieczność ich ochrony. Są to przeważnie wsie
o bardzo dawnej przeszłości — wsie zakładane na tak zwa
nym prawie polskim.
Spełniały one różnorodne funkcje społeczne i gospodarcze,
a nawet obronne. Historyczny proces rozwoju niejednokrot
nie ominął je, rozwinęły się inne sąsiednie ośrodki, a te
zaś dotrwały do nowych czasów ustabilizowane i nie zmie
nione lub z bardzo rzadko tylko rozbudowaną funkcją usłu
gową.
Co geodeta — Scaleniowiec może zrobić wtedy, gdy
zetknie się z taką wsią?
Może jej układ bezpowrotnie zniszczyć, ale może także,
bardzo małym nakładem sił i środków, zachować jej sta
rodawny układ. Nie zawsze geodeta otrzymuje właściwie
rozwiązany plan wyznaczenia terenów budowlanych od

władz architektonicznych lub wcale go nie otrzymuje, po
nieważ wieś ta nie podlega opracowaniom urbanistycznym.
Dlatego też geodeta, przystępując do prac scaleniowych
i regulacyjnych, powinien zaszeregować wieś, jej formę
i układ przestrzenny do odpowiedniej grupy zabytkowej.
Nastepnie musi starać się o to. aby istniejący układ dróg
("jeżeli wieś jest zabytkowa) jedynie poprawić przez usta
lenie nowych linii regulacyjnych, bez zmian kierunku ich
przebiegu. Regulacją należy także objąć granice działek
miedzy sąsiadami, a także ustalić ich odpowiednia szero
kość i długość, potrzebna do prawidłowego funkcjonowa
nia gospodarstwa indywidualnego. Ewentualna rezerwę pod
usługi należy lokalizować na terenach o najniższej klasie
bonitacyjnej, przy jednej z ulic i najbliżej środka wsi.
Podobnie konieczne jest, aby działki potrzebne pod lo
kalizację nowych gospodarstw były także włączone do ist
niejącego zespołu działek, podkreślając tym samym dawny
układ przestrzenny wsi.
Tak przeprowadzona regulacja zabudowy wielkiej o his
torycznym układzie przestrzennym na pewno nie tylko nie
zaprzepaści tych wartości, ale je bardziej uczytelni.
Z przedstawionego wywodu nasuwa się wniosek, aby przy
gotowywane obecnie plany scaleń, sporządzane przez pre
zydia wojewódzkich i powiatowych rad narodowych na lata
1971—1975, były opiniowane przez odpowiednia komórkę
etnograficzną, znajdującą sie przy każdym wojewódzkim
urzędzie konserwatorskim. Komórka ta powinna wskazać
(z całego wykazu wsi) jednostki osadnicze o charakterze
zabytkowym i podlegające ochronie układy przestrzenne.
Należy także odpowiednio przeszkolić geodetów podejmu
jących scalenia z zakresu form i typów istniejących w
kraju zabytkowych układów przestrzennych wiejskich jed
nostek osadniczych.

ZJAZD DELEGATÓW STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH
ODBĘDZIE SIĘ DNIA 3-4 KWIETNIA 1970 r.

W GDYNI - NA STATKU „STEFAN BATORY"
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Pomiary doświadczalne
wykonywane przy wykrywaniu tras urządzeń podziemnych przyrządem STU-2
1. Wstęp

Wobec bardzo małego zainteresowa
nia sprawą lokalizacji podziemnych urządzeń energetycznych w Starszych
zakładach przemysłowych, a także zni
komej ilości przyrządów pochodzenia
zagranicznego, którymi te urządzenia
można byłoby wykrywać i wreszcie
wobec braku przyrządów produkcji
krajowej do wykrywania urządzeń
podziemnych (produkcji EW-4 Tech-

dzących w skład instrukcji obsługi (za
łączonej do przyrządu STU-2) pomi
nę, zastępując ją jedynie schematem
blokowym przyrządu, który powinien
posłużyć dla orientacji ogólnej, poglą
dowej, a który nas geodetów jako nie
fachowców branży elektronicznej, po
winien zadowolić (rys. 2).
Objaśnię pokrótce ogólną budowę
poszczególnych urządzeń pokazanych
na schemacie, co jest niezbędne przy
wykonywaniu pracy STU-2.
a. Generator — STU-2-G. Ge
nerator ten służy do przepuszczania
przez badane przewody prądu elek
trycznego sinusoidalnym sygnałem, o
mocy do 50 W i częstotliwości 1030 Hz;
10 kHz lub kluczowanej na przemian
1/10 kHz. Wybór odpowiedniej często
tliwości, a tym samym odpowiedniego
sygnału w słuchawkach zapewnia prze
łącznik (2). Generator zasilany jest na
pięciem stałym 24 V, doprowadzanym
do gniazdka 12-kontaktowego znajdu
jącego się w tylnej ściance obudowy.
Energię może czerpać z zasilacza sta
bilizowanego STU-2-Z (gdy jest możli
wość podłączenia do sieci 220 V) o
wyjściu 24 V/4 A lub z baterii akumu
latorów 24 V/4 A. Dostosowanie opor
ności badanej instalacji w stosunku do
wyjściowego stopnia mocy umożliwia
Wielopozycyjny przełącznik oporności
kabla (1) — „Dopasowanie”. Kontrolą
prawidłowego dopasowania jest współ
bieżny ruch wskazówki miernika z prze
łącznikiem „Poziom” (3). Praktycznie,
gdy ustawimy przełącznik „Poziom” na
cyfrę 3, wskazówka miernika powinna

przewodów do połączenia generatora z
badaną instalacją oraz ze źródłem za
silania. Poszczególne części ilustruje
rysunek 1.
Generator, zasilacz i odbiornik są
elektronicznymi urządzeniami wykona
nymi na tranzystorach techniką obwo
dów drukowanych. Szczegółową budo
wę poszczególnych urządzeń, wchodzą
cych w skład wyposażenia STU-2, ze
względu na to, że jest ona przedsta
wiona na schematach ideowych, wcho

Rys. 1. Wyposażenie szukacza urządzeń podziemnych STU-2

niczna Spółdzielnia Pracy „ENERGIA”
w Warszawie zaniechała, a szkoda,
gdyż był to przecież prototyp i można
go było udoskonalić w zależności od
wymogów użytkowników), pojawienie
się na razie tylko pojedynczych egzem
plarzy przyrządu do wykrywania tras
urządzeń podziemnych STU-2, produk
cji Zakładów Elektroniki Górniczej w
Tychach, należy przyjąć z dużą apro
batą. Przyrząd ten zaczyna wreszcie
spełniać niezbędne wymogi, jakie się
stawia przyrządom do wykrywania urządzeń podziemnych w skali przemys
łowej w zakładach produkcyjnych, a
swą klasą dorównuje standardowi
przyrządów pochodzenia zagranicznego
(na przykład Ferroluksowi firmy
„SEBA”).

ZASILACZ
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Rys. 2. Schemat blokowy szukacza tras urządzeń STU-2

SŁUCHAWKI

się wahać, względnie ustalić (zależy to
od przełącznika rodzaju pracy — 2) na
skali, na cyfrze 30. Dla optymalnego
dopasowania wyjścia wzmacniacza do
oporności obciążenia (kabla, rurociągu)
ustawiamy przełącznik „Dopasowanie”
w pozycji zapewniającej maksymalną
współbieżność kątowego położenia wska
zówki miernika i pokrętła „Poziom”
(regulator poziomu mocy sygnału wyj
ściowego). Takie dopasowanie zapewnia
prawidłową pracę stopnia końcowego
wzmacniacza mocy (moc wzmacniacza
jest wówczas racjonalnie wykorzysta
na). Wadliwe dopasowanie oporności,
powodujące przesterowanie wzmacnia
cza, jak również zwarcie na wyjściu,
powoduje zadziałanie automatycznego
zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego (4) i tym samym blokadę wejścia
wzmacniacza generatora. Jest to syg
nalizowane zaświeceniem się zielonej
lampki „Przeciążenie”. Blokadę, po uprzednim usunięciu.przyczyny przecią
żenia oraz przekręceniu pokrętła „Po
ziom” do zera, usuwamy, przyciskając
kasownik koło zielonej lampki. Prócz
wspomnianych przełączników na ścian
ce czołowej generatora występuje jesz
cze gniazdko koncentryczne wyjścia
wzmacniacza mocy (5), do którego
wkłada się dwużyłowy przewód służą
cy do podłączenia generatora z ba
daną instalacją i uziemienia masy
wyjścia (przewód w koszulce ciemniej
szej), gniazdko uziemienia generatora
(6) oraz wyłącznik zasilania „Zał.” (7)
z czerwoną kontrolną lampką zasilania.
Generator oparty jest całkowicie na
tranzystorach, montowany techniką
obwodów drukowanych.

nika jest równoznaczne z napięciem
baterii wynoszącym 6 V) lub kontrolę
optyczną z badaną instalacją — „U
wyj.”;
6) właz pojemnika źródła zasilania
osłonięty płytką metalową. Baterię
akumulatorów zasilającą odbiornik
możemy ładować samodzielnie, uży
wając do tego celu przetwornicy trans
formatorowej PTI.
Układ elektroniczny odbiornika wy
konany jest techniką obwodów dru
kowanych.
3. Zastosowanie

Rys. 3. Generator szukacza STU-2

Rys. 4. Zasilacz szukacza STU-2

b. Zasilacz — STU-2-Z. Jest to
tranzystorowy zasilacz stabilizowany o
napięciu wyjściowym 24 V/4 A, Pod
łączenia zasilacza dokonuje się do sie
ci elektrycznej o napięciu 220 V. Słu
ży on do zasilania generatora z gniazd
ka 12-kontaktowego znajdującego się
na tylnej ściance zasilacza.
Część elektroniczna zasilacza wyko
nana jest techniką obwodów drukowa
nych.

c. Odbiornik — STU-2-O. Od
biornik służy do wzmacniania sygna
łów z sond pomiarowych i utrzymy
wania kontaktów z wykrywanym prze
wodem za pomocą wskazówki mierni
ka i dźwięków akustycznych ze słu
chawek. Jest zasilany z baterii aku
mulatorów (5 X KN-0,2 A), o napięciu
6 V.
W czasie pracy odbiornik powinien
znajdować się w pozycji pionowej
miernikiem do góry (zawieszamy go na
pasku na szyji). W pozycji roboczej u
dołu odbiornika znajdują się:
1) regulator poziomu czułości z wy
łącznikiem — „Zał.”;
2) gniazdko koncentryczne wyjścia
sondy — „Sonda”;
3) gniazdko koncentryczne wyjścia
na słuchawki „Słuch”;
4) przełącznik ’rodzaju pracy selek
tywnej „Selekt” i pasmowej „Pasm.”;
5) przełącznik „U wyj.” i „U bat.”,
umożliwiający kontrolę napięcia źródła
zasilania odbiornika z baterii akumu
latorów (przy przełączaniu na „U bat.
— 100% wychylenia wskazówki mier-

Rys. 5a. Odbiornik szukacza STU-2

Rys. 5b.

Szukacz tras urządzeń podziemnych
STU-2 jest tranzystorowym urządze
niem elektronicznym służącym do wy
krywania instalacji, przez które może
płynąć prąd elektryczny, to jest kabli
i rurociągów. Określenie położenia tych
instalacji może być dokonane za po
mocą wykrywania sondą i czułym od
biornikiem STU-2-O pola magnetycz
nego towarzyszącego instalacjom, przez
które przepuściliśmy prąd własny z
generatora STU-2-G, wchodzącego w
skład wyposażenia szukacza, bądź pola
magnetycznego, które tworzy się wo
kół kabli pod prądem (obciążonych
prądem z rozdzielni).
Dzięki dużej mocy wyjściowej ge
neratora (50 W) oraz selektywności i
czułości odbiornika możliwe jest zado
walające prowadzenie poszukiwań urządzeń podziemnych w warunkach
silnych zakłóceń polami magnetyczny
mi obcymi oraz wykrywanie instalacji
położonych na znacznej głębokości
(przy kablach na głębokości 0,80 mi —
około 6 m prawie nie dostrzeżono róż
nicy w odbiorze sygnału).
Bardzo dogodną i czasami jedyną w
przypadku bardzo silnych zakłóceń ob
cych (obce pola magnetyczne, silniki,
kompresory) jest możliwość stosowania
za pomocą generatora STU-2-G trzech
częstotliwości: 1030 Hz, 10 kHz lub
też przerywanej na przemian 1/10 kHz
(częstotliwość szczególnie przydatna
przy pracy w pobliżu urządzeń wy
twarzających bardzo duży hałas), sły
szanych w słuchawkach o różnym
brzmieniu.
iPrócz wykrywania urządzeń pod
ziemnych, przyrządem STU-2 można
również określić głębokość położenia
instalacji (zasada jak w EW-4), obec
ność obcych instalacji metalowych
znajdujących się pod ziemią w okreś
lonym obszarze, oraz ważne dla elek
tryków — lokalizację złączy kablowych
(muf) i miejsc zwarcia międzyżyłowego
w kablu lub doziemienia żył kabla.

4. Zasada działania i praca przyrzą
dem STU-2
Działanie szukacza tras urządzeń
STU-2 oparte jest na zasadzie wykry
wania za pomocą czułej aparatury od
biorczej (sondy i odbiornika) zmien
nego pola magnetycznego, towarzyszą
cego przepływowi zmiennego prądu
elektrycznego przez badaną instalację
(identycznie jak przy EW-4). Zmienne
pole elektryczne wytwarzamy w bada
nym przewodzie za pomocą generatora,
łącząc go z badanym przewodem bez
pośrednio na styk (metoda galwanicz
na). Wytworzone wokół przewodu
zmienne pole magnetyczne wykrywa
ne jest sondą, w której uzwojeniu in
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dukuje się zmienny sygnał elektryczny,
który po wzmocnieniu w odbiorniku
zostaje skierowany poprzez układ de
tektora do wskazówki miernika mag
netycznego, pozwalającego na optyczną
kontrolę mierzonego sygnału, oraz do
słuchawek, dających akustyczny kon
takt z badaną instalacją. W skład wy
posażenia przyrządu wchodzą dwie
sondy, które stanowią selektywne ob
wody rezonansowe, nastrojone jedna
na 1030 Hz, druga — na 10 kHz.
Dzięki zastosowaniu w cewce sondy
rdzenia ferrytowego posiada ona wy
bitne właściwości kierunkowe; nasta
wiając rdzeń sondy wzdłuż przewodu,
równolegle do ziemi, przy nieznacznych
ruchach sondą w lewo, w prawo, mo
żemy na podstawie wskazówki mier
nika lub słuchowo określić kierunek
badanego przewodu na najbliższy od
cinek trasy. Odbiornik może pracować
jako wzmacniacz selektywny (o czu
łości ≤ 5 μV) z częstotliwością 1030
Hz i szerokością pasma + 20 Hz.

Rys. 6. Sondy stanowiące wyposażenie
szukacza STU-2

Pracę w paśmie selektywnym stosuje
się przy przewodach, przez które prze
puszczamy prąd generatora o częstotli
wości 1030 Hz, a towarzyszące temu
prądowi pole magnetyczne wykrywa
my sondą 1030 Hz. Możliwa jest rów
nież w odbiorniku praca ze wzmoc
nieniem pasmowym (czułość ≤ 15 μV)
w zakresie od 50 do 15 000 Hz, co z
kolei umożliwia wykrywanie pola ma
gnetycznego towarzyszącego instala
cjom obciążonym prądem z sieci o czę
stotliwości 50 Hz (używamy tutaj rów
nież sondy 1030 Hz) oraz pola wytwo
rzonego prądem z generatora o często
tliwości 10 kHz, wykrywanego sondą
10 kHz (częstotliwość tę stosuje się
przy wykrywaniu kabli opancerzonych
w warunkach silnego tłumienia ośrod
ka, w którym przebiega instalacja).
Przejście na odpowiedni rodzaj pracy
dokonuje się przełącznikiem —„Selekt”
i „Pasm”, znajdującym się w dolnej
ściance odbiornika.
W celu właściwego wykorzystania
szukacza STU-2 i poprawnego wykry
wania tras urządzeń podziemnych,
przed przystąpieniem do bezpośrednie
go pomiaru tych urządzeń należy wy
konać następujące czynności:
1) przygotować odpowiednie przewo
dy do podłączeń (wtyczki bananowe,
krokodylki, odpowiednia długość prze
wodów);
2) upewnić się, czy instalacja, którą
mamy wykrywać nie znajduje się pod
napięciem (należy skontrolować uzie
mienie żył kabla, a w przypadku ko
nieczności podłączania się do pancerza
kabla bez jego wyłączenia, należy
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sprawdzić czy nie ma przebicia na
pancerz);
3) podłączyć odpowiednio przewody:
a) z dwóch przewodów z „Wyjście”
generatora jeden podłączyć z bada
ną instalacją, a drugi (w koszulce
ciemniejszej) — masę, dobrze uziemić
(długi pręt, szyna, opaska uziemiająca);
b) uziemić sam generator (na pręt
stalowy wbity w ziemię);
c) uziemić na końcu badaną insta
lację, tworząc z niej jednolity prze
wód, wokół którego, po wprowadzeniu
doń prądu, będą tworzyły się koncen
tryczne linie sił pola magnetycznego;
d) podłączyć generator z zasilaczem
specjalnym kablem 12-gniazdkowym,
a zasilacz z gniazdkiem sieci 220 V
lub generator z baterią akumulatorów
24 V/4 A (gdy po załączeniu lampka
czerwona nie zaświeci się, należy zmie
nić sposób podłączenia biegunów aku
mulatorów);
4) należy ustawić pokrętło „Poziom”
na zero, a pokrętło „Dopasowanie” —
na przypuszczalną oporność badnej in
stalacji oraz przełącznik rodzaju pracy
na żądaną metodę pomiarową (1 kHz
— 1/10 kHz — 10 kHz);
5) włączyć zasilacz, a następnie ge
nerator (zapalają się czerwone lampki);
6) pokrętłem „Dopasowanie” i „Po
ziom” ustalić właściwą oporność ba
danej instalacji;
7) regulator poziomu wysterowania
„Poziom” ustawiamy w położeniu za
pewniającym dopływ do instalacji syg
nału o mocy wystarczającej do prawi
dłowego
przeprowadzenia
pomiaru
(20—40 na skali μ A);
8) sprawdzamy umocowanie paska
nośnego odbiornika, włączamy odbior
nik gałką i sprawdzamy napięcie źró
dła zasilania odbiornika przełącznikiem
„U bat.” (100% wychylenia wskazówki
— 6 V);
9) załączamy sondę i słuchawki do
odpowiednich wtyków koncentrycz
nych, znajdujących się w dolnej ścian
ce obudowy odbiornika;
10) w zależności od rodzaju pracy

ustawiamy przełącznik „Selekt” i
„Pasm” we właściwym położeniu;
11) gałką pokrętła „Zał.” regulujemy
czułość na niezbędny poziom (maxi
mum wychylenia miernika);
12) udajemy się na trasę badanej
instalacji celem dokonania pomiaru. W
czasie pomiaru sondę trzymamy w pra
wej ręce, dokonując lewą ręką mani
pulacji regulatorami odbiornika.
Pomiar badanej instalacji może być
dokonywany sygnałem ciągłym o sta
łej częstotliwości 1030 Hz lub 10 kHz,
wówczas wskazówka miernika odbior
nika wskazuje stałe wychylenie, a w
słuchawkach słychać ton ciągły o sta
łej wysokości, lub też sygnałem prze
rywanym na przemian 1 kHz/10 kHz —
wtedy wskazówka wychyla się ruchem
pulsującym, a w słuchawkach słyszy
my ton o zmieniającej się na przemian
wysokości (tykanie).
Badane instalacje w zależności od uStawienia cewki so'ndy w wytworzonym
wokół polu magnetycznym możemy
wykrywać dwoma metodami:
1 — metoda minimum (znacznie do
kładniejsza) — oś cewki ustawiamy
prostopadle do powierzchni ziemi. Nad
badaną instalacją występuje wówczas
w słuchawkach cisza, a wskazówka
miernika wskazuje zero;
2 — metoda maximum — oś cewki
równoległa do powierzchni ziemi, po
przecznie do badanego przewodu. Kon
trolą, że jesteśmy w osi badanego prze
wodu w tej metodzie, jest maximum
dźwięku w słuchawkach i maximum
wychylenia wskazówki miernika.
Metody te, łącznie z wykresami cha
rakteryzującymi ich dokładność, omó
wiłem przy wykrywaniu tras urządzeń
podziemnych przez EW-4.
Po zlokalizowaniu i zaznaczeniu po
łożenia danej instalacji możemy rów
nież w tym miejscu określić jej głębo
kość. W tym celu należy ustawić oś
cewki pod kątem 45° (zaznaczono rysą
na sondach) i oddalać się w kierunku
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poprzecznym od zaznaczonego punktu,
prostopadle do instalacji, az do usły
szenia wyraźnego minimum sygnału w
słuchawkach (wskazówka miernika po
kazuje zero). Miejsce to również zna
czymy. Odległość pomiędzy zaznaczo
nymi punktami jest szukaną głębokoś
cią instalacji. Jako wynik ostateczny
przyjmujemy średnią z pomiarów v/ykonanych po obu stronach badanej in
stalacji. ·
Sposób przeprowadzenia pomiaru obrazuje rysunek 7.
Omówienie innych zastosowań szu
kacza S1U-2 mamy zawarte w in
strukcji obsługi załączonej do przyrzą
du. Ze względu na stosunkowo duży
ciężar całej aparatury do wykrywania
tras urządzeń podziemnych, montaż po
szczególnych części składowych oraz
przewożenie całości możemy wykonać
na specjalnym dwukołowym wózku,
podłączając się w dowomym miejscu
do wykrywanej instalacji.
5. Analiza wyników pomiarów z pracy
przyrządem STU-2

Materiały pomiarowe, jakie zebrałem
z pracy przyrządem bilJ-2 na terenie
kopalni „Makoszowy” i huty „Zawier
cie , dają pewien pogląd na pracę tym
przyrządem. Zebrane wyniki, ze wzglę
du na ograniczone możliwości własne,
nie dadzą pełnego obrazu możliwości
względnie braków przyrządu STU-2,
jednak w zupełności wystarczają do
wyrobienia sobie sądu o tym przyrzą
dzie.
W badaniach swoich ograniczyłem
się przede wszystkim do metody mini
mum jako dokładniejszej, używając
czasami również metody maximum,
czy to do przybliżonej kontroli wykry
cia badanej instalacji lub też do utrzymywania kontaktów z badaną in
stalacją. Pracowałem na sygnale prze
rywanym 1 kHz/ΊΟ kHz — jako do
godniejszym przy występowaniu zakłó
ceń przemysłowych i zakłóceń od kabli
prądowych. Sygnałów ciągłych używa
łem sporadycznie i to przy określaniu
głębokości instalacji (czasami lepiej
wyznacza się głębokość sygnałem ciąg
łym niż sygnałem przerywanym).
Pracę swoją skoncentrowałem głów
nie na określeniu możliwości przyrządu
STU-2, jego mocy, zasięgu pracy, selek
tywności, czułości i dokładności wy
krywania badanych instalacji. Wyniki
pracy zebrałem na szkicach potowych
badając instalacje, które były namie
rzane przeze mnie lub przez kolegów
bezpośrednio przed zasypaniem.
Kontrolą dokładności przyrządu były
również bezpośrednie odkrywki wyko
nywane na instalacjach w miejscach
badanych przyrządem STU-2. Pomiar
odbywał się w miejscach odpowiednio
w tym celu przygotowanych — na li
niach poligonowych lub pomiarowych,
czy też na przedłużeniach budynków
lub trwałych budowli, i to w tych sa
mych miejscach, gdzie był wykonywa
ny pomiar bezpośredni, przed zasypa
niem danej instalacji. Pozwoliło to (w
sposób uproszczony) na zestawienie
wykresów, wyników pomiarów oraz
na obliczenie średnich błędów. Z powo
dzeniem określałem położenie instala
cji na odległość około 500 m — dla ru
rociągów i około 2300 m — dla kabli

(stosując podłączenie do żył kablo
wych), pracując zaledwie na 1/3 mocy
generatora (wskazówka miernika zaj
mowała położenie na skali 1wA w gra
nicach 20—30).
Na zestawieniach i wykresach (linią
ciągłą) podano dane z pomiaru bezpo
średniego danej instalacji (przed jej
zasypaniem lub w wykonywanym wy
kopie), natomiast linią przerywaną —
wyniki uzyskane przez wyznaczenie
trasy instalacji przyrządem STU-2.
Wyniki pomiarów oraz uzyskane błę
dy zestawiono oddzielnie dla rurocią
gów i kabli prądowych. W przypadku
pracy na kablach wyniki zestawiono
oddzielnie dla kabli igelitowych i opancerzonych, do których generator był

podłączony bezpośrednio do żył kablo
wych, po uprzednim wyłączeniu napię
cia, oraz do kabli obciążonych (pracu
jących pod prądem), które wykrywano,
podłączając się generatorem do pance
rza kabla (po skontrolowaniu, czy nie
ma przebicia na kablu do pancerza)
lub używając tylko sondy 1030 Hz i od
biornika. W zestawieniach i wykre
sach podano również odległości wzdłuż
wykrywanej trasy, licząc od miejsca
podłączenia generatora do badanej in
stalacji, dające obraz zasięgu pracy
przyrządu STU-2.

1. Tablica wyników

Obliczenie błędu średnie
go pomiaru. (Przyjmując następu
jące oznaczenia:
Xi — wartość prawidłowa (pomiar
bezpośredni),
li — spostrzeżenie (z pomiaru STU-2),
Ei — błąd prawidłowy,
n — ilość spostrzeżeń
oraz
Ei = Xi-Ii
otrzymamy wówczas średni błąd po
jedynczego spostrzeżenia:

Odległośó
(m)

Pomiar
STU-2
(m)

Pomiar
bezpośr.
(ɪɪɪ)

Różni
ce
(cm).

0
375
398
416
454
634
660
668
685
693
695
733
785
1135
1149
2220
2236
2238
2256
2270
2278
2278
2281
2285

3,24
2,68
2,22
5,01
12,34
4,16
0,88
3,47
5,37
0,30
0,40
0,60
0,80
3,40
14,15
13,15
11,00
7,25
3,20
2,55
2,55
1,27
4,30

3,22
2,65
2,10
5,05
12,45
4,48
1,253,33
5,12
0,47
0,32
0,65
0,80
3,34
14,08
13,25
11,06
7,45
3,45
2,85
2,85
1,64

-2
-3
-12
+4
+11I
+ 32
+ 37
-14
-25
+ 17
-8
+5
0
-6
-7
+10
+6
+ 20)
+ 25
+30
+30
+ 37

Uwagi

W pobliżu składnica materiałów żelaznych
i złomu

Teren wokół
rozdzielni —
błędy jednokierunkowe

m = i 19 cm

Uwagi dotyczące pomiaru
Podłączenia generatora dokonano do
żył kablowych, uprzednio wyłączonych,
zwartych i uziemionych (kabel igelito
wy — trzy żyły miedziane o przekroju
150 mm2) w rozdzielni na kopalni „Ma
koszowy”.
Skala „Dopasowanie” — 1Ω, „Po
ziom” — 30, praca na sygnale przery
wanym 1 kHz/10 kHz w paśmie se
lektywnym, metodą minimum, sondą
Rys. 8. Wykres wyników
pomiaru

a. Kontrola pracy przyrządu STU-2 na
kablu energetycznym od kopalni „Ma
koszowy” do szybu „Leśnego” — o dłu
gości około 2300 metrów (Tablica 1)

1 kHz. Generator zasilany z sieci
220 V przez zasilacz.
Sygnał na całej trasie — bardzo do
bry, minimum wyczuwalne dobrze; du
że zakłócenia przy końcu pomiaru wo
kół rozdzielni na szybie „Leśnym” i
związane z tym większe rozbieżności
wyników pomiarowych pomiędzy STU-2 a pomiarem bezpośrednim oraz nie
możność zlokalizowania wejścia kabla
do rozdzielni (brak wyczuwalnego mi
nimum sygnału).

Wykres różnic pomiarowych

Skala

Ty-e,j 11-3000
1Znn
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Obliczenie błędu średniego m=t
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b. Kontrola pracy przyrządu STU-2
na rurociągu wody przemysłowej, o
średnicy 100 mm, biegnącego we
wnątrz kopalni, o długości około 500
metrów
Wyniki pomiarów przedstawia wy
kres (rys. 8).
Pomiar głębokości sondą:
— w prawo = 1,30 m
— w lewo = 1,29 m
z pomiaru bezpośredniego = 1,15 m
Minimum w obu kierunkach wyczu
walne bardzo dobrze.

bła pod prądem (380 V), biegnącego od
transformatora do budynku admini
stracyjnego, o długości 156 metrów

Uwagi dotyczące pomiaru
Generator zasilany był z dwóch aku
mulatorów 12 V, połączonych szerego
wo. Oporność na „Dopasowaniu” —
20 Ω, „Poziom” — 20, praca w paśmie
selektywnym sondą 1 kHz na sygnale
przerywanym; sygnał i minimum do
bre na całej długości trasy. Nie można

Wspomniany kabel był nowo zakła
danym kablem energetycznym, jeszcze
nie podłączonym do sieci i biegnącym
pojedynczo. Przy wykrywaniu trasy
kablowej, generator, zasilany z akumu
latorów, był podłączony do pancerza
kablowego — „Dopasowanie” —
10-25 Ω, „Poziom” — 30, a od połowy
trasy 50. Sygnał bardzo dobry, mini
mum wyczuwalne dobrze. Stwierdzono
różnice rzędu 5—7 cm pomiędzy poło
żeniami sondy w kierunku pomiaru
tam i z pwrotem. Do pomiaru przyj-
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PomLar bezpośredni
i

m=±13cm

.................... Pomiar sondą i odbiornikiem

m-±6cm

----------------Pomiar STU-2 (podł.do żył kablowych)

m=±licm

Uwagi dotyczące pomiaru
Generator zasilany przez zasilacz
prądem sieci 220 V. Stosowano pod
łączenie generatora bezpośrednio do od
izolowanego rurociągu i do zasuwy na
rurociągu — sygnał w obu przypad
kach był identyczny. Dodatkowo ru
rociągu na końcu trasy nie trzeba było
uziemiać. Głębokość rurociągu — oko
ło 1,30 m.
Pracowano na sygnale przerywanym,
metodą minimum w paśmie selektyw
nym, sondą 1 kHz. Pomiaru głębokości
dokonywano, pracując na sygnale prze
rywanym i ciągłym. „Dopasowanie” —
10 Ω, „Poziom” — 30, sygnał bardzo
dobry, minimum wyczuwalne dobrze.
Do ciekawostek można tutaj zaliczyć
fakt, że mimo uziemienia rurociągu
na końcu trasy (połączono przewodem
zasuwę na rurociągu z prętem stalowym wbitym w ziemię), sygnał z gene
ratora na odległości około 390 m od
jego podłączenia do badanej instalacji
poszedł poprzez dwie zasuwy w kie
runku rurociągu odgałęźnego, zamiast
iść rurociągiem głównym, na którym,
począwszy od wspomnianego miejsca,
sygnał był ledwo wyczuwalny.

c. Kontrola pracy STU-2 przy podłą
czeniu się do pancerza kablowego ka-
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Rys. 9. Wykres wyników pomiaru

----------------Pomiar STU-2 (podł.dopancerza kablowego)
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było zlokalizować wejścia kabla do bu
dynku administracyjnego (brak mini
mum) ani położenia kabla wokół bu
dynku transformatora przy podłącze
niu generatora do pancerza kablowego
(duże zakłócenia wokół transforma
tora, sygnał mocny na dużym obszarze
i brak minimum). Wspomniane prze
szkody usunięto dopiero przy zastoso
waniu podłączenia generatora do wy
łączonych i uziemionych żył kablo
wych oraz częściowo — stosując pracę
w zakresie pasmowym (mniej odczu
walny wpływ zakłóceń obcych) przy
podłączeniu generatora do pancerza
kablowego w środku trasy.
Na wspomnianym kablu wykonano
również próbę jego lokalizacji używa
jąc do tego celu jedynie sondy 1 kHz
li odbiornika, pracując w paśmie selek
tywnym. Pomiar ten aczkolwiek wy
pad! w sposób poprawny, to jednak
ze względu na trudności w uzyskiwa
niu minimum (istotna wprawa wyko
nawcy) i możliwości stosowania go je
dynie do kabli biegnących pojedynczo,
nie jest zalecany, (rys. 9).

d. Pomiar wycinka trasy kablowej
przyrządem STU-2 przy podłączeniu
się do pancerza kablowego na trasie
kopalni „Makoszowy” — szyb „Połud
niowy”, o długości 884 metry

mowano wartości średnie z obu poło
żeń. Uziemienie pancerza na końcu,
względnie jego brak, nie wpływało na
jakość sygnałów (występowało widocz
nie uziemienie własne pancerza) (Ta
blica 2).
2. Tablica wyników
Odleg
łość
(m)
0
16
29
36
40
62
81
106
140
174
208
222
242
245
260
276
310
343
376
444
478
511
546
579
612
644
676
708
742
770
778
814
847
884

Pomiar Pomiar
STU-2 bezpośr.
(m)
(m)

4,98
2,17
1,18
2,21
0,92
0,87
0,81
0,87
6,84
4,91
2,78
1,55
1,42
2,10
0,80
0,87
0,84
0,68
0,64
0,78
0,73
0,50
0,62
0,77
0,75
0,59
0,76
0,90
0,56
1,10
1,04
1,13

5,04
2,15
1,13
1,96
0,90
0,71
0,80
0,80
6,80
4,90
2,60
1,60
1,60
2,10
0,65
0,70
0,80
0,70
0,60
0,50
0,85
0,60
0,65
0,80
0,70
0,60
0,75
0,95
0,57
1,15
1,05
1,15

Różni
ce
(cm)

+6
-2
-5
-25
-2
-16
—1
-7
-4
-1I
-18
+5
+ 18
0
-15
-17
-4
+2
-4
-28
+ 12
+ 10
+3
+3
-5
+1
—1
+5
+1
+S
+1
+2
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e. Kontrola pracy przyrządu STU-2
przy podłączeniu się do pancerza ka
bla telefonicznego wycinka trasy kab
lowej od stacji transformatorowej na
osiedlu „Guido” do kopalni ,,Makoszowy”, o długości 450 metrów

-»

».

Kabel telefoniczny, do pancerza któ
rego był podłączony generator, biegł
w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch ka
bli obciążonych, o napięciu 6 kV i w
większości trasy na terenie podmok
łym. Generator zasilany z akumulato
rów, „Dopasowanie” — 25 Ω, „Poziom”
— 40, sygnał bardzo dobry, minimum
bardzo dobre na terenie suchym, natomiast w miejscach zalegania wody
gruntowej minimum trudniej wyczu
walne. Na
terenach podmokłych
stwierdzono również wzmożone wystę
powanie zakłóceń pochodzących od
dwóch kabli 6 kV. Występują różnice
w granicach 5—7 cm pomiędzy dwoma
położeniami sondy (z dwóch kierun
ków pomiarów w stosunku do podłą
czonego generatora). Dodatkowego uZiemienia pancerza nie potrzeba, gdyż
jest on uziemiony z dwóch stron na
podstacjach. Wyniki pomiarów przed
stawiono na rys. 10.

Dla konfrontacji, tę samą trasę ka
blową wykrywano przyrządem EW-4,
uzyskując bardzo zbieżne wyniki z
przyrządu STU-2, jednak mała moc
EW-4 i brak selektywności w odbiorze
spowodowała, że począwszy od 400 m,
przy podłączeniu się do żył kablowych,
a od 300 m — przy podłączeniu się do
pancerza, przyrządu EW-4 nie można
było już zastosować. Również wyraź
nie były odczuwalne różnice w poda
wanych sygnałach przez oba przyrzą
dy, przemawiające zdecydowanie na
korzyść STU-2. Zestawienie wyników
pomiaru ilustruje rys. 11.

Wykres różnic pomiarowych

Skala
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STU-2

Rys. 10. Wykres wyników pomiaru

f. Kontrola pracy przyrządu STU-2
przy lokalizacji trasy kabla telefonicz
nego o długości 646 metrów, biegnącego
przy kanale kablowym na terenie huty
„Zawiercie”
Dane z pomiaru. Początkowo
podłączono generator zasilany z aku
mulatorów do pancerza kablowego i
wówczas nastawy na generatorze były
następujące: „Dopasowanie” — 1 Ω,
„Poziom” — 25. Bezpośrednia jednak
bliskość kanału kablowego z dużą iloś
cią kabli prądowych wytwarzających
bardzo silne własne pole elektromagne
tyczne spowodowała, że na odległości
około 500 m od miejsca podłączenia
generatora nie można było uzyskać mi
nimum, a to na skutek silnych zakłó
ceń pola elektromagnetycznego własne
go przez równolegle biegnące kable.
Zastosowano wówczas podłączenie do
żył kablowych — jednej pary telefo
nicznej, którą na drugim końcu, przy
szafce telefonicznej dobrze uziemiono.
Uzyskany sygnał pozwolił przy takim
podłączeniu na wyznaczenie trasy ka
bla na całej jego długości. Sygnał był
bardzo wyraźny, minimum wyczuwal
ne dobrze, a wpływ zakłóceń kabli
biegnących w kanale, mimo ich sły
szenia w słuchawkach, nie przeszka
dzał zbytnio w pomiarze. Ustawienie
pokręteł na generatorze było następu
jące: „Dopasowanie” — 10 Ω, „Poziom”
— 30. Wpływ kabli biegnących w ka
nale dał się jednak zauważyć w znacz
nych rozbieżnościach (14—25 cm) po
między danymi uzyskanymi z przyrzą
du STU-2 a wynikami z pomiaru bez
pośredniego w wykopie.

—20 cm) pomiędzy pomiarem bezpo
średnim a pomiarem przyrządem
STU-2 stwierdzono również w czasie
podłączenia się do pancerzy kabli prze
biegających w terenach podmokłych
(tablica 2), gdzie uzyskanie wyraźnego
minimum napotykało na znaczne trud
ności mimo bardzo wyraźnego sygnału,
oraz na wykrywanych kablach, które
przebiegają w sąsiedztwie innych kabli
prądowych, powodujących silne zakłó
cenia elektromagnetyczne pola włas
nego (na przykład dane uzyskane z po
miarów w hucie „Zawiercie”).

Wykres różnic pomiarowych
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Rys. 11. Zestawienie wyników pomiaru

Porównując uzyskane wyniki pomia
rów stwierdzamy, że niektóre z nich
wykazują pewne znaczne odchylenia
od stanu faktycznego przebiegu bada
nej instalacji, jak to miało miejsce przy
końcu badanej trasy kabla o długości
2300 m przy rozdzielni 6 kV. Rozbież
ności te spowodowane były najpraw
dopodobniej silnymi zakłóceniami pola
magnetycznego, jakie występują przy
rozdzielniach o dużej ilości odciążonych
kabli prądowych. Większe różnice (10—

W trakcie wykonywania pomiarów
wykrywania tras urządzeń podziem
nych, a następnie namierzania ich w
sposób geodezyjny na szkicach polowych, nasuwa się wniosek co do
składu osobowego zespołu geodezyjne
go wykonującego tego rodzaju prace.
Wydaje się, że najbardziej ekonomicz
ny będzie zespół następujący:
— 1 starszy geodeta — wykrywanie
tras przyrządem STU-2,
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— 1 robotnik wykwalifikowany —
do znakowania wykrywanej trasy,
— 1 robotnik wykwalifikowany —
do obsługi i kontroli pracy genera
tora,
— 1 geodeta·— do pomiaru geode
zyjnego wykrywanej trasy,
— 1 robotnik wysoko wykwalifiko
wany — do pomiaru wykrytej trasy,
— 1 robotnik wykwalifikowany —
do pomiaru wykrytej trasy.
Razem dwóch pracowników inżynie
ryjno-technicznych i czterech pracow
ników fizycznych.
Przy trasach krótkich i nieskompli
kowanych, starszy geodeta może z po
wodzeniem po wykryciu instalacji osobiście zmierzyć ją w sposób geode
zyjny na szkicu polowym, a w tym sa
mym czasie drugi wykonawca (geode
ta) może kartować ze szkiców polowych na plan wcześniej już namierzo
ne inne instalacje.

d) rurociągi wodne, położone nawet
na znacznych głębokościach, lokalizuje
się w sposób dokładny, stosując pod
łączenia do zasuw i hydrantów towa
rzyszących ich przebiegowi;

e) przyrząd daje znaczne rozbieżnoś
ci przy wykrywaniu tras urządzeń
przebiegających w pobliżu innych urządzeń zakłócających własne pole
elektromagnetyczne (inne kable prą
dowe, płytka woda gruntowa, w któ
rej leżą wykrywane kable oraz rury
i płyty metalowe leżące luzem na po
wierzchni).
Rozbieżności te, dochodzące do 37 cm,
aczkolwiek z punktu widzenia geode
zyjnego i rozpatrywanej analizy są
duże, to jednak z punktu widzenia
praktycznego (potrzeby odnalezienia
instalacji w wykopie wykonanym we
dług wskazań przyrządu STU-2) są w
normie i zadowalają branżowców;

6. Wnioski końcowe
W czasie kontrolowania pracy przy
rządu STU-2 zwracałem baczną uwagę
na jego zastosowanie przede wszystkim
zgodnie z jego przeznaczeniem i wy
mogami, jakie stawiają służby resor
towe co do dokładności lokalizacji po
szczególnych urządzeń podziemnych.
Materiał doświadczalny, aczkolwiek
skromny, starałem się jednak w, mia
rę dostępnych możliwości dobrać róż
ny, pracując przyrządem STU-2 w róż
nych warunkach zakłócenia ośrodków
obcych. Różne sposoby podłączeń przy
rządu do badanych instalacji, stosowa
nie różnego rodzaju uziemienia, zmia
ny poziomu (siły) sygnału oraz prze
łączanie na różne rodzaje prac, jakie
są możliwe tym przyrządem, wszystko
to było wykonywane z myślą o wszech
stronnej kontroli pracy przyrządu.
Podsumowując wykonane pomiary
doświadczalne, które miały określić
możliwość
zastosowania
przyrządu
STU-2 do wykrywania tras urządzeń
podziemnych, można z całą pewnoś
cią stwierdzić:

Rys. 12. W drodze na pomiar

c) wszystkie kable opancerzone, co
do których mamy gwarancję braku
doziemienia żył kablowych (brak prą
dów na pancerzu kablowym, możemy,
przy właściwym dopasowaniu oporno
ści, wykrywać z powodzeniem przy
rządem STU-2, bez stosowania ich wy
łączenia z sieci, nawet przy dużych
zakłóceniach innych kabli prądowych;
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g) zauważono również różnice 5—7
cm pomiędzy pomiarami sondą w kie
runku tam i z powrotem, licząc od
miejsca podłączenia generatora. Ze
względu na jednokierunkowość różnic
można je stosunkowo łatwo wyelimino
wać, stosując poprawki do pomiaru.
Ponadto, w czasie pracy przyrządem
stwierdzono pewne drobne usterki
techniczne, a to przy pokrętle „Dopa
sowanie” — przesunięcie skali w sto
sunku do przełącznika; następnie
stwierdzono braki kontaktów w kon
centrycznym gniazdku wejścia słucha
wek. Występują również kłopoty z do
pasowaniem właściwej oporności ba
danej instalacji i co za tym idzie —
wykorzystania pełnej mocy przyrządu,
tak nieodzownej przy pracy na pan
cerzach kablowych biegnących w są
siedztwie innych kabli prądowych, wy
twarzających silne zakłócenia elektro
magnetyczne (zwiększenie poziomu po
woduje zadziałanie automatycznego za
bezpieczenia stopnia przeciążenia i wy
łączenie podawania impulsów na bada
ny kabel).
Również skąpa ilość kabli używanych
do łączenia generatora z badaną insta
lacją i do uziemienia, brak trwałych
opakowań oraz trudności z nabyciem
akumulatora 24 V (trzeba łączyć sze
regowo 2 akumulatory samochodowe
12 V), to wszystko drobne braki, które
można uwzględnić przy seryjnej pro
dukcji przyrządu dla pełnego usatys
fakcjonowania nabywców.

W czasie wykonywania prac porów
nywano również między sobą dane z
pomiaru przyrządem STU-2 i EW-4.
Wyniki były bardzo zbieżne, a różnice
między nimi niewielkie, co przemawia
na korzyść EW-4. Jednak zdecydowanie
większa moc przyrządu i związany z
tym znacznie większy zasięg (szczegól
nie różnice w zasięgu występują przy
podłączeniu się do pancerzy kablo
wych), poza tym budowa tranzystoro
wa i montaż metodą obwodów druko
wanych, możliwość zastosowania trzech
częstotliwości i pracy w zakresie pas
mowym i selektywnym, jak również
i sama budowa zewnętrzna, stawiają
przyrząd STU-2 o klasę wyżej.

a) przyrząd STU-2 jako wykrywacz
trąs urządzeń podziemnych spełnia cał
kowicie swoje zadanie;

b) moc wyjściowa przyrządu oraz
możliwość stosowania sygnału przery
wanego przy podłączeniu go do odizo
lowanych, zwartych i uziemionych żył
kablowych, daje możność wykrycia
każdego czynnego kabla w zakładzie
przemysłowym, bez względu na jego
długość i zakłócenia obce, które mogą
jedynie zmniejszyć dokładność lokali
zacji wykrywanego kabla (otrzymanie
poprawnych wyników warunkowane
jest właściwym zwarciem żył kablo
wych na obu końcach badanego prze
wodu oraz dobrym ich uziemieniem);

kich pancerzy kablowych, a którego
dla poszczególnych badanych kabli nie
jesteśmy w stanie oddzielić. Częściowo
możemy to wyeliminować, podłączając
się zamiast do pancerza do żył kablo
wych (kabel należy wyłączyć) lub sto
sując podłączenie generatora do pan
cerza na drugim końcu kabla;
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Rys.. 13. Grupa pomiarowa przy pracy
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f) przy podłączeniu się do pancerzy
kablowych występuje również zjawis
ko braku minimum sygnału wysyłane
go przez generator; sygnał ten słyszy
my w słuchawkach wyraźnie, o jedna
kowym natężeniu na dużym obszarze
wokół miejsca podłączenia się genera
tora przy rozdzielni prądowej. Spowo
dowane to jest uziemieniem w roz
dzielni, które jest wspólne dla wszyst

A

1

Rys. 14. Przyrząd STU-2 przygotowany do
dłuższego transportu (opakowanie wykona
ne we własnym zakresie)
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Samo zestawienie i budowa poszcze
gólnych części składowych przyrządu
wykazują, że został on pomyślany
zgodnie ze swoim przeznaczeniem dla
szerokich rzesz użytkowników do pra
cy w warunkach przemysłowych.

W konkluzji możemy stwierdzić, że
wyniki uzyskane z pracy przyrządem
STU-2 wypadły pomyślnie i chyba za
dowolą nawet wybrednych przedstawi

cieli działów energetycznych, otwiera
jąc tym samym dla tego przyrządu
rynek zbytu dla wielu nabywców.

Należy sobie życzyć, aby seryjna pro
dukcja przyrządu, uzupełniona również
estetycznymi opakowaniami, większą
ilością kabli łączących oraz akumu
latorem 24 V trudno dostępnym na
rynku, a tak nieodzownym przy pra
cach polowych (gdyż możliwości pod

Mgr inż. BOLESŁAW WOLNY

łączenia generatorą przez zasilacz do
sieci 220 V są bardzo ograniczone, a
w większości wykonywanych tym przy
rządem pomiarów — niemożliwe lub
nieopłacalne), była równie dobra, a na
pewno będzie pozytywną reklamą dla
Zakładu Elektroniki Górniczej w Ty
chach i spowoduje uniezależnienie się
od rynków zagranicznych, co byłoby
uwieńczeniem pochlebnej opinii o przy
rządzie.

528.548.625.78

Niektóre aspekty dokładności pomiarów liniowych w sieciach poligonowych IV klasy
Piąte wydanie instrukcji B-III ,,Poligonizacja Technicz
na” będące, jak wynika ze wstępu, wydaniem tymczaso
wym, jest jednak również wydaniem ulepszonym, popra
wionym, a tym samym stanowiącym wartościową pozycję
w dziedzinie geodezyjnych instrukcji technicznych.
Instrukcja stawia szereg wymagań natury technicznej
i technologicznej co do sposobu wykonywania pomiarów
liniowych przy zakładaniu poligonizacji. technicznych IV
klasy. Przedstawiają się one następująco:
— Pomiar boków należy wykonywać dwukrotnie, w spo
sób niezależny, w dwóch kierunkach (§ 5 ust. 5).
— Różnice dwukrotnego pomiaru boków w zasadzie nie
powinny przekraczać wartości określonej wzorem
di = u √Γ
gdzie i jest długością boku, au — współczynnikiem cha
rakteryzującym wymaganą dokładność pomiaru boków. Doo∕0θε oɪojɪo eɪp ‘(i i 9 ∙⅜sn g §) OMOjpep
liczby pomierzonych boków dopuszcza
się różnice dwukrotnego pomiaru, nie Tablica 1
przekraczające wartości _
d∕ιι∣ax = 2u
VzysSrσ∕>cr
roζ∕}∕cα
— Bez względu na warunki tereno
ch cm
we (łatwe, średnie, trudne) wymagana
jest jednakowa dokładność pomiaru,
która w zależności od warunków po
miaru powinna być zapewniona przez
odpowiednią metodę pomiaru (§ 5
ust. 8).
— Temperaturę powietrza należy
mierzyć trzykrotnie w ciągu dnia:
przy rozpoczęciu pomiaru, w połowie
i w końcu dnia roboczego. Poprawkę
ze względu na temperaturę należy
wprowadzać, gdy temperatura przy
miaru różni się od jego temperatury
podczas komparacji o więcej niż
IO0C (5 24).
— Otrzymane w wyniku pomiaru
długości boków poligonowych powinny
być redukowane ze względu na pochy
lenie terenu w przypadkach, gdy sta
nowi ono ponad Io.
— Długość boków należy podawać z
dokładnością 0,05 m.
— Odchyłka liniowa zasadniczo nie
powinna przekraczać wartości obliczo
nej ze wzoru:

poligonowych instrukcja postanawia, że dla około 30% cią
gów maksymalna odchyłka liniowa /l max może stanowić
dwukrotną wartość odchyłki f‰.
Z prostego przeliczenia wynika, że przyjmując teoretycz
nie zaistnienie szeregu warunków przy pomiarze obniżają
cych dokładność, lecz dozwolonych instrukcją, otrzymanie
dozwolonej odchyłki liniowej dla sieci ciągów przebiegają
cych w terenie trudniejszym, będzie poważnym problemem.
W takim stanie rzeczy tkwi pewne niebezpieczeństwo, gdyż
pomiar, który w oparciu o przepisy instrukcji, a szczegól
nie przepisy § 5 ust. 6 i 7, może być uznany za dobry, oka
zać się może wadliwy po obliczeniu, w świetle uzyskanej
odchyłki fL.
Stąd też w praktyce, wykonawca poligonizacji technicznej,
aby osiągnąć w końcowym efekcie żądaną instrukcją od
chyłkę liniową, w zasadzie musi uzyskać wyższe dokład

ZZcwe j
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12 nb
względnie ze wzoru, w którym dodat
kowo wprowadza się pod pierwiastek
człon 2tLt, uwzględniający wpływ błę
dów systematycznych dla ciągów o
długościach ponad 2500 m (§ 56 ust. 2
i § 58 ust. 1). Natomiast co do sieci
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ności pomiaru, niż to wymaga instrukcja, i to zarówno w
pomiarze długości jak i w pomiarze kątów.
Autor zbadał wyniki pomiarów liniowych, dokonanych
przez kilku wykonawców na 17 ciągach w sieciach poligo
nowych IV klasy, w grupie długości 2500—4500 metrów.
Badane ciągi przebiegały w terenie, który można uznać
ogólnie za trudny, na co — między innymi — wskazuje
liczna grupa boków poligonowych o długościach od 60 do
150 metrów.
Uzyskane różnice dwukrotnego pomiaru długości 398 bo. ków poligonowych ilustruje tablica 1. Wykres tych różnic
wskazuje dobitnie, że są one o wiele mniejsze od różnic
dozwolonych instrukcją (oznaczono je na wykresie kreska
mi poziomymi, stosownie do poszczególnych grup długości),
a tylko niecałe 75% uzyskanych różnic przekracza wielkości
ustalone instrukcją.
Należy nadmienić, że pomiar kątów na wszystkich ba
danych ciągach wykonano teodolitami o odczycie nominal
nym 20", a więc o dokładności wyższej od wymaganej in
strukcją — 30".
Pomimo należytych wyników pomiaru efekty końcowe
nie okazały się bardzo dobre. Obrazuje je tablica 2 —
Tablica 2
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uzyskanych odchyłek liniowych. Z wykresu wynika, iż ba
dane sieci poligonowe nie spełniają dokładnościowych wy
mogów instrukcji, ponieważ niemal 60% odchyłek linio
wych przekracza odchyłki dozwolone (oznaczone na wy
kresie kreskami poziomymi).
Warto rozpatrzyć przyczyny takiego stanu rzeczy. Na błąd
określenia długości wpływa szereg błędów przypadkowych
i systematycznych pomiaru liniowego, mających bardzo
istotne znaczenie dla kształtowania się uzyskiwanej od
chyłki liniowej w sieciach poligonowych. Są to:
— Błąd odczytania miary końcowej jest typowym błę
dem przypadkowym i przy odczytywaniu taśmy z dokład
nością do 1 centymetra — praktycznie nie odgrywa roli.
— Błąd zaznaczania końców taśmy szpilkami przyjmuje
się w literaturze rzędu ±3 do ±5 mm na jedno przyłożenie.
Jest to bodajże najistotniejszy błąd w sieciach poligono
wych, zakładanych na terenach kategorii D. Nie wszystkie
ciągi przebiegają tam po gładkich nawierzchniach dróg,
a końce taśmy nie mogą być ściśle przykładane do gruntu.
Nie popełnimy omyłki, jeśli przyjmiemy wielkość tego błę

du raczej rzędu ±1 cm na jedno przyłożenie taśmy. Na pod
stawie obserwacji pracy pomiarowych, wbijających szpilki
na ogół w zawsze jednakowy, indywidualny dla każdej oso
bowości, sposób, autor skłania się do poglądu, iż jest to
w znacznej części błąd systematyczny.
— Błąd nieścisłego ułożenia taśmy w kierunku pomiaru
oraz błędy spowodowane drobnymi wybrzuszeniami piono
wymi i odchyleniami taśmy od linii prostej są zawsze błę
dami systematycznymi, wpływającymi na wydłużenie mia
ry mierzonego boku.
— Błąd nieuwzględnienia różnicy temperatury taśmy w
trakcie pomiaru z jej temperaturą komparacji, z uwagi na
warunki komparacji (na ogół +20 0C) będzie w poszczegól
nych porach roku zawsze błędem systematycznym z tym
jednak, że z wyjątkiem krótkiego okresu letniego błąd
ten będzie wpływał na wydłużenie mierzonego odcinka.
— Błąd niepoziomego ułożenia taśmy jest zawsze błędem
systematycznym, działającym na wydłużenie miary odcin
ka. W przypadkach przybliżonego poziomowania taśmy
będzie występował w miejsce błędu niepoziomego jej
ułożenia — błąd zwisu taśmy, będący również błędem
systematycznym. Błędy te działają na wydłużenie miary
odcinka mierzonego.
— Błąd wynikający z różnicy w sile naciągu taśmy w
czasie pomiaru w stosunku do siły naciągu, użytej przy
jej komparacji, jest w zasadzie przyjmowany w literaturze
jako błąd przypadkowy. Jednak — zdaniem autora — przy
naciągu ręcznym, jak wynika z obserwacji pracy pomiaro
wych naciągających przymiar z siłą zależną od chęci i re
prezentowanej tężyzny fizycznej, w zasadzie stale zbyt sła
bo lub zbyt silnie, błąd ten jest w znacznej części wypad
ków błędem systematycznym, o znaku zależnym od indy
widualnych cech aktualnego zespołu pomiarowych.
— Błąd wyznaczenia poprawki komparacyjnej taśmy jest
błędem systematycznym o znaku właściwym dla danej po
prawki.
Tak więc z ogólnej ilości sześciu błędów, które w zasa
dzie można uznać za błędy systematyczne, trzy z nich są
zawsze jednakowego znaku, pozostałe zaś trzy mogą przy
bierać ten sam znak, co i trzy pierwsze — z różnym stop
niem prawdopodobieństwa.
Jest to zasadniczy powód, dla którego przede wszystkim
wyrażenie ∙u2L pod pierwiastkiem wzoru na odchyłkę linio
wą w sieciach poligonowych, zakładające przypadkowy
charakter błędów, względnie różność znaków poszczegól
nych błędów systematycznych ■ w sposób przypadkowy, w
pewnym stopniu nie jest słuszne.
Reasumując, zapowiedziane nowe opracowanie instrukcji
B-III powinno szerzej uwzględniać charakter i sposób wy
stępowania błędów przy pomiarach liniowych, w drodze
przyjęcia czynnika błędów systematycznych, przy jedno
czesnym rozważeniu złagodzenia wymagań w stosunku do
dokładności sieci poligonowych IV klasy. Jednym z klu
czowych problemów, związanych z przedstawionym zagad
nieniem, byłoby rozpatrzenie praktycznych potrzeb odnoś
nie kartometryczności map terenów kategorii D, które to
zagadnienie — zdaniem autora — jest istotne dla poszcze
gólnych działek, natomiast traci na ostrości w odniesieniu
do oddalonych od siebie partii terenu tego samego obiektu.

Dodatkowy wykaz geodetów, którzy brali udział w realizacji dekretu
o reformie rolnej, z dnia 6 września 1944 roku
(według dodatkowo nadesłanych danych)
Janusz Bieranowski — pow. Grodzisk Mazowiecki, woj.
warszawskie. Ignacy Bucholc — woj. białostockie. Zbigniew
Bujalski — pow. Grójec, woj. warszawskie, Jerzy Bystram — pow. Płock.
Kazimierz Cebulak — pow. Kartuzy.
Antoni Fijałkowski — pow. Płock.
Zygmunt Gruca — pow. Grodzisk Mazowiecki, wof. war
szawskie.
Jan Kamiński — pow. Płock, Jan Kobuliński — pow.
Płock, Mateusz Kozielski — pow. Płock.
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Stajjislaw Majewski (Stanisław Meier) — Nawojowa pow.
Nowy Sącz, woj. krakowskie, TeofUa Majewska (Teofila
Meier) — Poręba, pow. Nowy Sącz, woj. krakowskie, Zyg
munt Moraczewski — pow. Gostynin, woj. warszawskie,
Antoni Sadowski — woj. poznańskie i woj. szczecińskie,
Jan Serwatko — pow. Sokołów Podlaski, woj. białostockie,
Stefan Medyński — pow. Płock.
Mieczysław Starczewski — pow. Płock, Stanisław Wolski —
pow. Płock.
Władysław Załęski — pow. Międzychód, woj. poznań
skie, Antoni Żukowski — pow. Płock.
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Mgr inż, KAZIMIERZ KACZMARCZYK
Instytut Geodezji AGH — Kraków

UKD 531.713:528.515

Podręczny komparator do taśm i ruletek
W pawilonie Wydziału Geodezji Górniczej Akademii Gór
niczo-Hutniczej w Krakowie pracownicy Katedry Geodezji
i Wydziałowego Instrumentarium Geodezyjnego zbudowali,
według projektu autora, bardzo prosty w konstrukcji i ob
słudze, komparator dla taśm geodezyjnych oraz ruletek.
Komparator został umiejscowiony w posadzce najniżej
położonego korytarza budynku. Schemat komparatora w
rzucie pionowym przedstawiono na rysunku 1. W posadzce

lunety. Podzialki zostały tak zbudowane, że w czasie ich
zakładania była możliwość przesuwania ich we wszystkich
kierunkach, w granicach do 5 mm.
Gdy podziałki zostały ułożone na odpowiednich odległoś
ciach w osi komparatora, przykręcono je tymczasowo dwie
ma śrubkami do podstawek oraz wyrównano zaprawą ce
mentową otwory pozostałe między podziałkami a posadzką.
Po zakończeniu procesu wiązania cementu, w podstawkach

a)

Rys. 1. Komparator w rzucie poziomym:
a) rozmieszczenie podziałek, zaczepów (5)
i bloku (1); b) ogólny widok kompara
tora przed przystąpieniem do komparacji; 1 — blok do zawieszania obciążni
ka, 2 — linki stalowe, 3 — podziałki mi
limetrowe, 4 — urządzenie do zmiany
miejsca zera taśmy na podziałce, 5 —
zaczep dla taśmy, 6 — pręty stalowe

i>)

korytarza osadzono 15 podziałek długości 5 cm z naniesio
nym podziałem milimetrowym (rys. 2). Podziałki rozmiesz
czone są tak, że tworzą odcinki równe: O—1 m, 0—2 m,
0—3 m, 0—4 m, 0—5 m, O—6 m, 0—7 m, O-78 m, 0—9 m,

O—10 m, O—15 m, 0—20 m, 0—25 m i 0—50 m. Podziałki
te przykręcone zostały do wcześniej zamontowanych w po
sadzce specjalnych podstawek (rys. 3).
Budowa komparatora i jego pomiar

Teodolitem THEO 010 wyznaczono na posadzce oś kom
paratora, a za pomocą 50-metrowej, Skomparowanej taśmy
górniczej, wyznaczono na osi miejsca na osadzenie podsta
wek z podziałkami. W miejscach tych wykuto otwory 0 wy
miarach 10×4×l,5 cm. Poza tym wykuto dodatkowo 3
otwory 0 średnicy 3 cm i głębokości 3 cm na zaczepy dla
taśm długości 20 m, 25 an i 50 m (rys. la). W otworach
tych osadzono w osi komparatora podstawki dla podziałek
i zaczepy dla taśm (rys. 4), odmierzając odpowiednie od
ległości taśmą górniczą. Jako spoiwa użyto zaprawy cemen
towej. Podstawki osadzono w ten sposób, iż przykręcone na
stępnie do nich podziałki znajdowały śię w jednej płasz
czyźnie z posadzką.
Położenie podziałek ustalono z dużą dokładnością, od
kładając odpowiednie odcinki za pomocą dwóch Skomparowanych stalowych metrów normalnych, wytyczając ich
końce dokładnie w linię teodolitem w dwóch położeniach

nawiercono otwory gwintowane poprzez wcześniej przy
gotowane otwory w podziałkach. W tych miejscach przy
kręcono na stałe podziałki do podstawek oraz dokręcono po
przednie tymczasowo wkręcone śrubki, a luz między nimi
a podziałką zalutowano.
Problem naciągu taśmy rozwiązano w ten sposób, że w
pobliskiej studzience wybudowanej w korytarzu, odległej
0 2,5 m od pierwszej podziałki, założono blok (rys. 5) w linii
komparatora. Na bloku tym jest zawieszana stalowa linka
z obciążnikiem, doczepiana drugim końcem do uchwytu
taśmy.
W celu wyeliminowania wpływu błędu systematycznego
podziałek milimetrowych w czasie komparacji, zmienia się
miejsce przyłożenia zera taśmy do podziałki, co uzyskuje
się za pomocą specjalnego urządzenia przedstawionego na
rysunku 6.
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b) rzut pionowy
Rys. 3. Poflstawka do przymocowania podziałki komparatora

25

W skład wyposażenia komparatora wchodzą jeszcze:
1) trzy termometry rtęciowe,
2) zapasy stalowej linki o średnicy około 2 mm,
3) dwie lupy,
4) dwie latarki elektryczne,
5) pręty stalowe średnicy około 5 mm i długości około
20 cm, które kładzie się na posadzce wzdłuż komparatora,
prostopadle do jego osi co 1 m do 1,5 m. Na prętach wyżej
wymienionych układa się później taśmę. W ten sposób eli
minuje się tarcie taśmy o posadzkę.

4. a) zaczep do taśm: 1 — uchwyt wkręcony na czas po
miaru, 2 — żelazny bolec Zastabilizowany na stałe w posadzce
z gwintowanym otworem, b) wkręt zabezpieczający — wkręcany
w miejsce uchwytu po skończonym pomiarze

Rys.

Zastawienie wyników pomiaru komparatora

Nu Długość
mery odcinka
nomi
po
dzia nalna
łek
Ln
m

Komparacja przymiarów wstęgowych
Wzdłuż komparatora rozkłada się od 1 do 1,5 m pręty
stalowe, prostopadle do osi komparatora — jako podkładki
pod taśmę. Następnie, w równych od siebie odległościach,
kładzie się na posadzce 3 termometry rtęciowe. Wzdłuż osi
komparatora, na rozłożonych prętach, układa się taśmę,
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Błąd średni Błąd średni
średniej
pojedyn.
pomiaru
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1,0001
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0,04
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: 50 000
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: 214 000
: 250 000
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zaczepiając ją z obu końców do stalowych linek. Na jednej
z linek przełożonej przez blok zawiesza się 10 kg obciążnik.
Druga linka jest zahaczona o zaczep. Czeka się około
5—10 minut, ażeby taśma nabrała temperatury otoczenia,
a ściślej mówiąc temperatury posadzki. Kreski zerowe taś
my (początek i koniec taśmy) przykłada się do podziałek
i wykonuje się odczyty.
Odczyty z podziałek obu końców taśmy wykonuje się przy
wykorzystaniu lupy na dany sygnał, z dokładnością 0,1 mm.
Wykonuje się co najmniej 5 par odczytów. Do obliczeń
bierze się 5 par odczytów, których różnice nie przekraczają
0,2 mm. Każdą parę odczytów wykonuje się w innym miej
scu podziałek, przesuwając zero taśmy za pomocą urządze
nia przedstawionego na rysunku 6, a umieszczonego w cza
sie komparacji po przeciwnej stronie taśmy niż obciążnik.

b)
W parę dni po skończeniu budowy komparatora prze
prowadzono jego pomiar, to znaczy ustalono najbardziej
prawdopodobne odległości między zerem pierwszej podziałki a zerem każdej następnej podziałki. Pomiar każdego od
cinka wykonano 10 razy, niezależnie dwoma Skomparowanymi stalowymi metrami normalnymi. Końcówki metrów
wytyczono w oś komparatora teodolitem THEO 010, a od
czyty na podziałkach wykonano za pomocą lupy ustawio
nej prostopadle do podziałki nad końcem poszczególnego
metra.
W wyniku tego pomiaru uzyskano poprawki dla poszcze
gólnych odcinków komparatora. Poprawki te są później
uwzględniane przy sprawdzaniu długości taśmy lub rule
tek.
Średnie długości poszczególnych odcinków, poprawki kom
paratora i ich średnie błędy zestawiono w tablicy 1.

Średnia
długość
odcinka

rzut pionowy

Rys. 6. Urządzenie do zmiany położenia kreski zerowej taśmy na
podziałce

W dalszej kolejności odczytuje się temperaturę komparacji
na rozłożonych na posadzce termometrach. Są one dlatego
rozkładane bezpośrednio na posadzce, gdyż przyjmują głów
nie temperaturę posadzki a nie otoczenia, ze względu na
małą odległość (około 5 mm) od posadzki. Do obliczeń bie
rze się temperaturę średnią.
Prace pomiarowe w czasie komparacji należy wykony
wać w pozycji klęczącej, co może być nieco uciążliwe.
Komparator wykorzystywany będzie na Wydziale Geodezji
Górniczej zarówno do celów praktycznych, jak i dydaktycz
nych.
*

Omówiony wyżej komparator pod względem dokładności
jest zupełnie wystarczający dla sprawdzania długości po
wszechnie stosowanych taśm mierniczych.

UKD 528.521:83:624.057

Stanisław Lisiewicz

Badania nad możliwością zastosowania pionu optycznego dwukierunkowego, LOT II,
w pracach geodezyjnych związanych z obsługą budownictwa uprzemysłowionego
Coraz bardziej obecnie stosowane, nowoczesne, uprzemys
łowione metody w budownictwie stwarzają nowe problemy
zarówno organizacyjne jak i techniczne, nie istniejące w
budownictwie prowadzonym systemem tradycyjnym.
Nas interesuje ta część problemów, których rozwiązanie
wchodzi w zakres geodezji.
Udział geodety w budownictwie tradycyjnym ograniczał
się na ogół do wytyczenia fundamentów wznoszonego bu
dynku. Jednak zbyt niskie tempo budowy z jednej strony,
jak i konieczność stosowania budownictwa wysokościowe
go — z drugiej, jest przyczyną stosowania metod uprze
mysłowionych w budownictwie. Tu już odrzutowanie nanie
sionych na gruncie przez geodetę znaków na wyższe kon
dygnacje, dotychczas stosowanymi w budownictwie przy
rządami, jest niewystarczające. W związku z tym zacho
dzi konieczność włączenia geodety nie tylko w fazę przy
gotowawczą budowy, ale w cały nieomal cykl budowy.
Tu najczęstszym zadaniem przypadającym geodecie jest
pionowe odrzutowanie Zastabilizowanych na gruncie zna
ków na poszczególne kondygnacje. Jeśli pominąć pion
mechaniczny, tak zwany sznurkowy, ze względu na małą
dokładność, to istnieją dwa najczęściej stosowane sposoby
realizacji prostej ortogonalnej do powierzchni ziemi.
Pierwszy z nich stanowi krawędź dwóch płaszczyzn pio
nowych możliwych do zrealizowania za pomocą teodolitu.
Wymaga on jednak wolnej przestrzeni. Drugim — jest
pionownik, czyli luneta, której oś celowa, doprowadzona
do pionowości za pomocą odpowiednich libel, stanowi pro
stą rzutującą. Nie wymaga on wolnej przestrzeni i może
być stosowany zarówno w zwartej zabudowie wielko
miejskiej, jak i wewnątrz budynków, na przykład w szy
bach windowych.
Ze względu jednak na jego wysoki koszt oraz trudności
w nabyciu, powstaje pytanie, czy nie można by tu wy
korzystać pionu optycznego, który jest stosunkowo tańszy
i łatwiejszy do nabycia.
Do rozpowszechnionych w Polsce należy pion optyczny
z łamaną lunetą, dwukierunkowy LOT II, produkcji Zeissa.
Umożliwia nam on ustawienie spodarki nad obranym punk
tem, a także ortogonalne odrzutowanie. tego punktu na
obranej wysokości. Ze względu na brak danych odnośnie
błędów średniego rzutowania punktu, w pracy niniejszej
przedstawimy błędy średnie wyznaczone z 16 spostrzeżeń
w dwóch położeniach lunety przy dwóch kierunkach prze
suwania sygnału, a więc z 64 obserwacji na każdym z 10
pięter budynku mieszkalnego. Sygnał stanowi (niezależnie

Nr piętra
1
2
3
4
5
6
7
• 8
9
10

Błąd iredni w mm

0,5
0,5
0,5
0,7
0,7
1,0
1,1
1,6
1,8
1,9

od wysokości) pasek biały o szerokości 5 mm. Uzyskane
wartości błędów średnich podajemy w tabelce oraz na wy
kresie.
Uzyskane wartości błędów średnich sugerują nam, że ba
dany pion optyczny LOT II nr 178086 spełnia warunki dokładnościowe wymagane w budownictwie zarówno o kon
strukcji żelbetowej, jak i monolitycznej dla budynków,
których wysokość nie przekracza 11 kondygnacji.
Przeprowadzenia badań wymaga ustalenie, czy rozpatry
wany pion optyczny spełnia warunki dokładnościowe, sta
wiane w budownictwie o stalowej konstrukcji szkieletowej,
gdzie tolerancje są znacznie mniejsze, a ilość kondygnacji
większa.

V

Y

X

X

Błąd, średni
•¡kala 10:1

Osobne zagadnienie stanowi odległość celowej od ściany
budynku zwłaszcza w przypadku, gdy centr znaku nie jest
umieszczony w ziemi, a stanowi go oś otworu sztaby za
mocowanej w ścianie budynku, w którym umocowujemy
spodarkę, a w niej pion optyczny. Zarówno niebezpieczeń
stwo wygięcia wspomnianej sztaby, jak i niemożliwe w
pełni wyeliminowanie błędu nachylenia i nieprostopadłości
do ściany przymiaru na poszczególnych kondygnacjach su-'
geruje nam, aby odległość celowej od ściany była jak naj
mniejsza. Ale tu musimy się liczyć z refrakcją, której
wpływ prawdopodobnie wzrasta w miarę zmniejszania się
tej odległości, zwłaszcza przy dużym nasłonecznieniu. Usta
lenie wartości optymalnych wymaga badań i stanowi osob
ne zagadnienie.
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HENRYK CIBOROWSKI

Metody obliczenia współrzędnych punktu przecięcia się prostych
z zastosowaniem wzoru na pole trójkąta ze współrzędnych
Na wielu stanowiskach pracy, zwłaszcza w terenie, arytmometr nadal jest
podstawową pomocą w rachunkach geodezyjnych. Nie wątpimy więc, że artykuł
kol. Henryka Ciborowskiego wzbudzi wśród czytelników Przeglądu Geodezyjnego
szersze zainteresowanie.

1. Obliczenie współrzędnych przecięcia prostej z ramką
sekcyjną w kroju prostokątnym
Dane:
Xa, YA; Xb, Yb∙, YkSzukane:
Xk-

nicach dokładności obliczeń będzie dowodem prawidłowości
wyznaczenia współrzędnych punktu przecięcia. Cały rachu
nek, łącznie z wypisaniem danych, przeprowadza się w
ciągu 5 minut.

2. Obliczenie współrzędnych punktu przecięcia dwu
prostych dowolnych

Rys. 1

Rys. 2

Współrzędna Y punktu K określona jest równaniem
ramki sekcyjnej y = a, w przykładzie y = 500.
Współrzędną Xk obliczymy, korzystając z wzoru na po
wierzchnię trójkąta ze współrzędnych:
P = Xa (Yb - Yκ) + Xb(Yk- YA) + Xk(Ya-Yb)

Punkt K znajdzie się na prostej AB, jeżeli powierzchnia
trójkąta AKB będzie równa zeru:

Xa(Xb-Yk)+Xb(Yk-Ya) + Xk(Ya- Yb) = 0
Z powyższego równania możemy obliczyć niewiadomą
współrzędną XkDla uproszczenia zadania należy wykonać rachunek, ko
rzystając z metody obliczenia powierzchni ze współrzęd
nych, tak zwaną „jodełką”. Sposób prowadzenia rachun
ku wyjaśni poniższy przykład liczbowy:

Nr punktu
A
B
C

X
720,50
145,70
362,17

Y
810,05
312,70
500,00

Różnica

497,35

Wypisujemy współrzędne punktów AiB oraz znaną
współrzędną punktu K. ÍW przykładzie Yκ — 500,00. Na
stępnie obliczamy różnicę (Ya— Yb) i wpisujemy jej war
tość bezwzględną. W przykładzie 810,05 — 312,70 = 497,35.
Na liczniku obrotów wykręcamy Ya = 810,05, a następnie
na licznik nastawień wprowadzamy Xb = 145,70 i kręcimy
aż do uzyskania na liczniku obrotów 500,00; dalej nasta
wiamy 720,50 i kręcimy aż do uzyskania na liczniku obro
tów Yfl = 312,70.
Dotychczas wykonane działania niczym nie różniły się
od obliczenia powierzchni ze współrzędnych. Teraz kasu
jemy licznik obrotów, na licznik nastawień wprowadza
my różnicę Ya — Yb — 497,35 i kręcimy aż do uzyskania
zera na liczniku rezultatów. Liczba 362,17, która pojawiła
się na liczniku obrotów, jest szukaną współrzędną XkDla kontroli należy raz jeszcze obliczyć powierzchnię
trójkąta AKB. ¡Wynik zerowy lub zbliżony do zera w gra-
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Z podobieństwa trójkątów ABC i DEC wynika zależ
ność:
n»i n1
min2
777 ɪ ∏2 ^^~

∏1

Oznaczając odcinek n1 + n2> równoległy
współrzędnych przez L, możemy napisać:
Tl2 = L — M1
i podstawiając do wzoru poprzedniego:
τn1(L—nɪ) = m2n1
stąd
•
m1L
n1 = ------- —----

do

osi

układu

--7711 i

Korzystając z powyższej zależności oraz z metody obliczeń
podanej w punkcie pierwszym, możemy obliczyć współ
rzędne punktu przecięcia prostych dowolnych, w sposób
pokazany na poniższym przykładzie:

Dla zrealizowania rachunku należy przyjąć jedną ze
współrzędnych punktu K1 (najlepiej po tej osi układu,
wzdłuż której kąt między prostymi jest mniejszy), mniej
szą od szukanej współrzędnej punktu K, korzystając z pla
nu lub odręcznego wykresu w skali przybliżonej. W przy
kładzie Xk1 mniejsza od Xκ.

Dla przyjętej współrzędnej Xk1 obliczamy na obu pro
stych odpowiadające jej Yκι i Yk1- Następnie przyjmujemy
¾> większe od Xk (najwygodniej do mnożenia), tak aby
L było liczbą okrągłą, na przykład 10,00 lub 100,00 i obli
czamy odpowiadające jej Yκι ɪ Yχ'ι∙
Na podstawie uzyskanych w ten sposób współrzędnych
Y obliczamy wielkości m1 = Yκι'— Yk oraz n⅛ = Yκ'-Yk1
wzoru obliczymy wielkość n1. Teraz dodajemy n1 do przy
jętej współrzędnej Xk1 otrzymując szukaną współrzędną
punktu K.

my na prostej 1,2. W celu wykazania słuszności tego
twierdzenia przytacza się poniższy dowód:

Xκ = Xκι + nɪ

Na podstawie obliczonej współrzędnej Xk obliczamy Yk
dla obu prostych. Przy bezbłędnym prowadzeniu rachun
ku otrzymamy dwa jednakowe wyniki Yk w granicach do
kładności obliczeń.
Omówiony wyżej sposób obliczeń pozwala na przepro
wadzenie całego rachunku w ciągu około 10 minut. Obli
czenia prowadzone na podstawie wzorów z literatury geo
dezyjnej trwają około 30 minut. Sposób wypisania da
nych oraz prowadzenie rachunku wyjaśnia niżej zamiesz
czony przykład liczbowy. Rachunek można wykonać na
druku obliczenia powierzchni ze współrzędnych.
Dane: współrzędne punktów A i B na jednej prostej
oraz CiD — na drugiej prostej,
Xk1 — współrzędna odczytana graficznie, mniejsza
od Xk,
Xki — współrzędna założona, większa od Xk w przy
kładzie Xκι = Xκι + 10,00
Xk1 ɪ Xk1 wpisujemy oddzielnie dla każdej prostej.

3. Obliczenie współrzędnych przecięcia prostej z ramką
sekcyjną w kroju południkowo-równoleżnikowym
Aby obliczyć współrzędne przecięcia prostej z ramką sek
cyjną w kroju południkowo-równoleżnikowym, należy po
mierzyć cyrklem współrzędną graficzną punktu K, któ
rą wskazuje kierunek danej ramki sekcyjnej). Zgodnie
z przyjętym rysunkiem mierzymy Xk ·

Po wypisaniu danych współrzędnych dla prostej 1,2 od
dzielnie oraz dla prostej AB oddzielnie, obliczamy Yk na
prostej 1,2 (podstawiając Xκι) w sposób omówiony w punk
cie pierwszym. Teraz dla Yk „obliczamy Xk na prostej AB.
Dla kontroli należy obliczyć powierzchnię trójkąta 1-2-K.
Współrzędna wyjściowa punktu Xk1 wzięta graficznie
z mapy nie obniży dokładności obliczeń, gdy Yk wyliczy

dla osi Y

X

X1

y

yi

dla osi X

y_ = y±
X
X1

Wielkość y1 może być wzięta z niższą dokładnością, gdyż
X
wartość ułamka — jest praktycznie bardzo mała. To say
mo dotyczy analogicznych wielkości wzdłuż osi X.
y
Na południku osiowym — = 0.
X
W danym pasie długości geograficznej ułamek — będzie
X
miał wartość największą dla arkusza położonego najdalej
od południka osiowego. A ponieważ w miarę wzrostu sze.
x
rokosci geograficznej wzrasta również wartość — dla kray
wędzi o kierunku osi Y lub — — dla krawędzi o kieruny
ku osi Y, wyliczmy z jaką dokładnością należy brać mia
rę graficzną, aby zachować wymaganą dokładność rachun
ku. Przyjmijmy dokładność obliczeń do 5 cm, a więc X1
lub y1 we wzorach wymienionych poprzednio wyniesie
5 cm, czyli podstawiając do jednego z wzorów:

0,05 = — y1
y
Dla arkusza położonego najdalej od południka osiowego
i na szerokości geograficznej 54° i krawędzi o kierunku
osi Y
X — 45,0 ni
y = 2100,0 m
więc
45,0
0,05 =
2100,0 X1
x1 = 2,35
Widzimy więc, że nawet w skrajnym przypadku wystarczy
pobrać współrzędną graficzną z dokładnością 2,45 m, co
przy skali mapy 1 :5000 jest jeszcze możliwe do osiągnię-

Przykład liczbowy do punktu 2

Współrzędne

Numery
punktów

Obliczenia
Xn

Yn

A

1 779 10

2 756 37

B

2 000 20

2 800 25

694,89

1910 00

2 723 35

L = 10,0

K.
K1

K

©
F*
F^
9

1900 00

1 907 84

2 780 36
2 781 92

m1L

ns

■
mι^rraι

Numery
punktów

•

Współrzędne
Obliczenia
Xn

Yn

C

1 805 28

2 865 35

D

2 500 17

2 300 05

(nɪ,) = 2,19
(≡,) = 7,93

K,

1910 00

2 780 16

10,12

K1

1 900 00

2 788 29

K

1 907 84

2 781 92

n

79,30
-,,.
10,12

7 04
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cia. Dla arkuszy położonych bliżej południka osiowego
wyjściową współrzędną graficzną moglibyśmy brać na
wet z niższą dokładnością. Gdybyśmy jednak chcieli do-

konywać obliczenia, jeśli kąt między prostą a ramką arku
sza jest mniejszy od 20°.
Obliczenie współrzędnych przecięcia prostej z ramką
arkusza wykonuje się wyżej opisaną metodą w ciągu
7 minut (rys. 6).
Przykład liczbowy do punktu 3

B

Numery
pun
któw
2
4

√

Rys. 6

konać rachunku z dokładnością do 1 mc, to dla krawędzi,
których mniejsza różnica przyrostów przekracza 20 m, nale
żałoby obliczenia wykonać metodą opisaną w punkcie dru
gim. Również metodą opisaną w tym punkcie należy wy

Mgr inż. KAZIMIERZ SAWICKI

K’
K'

Współrzędne

Xn
9 142 40
£ 6 824 66
tη graficzna
"i,7 182 00
e, 7 181 79
Kontrola:

•

Yn

Obli Numery
pun
czenia
któw

Współrzędne
Xn

Yn

3 427 70
3 424 78

Λ
B

7 107 42
7 256 89

3 345 31
3 505 90

3 425 21
3 452 21
2P = 0 000 70
I

K

7 181 79

3 425 21

Obli
czenia

160,59

Uwaga. Cyfry cienkie — dane wyjściowe i wynik,
Cyfry pogrubione — rachunek przejściowy.

UKD 528.521(091) (438)

0 kątomierzu górniczym
gen. Jana Komarzewskiego
Powiernik królewski

„Biednie urodzony, biednie wychowany, powstał z zagonu,
i to tak niespodziewanie, tak z niczego” — mówi o nim
historyk Julian Bartoszewicz ɪ).
Jan Baptysta Komarzewski (1744—1810) pochodził ze
zbiedniałej szlachty podolskiej. O jego latach młodzień
czych brak szczegółowych danych; wiadomo jednak, że
kształcił się u jezuitów w Kamieńcu Podolskim.
I tam właśnie całkiem niespodziewanie zaczęła się jego
kariera życiowa. Otóż w końcu 1764 r. przejeżdżał przez
Kamieniec nasz poseł do Turcji Tomasz Aleksandrowicz
i zabrał ze sobą dwudziestoletniego już Komarzewskiego do
Konstantynopola, (Stambuł), gdzie skierował go do polskiej
szkoły języków wschodnich.
Nie mogąc jednak należycie opanować języka tureckiego,
opuścił on tę szkołę w połowie 1766 r. i objął funkcję ku
riera poselskiego. W roku 1767 (bądź 1768) wystąpił z po
selstwa i zaciągnął się do wojska pruskiego. W 1773 r. po
rzucił tam służbę i przyjechał do Warszawy, gdzie w marcu
1774 r. został przyjęty do wojska koronnego w randze pod
pułkownika.
Ten „homo novus” — jak go nazywano — zdobył zaufa
nie Stanisława Augusta i wkrótce stał się jego ulubień
cem i powiernikiem.
Awansował szybko: w październiku 1774 r. już był puł
kownikiem; w 1776 — „generałem-majorem przy boku
J.K.M.” oraz szefem Królewskiej Kancelarii Wojskowej,
a w 1785 r. uzyskał stopień generała-lejtnanta (rye. 1). Poza
sprawami wojskowymi był on wykonawcą wielu poleceń
króla w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej.
Tak szybka kariera wywołała niechęć zawistnych, a po
za tym — jako szef Kancelarii Wojskowej — naraził się
on magnackiej opozycji sejmowej swymi projektami grun
townej reorgnizacji armii. Na sejmie 1784 r. nie przeszły
projekty króla i Komarzewskiego w sprawie nowego sy
stemu uzupełniania i powiększenia stałego kontyngentu
wojskowego oraz zwolnienia wojska od funkcji policyjnych,
1) Julian Bartoszewicz — Znakomici mężowie polscy w XVIII
wieku. Tom II, str. 335. Petersburg 1856.
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przez utworzenie milicji grodowych, uposażenia inwalidów
wojennych, zniesienie sprzedaży szarż itp.
W granicach swych kompetencji Komarzewski zdołał jed
nak, przy poparciu króla, dokonać zasadniczych zmian w
wojsku: wprowadzić podział na dywizje i przeorganizować
dawne chorągwie pancerne i husarskie na brygady kawa
lerii narodowej. Poza tym udało mu się zwiększyć stały
kontyngent wojskowy z 14 000 do 18 500.
Rosja niechętnie patrzyła na próby militarnego wzmo
żenia państwa polskiego, a więc Ksawery Branicki i jemu
podobni (skutecznie popierani przez carskiego ambasadora
Stackelberga) zwalczali te projekty. Ataki przeto na KoHiarzewskiego znacznie się wzmogły, zwłaszcza na sejmie
z 1786 r. Pomimo różnego rodzaju intryg wytrwał on je
szcze przy boku królewskim dwa lata i dopiero 18.XII.
1788 r. uzyskał dymisję. W pół roku później wyjechał do
Anglii.
Peregrynacje

Podczas swej pięcioletniej quasi-banicji Komarzewski
nie był bezczynny: wykonywał wiele zleceń króla (natury
politycznej i inne), a przede wszystkim zajął się samo
kształceniem, zwłaszcza w dziedzinie górnictwa i mineralo
gii, które sobie upodobał. Studiował on również metalurgię,
hydraulikę i miernictwo.
O swej działalności za granicą przesyłał królowi spra
wozdania. W jednym z nich, z Londynu pod datą 22 listo
pada 1791 r.!), opisuje on swą wizytę u znakomitego kon
struktora instrumentów geodezyjnych i astronomicznych
Jesse Ramsdena (1735—1800), u którego — w związku z pro
jektowanym wtedy założeniem sieci triangulacyjnej w kra
ju 3) — Stanisław August zamówił teodolit i komparator do
przymiarów, niezbędnych przy pomiarze baz.
Informuje tam Komarzewski i o swoich studiach nauko
wych: „Moja usilna aplikacja jest teraz w laboratorium
ɪ) Odpis tego listu (pisanego po polsku) znajduje się w Archi
wum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (Archiwum Publiczne
Potockich, vol. 136, str. 169).
s) Obszerniejsze wiadomości o tych projektach — K. Sawicki —
Pięć wieków geodezji polskiej (str. 336—349). Wydanie III, Warsza
wa 1968.

doktora Higgensa, najsławniejszego praktyka w Anglii we
wszystkich częściach chemii [...], daje mi kurs partykular
ny 4) ze wszystkimi eksperymentami in extenso5) w minera
logii.”
Na początku 1793 r. wyjechał do Bazylei, a stamtąd do
Paryża. Był to okres terrorystycznych rządów Robespierre’a. Komarzewski został 9.XI.1973 r. Zadenuncjowany jako
„szpieg królewski” i musiał stamtąd zbiec. Jak podaje
prof. Andrzej Zahorski, „jego to sprawę wypominał po
tem Franciszkowi Barssowi Robespierre, rozżalony, że wy
puścił z życiem tak podejrzanego człowiekaβ).
Na schyłku 1793 r. (lub na początku 1794) powrócił do
Warszawy, zgłosił swój akces do insurekcji kościuszkowskiej
i brał udział w obronie stolicy. Po upadku powstania wy
jeżdża do Drezna i Wenecji, zapewne w jakiejś misji poli
tycznej z polecenia króla. Po abdykacji Stanisława Augu
sta (25.X.1795 r.) jedzie z nim do Grodna, a następnie —
do Petersburga (Leningrad), gdzie z pewną przerwą w la
tach 1796—1797 był aż do śmierci króla (1798 r.). Propono
wanej mu przez Pawła I służby w wojsku rosyjskim nie
przyjął.

W Paryżu wydał w 1803 r. opis skonstruowanego przez
siebie „grafometru górniczego” w językach: angielskim,
francuskim (ryc. 2) i niemieckim; w 1807 r. — publikację
o przyczynach upadku Polski, zmierzającą do rehabilita
cji Stanisława Augusta i w 1809 r. — poświęconą pamięci
króla reedycję mapy hydrograficznej Polski, opracowanej
przez Karola de Perthees 8).
Podczas pobytu w Anglii został pryjęty do Królewskiego
Towarzystwa Naukowego w Londynie (The Royal Society
of London, zał. w 1660 r.). Poza tym należał do masonerii.
Posiadał wysokie odznaczenia: ordery Sw. Stanisława, Orła
Białego, a z rosyjskich — Sw. Aleksandra Newskiego.
Był człowiekiem bezżennym, nie miał bliskiej rodziny, żył
samotnie. Zmarł w Paryżu 9 marca 1810 ir.
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Rye. 1. J. Komarzewski. Portret olejny nieznanego malarza (Mu
zeum Wojska w Warszawie)

Z Petersburga wrócił na krótko do Warszawy, będącej
wówczas pod zaborem pruskim. Po zlikwidowaniu spraw
majątkowych przeniósł się na stałe do Paryża wraz ze
swymi zbiorami mineralogicznymi i dużą biblioteką.
Po założeniu w 1800 r. Warszawskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk był Jednym z pierwszych jego członków.
Towarzystwo zaproponowało mu opracowanie dzieła o gór
nictwie i mineralogii. W liście do prezesa TPN, biskupa
Jana Albertrandy’ego (wysłanym z Freibergu pod datą 16
stycznia 1802 r.) Komarzewski podał szczegółowy spis tre
ści projektowanej pracy, przewidzianej jako ośmiotomowe
wydawnictwo, zapytując przy tym: „Ale kto zastąpi wy
datek na drukowanie, sztychowanie, papier, kopistów i inne
drobiazgi? Tu robić tego nie można; z przyczyn polskiego
języka wszystko w Polsce musi być zrobione”. W związku
z tym zaprojektował, aby rozpisać przedtem prenumeratę,
gdyż dopiero „liczba prenumeratorów okaże, czy będzie
można zaczynać pracować około wydania tego dzieła”.
Prawdopodobnie z braku środków projekt ten nie został
zrealizowany7).
*) Prywatny.

’) W całej rozciągłości (pełny kurs tej nauki).

·) Polski Słownik Biograficzny, zeszyt 58, 1968 r. Fr. Barss był
agentem dyplomatycznym w Paryżu, wysłanym przez Kościuszkę.

,) List Komarzewskiego do Albertrandy’ego był opublikowany
w tygodniku „Przyjaciel Ludu” — nr 41 ɪ 43 z 1842 r. (Biblioteka
Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 033817). Informacje o rzeko
mym wydaniu tej pracy, podane przez Jerzego Michalskiego w
książce „Z dziejów Towarzystwa Przyjaciół Nauk", na str. 234—
333; Warszawa 1953 i w Polskim Słowniku Biograficznym pod ha
słem ,,Komarzewski Jan" (zeszyt 58 z 1968 r.) są mylne.

Ryc. 2. Karta tytułowa memoriału o grafometrze górniczym

Grafometr górniczy
Jak pisze o tym w swej rozprawie o „grafometrze górni
czym”, zainteresował się on pomiarami górniczymi pod
czas pobytu w Anglii przy zwiedzaniu kopalni w Kornwalii, w sierpniu 1790 r. Stwierdził wtedy niedogodność
użycia busoli górniczej, wskutek wpływu niektórych złóż
na deklinację igły magnesowej. Koncepcja zastosowania in
nego instrumentu powstała w latach 1795/96 podczas po
bytu we Freibergu (Saksonia), gdzie Komarzewski uczył się
„miernictwa podziemnego” pod kierownictwem jednego z
profesorów tamtejszej Akademii Górniczej. Jak podaje da
lej, „Instrument ten został wkrótce wykonany. Jest to
pierwszy tego rodzaju”.

Rzeczywiście, pomysł był całkiem oryginalny: kątomierz
bez lunety lub przezierników: celową zastępuje tu sznu
rek.
Po udanych próbach wstępnych został on użyty w latach
1797 i 1798 do dalszych doświadczeń w kopalniach freiberskich.
A oto główne części składowe tego instrumentu (ryc. 3 i 4).
Spodarka o kształcie płytki kwadratowej z 4 śrubami
nastawczymi z osadzoną w niej osią pionową instrumentu
w postaci walca H, zakończonego u dołu gałką K, jest usta
wiona na masywnej belce E. Belka (osadzona w poprzek
8) Perthées (1740—1815) był kartografem Stanisława Augusta.
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korytarza na pewnym poziomie od podłogi) ma wydrążone
wgłębienie na gałkę K, do której przymocowuje się od do
łu śrubę sprzęgającą (rye. 4 i 5).
Na walcu H (rye. 3 i 4) osadzone jest koło poziome A
(limbus) z tuleją Ft posiadającą śrubę zaciskową G. Na
tejże osi H osadza się za pomocą tulei krąg pionowy B
z dwiema półalidadami did, które zakończone są haczy
kami do sznura M (rye. 4). Do kręgu pionowego przymo
cowana jest od spodu alidada b koła poziomego.

więcej niż 1/4° (tyle co dokładność odczytu na busoli), a
na pionowym — 1/3°. Autor nadmienia, że w razie potrze
by można w tym instrumencie zastosować noniusze.
Poziomowanie instrumentu odbywało się przez nakłada
nie busoli rurkowej na koło poziome.
Przebieg pomiaru był następujący.
Na dwóch punktach docelowych wkręcano w belkę walec
(ryc. 6), zakończony chomątkiem ruchomym z haczykiem.
Następnie naciągano sznur, zaczepiając go z jednej strony
o haczyk półalidady koła pionowego, a z drugiej — o ha
czyk walca (ryc. 7). Następnie dokonywano odczytów na
Iimbusach poziomym i pionowym oraz ustalano długość
sznura. Po odczepieniu pierwszego sznura, postępowano
analogicznie: rozpinając sznur pomiędzy drugą półalidadą
koła pionowego a walcem następnego punktu (ryc. 7). Róż
nica odczytów na Iimbusie poziomym da wielkość kąta za
łamania się linii w punkcie stanowiska instrumentu.
Jeżeli — jak to widać na ryc. 7 — linia tw jest domnie
maną linią poziomu (a tym samym — rzutem poziomym
pomierzonej linii uw), to jej wielkość da się ustalić z trój
kątem utw, gdyż znane są dwa elementy: długość przeciwprostokątnej uw i kąt uwt. Z tegoż trójkąta da się usta
lić również wielkość przyprostokątaej ut, czyli różnicę
wysokości nad danym poziomem odniesienia punktów w
i u.
,,Grafometr górniczy” Komarzewskiego był więc instru
mentem przydatnym nie tylko do poligonizacji, lecz także
i do trygonometrycznej niwelacji terenu; był używany
również i do pomiarów naziemnych.
Opis grafometru został złożony w 1802 roku do Fran
cuskiej Akademii Nauk (Institut National des Sciences et

Hyc. 3. Widok ogólny grafometru górniczego

Górna część instrumentu z kręgiem pionowym i koło
poziome posiadają niezależny od siebie ruch obrotowy na
wspólnej osi H. Jest to więc układ repetycyjny.
Limbus koła poziomego ma podział od O0 do 360°. Krąg
pionowy nie jest pełnym kołem; jego limbus ma w dwóch
górnych ćwiartkach podział od O0 do 90° (licząc od linii
poziomej w górę), a w dolnych częściach — od tegoż ze
ra do 30°.
Instrument jest dość portatyczny: koło poziome ma śred
nicę 8 cali (około 20 cm), a krąg pionowy — 6 cali (około
15 cm). Przy tych wymiarach dokładność odczytu bez za
stosowania noniuszy wyniesie na Iimbusie poziomym nie

Ryc. 4. Rzut na płaszczyznę pionową 1 ryc. 5. Sruba sprzęgająca
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Arts) z prośbą o zaopiniowanie. Wydział Nauk Fizycznych
i Matematycznych Akademii wyznaczył trzyosobową ko
misję do zbadania tego instrumentu.
Komisja — w swym obszernym sprawozdaniu wydała
taką opinię:
„Uważamy, że grafometr górniczy p. Komarzewskiego,
skonstruowany na zasadach prawie takich samych jak
teodolit, jest dobrze wykonany i po zaprowadzeniu pew
nych poprawek, mógłby z korzyścią zastąpić dawne instru
menty używane dotychczas w kopalniach. Należy więc so
bie życzyć, aby były sporządzane odpowiednie rysunki w
celu wykonania instrumentu przez mistrzów francuskich
i zastosowania go w naszym górnictwie”.
Wydział Akademii zatwierdził to sprawozdanie w dniu
16 sierpnia 1802 roku i przyjął zgłoszone wnioski

Do realizacji tego projektu nie doszło i grafometr Komarzewskiego nie upowszechnił się. Przyczyn po temu mogło
być kilka.
Wadą zasadniczą tego narzędzia była dość kłopotliwa
jego stabilizacja na odpowiednio umocowanej belce; sam
autor przyznaje, iż „doświadczenie wykazało, że instru
ment może nie oprzeć się zbyt silnemu naprężeniu sznura.”
Niełatwo było wtedy wyprzeć tradycyjne pomiary busolowe, jak na przykład „kompas freiburski” z jego kla
sycznym niejako podziałem na tzw. „godziny górnicze”
(który to podział zachował się jeszcze gdzieniegdzie i dzi
siaj). Poza tym pomiary busolą górniczą zaczęły się już
udoskonalać. Około roku 1810 ukazał się busolowy „przy
rząd Lehmana”, przy użyciu którego — stosując odpo

Z prac bieżących Zarządu Głównego
SGP
W dniu 7 listopada 1969 roku odbyło
się w Warszawie zebranie Zarządu
Głównego SGP, w którym wzięło udział
51 osób. Uczestniczył również w obra
dach prezes Głównego Urządu Geodezji
i Kartografii mgr inż. Borys Szmielew.
Przewodniczący Zarządu Głównego
SGP kol. Stanisław Pachuta złożył
sprawozdanie z działalności Zarządu
Głównego za okres czasu od 21 czerwca
do 7 listopada 1969 r.
W okresie tym przypada czas urlo
pów, co w sposób widoczny wpływa
na osłabienie działalności SGP.
Prezydium odbyło 14 zebrań, w tym
7 w składzie poszerzonym. Komisja
Samopomocy Koleżeńskiej zebrała się
3 razy, Komisja Szkolenia — 2; były
również pojedyncze zebrania głównych
komisji: do Spraw Zawodu, Organiza
cji i Ekonomiki, Techniki, Informacji
Ekonomiczno-Technicznej oraz Współ
pracy z Radą Ochrony Pomników Wal
ki i Męczeństwa. Należy także wy
mienić 2 zebrania Komitetu Organiza
cyjnego Sesji Naukowej PAN — SGP
poświęconej rozwojowi geodezji w 25-Ieciu PRL. 2 zebrania sekretarzy ge
neralnych SNT i 2 zebrania GKOK —
Techników Polskich.
Sprawy organizacyjne

• Przyjęto na członków Zbiorowvch:
— Państwowe Przedsiębiorstwo Wy
dawnictw Kartograficznych; Efiuro Pro
jektów Budownictwa Komunalnego we
Wroclawnu; Miejską Pracownię Geode
zyjną w Wałbrzychu; Wojewódzkie
Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych we
Wrocławiu.
• Przedstawicielem SGP w Radzie
Naukowej Instytutu Geodezji i Kar
tografii został kol. dr St. Pachuta.
• Dr St. Pachuta powołany został na
członka Rady Geodezyjnej i Kartogra
ficznej — organu doradczego ministra
Spraw Wewnętrznych.
• Kol. Wojciech Krzemiński został
przedstawicielem SGP w Radzie Mu
zealnej Muzeum Techniki NOT.
• Kol. Wojciech Krzemiński został
naszym przedstawicielem w Komisji
Normalizacyjnej IGiK.

wiednią metodę — można było wyeliminować wpływy ma
gnetyczne na wynik pomiaru kąta przy poligonizacji. Zdaje się, iż w tymże czasie powstała również „metoda krzy
żujących się sznurów”, także eliminująca wspomniane wy
żej wpływy i nadająca się do stosowania zwykłych busoli
górniczych.
Komarzewski miał jednak tę zasługę, że próbował wpro
wadzić do miernictwa górniczego kątomierz dający moż
ność wykonywania jednocześnie pomiarów sytuacyjnych
i wysokościowych. Ponadto ten „grafometr górniczy” prze
szedł do historii geodezji jako jedyny kątomierz bez lunety
lub przezierników, gdyż abstrakcyjna linia celowa została
tam zmaterializowana: zastąpił ją sznur. Na tym właśnie
polegała oryginalność jego pomysłu.

z gyciA ohcamizacji
i Z

• Koledzy Adam Linsenbarth i Wie
sław Januszko będą autorami wkładki
„GEODEZJA” do Terminarza Technika
na 1971 rok, a kol. Marian Szymański
— recenzentem tej wkładki.
• Powołany został Główny Komitet
Organizacyjny VI Kongresu Techników
Polskich, w skład którego weszli —
między innymi — przewodniczący i
sekretarze generalni wszystkich SNT.
• Powołano 13 sekcji kongresowych.
Do sekcji, których tematyka nas inte
resuje, zostali wyznaczeni następujący
koledzy jako przedstawiciele SGP:
— do Sekcji I — Technika, ekono
mika, przetwarzanie informacji — kol.
Janusz Orzechowski,
— do Sekcji II — Kadry techniczne
i baza naukowo-techniczna — kol.
Zdzisław Adamczewski,
— do Sekcji III — Gospodarka prze
strzenna — koledzy Marian Szymański
i Andrzej Michalski,
— do Sekcji V — Elektronika, auto
matyka, telekomunikacja — kol. Je
rzy Gaździcki i Jerzy Wysocki,
— do Sekcji VII — Geologia i gór
nictwo — kol. Zygmunt Kowalczyk,
— do Sekcji X — Rolnictwo i wy
żywienie ludności — kol. Bogusław Żu
kowski,
— do Sekcji XI — Budownictwo i
gospodarka komunalna — koledzy
Bronisław Lipiński i Jan Kasowicz,
— do Sekcji XII — Transport i ko
munikacja — kol. Edward Pokorny.
• Po rezygnacji kol. Bronisława Bucewicza ze stanowiska przewodniczące
go Głównej Komisji Organizacji i Eko
nomiki — stanowisko to objął kol. Ro
man Rodkiewicz.
• Na apel ogłoszony na poprzednim
zebraniu, a także ogłoszony w Prze
glądzie Geodezyjnym o zamawianie
wydawnictwa ..Zarys historii działal
ności społecznej geodetów polskich” —
wpłynęło już około 200 zamówień, w
tym z zarządów oddziałów SGP w
Bydgoszczy, Olsztynie i Łodzi po 10
egz.; z WBGiUR w Łodzi — 10 egz.,
a z WBGiUR z Bydgoszczy — 20 egz.
Natomiast Zarząd Oddziału SGP w
Rzeszowie zebrał od kół i instytucji za
mówienia i złożył je łącznie na 37
egzemplarzy.
Na jednym z zebrań Prezydium ZG
SGP, kol. St. J. Tymowski prezento

wał zebranym makietę tej książki, przy
czym stwierdzono, że wydawnictwo to
będzie atrakcyjne.
• Ministerstwo Spraw Wewnętrz
nych nie wyraziło zgody na przepro
wadzenie zbiórki na płytę grobową dla
b. przewodniczącego ZG SGP kol. Ry
szarda Koronowskiego, pochowanego w
Alei Zasłużonych na Powązkach.
• Otrzymaliśmy do zaopiniowania
projekt rozporządzenia o wprowadze
niu w przedsiębiorstwach podległych
GUGiK funduszu zakładowego, w miej
sce funduszu za osiągnięcia technicz
no-ekonomiczne. Po konsultacjach z
Główną Komisją Techniki oraz Orga
nizacji i Ekonomiki została przekazana
opinia pozytywna o projekcie z propo
zycją, ażeby GUGiK — jako resort
wiodący dla geodezji'wystąpił o obję
cie tym rozporządzeniem również
przedsiębiorstw geodezyjnych innych
resortów.
• W związku z 25-leciem PRL. na
wniosek Prezydium ZG SGP zostały
nadane odznaczenia Krzyżem Kawa
lerskim Odrodzenia Polski kolegom:
Kazimierzowi Rżewskiemu i Stanisła
wowi Januszowi Tymowskiemu. Takie
samo odznaczenie nadane zostało p.
Antoninie Dolnickiej, zatrudnionej w
Biurze Zarządu Głównego SGP.
• W związku z 25-leciem reformy
rolnej nadane zostały odznaki honoro
we NOT niektórym’ jej uczestnikom.
Dekoracja tvmi odznakami odbyła się
w dniu 5 września 1969 r. na uroczys
tej sesji zorganizowanej przez zarządy
oddziałów SGP w Lublinie i Warsza
wie dla upamiętnienia 25 rocznicy prze
prowadzenia reformy rolnej. Minister
Spraw Wewnętrznych nadał z tej oka
zji szereg odznak „Za zasługi w dzie
dzinie Geodezji i Kartografii·”. Deko
racji dokonał prezes GUGiK. mgr inż.
Borys Szmielew.
Sprawy działalności merytorycznej
• 29 Iipca 1969 roku, w lokalu
WOPM w Warszawie, odbyła się na
rada zorganizowana staraniem Głów
nej Komisji Informacji Techniczno-Ekonomicznej, na temat rozwoju in
formacji w geodezji w dziedzinie eko
nomiki i organizacji.
® Od 20 do 22 października 1969 r.
odbyła się w Olsztynie konferencja
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naukowo-techniczna na temat scalenia skie, choć nieraz kontrowersyjne. Te
gruntów, zorganizowana przez Sekcję
cechy były naturalnym wynikiem prze
Geodezyjnych Urządzeń Rolnych, przy
myśleń zespołu osób pracujących za
poważnym wkładzie pracy kolegów z wodowo w różnych środowiskach nau
Oddziału SGP w Olsztynie.
kowych, produkcyjnych, specjalistycz
• Bogaty był program imprez na
nych, a zjednoczonych w pracy spo
listopad 1969 r. Od 14 do 15 listopada łecznej w Stowarzyszeniu.
— zebranie Komitetu Organizacyjnego
Dość słabą stroną konferencji urzą
Międzynarodowej Konferencji Nauko
dzanych przez SGP była sama organi
wo-Technicznej „Geodezja inżynieryj
zacja, która opierała się głównie na
na”, z udziałem członków Komitetu z pracy społecznej członków SGP, wobec
Bułgarii, CSRS, NRD i Węgier;
słabej ilościowo obsady Biura Zarzą
— od 17 do 18 listopada — semina
du Głównego.
rium, organizowane przez Polskie To
Organizacja takich imprez wymaga
warzystwo Fotogrametryczne na temat
licznego i sprawnego aparatu, czego
zastosowania fotogrametrii dla potrzeb
dowodem jest wydzielenie przez „OR
inżynierii, z udziałem gości z zagra
BIS” specjalnego przedsiębiorstwa do
nicy.
obsługi kongresów, zjazdów i konfe
— od 20 do 21 listopada — V sympo
rencji.
zjum dla naczelnych inżynierów, zor
Stanowisko Ministerstwa Finansów
ganizowane — już tradycyjnie — przez
jest inne.
Główną Komisję Szkolenia;
Właściwy minister ma stwierdzić po
— od 25 do 26 listopada — Ogólno
trzebę i celowość konferencji (a więc i
krajowa Konferencja w Krakowie, zor
tematyki) i zlecić nam przeprowadze
ganizowana staraniem Oddziału SGP nie konferencji. Szkoda, że Naczelna
w Krakowie, na temat „Instrukcje ge
Organizacja Techniczna nie uzyskała
odezyjne w aspekcie postępu technicz w Ministerstwie Finansów zrozumienia
nego”.
dla lepszego wyzwalania myśli tech
Z przykrością informujemy kolegów, nicznej wysiłkiem i pracą społeczną.
że tym bardzo aktywnym akordem
® Plansze z wystawy opracowanej i
kończymy (przynajmniej na jakiś czas) eksponowanej na naradzie w Szczeci
naszą działalność merytoryczną w dzie
nie — „Wybrane zagadnienia z geode
dzinie konferencji naukowo-technicz
zji, kartografii i gospodarki terenami
nych, które cieszyły się dotychczas du w miastach”, oddaliśmy Katedrze Geo
żym uznaniem władz i resortów zain
dezji Inżynieryjno-Przemysłowej na
teresowanych ich tematyką. Zmuszeni
Politechnice w Szczecinie, skąd następ
byliśmy zawiesić (na razie) działalność
nie otrzymaliśmy pisemne podziękowa
komitetów organizacyjnych:
nie.
XXXIX KNT — Współczesna tech
• 17 Iipca 1969 r. została otwarta no
nika obliczeniowa w przedsiębior
wa ekspozycja w Muzeum Techniki
stwach geodezyjnych,
NOT pt. „Książka geodezyjna”.
XLI KNT — Kataster urządzeń pod
Następną -wystawę otwarto 17 listo
ziemnych,
pada — poświęconą działalności nau
XLII KNT — Nowoczesne metody
kowej i pedagogicznej prof. Tadeusza
składowania materiałów geodezyjnych.
Banachiewicza.
Działa tylko Komitet XL Międzyna
rodowej KNT „Geodezja inżynieryjna”
Współpraca z zagranicą
— z uwagi na dawne zaangażowanie
się w pracach, zwłaszcza we współ
■ Prof. dr Tadeusz Lazzarini został
pracy ze stowarzyszeniami geodezyj przewodniczącym grupy problemowej
nymi krajów demokracji ludowej.
„C” — Komisji VI — „Pomiary defor
Przyczyną tego stanu jest stanowisko
macji budowli i urządzeń, automaty
Ministerstwa Finansów, zawarte w
zacja prac”, w Międzynarodowej Fe
piśmie z 2 Iipca 1969 r. do Sekretarza
deracji Geodetów.
Generalnego NOT-u, precyzujące wa
• Ustalony już został wstępny pro
runki organizowania konferencji. Przy
gram międzynarodowej konferencji na
pomnę w krótkim streszczeniu: Właś
temat geodezji inżynieryjnej; przyję
ciwy minister musi stwierdzić potrzebę
ta została tematyka i sposób opraco
i celowość konferencji, zatwierdzić
koszty oraz podział kosztów na każde wania referatów, rozpoczęto rozmowy
z „ORBISEM”, poprzedzające zlecenie
go z uczestników, następnie zlecić prze
organizacji.
prowadzenie konferencji stowarzysze
•Projektuje się opracowanie 4 refe
niu, a wtedy przedsiębiorstwa państwo
ratów głównych, każdy przez inne sto
we mogą delegować swych pracowni
warzyszenie. Elementami pomocniczy
ków i wnieść opłaty konferencyjne.
W naszych warunkach, rozproszenia mi do ich opracowania będą referaty
źródłowe, otrzymane z pozostałych sto
geodetów w kilku resortach i przy za
trudnieniu chyba nie więcej jak 3Oo∕o warzyszeń.
Referat I — obecne i przewidywane
geodetów w około 40 przedsiębior
zadania geodezji inżynieryjnej — ostwach państwowych, nie można li
pracowują Węgrzy,
czyć na większą ilość uczestników jak
Referat II — Tolerancje w budow
30—60 w danej konferencji, gdyż prze
nictwie i robotach montażowych a do
pis ten eliminuje z udziału w konfe
kładność i zakres prac geodezyjnych —
rencjach cały pion geodezji urządze
opracowują geodeci z Czechosłowacji,
niowo-rolnej oraz wszystkich zatrud
nionych w GUGiK, IGiK, delegatu
Referat III — Przegląd wyników ba
rach, ministerstwach, zakładach nau
dań własnych oraz nowych metod w
kowych i pozostałych jednostkach bu
dziedzinie geodezji inżynieryjnej — odżetowych.
pracowują geodeci polscy.
Uważaliśmy zawsze, że silną stroną
Referat IV — Przegląd ważniejszych
naszych konferencji była koncepcja i prac geodezyjno-inżynleryjnych wy
jej merytoryczne opracowanie. Podej
konanych po roku 1964 — opracowują,
mowaliśmy z reguły tematy nowator
geodeci z NRD.
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W programie konferencji przewi
dziano wycieczki techniczne na cie
kawsze (w sensie obsługi geodezyjnej)
budowle przemysłowe, a także wysta
wę instrumentów geodezyjnych i prac
z zakresu geodezji inżynieryjnej.
• W dniach od 12 do 15 czerwca
1969 r. w III Zjeździe Delegatów Sto
warzyszenia Geodetów NRD w Magde
burgu uczestniczyli jako delegaci SGP
koledzy Franciszek Piluś i Jan Sowa.
• W Konferencji Kartograficznej,
zorganizowanej w dniach od 1 do 5
Iipca 1969 r. przez geodetów bułgar
skich w Sofii, uczestniczyli koledzy
Lech Brokman i Stanisław Kolanowski
(na zasadzie wymiany bezdewizowej).
• W dniach od 1 do 6 września
1969 r. gościliśmy w Polsce kolegów z
NRD Evalda Kaschke i Giintera Heene,
którymi zajmowali się koledzy z koła
SGP i dyrekcja Warszawskiego Przed
siębiorstwa Geodezyjnego.
• W dniach od 18 do 20 września
1969 r. odbyła się w Waimarze uro
czysta sesja zorganizowana z okazji
20-lecia NRD, przez tamtejsze Stowa
rzyszenie Geodetów. Naszymi przedsta
wicielami byli koledzy Μ. Kwiatkow
ski i C. Lipert.
• W dniach 15 i 16 października
1969 r. zorganizowano w Pradze konfe
rencję na temat organizacji i kierow
nictwa, w której uczestniczył kol. Fa
bian Grzybowski.
Nie odało się nam delegować przed
stawicieli SGP na następujące impre
zy i konferencje zagraniczne:
— W Pradze — Konferencja Karto
graficzna w dniach 14.—17.X.1969 (z
powodu późnego otrzymania zaprosze
nia),
— na konferencję w Budapeszcie —
w sprawie map tematycznych (z braku
dewiz).
• W dniach od 4 do 8 maja 1970
roku Wydawnictwo Czasopism Tech
nicznych NOT organizuje w Warszawie
spotkanie naczelnych redaktorów cza
sopism geodezyjnych z krajów demo
kracji ludowej. Przedmiotem obrad bę
dą problemy wpływu czasopism bran
żowych na: kształtowanie się sylwetki
geodety; postęp techniczny w planach
wieloletnich na przykładzie naszego
planu 1971—1975: związki czasopism ze
stowarzyszeniami geodezyjnymi.
Stowarzyszenie nasze włączy się do
obrad redaktorów naczelnych.
*

Sekretarz generalny zreferował ca
łość snraw finansowych SGP na tle
uchwały Zarzadu Głównego NOT (13.
XTI.1968 roku). zatwierdzającej zbior
czy plan finansowy NOT i zrzeszonych
w niej stowarzyszeń. Na mocy tej uchwały stowarzyszenia beda zwracały
NOT za wydatki ponoszone przez nia
na r>b≈luee sekretarsko-administr∙ovina
i finansowa beda opłacały Czvnsz za
Zaimowane lokale oraz za używanie
sal w ι,oτ∏ar't' technika ∏a ⅛ηro∙>v
odpłatne. Wvliczone następnie opłaty
<vT^riaT6w SGP na rzenz oddziałów
■MOT. zawarte w materiałach do tej uchwały NOT, wvnosza 44.9% Składek
członków zwyczajnych SGP wtedy. ?dv
dotychczasowy udział, uchwalony przez
Zarząd Główny SGP, wynosił 20% i
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był przeznaczony głównie na działal
ność merytoryczną.
W przekroju wszystkich stowarzy
szeń zrzeszonych w NOT, opłaty te zo
stały wyliczone na 22,3% składek
członków zwyczajnych. Ponad dwu
krotny wymiar obciążający składki w
SGiP wynika z małej liczebności nasze
go Stowarzyszenia w porównaniu z
innymi.
W dyskusji nad złożonym sprawo
zdaniem wywiązała się żywa dyskusja
(wypowiedziało się kilkanaście osób),
przy czym dominowały dwa zagadnie
nia:
1. Sprawa braku przepisów umożli
wiających odpłatny udział w konferen
cjach naukowo-technicznych pracow
nikom jednostek budżetowych, co przy
dłuższym trwaniu tego stanu uniemoż
liwi organizację konferencji przez SGP.
Cenna dla SGP była wypowiedź w
tej sprawie prezesa GUGiK, mgr inż.
B. Szmielewa, który wysoko ocenił do
tychczasowy dorobek SGP w organizo
waniu konferencji, stwierdzając, że
wniosły one dużo pozytywnych i ko
rzystnych dla geodezji nowych ujęć i
spojrzeń na różne ważne zagadnienia,
bogate były materiały opracowywane
na konferencje, z których można było
się wiele nauczyć. Prezes zwrócił rów
nież uwagę na pewne mankamenty jak
nieraz zbyt tłumny napływ uczestni
ków na konferencje, w tym część osób
niezupełnie kompetentnych z danej
tematyki. Uważa, że prezydium powin
no poczynić wszelkie niezbędne zabie
gi o przywrócenie możliwości organi
zowania konferencji, obiecując pomoc
ze swej strony.
2. Następnym z kolei zagadnieniem,
które wzbudziło duże zainteresowanie,
były sprawy finansowe. Wypowiadali
się głównie przewodniczący zarządów
oddziałów. Z wypowiedzi tych wynika
ła duża różnorodność warunków miej
scowych w poszczególnych wojewódz
kich siedzibach NOT. Nieraz mieszczą
się one w starym budownictwie, inne
w nowych „Domach Technika”.
Systemy rozliczeń też są różne. Na
przykład odpłatność za 0.8 m* zajmo
wanego lokalu do 14.5 mt,
— za obsługę administracyjną: 2.20 zł
od 1 członka zwyczajnego rocznie, co
dla dane?o oddziału wynosi 396 zł —
do 28.80 zł od 1 członka rocznie, co
wynosi 11 520 zł.
Wobec tej różnorodności proponowa
nych rozliczeń, Przewodniczący Zarzą

du Głównego SGP zaproponował w
podsumowaniu:
— Oddziały SGP będą dążyć do za
warcia porozumień z O/W NOT,
— Oddziały powinny zwiększyć udział pracy społecznej — nieodpłatnie,
wykonywanej przez członków SGP,
— ograniczyć korzystanie z sal, za
które pobierane są opłaty,
— nie zlecać prowadzenia centralnej
kartoteki,
— będziemy ograniczać działalność
zewnętrzną nieodpłatną, operując oszczędnie funduszami SGP.
Prezydium rozpatrzy wnikliwie pro
pozycje oddziałów w sprawie zwięk
szenia udziału w składkach członkow
skich i przedłoży odpowiednie wnioski
na następne zebranie.
Propozycje te zostały przez zebra
nych przyjęte.
W dalszym ciągu obrad przewodni
czący zarządów oddziałów, niezależnie
od składanych na piśmie informacji o
swojej działalności, wypowiedzieli się
w sprawach:
— realizacji uchwały II Plenum KC
PZPR w myśl wytycznych przesłanych
oddziałom SGP z Zarządu Głównego,
— treści i realizacji wniosków V
Kongresu Techników Polskich,
— powszechności należenia do Fun
duszu Pomocy Koleżeńskiej wszystkich
członków SGP,
— wyników współpracy z wojewódz
kimi obywatelskimi komitetami Rady
Ochrony Pomników Walki i Męczeń
stwa,
— realizacji zgłoszeń na zakup wy
dawnictwa „Zarys historii .organizacji
społecznych geodetów polskich”.
Na zebraniu postanowiono również,
że XXIII zjazd delegatów SGP odbę
dzie się w Gdyni na statku „Batory”,
w dniach 3 i 4 kwietnia 1969 roku.
Organizatorem zjazdu będzie Gdański
Oddział Wojewódzki SGP, pod kierow
nictwem kol. Antoniego Nalepy. Tema
tyka Zjazdu skupi się wokół roli SGP
w realizacji planu 5-letniego na lata
1971—1975, w świetle uchwał II i IV
Plenum KC PZPR.
Z dużym zadowoleniem przyjęli ze
brani propozycję kol. Włodzimierza
Chełmińskiego, przewodniczącego Za
rządu Oddziału SGP w Poznaniu, zor
ganizowania przez ten Oddział jednego
z zebrań Zarządu Głównego w Koninie,
w połowie 1970 roku.

h. j.

Spotkanie Prezydiów Zarzqdow Oddziadów SGP
Stołeczno—Wojewódzkiego i Łódzkiego w Płocku
Na zaproszenie Prezydium Zarządu
Oddziału
Stołeczno-Wojewódzkiego
SGP, w dniu 22 maja 1969 r. odbyło
się w Płocku spotkanie z członkami
Prezydium Zarządu Oddziału SGP z
Łodzi. Gospodarzem spotkania było
Koło Terenowe SGP- w Płocku. W
spotkaniu wzięli także udział członkokie Koła przy Powiatowym Biurze Ge
odezji i Urządzeń Rolnych ∙w Sierpcu.
Program spotkania, poza częścią oficjalną, zawierał: zwiedzanie Mazo-.
Wieckich Zakładów Rafineryjnych i
Petrochemicznych w Płocku, części za

bytkowej miasta, wycieczkę statkiem
po Wiśle.
W trakcie zwiedzania kombinatu uCzestnicy zaznajomili się z pracami
Oddziału Planu Generalnego w zakre
sie osnów realizacyjnych oraz bieżącej
obsługi zadań inwestycyjnych. Szcze
gółowych informacji na liczne pytania
udzielał kol. Stanisław Mendrala, kie
rownik Oddziału Pomiarów Geodezyj
nych; w części produkcyjnej zakładów
informacji udzielał kol. Józef Wasiuk.
W czasie wycieczki statkiem po
Wiśle uczestnicy podziwiali wspaniałą

panoramę Płocka, położonego na wy
sokiej skarpie, przy czym z zaintere
sowaniem wysłuchali informacji o pra
cach geodezyjnych związanych z bu
dową mostu wiszącego, wzniesionego
dla przerzucenia rurociągu naftowego
oraz w pracach zabezpieczających skar
pę wiślaną przed osuwiskami.
Ostatnim „turystycznym” etapem by
ło zwiedzanie zespołu zabytków na
wzgórzu zamkowym oraz Muzeum Zie
mi Mazowieckiej.
Tematem obrad spotkania, które od
było się w godzinach popołudniowych,
była wymiana informacji o pracach za
rządów obu oddziałów oraz zaznajo
mienie się z pracą koła terenowego.
Przewodniczący Zarządu Oddziału
Stołeczno-Wojewódzkiego, kol. Franci
szek Piluś, przedstawił zagadnienia,
którymi zajmuje się obecnie Zarząd,
a w szczególności poinformował o udziale w obchodach XXV-Iecia PRL —
jak udział w organizacji sesji nauko
wej poświęconej 25-leciu reformy rol
nej (w Lublinie), podobnej sesji z okazji
25-lecia osadnictwa na Ziemiach Za
chodnich (we Wrocławiu); ciekawej i
pożytecznej akcji szkoleniowej służb
geodezyjnych i aktywu politycznego w
zakresie wykonania postanowień usta
wy o scaleniach, która spotkała się z
uznaniem władz politycznych i resorto
wych. W oparciu o uzyskane doświad
czenia akcję tę zamierza się rozszerzyć.
Przewodniczący Zarządu Oddziału
SGP w Łodzi, kol. Fabian Grzybowski,
szczególnie interesująco przedstawił usiłowania wciągnięcia do pracy w Sto
warzyszeniu młodzieży geodezyjnej.
Obserwując zjawisko braku zaintere
sowania się młodzieży sprawami na
szego Stowarzyszenia, koledzy ZO w
Łodzi starają się dotrzeć do niej już
w szkole, przez pomoc w organizowa
niu klubu młodzieżowego, delegując do
pracy aktywistów Oddziału, przeważ
nie wykładowców. Forma ta jest god
na naśladowania wszędzie tam, gdzie
występują podobne problemy.
Ciekawe były informacje o pracy
Klubu Techniki i Racjonalizacji, o ini
cjatywach Zarządu w sprawach odzna
czeń.
O pracy Koła Terenowego SGP w
Płocku mówił jego przewodniczący,
kol. Iwo Betke. Historia powstania te
go Koła jest ściśle zwiazana z budową
tutejszego kombinatu. Okres ten cha
rakteryzuje dynamiczny rozwój kadr
inżynieryjno-technicznych na terenie
Płocka. Ilustracja tego jest fakt wzros
tu liczby członków Koła z 8 w 1961
roku, do 28 w chwili obecnej. Koło
może pochwalić się duża żywotnością
i różnymi formami działalności. W nurt
życia miasta włącza sie Koło przez
swych członków, przez ich udział w
pracach społecznych, w dyskusjach z
okazji V Zjazdu PZPR, prowadzać
cykl prelekcji na temat prac geodezyj
nych — nowych w swym asortymen
cie ze względu na intensywny rozwój
miasta i powiatu. Kolr> zorganizowało
Bal Geodetów”, dla utrwalenia więzi
towarzyskiej i koleżeńskiej organizuje
zebrania dyskusyjne i turnieje brydżo
we. Regułę stanowią relacje członków
Koła z odbywanych wycieczek zagra
nicznych, na które zaprasza się człon
ków innych kół.
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W swej ożywionej działalności Koło
napotyka na szereg trudności organiza
cyjnych, wynikających z jego „terenowości”, na przykład: brak możliwości
w uzyskaniu dotacji z funduszów za
kładowych, trudności w codziennych
kontaktach członków, pracujących w
różnych zakładach pracy, brak prakty
cznych możliwości (a właściwie orga
nizacyjnych) uczestniczenia w nara
dach produkcyjnych, opiniowania pla
nów postępu technicznego itp.
Tym bardziej więc Koło ceni sobie
uznanie dla swej działalności wyra
żane przez OR NOT, którą stawia się
w rzędzie najlepszych na terenie Płoc
ka, a możliwość goszczenia u siebie
przedstawicieli obu zarządów Oddzia-

Iu traktowana jest przez członków tu
tejszego Koła jako szczególne wyróż
nienie.
W dyskusji w czasie toczących się
obrad głos zabierali: naczelny redak
tor Przeglądu Geodezyjnego kol. J, Ty
mowski i kol. St. Zawiliński — poru
szając interesujące formy pracy KTiR
w Łodzi, o których mówił uprzednio
kol. F. Grzybowski.
Zebranie zamknął kol. I. Betke, dzię
kując zebranym za udział i dyskusję,
podkreślając, że tego typu zebrania na
terenie kół zbliżają tematykę prac za
rządów oddziałów i przyczyniają się
do aktywizacji ich działalności.
Iwo Betke
Płock

Studenci z Moskwy na praktyce w Olsztynie
Półtora roku temu czytaliśmy w
Przeglądzie Geodezyjnym (nr 6/68) o
utworzeniu Wydziału Geodezji Urzą
dzeń Rolnych w Olsztynie. Młody ten
Wydział nie ma jeszcze długich tra
dycji w kontaktach zagranicznych, a
przecież gościł już studentów bułgar
skich w roku 1964 i 1965 — będąc jesz
cze wtedy skromnym Studium Zawo
dowym Geodezji Urządzeniowo-Rolnej.
Obecnie w dziesiątym (jubileuszowym)
roku od momentu powstania tego kie
runku w Wyższej Szkole Rolniczej w
Olsztynie, w ramach wymiany zagra
nicznej studentów, organizowanej przez
K<vr>⅛t Uczelnianv ZSP i Drzy współ
udziale władz uczelni. 10-r∣s<-bewa ffrupa studentów Wydz⅛lu Gendezii UR
z Olsztvna. wytypowanych przez Dzie
kanat Wydziału, a jednoczesn∙'e snełniajacvch warunki w Dostaci dobrvch
wyników w kolejnych sosjach egzami
nacyjnych. wyjechała dɔ ZSRR, abv
od 1.IX.1969 r. o^być tam miesięczną
Cmentarz poległych żołnierzy radzieckich
w 1945 r. koło Braniewa — woj. olsztyńskie

praktykę produkcyjną po IV roku stu
diów, w Moskiewskim Instytucie Inży
nierów Ziemloustrojstwa (MUZ).
W tym samym czasie, w ramach wy
żej wspomnianej wymiany, przybyła
z Moskiewskiego Instytutu 8-osobowa
grupa studentów rodzieckich. którymi
z ramienia Instytutu opiekował się doc.
nauk ekonomicznych, Georgij Wladimirowicz Simonow. Goście radzieccy
realizowali przedstawiony przez nas
program praktyki, który przewidywał:
— zapoznanie studentów radzieckich
z pracami urządzeniowo-rolnymi w
O’sztyńskim Wojewódzkim Biurze Geo
dezji i Urządzeń Rolnych,
— udział praktykantów w pracach
Polowych i kameralnych, przy pomia
rach tachymetrycznych oraz czynnoś
ciach ewidencyjnych w Powiatowym
Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w
Olsztynie,
— udział w imprezach turystyczno-krajoznawczych, spotkania z organi
zacjami młodzieżowymi 7SP. ZMS oraz
z przedstawicielami władz uczelnia
nych i studentami naszego wydziału.
W pierwszych dniach września, po
oficjalnym rozpoczęciu praktyki, zorga
nizowano gościom spotkanie z dyrekcją
WBGiUR, na którym dyrektor — Cze
sław Jaworski, Doinformował eości o
zagadnieniach urządzeniowo-rolnych i
pracach scaleniowych, będących aktu
alnym Droblemem ostatnich dwóch lat
w naszym województwie. Wiele uwagi
poświecił omówieniu organizacji i tech
nologii prac projektowych, problemom
glebowo-rolmczym i glebowo-przyrodniczym. Młodzi praktykanci z zaintere
sowaniem dyskutowali i porównywali
w swych wypowiedziach formy pracy
w WBGiUR z formami pracy i zagad
nieniami Snotvkanvmi w odpowiednich
instytucjach w ZSRR.
Praktyka obejmowała także prace
połowę i kameralne, tak że studenci
radzieccy mogli szczegółowo poznać
metody pracy stosowane w Vedoezji
podstawowej i pomiarach urządzenio
wo-rolnych. Przez 14 dni uczestniczyli
oni w pracach polowych, tachimetrycznych. poligonizacji technicznej, pro
wadzili szkice połowę, zapoznawali się
z elementami ewidencji i operatem
Fot. P. Grabowski
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pomiarowym. Prace te wykonywali
wspólnie ze studentami naszego Wydz’ału, odbywającymi również prakty
kę produkcyjną w PBGiUR w Olszty
nie.
Na spotkaniu z dziekanem, Radą
Wydziału i pracownikami Wydziału
Geodezji i Urządzeń Rolnych, doc. Si
monow przedstawił szereg interesują
cych informacji dotyczących organiza
cji struktury. studiów w MUZ, szcze
gólnie na wydziale „ziemleustrojstwa”,
system praktyk uczelnianych i produk
cyjnych, objętych programem studiów
w Instytucie.
Moskiewski
Instytut
Inżynierów
Ziemloustrojstwa liczy sobie już 190
lat (założony w 1779 roku) i był w tym
okresie kilkakrotnie reorganizowany,
w zależności od zmian systemów gos
podarczych kraju.
Miernictwo przed Wielka Rewolucją
nie dysponowało tak szerokim zaple
czem technicznym i stąd wymagało in
nego sposobu kształcenia kadr inżynie
rów, obecnie kiedy problem urządzania
terenów rolniczych stał się przewod
nim elementem planowania i organi
zowania przestrzeni rolniczej, MIIZ
soełnia olbrzymią rolę, kształcąc mło
da kadrę, fachowców w dziedzinie urzadzeń rolnych, posługującą sie naj
nowszym sprzętem geodezyjnym i kar
tograficznym.
MIIZ posiada 5 wydziałów, na którvch studiuje około 3000 studentów.
Instvtut prowadzi także prace nauko
wo-badawcze, na specjalnie zaloζonvm
Dolieonie doświadczalnym w pobliżu
Moskwy.

Nad zagadnieniami urządzeniowo-rolnymi pracują zespoły problemowe,
prowadzone przez samodzielnych pra
cowników naukowych, profesorów lub
docentów, które zajmują się badaniem
elementów struktury rolnej i wskazy
waniem kierunku rozwoju dla wielkich
Grupa gości radzieckich z prof. Simono
wem (w okularach) — przed gmachem Wo
jewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie.
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gospodarstw, biorąc pod uwagę zróżni
cowane elementy glebowe w różnych
regionach ZSRR.
Absolwenci MIIZ, uzyskujący tytuł
inżyniera-ziemnoustroitiela, po 2-letnim
stażu produkcyjnym podyplomowym,
podejmują pracę na terenie ZSRR.
Grupa studentów wraz z doc. Simo
nowem wzięła też udziar w spotκaniu
z dyrektorem' Departamentu Urządzeń
Rolnych Min. Rolnictwa, mgr inż. K.
Dumanskim. W spotkaniu wzięli udział:
dyrektor WBGiUR w Chsztynie — Cze
sław Jaworski, kierownik PBGiUR w
Olsztynie — inż. Witold Szymczak,
mgr inż. A. Wasilewski i inż. P. Gra
bowski — z ramienia Wydziału Geo
dezji i Urządzeń Rolnych w Olsztynie.
Dyr. K. Dumański, po serdecznym po
witaniu gości, omówił krótko aktualny
stan prac urządzeniowo-rolnych w na
wiązaniu do najnowszych zdobyczy po
stępu technicznego, następnie wybitni
specjaliści Departamentu Urządzeń
Rolnych wygłosili prelekcje:
— mgr inż. L. Brokman — na te
mat najnowszych technik reprodukcji
map i metod sporządzania pierworysów na różnych podłożach, takich jak
transparent lub astralon, przy wyko
rzystaniu najnowszych zdobyczy w
dziedzinie Chemigrafii i pełnoautomatycznego sprzętu kartograficzno-reprodukcyjnego;
— mgr inż. H. Hryniewski — omówił
problem klasyfikacji gruntów jako nie
zbędny element do projektowania
kompleksów rolniczej przydatności gleb
na mapach glebowo-rolniczych.
Obydwie prelekcje poparte były bo
gatym materiałem ilustracyjnym, poz
walającym zrozumieć i poznać omawia
ne zagadnienia i końcowe efekty po
szczególnych technik kartograficznych,
stosowanych obecnie. Dalszą część spot
kania wypełniła dyskusja pozwalająca

na wymianę poglądów i wyjaśnienie
niektórych wątpliwości, wynikających
ze specjalistycznej terminologii.
W ostatniej dekadzie września, w
końcowym etapie praktyki, odbył się
szereg
wycieczek
krajoznawczych.
Zwiedzano województwo olsztyńskie,
najciekawsze zabytki architektoniczne
znane z historii Warmii i Mazur: słyn
ny Szlak Kopernikowski, b. kwaterę
Hitlera koło Kętrzyna, szlak wodny z
Giżycka do Mikołajek, Pola Grunwal
du; pięknie urządzone i utrzymane
cmentarze jeńców radzieckich, pomor
dowanych przez hitlerowców lub po
ległych w zwycięskiej walce przy wyz
walaniu b. Prus Wschodnich.
Te i wiele jeszcze innych ciekawos
tek naszego pięknego regionu zwanego
często „Krainą Tysiąca Jezior” zapre
zentował miłym gościom z MIIZ autor
niniejszego artykułu jako uprawniony
przewodnik ¡PTTK. Goście zwiedzili
także Zamek w Malborku, pomnik Bo
haterów Westerplatte, Trójmiasto, pa
miątki starego Torunia i Warszawę.
Jesteśmy przekonani, że uczyniliśmy
wszystko, aby naszym gościom umożli
wić nie tylko pracę w ich specjalności
urządzeniowo-rolnej, ale zapoznać ich
z dorobkiem kulturalnym naszego re
gionu.
Wyjechali w końcu września, bogatsi
w wiadomości fachowe, a także pełni
wrażeń z pobytu wśród polskich przy
jaciół, którzy okazali im wiele życzli
wości.
Sądzimy, że kontakty nawiązane bę
dą rok rocznie ponawiane i kontynu
owane. Taka bowiem wymiana przy
czyni się do zacieśnienia przyjaźni i
poznania istotnych problemów tak
przez katedrę naukową, jak i młodzież
akademicką MIIZ i Wydziału Geode
zji Urządzeń Rolnych w Olsztynie.
Inż. Piotr Grabowski

Z Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Rzeszowie
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urzą
dzeń Rolnych w Rzeszowie zorganizo
wało w dniach od 25 do 27 września
1969 roku szkolenie przed sezonem prac
Polowych 1970 roku, zamierzone w pla
nie robót kartograficznych na rok 1970.
W szkoleniu wzięło udział 29 osób
(redaktorzy techniczni, redaktorzy te
renowi, kreślarze i stażyści), przewod
niczył kierownik Działu Kartografii i
Klasyfikacji Gleb — inż. B. Poleski.
W szkoleniu wzięli również udział: z
ramienia Ministerstwa Rolnictwa, star
szy inspektor Rajmud Wojtaśkiewicz
oraz przedstawiciel IUNG (Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa)
w Puławach — mgr inż. A. Partyka.
Celem szkolenia było zaznajomienie
pracowników Działu Kartografii i Kla
syfikacji Gleb z terenem, który w
przyszłym roku ma być opracowywa
ny, jak również wspólna dyskusja nad
sprawami budzącymi wątpliwości.
Plan prac kartograficznych na rok
1970 obejmuje w województwie rze
szowskim powiaty mielecki i gorlicki,

na tym też terenie przeprowadzane
było omawiane szkolenie.
Uczestników szkolenia zakwaterowa
no w Baranowie Sandomierskim w są
siedztwie pięknego renesansowego zam
ku, w którym obecnie mieści się mu
zeum zagłębia siarkowego.
Organizacja szkolenia przeprowadzo
na była bardzo sprawnie. Autokarem
objeżdżano ziemie powiatu mieleckiego,
gdzie w miejscowościach charakteryzu
jących się poszczególnymi rodzajami
gleb dokonywano pokazowej odkryw
ki. Każda odkrywka poprzedzana była
szczegółową informacją o rodzaju gle
by, budowie geologicznej mikroregionu,
klimacie, słowem o tym wszystkim, co
rzutuje na określenie typu, klasy i
kompleksu glebowego.
Przy każdej odkrywce dyskutowano
obszernie, porównywano swoje do
świadczenia nabyte podczas pracy w
terenie, w efekcie był to piękny wykład
teoretyczny połączony z praktyczny
mi pokazami.
Kierownictwo wyszło z założenia, że
dobrze jest połączyć przyjemne z po

żytecznym, wobec czego drugi dzień
szkolenia rozpoczęto od zwiedzania za
kładów przetwórczych siarki w Ma
chowie, skąd bezpośrednio udano się
na drugi kraniec Rzeszowszczyzny, do
powiatu gorlickiego. Tu w górach
spotkano się z nowymi, odmiennymi
warunkami glebowymi i wspaniałym
krajobrazem ziemi gorlickiej.
W Wysowej-Zdroju, przed kolejną
odkrywką, przeprowadzono degustację
tutejszych wód mineralnych.
Na zakończenie szkolenia, starszy in
spektor R. Wojtaśkiewicz podziękował
uczestnikom za żywą dyskusję, za oka
zane zainteresowanie i ciekawe spo
strzeżenia i projekty.
Całość szkolenia omówili i podsumo
wali mgr inż. A. Partyka i inż. B.
Poleski, analizując bardziej dyskusyj
ne problemy. Późnym popołudniem ca
ła grupa, trochę zmęczona ale w świet
nych humorach, powróciła do Rrzeszowa.
Mgr inż. Edward Slemp
Stażysta WBGiUR w Rzeszowie

Scalenia, wymiana
i zobowiązania geodetów
Zadania, jakie stoją przed służbą
geodezyjną resortu rolnictwa w świe
tle ustawy o scaleniu i wymianie grun
tów, są duże. Aby prace te były prze
prowadzone zgodnie z intencją ustawy,
służba geodezyjna resortu rolnictwa,
oprócz wysokich walorów osobistych i
umiejętności zawodowych, musi posia
dać duże wyrobienie społeczno-poli
tyczne.
Zlikwidowanie szachownicy gruntów
lub zbyt wydłużonych działek — to
możliwość zastosowania w większym
, stopniu mechanicznej uprawy, a w re
zultacie — większa wydajność z hek
tara.
Na terenie województwa koszaliń
skiego prace te prowadzone są od
wiosny 1968 roku. Według informacji
z Powiatowych Biur Geodezji i Urzą
dzeń Rolnych w Wałczu i w Miastku,
na terenie powiatu wałeckiego doko
nano w 1968 roku wymiany gruntów
we wsiach: Ługi Wałeckie i Piecnik,
w rezultacie czego utworzono gospodar
stwa chłopskie jedno- i dwukompleksowe z powstałych nadwyżek. PGR-y
otrzymały ponad 200 hektarów grun
tów, natomiast nadwyżki Państwowe
go Funduszu Ziemi, jakie przekazano
PGR-om, wynoszą ponad 400 hektarów.
W roku 1969 geodeci z Wałcza pro
wadzą wymianę gruntów we wsiach:
Gostoma, Prusinowo, a scalenia w
Trzebieniu, Drzanowie i Golcach. We
dług wstępnych obliczeń, w wyniku
scaleń PGR-y otrzymają 700 ha
gruntów.
Dla uczczenia 25-lecia Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej geodeci Wałcza
podjęli zobowiązania zakończenia ro
bót scaleniowych na miesiąc przed
wyznaczonym terminem. W pracach
tych wyróżniają się koledzy: Jerzy Łu
kaszewicz i Janusz Samotyja-Lenczewski.
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^W powiecie Miastko przy pracach
scaleniowych jest zatrudnionych pięciu
geodetów. W roku 1969 wykonywali oni
prace połowę we wsi Sępólno Wiel
kie, a dla dalszych szesciu obiektów
prowadzili prace wstępne.
Na wiosnę 1969 roku, geodeci z Po
wiatowego Biura Geodezji i Urządzeń
Rolnych w Miastku wykonywali sca
lenia we wsiach Mzdowo, Płocko,
Trzebielno, a wymianę we wsiach:
Biesowice, Ciecholub, Warcino i Osowo. Łączna powierzchnia tych obiek
tów sięga 4700 hektarów.

Odrębnym, pilnym zadaniem mias
teckich geodetów jest przygotowanie
podkładów mapowych powstającego
kombinatu PGR — Biesowice. Kombi
nat ten ma przejąć, już wiosną 1970
roku, około 2000 ha gruntów od Pań
stwowego Funduszu Ziemi.
Na bieżąco, a nawet z pewnym wy
przedzeniem, opracowuje się w Miast
ku dokumentację tak zwanych „bankówek” (według słownika używanego
w terenowej praktyce geodezyjnej).
Plan na 1969 rok zakładał przygotowa
nie do sprzedaży 140 ha „bankówek”,

do końca sierpnia 1969 roku — przy
gotowano 213 ha.
Jak nas poinformował kierownik
PBGiUR w Miastku — Eligiusz Jusz
czak, takie wyprzedzenie robót było
możliwe dzięki zobowiązaniom podję
tym przez załogę dla uczczenia srebr
nego jubileuszu Polski Ludowej.
W pracach na „bankówkach” wyróż
nił się geodeta Mirosiaw Kofzewski.

T. Lewicki
Szczecinek

Mapa „Warszawa w walce 1939-1944" — pięknym efektem inicjatywy warszawskiego Oddziału SGP
Kilkanaście miesięcy temu, a do
kładnie w dniu 29 czerwca 1968 roku,
doszło do pierwszego spotkania dele
gacji Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich z przewodniczącym Stołecznej
Rady Narodowej mgr inż. Jerzym Ma
jewskim. Delegacja nasza w osobach
kolegów Franciszka Pilusia, Jerzego
Szymańskiego, Alfreda Przyjemskiego
i Karola Szeligi zadeklarowała współ
pracę SGP ze Stołecznym Obywatel
skim Komitetem Ochrony Pomników
Walki i Męczeństwa.
W wyniku tego spotkania zostały
ustalone formy wzajemnej współpracy
i na wniosek naszej delegacji — jako
zadanie pierwszoplanowe — postawio
no sprawę wydania mapy walki i
martyrologii w walce z faszyzmem na
terenie miasta stołecznego Warszawy.

W dniu 11 Iipca 1968 roku przed
stawiciele SGP zwrócili się do Pań
stwowego Przedsiębiorstwa Wydaw
nictw Kartograficznych z propozycją
wykonania tej mapy w roku 1969, a
więc w roku 25-lecia Polski Ludowej
i 25-lecia Powstania Warszawskiego.
W związku z powyższym w dniu 21
września 1968 roku doszło do spotka
nia przedstawicieli SGP i PPWK z
zastępcą kierownika Wydziału Kultu
ry Prezydium Rady Narodowej m. st.
Warszawy, mgr inż. Durmajem, repre
zentującym Stołeczny Obywatelski Ko
mitet Ochrony Pomników Walki i Mę
czeństwa. Na spotkaniu tym omówiono
założenia wstępne dla przyszłej mapy,
jej wielkość i szereg innych spraw ro
boczych. Termin jej wydania przewi
dziano na III kwartał 1969 roku.

Termip został dotrzymany. W dniu
25 września 1969 roku odbyło się uro
czyste wręczenie tej mapy przewodni
czącemu Stołecznej Rady Narodowej,
mgr inż. Jerzemu Majewskiemu, przez
delegację SGP i PPWK. W uroczysto
ści tej wzięli udział koledzy: Franci
szek Piluś, Seweryn Zawilihski i Ka
rol Szeliga.

Opracowana i wydana mapa jest
cennym dokumentem obrazującym bo
haterstwo narodu polskiego i zbrodnie
hitleryzmu. Jest ona hołdem dla pole
głych, przypomnieniem tragicznego
okresu wojny i przypomnieniem, że
walka o pokój — to obowiązek nasze
go pokolenia.

Mgr inż. Jerzy Szymański

Odczyf prof, dr inż. H. Lesnioka w Prudniku
W dniu 8 września 1969 r. Koło Za
kładowe Stowarzyszenia Geodetów
Polskich przy Powiatowym Biurze
Geodezji i Urządzeń Rolnych w Prud
niku zorganizowało spotkanie, na któ
rym prorektor Politechniki Warszaw
skiej, dr inż. Henryk Leśniok wygłosił
odczyt pod tytułem „Przewidywane
zmiany w technologii prac geodezyj-*
nych na skutek wprowadzenia no
wych narzędzi w ostatnim dziesięcio
leciu”.
W prelekcji brali udział członkowie
kół zakładowych SGP z Nysy, Opola,
Koźla, Raciborza oraz z WPGGK i
WBGiUR w Opolu.

Przed odczytem zastępca przewodni
czącego PWRN inż. Alojzy Kanik
wręczył odznakę „Za zasługi w dzie
dzinie geodezji i kartografii” przyzna

ną koledze Augustynowi Ogioldzie na
wniosek naszego koła.
Prof. H. Leśniok omówił w prelek
cji przegląd nowych narzędzi i przy
rządów geodezyjnych, które w ostat
nim dziesięcioleciu wywarły duży
wpływ na zmiany technologii prac
geodezyjnych. Wskazał na wynalazki
w dziedzinie pomiarów kątowych, po
miarów liniowych, kartowania map i
obliczania pól figur geometrycznych.
Omówił przede wszystkim te narzę
dzia, których wpływ na nowy sposób
prowadzenia prac geodezyjnych jest
istotny, jak na przykład: pion automa
tyczny, automatycznie poziomujący się
indeks koła wierzchołkowego, pryzmat
słoneczny Roelofsa, niwelatory samopoziomujące, koordynatografy auto
matyczne, dalmierze elektromagnetycz
ne.

Specjalnie dużo uwagi poświęcił pre
legent następującym trzem typom
przyrządów: gidr Oteodolity, dalmierze
laserowe i nasadki dalmiercze na tra
dycyjne teodolity.
Po wykładzie, który wzbudził ogrom
ne zainteresowanie, odbyła się przy
czarnej kawie ożywiona dyskusja. W
prelekcji wzięło udział 36 osób.
Następnie kolega Teodor Denisowski
dożył sprawozdanie z przebiegu uro
czystej Ogólnokrajowej Sesji Nauko
wo-Technicznej SGP na temat „25-lecie Reformy Rolnej i rola geodetów w
jej realizacji”, która odbyła się w
dniach 5 i 6 września w Lublinie.
Sprawozdanie uzupełnił kolega Mie
czysław Papierski, który również brał
udział w tej Sesji.
Mieczysław Papierski
Przewodniczący Koła SGP w Prudniku

IV Kongres Techników Polskich
VI Kongres Techników Polskich od
będzie się w Poznaniu, w lutym
1971 roku — pod hasłem „Technika w
procesie intensyfikacji gospodarki”.
Obrady Kongresu będą trwały 3 dni,
w tym zebranie plenarne pierwszego
dnia przed południem i trzeciego dnia
po południu i drugi dzień — całodzien
ne obrady w sekcjach.
Powołano 13 sekcji głównych. Sto
warzyszenie Geodetów Polskich zgłosi
ło swoje zainteresowania i delegowało
swych przedstawicieli do następują
cych sekcji:

38

Sekcja I — Technika i ekonomika —
problemy zarządzania. Systemy prze
twarzania informacji — mgr inż. Ja
nusz Orzechowski
Sekcja II — Kadry techniczne i ba
za naukowo-techniczna — doc. dr Zdzi
sław Adamczewski

Sekcja III — Gospodarka przestrzen
na — mgr inż. Marian Szymański,
mgr inż. Andrzej Michalski
Sekcja V — Elektronika, automaty
ka i telekomunikacja — doc. dr inż.

Jerzy Gazdzicki i mgr inż. Jerzy Wy
socki.
Sekcja VII — Geologia i górnictwo—
prof. Zygmunt Kowalczyk
Sekcja X — Rolnictwo i wyżywienie
ludności — mgr inż. Bogusław Żu
kowski
Sekcja XI — Budownictwo, materia
ły budowlane i gospodarka komunal
na — mgr inż. Bronisław Lipiński,
mgr inż. Jan Kasowicz
Sekcja XII — Transport i komuni
kacja — mgr inż. Edward Pokorny.

Tezy do dyskusji, opracowane przez
sekcje główne zostanąprzekazane za
rządom głównym stowarzyszeń nauko
wo-technicznych i WKOK-ów do dnia
31.XII.1969 r.
Do 31.1.1970 roku tezy te zostaną
przekazane przez zarządy oddziałów
stowarzyszeń
naukowo-technicznych
do wszystkich kół zakładowych.
Do 31.111,1970 roku przeprowadzone
zostaną dyskusje w kołach i przeka
zanie ewentualnych propozycji zmian
i uzupełnień przesłanych tez.

IN MEMORIAM

W dniu 28 maja 1969 r. zmarł nie
spodziewanie w wieku 46 lat, adiunkt
mgr inż. Józef Chwałek, kierownik Za
kładu Fotogrametrii, długoletni pra
cownik naukowy Instytutu Geodezji i
Kartografii.
Urodzony 20.X.1922 r. w Przeworsku,
w rodzinie inż. geodety, uczęszczał po
czątkowo do miejscowej szkoły pow
szechnej, a następnie do gimnazjum
ogólnokształcącego, które ukończył w
1939 r.
Wybuch wojny przerwał normalny
tok dalszych studiów. Udaje mu się w
1940 r. dostać do dwuletniego Liceum
Drogowo-Wodnego w Jarosławcu, któ
re kończy w 1942 r. uzyskując stopień
technika drogowego. Pozwala mu to na
uzyskanie chwilowej pracy. W jesieni
1942 r. wstąpił na Oddział Mierniczy
Wydziału Inżynierii Wyższej Szkoły
Technicznej we Lwowie, ale już na
wiosnę 1943 r. powołany został przez
okupanta do przymusowej służby pra
cy. Po odbyciu tej służby znajduje za
trudnienie jako technik mierniczy w
Urzędzie Ziemskim w Rzeszowie. Koń
cowe miesiące wojny przebywa na
wsi, pracując dorywczo.
We wrześniu 1945 r. rozpoczyna nor
malne studia na Wydziale Geodezyj
nym Politechniki Warszawskiej. W
czasie studiów pracuje zarobkowo, udziela korepetycji, a jednocześnie bierze aktywny udział w pracach spo
łecznych Bratniej Pomocy i Koła Geo
detów Stud. Politechniki Warszawskiej.
Po skończeniu, odbywa praktykę w
kraju — przy pomiarach miasta Prze-

Do 30.IV.1970 roku oddziały stowa
rzyszeń naukowo-technicznych przekażą do odpowiednich sekcji przy
WKOK — ujednolicone propozycje,
otrzymane z kół, a w odpisie przekażą
do zarządów głównych odpowiednich
stowarzyszeń.

Do 30.VI.1970 roku odbędą się dy
skusje w sekcjach wojewódzkich na
szczeblu SGP i przekazanie materia
łów i tez o charakterze ogólnokrajo
wym do sekcji głównych.

Do 31.XII.1970 roku nastąpi podsu
mowanie dyskusji w województwach
i wybór delegatów na Kongres, na
wojewódzkich konferencjach przed
kongresowych.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Geo
detów Polskich prosi zainteresowanych
o nadsyłanie tez i wniosków o cha
rakterze ogólnokrajowym, dotyczących
geodezji, równolegle do przesyłanych
przez WKOK (do 10 czerwca 1970 ro
ku), które następnie zostaną przedy
skutowane na Plenarnym Zebraniu
Zarządu Głównego SGP.

Mgr inż. Józef Chwałek
worska i za granicą w Urzędzie Fo
togrametrii w Bratysławie. Dyplom inżyniera-geodety uzyskuje w r. 1950,
uzupełniony następnie tytułem magi
stra nauk technicznych, po przedłoże
niu pracy dyplomowej „Badania ra
dialnego triangulator a i jego zastoso
wanie do zdjęć lotniczych”.
Bezpośrednio po dyplomie zostaje
asystentem Katedry Geografii na Uni
wersytecie Warszawskim, a następnie
st. asystentem Katedry Fotogrametrii
na Politechnice Warszawskiej.
Z początkiem 1951 r. rozpoczyna
pracę w Geodezyjnym Instytucie Nau
kowo-Badawczym jako pracownik nau
kowy z tytułem adiunkta. Bierze czyn
ny udział w organizowaniu w. nim Za
kładu Fotogrametrii.
Wykazał w tym czasie dużo osobiste
go wysiłku w pokonaniu początkowych
trudności zarówno organizacyjnych jak
i kadrowych. W szczególności, w wy
niku jego pracy, powstaje pierwsze
fotograficzne pole doświadczalne w JóZefoslawiu pod Warszawą jako pod
stawa do późniejszych wielostronnych
badań zdjęć lotniczych na terenach
płaskich. Do postawionego zadania od
nosił się poważnie, przygotowując me
todycznie i celowo jego wykonanie.
W okresie tym jest również wykła
dowcą przedmiotów geodezyjnych w
Technikum Geologicznym oraz asys
tentem w Wojskowej Akademii Tech
nicznej, wykazując w tej dziedzinie
duże zamiłowanie i zdolności dydak
tyczne. Bierze również b. aktywny udział w redagowaniu „Słownika Geo
dezyjnego”, opracowywanego w 5 ję
zykach, jako ■ stały członek Komitetu
Redakcyjnego tego słownika.
Niektóre swoje prace badawcze pub
likuje w „Pracach Instytutu Geodezji
i Kartografii”, w latach 1952, 1960,
1963.
Współpracuje również w opracowa
niu projektu założenia drugiego pola
doświadczalnego na terenach podgór
skich.
Z biegiem czasu, mając opanowany
język obcy, studiuje fachową literaturę
zagraniczną, uzupełnia swoje wiado
mości na międzynarodowych kursach
specjalistycznych,
organizowanych
przez firmę Wild w Zurichu oraz fir
mę Zeiss w Budapeszcie (1961), Jenie
(1963 i 1965), jak również na między
narodowych kolokwiach i konferen
cjach fotogrametrycznych w Mediola
nie (1962) i Dreźnie (1963).

Doceniając jego wiedzę fachową, wy
znaczany jest przez władze zwierzchchnie jako członek oficjalnych dele
gacji na kongresy Międzynarodowego
Towarzystwa Fotogrametrycznego w
Sztokholmie (1956), Lizbonie (1964) i
Lozannie (1968). Sprawozdania pisane
indywidualnie i wspólnie z innymi de
legatami na kongresy, publikowane
były w „Przeglądzie Geodezyjnym”.
W 1962 r. obejmuje kierownictwo
Zakładu Fotogrametrii IGiK. Tematyka
prac Zakładu w tym okresie ujęta pla
nowo, obejmowała zagadnienie badań
wieloletnich. Doceniając korzyści wy
nikające z kontaktów i współpracy
z zagranicą, kieruje swą · uwagę ku
nowym zagadnieniom postępu w fo
togrametrii i nowych dziedzin zastoso
wania fotogrametrii pod kątem eko
nomicznego wykorzystania jej dla
najszerszych potrzeb gospodarki na
rodowej. Przykład zastosowania fo
togrametrii naziemnej znalazł prak
tyczny i pozytywny wyraz na terenie
kopalń odkrywkowych. Wysuwał w
perspektywie szereg konkretnych pro
jektów nowych zastosowań fotograme
trii, których niestety nie dane mu było
zrealizować.
Odznaczony był Medalem IO-Iecia oraz złotą odznaką za zasługi w geo
dezji i kartografii.
Człowiek niezmiernie prawy, prosto
linijny i wrażliwy, o wielkim poczuciu
odpowiedzialności osobistej za powie
rzony mu odcinek pracy i ludzi. Go
rący patriota, o dużej wiedzy fachowej,
odznaczał się wielką bezinteresownoś
cią i ofiarnością.
Praca w Instytucie Geodezji i Karto
grafii pochłaniała go bez reszty. Zaan
gażowany był w niej zarówno jako
pracownik naukowy jak też i jako
działacz na polu polityczno-społecznym.
W pełnieniu obowiązków przewodni
czącego grupy partyjnej PZPR, a na
stępnie I sekretarza POP wychodził
zawsze naprzeciw trudnościom dnia
codziennego Instytutu, starając się je
przezwyciężyć, przy jednoczesnym głę
bokim Wczuwaniu się w potrzeby ludz
kie pojedynczych kolegów i całego
środowiska.
Nieubłagana śmierć zabrała go z na
szego grona w sile wieku — nagle, nie
spodziewane, pogrążając w głębokim
smutku i żalu jego kolegów i przyja
ciół.
Stefan DybczyAski

39

Rozwiqzanie zadania nr 74
Rozwiązanie zadania nr 74 nadesłały
22 osoby. Prawidłowa odpowiedź jest
następująca:
R = 9,27 m
Aby rozwiązać zadanie, należało roz
wiązać równanie trzeciego stopnia,
sformułowane albo względem R albo
względem

Po podstawieniu AH i CH do równania
wyjściowego otrzymujemy:

a następnie po przyrównaniu tych za
leżności stronami
a
2 sin — = 1 — cos 2a
2

Po uporządkowaniu i podstawieniu
α=5 m, zgodnie z warunkami zadania
otrzymujemy równanie trzeciego stop
nia:
2R3-20Rs + 125 = O
które spełnia
R = 9,27 m
Prosty sposób prowadzący do sformu
łowania równania trzeciego stopnia
a
względem sin — nadesłał Wincenty

a
1 — cos Za
sin — = ------------ = sina a =
2
2

Alenowicz z Gdańska

z Δ AOC a = 2Rsin —
2

Prosty sposób prowadzący do sfor
mułowania równania trzeciego stopnia
względem R nadesłali Jan Galler ze
Świnoujścia i Bolesław Cieszyński z
Bydgoszczy, którzy wyszli z zależności:

— 4 sina — cos2 —
2
2
Dzielimy obie strony tego równania
a
przez sin — ≠ O, a po uporządkowa2
a
niu względem
sin—, otrzymujemy
równanie trzeciego stopnia
a
. α
1
sin3----- sin----- 1---- ,
2
2
4

które speł

nia:

sin — ~ 0.2695945
2
skąd

AC2 = AH2+CH2

a = 31016'48"

AD2 = DK-DF = 2Ra

R = 9,27 m

skąd

Z podobieństwa trójkątów ACH i AGO
wynika, że
CH _ AG
~AC ~ ~ÄÖ

1
—a
CH _ 2
~~ ~R

z Δ AOF α = R — R cos 2α = R(1 — cos 2a)
skąd
a
a
— =2 sin —
R
2

W wyniku losowania nagrodę głów
ną w postaci mapy plastycznej od Sto
warzyszenia Geodetów Polskich otrzy
mała kol. Krystyna Tuszyńska z Wroc
ławia.
Pozostałe 5 nagród w postaci ksią
żek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich, w wyniku losowania otrzymali
koledzy: Saturnin Zygmunt z Bytomia,
Waldemar Godlewski z Szubina, Jan
Starek z Wrocławia, Bolesław Cieszyń
ski z Bygdoszczy i koledzy z Grupy
„Machów” z Rzeszowskiego Okręgowe
go Przedsiębiorstwa Mierniczego.

— = 1 — cos 2a
R

St. J. T.

Rozwiązanie zadania nr 74 nadesłali:
Saturnin Zygmunt (Bytom),. Ksawery Ma
lewicz (Radomsko), Remigiusz Szczepaniak
(Warszawa), Witold Kuckiewicz (Warszawa),
Grzegorz Krawczyk (Szczecin), Jerzy GroChulski (Warszawa), Waldemar Godlewski
(Szubin, woj. bydgoskie), Kamil Kasprzyc
ki (Bielsko-Biała), Piotr Pietruszka (Ku-

Zadanie nr 79
Obliczyć odległość pomiędzy środka
mi okręgów: opisanego na czworokącie
i wpisanego w ten czworokąt.
Dane:
AB = 56,00
BC = 42,00
CD = 42,00

O1O2 = X= ?
Zadanie nadesłał kol. Franciszek Ma
rek z Czerwionki, pow. Rybnik.
Rozwiązanie zadania należy nadesłać
do dnia 10 kwietnia 1970 r.
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niów, pow. Kluczbork), Sabina Kozik (Nie
modlin), Longin Strutynski (Blachownia
Śląska, k. Kędzierzyna), Wiktor Pietrułan
(Szczecin), Anatol Gissa (Nawoi — Buchara
— ZSRR), Jan Starek (Wrocław), Jerzy
Szpyra (Wąbrzeźno), Henryk Liberek (Jaro
cin Poznanski), Jan Galler (Świnoujście),

Krystyna Tuszyńska (Wrocław), Bolesław
Cieszyński (Bydgoszcz), Andrzej Bogucki
(Ostrowiec Świętokrzyski), Wincenty Alenowicz (Gdańsk), Wiktor Gogolmski (Kra
ków), Grupa „Machów" (Rzeszów —Rze
szowskie
OPM).
Sylwester
Waśkowski
(Szczecin), Włodzimierz Kuberka (Poznań).

NAGRODA
Za prawidłowe rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda w postaci mapy plastycznej
Karkonoszy — od Stowarzyszenia Geo
detów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wy
niku losowania 5 nagród dodatkowych w
postaci książek od Stowarzyszenia Geo
detów Polskich.

UWAGA!
Koledzy pragnący zamieścić w „Ką
ciku Zadań” zadanie do rozwiązania,
proszeni są o nadsyłanie takich zadań
łącznie z rozwiązaniami. Projekty przy
jętych
przez redakcję, nadsyłanych
wraz z rozwiązaniami zadań, są honoro
wane ryczałtem w wysokości 200 zł.

Autorom
autorskie.

zadania przysługują

prawa

ÖSTERREICHISCHE

Zeitschrif fur
Vermessugswesen

Nr 3 — maj—czerwiec 1968 r. —
J. Bernhard — Stosowanie spe
cjalnych testów przy badaniu stereoprzetworników. — K. Killian —
Propozycje w sprawie aerotriangulacji. — J. Kovarik — Rozważania
na temat cyfrowego rozwiązania obu
stronnej orientacji dla przyrządów
analogowych. — P. Leeb — Trans
formacje przestrzenne. — H. Schmid
i A. Stickler — Dokładność fotopunktów do graficznego wykorzysta
nia fotogrametrycznego map i pla
nów. — P. Waldhausl — Dyna
miczne metody badania przyrządów
kartograficznych. — E. Zachhuber
— Historia rozwoju koordinatografów
aż do obecnego ich stanu.
Nr 4 — lipiec—sierpień 1968 r. —
K. Rinner — Pomiary austriackiej
siatki triangulacyjnej I-rzędu teIurometrem. — F. Halwax — Prace
za pomocą „PROGRAMMA 101”. —
K. Meissl — Ponadwyznaczone
transformacje punktów na zasadzie
najmniejszego maksymalnego rozwar
cia. — J. Krotzl — Pierwsze po
miary mekometrem IH na murach
spiętrzających. — P. Steinhäuser
Geofizykalna metodyka do lokalizacji
izostatycznego zrównoważenia. — G.
Brandstatter — Dokładność aStronomicznych współrzędnych gwiaz
dowych. — W. Smetana — Prcsty
przyrząd do pionowania sygnałów dla
praktyków.
Nr 5 — wrzesień—październik 1968 r.
— F. Ackerl — Fotogrametria przy
użyciu infraczerwonych i kolorowych
emulsji. — H. Foramitti — Prak
tyczne oddziaływania przyrządu obli
czającego nachylenia na terragraf C.
Zeissa przy pomiarach pomników.
Nr 6 — listopad—grudzień 1968 r. —
G. Brandstatter — Przyczynek
do orientacji kamer obserwujących sa
telity. — F. Geier — Kultywacja
metodą uderzeniową.

Vermessungstechntk
Nr 3 —. marzec 1969 r. — K. Brosin — Kobieta jako studentka i dy
plomowany inżynier geodeta w NRD.
— B. Heischkel- Ustalenie za
potrzebowania (informacji jako wstęp
ny warunek skutecznej informacji. —
G. Schliephake — Automaty ra
chunkowe w służbie kierownictwa i
prowadzenia. — H. Wiertelarz —
Możliwości
analizy wynagrodzenia
według norm planowanych — J. Byl —
Wyznaczenie składowej pionowej pły
wów skorupy ziemskiej. — N. Me in i g — Definicja jednostki czasu. —
W. Klopociński — Służba geo
dezyjna i ujęcie w układy współrzęd
nych przewodów podziemnych w War
szawie. — W. Sieckmeyer i B.
Siecksmeyer — Symulacja aerofotogrametrii do zdjęć hal warsztato

wych. — U. Bonau i B. Zim
mermann — Wykonanie robót ge
odezyjnych do rekonstrukcji dróg. —
B. Gotz — Wykorzystanie następstw
obserwacji zapadania się budowli. —
E. Dietrichs — Obmiar wierz
chołkowych klotoid w budownictwie
kanałów. — K. Hackert — Zmiana
wybrzeża Boltenhagen między rokiem
1887 a 1963/64.
Nr 4 — kwiecień 1969 r. — E.
Haack — Rozwój map tematycznych
w NRD. — Ch. Grafe — Kobieta w
służbie kartograficznej w NRD. — Μ.
Schädlich — Rola geodezji sate
litarnej w dalszym rozwoju konty
nentalnych siatek astronomiczno-geodezyjnych. — J. Dittrich — Azy
muty słoneczne na podstawie obser
wacji przejścia na mikrometrze reje
stracyjnym. — W. Vogl — Ścisłe
obliczenie średniej płaszczyzny fotopunktów przy Iinijnej metodzie inter
polacji do maszynowego wykorzystania
fotogrametrycznych
pomiarów
od
kształceń. — U. Steinwachs —
Pomiary odkształceń na zbiornikach
wodnych. — W. Krakau — Użycie
przyrządu naświetlającego „additype”
do szczególnych zadań kartograficz
nych. — G. Jakob — Wyznaczenie
krótkotrwałych ruchów murów oporo
wych przez mechaniczno-elektryczne
zetknięcia liniowe.
Nr 5 — maj 1969 r. — H. Koch —
Kompleksowe zgodne z jakością roz
wiązania zadań pomiarów kraju. — R.
Niebeling — Dalszy rozwój syste
mu nagradzania w służbie geodezyjno-kartograficznej. — H. U. Sandig —
Zalety i możliwości użycia sztucznych
satelitów w geodezji. — H. Rehse
—
Wyznaczenie
geocentrycznych
współrzędnych biegunowych. — W.
Theilig — Badanie 24 m taśmy inwarowej. — B. Gotz — Rzut oka na
pomiary osiadania. — L. Lerbs —
Następstwa rozłożenia fotopunktów
przy analitycznej triangulacji według
Schmida. — F. Jänicke — Gra
ficzna dokumentacja nadająca się do
odbitek światłoczułych. — P. Köh
ler — Przyczynek do trygonometrycz
nego wyznaczenia poziomych ruchów
zapory.

Mgr inż. W. Chojnicki

GEOMETRE - (Francja)
Nr 3 — maj—czerwiec 1969 r. —
I. Joo — Nowy dekret dotyczący
geodezji i kartografii na Węgrzech. —
B. Ronai — Techniczne i ekono
miczne rezultaty pomiarów geodimetrem. — E. Walch — Fotograficzna
rejestracja ruchu sztucznych satelitów
Ziemi. — Μ. Melykuti — Zastoso
wanie kart perforowanych w karto
grafii. — Gy. Papay — Z problema
tyki systemów znaków kartograficz
nych. — F. Halmos — Niektóre
zagadnienia analizy błędów w poligo-

nizacji. — J. Somogyi — Transfor
macja modeli niezależnych, określo
nych analitycznie. — S. Molnar —
Reambulacja map typograficznych w
skali 1 : 10 000. — KRONIKA. Z hi
storii produkcji globusów na Wę
grzech. — P. Biro — Ankieta w
sprawie nauk o Ziemi. Gy. Szadeczk y-K ardos — Z prac komisji wy
równania europejskiej sieci triangu
lacyjnej oraz podkomisji sztucznych
satelitów Ziemi. — F. Halmos —
Cele geodezyjne obserwacji sztucznych
satelitów Ziemi. — F. Halmos —
Obrady geometrów w Stuttgarcie. —
V. Vincze — Egzaminy państwowe
w Wyższej Szkole Geodezji.
Nr 4 — lipiec—sierpień 1969 r. —
E. Honyi — Kilka uwag o równa
niach boków w triangulacji. — L. Homorodi — O triangulacji nowego
typu. — A. Szentesi — Postęp
techniczny w przedsiębiorstwach mier
niczych i kartograficznych. — A. Sar
dy — Optymalne warunki zastosowa
nia koła podziałowego. — J. Somog y i — Rachunek macierzowy w foto
grametrii analitycznej. — F. Mol
nar — Doświadczenia z wyrównania
sieci fotogrametrycznych. E. Honyi
(jun.) — Podstawowe zagadnienia do
tyczące redakcji miejskich map tury
stycznych. — L. Bardocz — Zasto
sowanie kart perforowanych w dzie
dzinie informacji w kartografii. — K.
K i s-P a p p — Fotogrametryczne określenie odkształceń wysokiego komi
na. — Gy. Bolcsek — F. Gy ar
mat i — F. Tenkaly — Sieć kwa
dratów jako osnowa geodezyjna przy
wielkich
inwestycjach
przemysło
wych. — E. Halman — Określenie
poprzecznego błędu przebitki. — KRO
NIKA. Kartografia węgierska przed
Kongresem w Dehli. — Materiały
z życia założycieli, redaktorów i współ
pracowników dawnego czasopisma wę
gierskiego z dziedziny katastru.
Nr 5 — maj — 1969 r. Μ. Roh
mer — Struktura gruntów wsi fran
cuskiej — jej początki i ewolucja. —
Komunikat o Zjezdzie Geometrów
francuskich w Royan. — A., ClosSrceduc — Wykorzystanie zdjęć
fotograficznych dla studiów w dziedzi
nie architektury rejonu Paryża.
Nr 6 — czerwiec 1969 r. — R. R ic a r d — Granice w miastach i na
wsi. — A. Clo s-A r c e d u c — Uwa
gi o kilku średniowiecznych astrolabiach. — Μ. Rohmer — Struktura
gruntów wsi francuskiej — płodozmiany i systemy uprawy; karczowanie
lasów, odwadnianie, sieć drożna. Orga
nizacja pracy w biurach geometrów
upoważnionych. — XII Kongres FIG —
Sprawozdanie z prac Komisji VI.

St. J. Tymowski
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Stereoskopy zwierciadlane
W ciągu swej ponad 130-letniej historii stereoskop lu
strzany nie uległ poważniejszym zmianom. Pierwszy stere
oskop, skonstruowany w 1838 r. przez Charlesa Wheatstone’a, składał się niemal z tych samych elementów co
i współczesny. Dwa lustra ustawione względem siebie pod
kątem prostym, umocowane do drewnianej ramy — oto
cały, pierwszy w dziejach techniki przyrząd do uzyski
wania z dwóch płaskich obrazów modelu przestrzennego.
Mimo — zdawałoby się — braku możliwości doskonalenia
tego przyrządu, gdyż pozornie nic już w nim nie można by
dodać, obserwujemy ciągły postęp w doskonaleniu stereo
skopów oraz znaczne niekiedy zmiany konstrukcyjne mające
z jednej strony ułatwienie pracy, z drugiej natomiast —
zwiększenie dokładności opracowania. Istota stereoskopu
pozostaje jednak niezmienna.
Zasadniczym elementem dzisiejszego stereoskopu lustrza
nego jest nadal układ dwóch luster, poszerzony o układ
dwóch pryzmatów, który umożliwił zmianę położenia luster,
co z kolei spowodowało zmianę położenia zdjęć, ułatwiając
tym samym pracę na nich.
Stereoskop pozwala na obserwację trójwymiarowego mo
delu oraz, w powiązaniu z odpowiednimi urządzeniami, na
prowadzenie pomiarów na modelu. Wraz z urządzeniami
precyzyjnie rejestrującymi wartości paralaks, stereoskop
stał się podstawą całej rodziny aparatów fotogrametrycz
nych. Jest on również podstawowym instrumentem fotoinIerpretacyjnym.
Stały wzrost ilości wykonywanych dla różnych celów
zdjęć lotniczych oraz rozwój metod fotointerpretacyjnych
powodują zwiększanie się zakresu zastosowania fotointerpretacji w takich naukach jak: geografia, geologia, hydro
grafia, gleboznawstwo, leśnictwo i archeologia. Stereoskop
stał się współcześnie już nie tylko instrumentem pracowni
naukowych wyższych uczelni, ale również instrumentem
wykorzystywanym przez średnie szkolnictwo techniczne (na
przykład szkoły geodezyjne), a za granicą — nawet ogólno
kształcące. Wydaje się, że jest to odbiciem zwiększającej
się roli informacyjnej zdjęć lotniczych, które podobnie jak
mapy stają się coraz powszechniejszym środkiem przekazu
informacji o powierzchni ziemi.
W chwili obecnej, według szacunku International Insti
tute for Aerial Survey, istnieje na świecie (bez ChRL)
ponad 20 firm zajmujących się produkcją stereoskopów.
Roczna produkcja tych instrumentów wynosiła w 1966 r.
około 5000 sztuk. Produkowane obecnie stereoskopy zwier
ciadlane można podzielić na cztery zasadnicze grupy:
1. Stereoskopy o uproszczonej konstrukcji — do użytko
wania w terenie.
2. Standardowe stereoskopy lustrzane.
3. Stereoskopy o konstrukcji ulepszonej i zwiększonym
wyposażeniu.
4. Stereoskopy specjalne.
Rozwój fotointerpretacji oraz powszechne stosowanie zdjęć
lotniczych w czasie prac terenowych zmusiły konstruktorów
do opracowania odpowiednich stereoskopów, które można
by z powodzeniem użytkować w terenie. Niemal wyłączne
stosowanie w krajach zachodnich zdjęć lotniczych formatu
23X23 cm sprawia, że stereoskopy kieszonkowe nie znaj
dują większego zastosowania w praktyce, z uwagi na duże
trudności przy obserwacji powierzchni całego zdjęcia. Cho
dziło więc o skonstruowanie stereoskopu zwierciadlanego
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umożliwiającego obserwację całego zdjęcia, który by jed
nocześnie odznaczał się mocną konstrukcją, niewielkim cię
żarem i łatwością użytkowania w różnych warunkach te
renowych.
Jednym z najbardziej popularnych stereoskopów tego typu
jest, wyprodukowany przez Tokyo Optical Co. Ltd. stere
oskop TOKO Model U. Ten stosunkowo mały, zwarty i lek
ki instrument, oparty na trzech nóżkach, pozwala na ob
serwację zdjęć aż do wspomnianego wyżej formatu
23X23 cm. Odznacza się prostą konstrukcją, łatwością mon
tażu i demontażu. Przy powiększaniu równym Ix pozwala
na obserwację modelu o wymiarach 20,0X14,5 cm. Warto
również zaznaczyć, że cena tego stereoskopu jest stosun
kowo niska — nieco ponad 100 $ US.
Do tej grupy należy również radziecki połowy stereoskop
zwierciadlany SP-2.
Najbardziej rozpowszechnione są stereoskopy zaliczane do
drugiej grupy. Wśród niemal 24 typów stereoskopów tej
grupy, reprezentujących wszystkie firmy świata, znajduje
się, produkowany przez Polskie Zakłady Optyczne, stere
oskop zwierciadlany SLS-2. Do grupy tej należą również
radzieckie stereoskopy lustrzane LZ i ZLS-1.
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Stereoscop Topcon, firmy TOKO Tokyo Optical Co, Ltd. Japonia

I

Stereoskop SLS-2 — produkcji PZO
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Ciekawsze rozwiązania konstrukcyjne w tej grupie ste
reoskopów mają między innymi: Stereopantometr firmy
C. Zeiss — Jena, stereoskop OV — produkowany przez
firmę Zeiss Aerotopo, stereoskop ED-3 francuskiej firmy
Morin, japoński Topcon, ST-4 Wilda, szwedzki Nife, ho
lenderski ODSS oraz stereoskop firmy angielskiej Hilger
and Watts Ltd.
Stereopantometr jest to stereoskop zwierciadlany połą
czony ze Stereomikrometrem za pomocą urządzenia równo
ległego prowadzenia. Pozwala na opracowywanie zdjęć do
formatu 30X30 cm. Skrzynka transportowa służy jedno
cześnie jako stolik oświetleniowy. Stereoskopowe pole wi
dzenia bez nasadki wynosi 18X18 cm. Przy użyciu nasadki
średnica pola widzenia wynosi 55 mm.
Nieco innym rozwiązaniem konstrukcyjnym charaktery
zuje się stereoskop OV, produkowany przez Zachodnioniemiecką firmę Zeiss-Aerotopo. Do ciężkiej metalowej płyty
przymocowane są dwie prowadnice z lustrami, połączone
mostkiem zawierającym układ pryzmatów oraz lunetki da
jące 4χ powiększenie. Stereoskop wyposażony jest w lampę
oświetleniową i płytę magnetyczną służącą do montowania
zdjęć. Brak nóżek w tym stereoskopie znacznie ułatwia
pracę na zdjęciach.
Stereoskopem, który coraz śmielej wkracza na rynek
światowy, jest japoński Topcon Mirror Stereoscope. Rozwią
zaniem konstrukcyjnym przypomina on bardzo stereoskop
Wilda ST-3, różni się tylko składanymi nóżkami i specjal
nymi uchwytami ułatwiającymi przenoszenie przyrządu.
Stereoskop wyposażony jest w soczewki dające l,8χ po
większenie przy polu widzenia 170 mm i lunetki 3x, dające
obraz o średnicy 70 mm; bądź też 6χ dające obraz o śred
nicy 35 mm. Dodatkowym urządzeniem jest stół do monto
wania zdjęć oraz układ dwóch stalowych prętów umoco
wanych w stosunku do siebie pod kątem prostym, umoż
liwiającym zawieszenie stereoskopu i równoległe jego pro
wadzenie w kierunku osi x i y. Pręty pozwalają na 240 mm
ruch w kierunku x i 150 mm ruchu w kierunku y. Stere
oskop ten zdobywa rynek dzięki stosunkowo niskiej cenie
wynoszącej około 400 $ US.
Poszukiwania rozwiązania problemu wygody kreślenia na
zdjęciach skłoniły konstruktorów francuskiej firmy H. Mo
rin, do opracowania specjalnego zawieszenia, umożliwiają
cego równoległe prowadzenie stereoskopu nad powierzchnią
całego zdjęcia. Zawieszenie to przymocowane jest do płyty
montażowej. Można umocować na nim bądź stereoskop
zwierciadlany, bądź też stereoskop soczewkowy do obser
wacji zmontowanych Stereopletow, tripletów, czy też mul
tipletów. Stereoskop ma też w swym wyposażeniu trójnóg.
Jest jednak mało popularny z uwagi na wysoką cenę, jak
też na małą odporność na drgania w czasie pracy.
Najlepszym, według oceny International Institute for
Aerial Survey, jak również najdroższym stereoskopem z
tej grupy jest najnowszy model stereoskopu Wilda ST-4.
Jest to stereoskop szerokokątny, pozwalający przy powięk
szeniu lχ, na otrzymanie modelu przestrzennego o wymia
rach 18X23 cm. Na podkreślenie zasługuje fakt zastoso
wania pomysłowych ochron luster, które uniemożliwiają
dotknięcie ich powierzchni. W celu umożliwienia obserwacji

nia

Stereoscop ED3 z ramieniem do zawieszenia. Producent firma
H. Morin — Francja

zdjęć większego formatu stereoskop został zaopatrzony w
specjalny statyw. Do wyposażenia stereoskopu należą po
nadto lunetki o powiększeniu 3x i 8x.
Na uwagę, z racji odmiennego rozwiązania konstrukcyj
nego, zasługuje szwedzki stereoskop Nife Sterant. Ten zu
pełnie inny w swym wyglądzie stereoskop pozwala na ob
serwację zdjęć przy powiększeniu l,5χ i 4,0χ. Lustra i pryz
maty są szczelnie obudowane aluminiową pokrywą, za
mkniętą od spodu szklaną szybą. Uniemożliwia to dotykanie
optycznych urządzeń instrumentu. Stereoskop wyposażony
jest w specjalną lampę oświetlającą zdjęcia.

Stereoskop ST 4 firmy Wild — Szwajcaria

Zbliżonym do stereoskopu Nife Sterant jest holenderski
ODSS (Old Delft Scanning Stereoscope). W szczelnie obu
dowanej pokrywie znajdują się lustra i pryzmaty, a także
układ soczewek pozwalający na zmianę powiększenia ob
serwowanego obrazu. Stereoskop, dzięki obrotowym lustrom
i pryzmatom, pozwala na obserwację poszczególnych części
zdjęcia bez potrzeby zmiany położenia zdjęć czy też stereo
skopu. Rozwiązanie konstrukcyjne stereoskopu umożliwia
dwóm obserwatorom oglądanie tego samego obrazu przy
użyciu dwóch stereoskopów jednocześnie. Orientacji zdjęć
w tym przypadku dokonuje się również systemem obroto
wych pryzmatów. Zespołowa obserwacja ma duże zalety,
szczególnie w dydaktyce oraz w pracach badawczych, pod
czas jednoczesnej interpretacji danego terenu, czy zja
wiska, przez różnych specjalistów.

Na uwagę zasługuje również angielski stereoskop firmy
Hilger and Watts Ltd., z uwagi na zastosowanie w nim
innego sposobu pomiaru paralaksy. Zamiast zwykłego stereomikrometru, którego szklane płytki mają bezpośredni
kontakt ze zdjęciami, zastosowano tu dwie plamki świetlne
o średnicy 0,25 mm, które obserwator widzi poprzez op
tyczny system stereoskopu. Urządzenie z lewą żaróweczką
posiada ruch prostopadły do bazy zdjęć (w celu uniknięcia
paralaksy y), prawe natomiast, wyposażone w śrubę mikrometryczną w kierunku x, dla pomiaru paralaksy podłużnej.
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Do stereoskopów o zwiększonych możliwościach pomiaro
wych należą również radzieckie stereoskopy, opracowane
przez F. W. Drobyszewa. Są to: stereoskop pomiarowy SID
oraz stereoskop fotointerpretacyjny D-2. Pierwszy z nich
posiada ruchomą karetkę ze zdjęciami, przesuwaną w kie
runku osi X, oraz umocowany nad karetką binokularny
mikroskop, przesuwany w kierunku y. Prawe zdjęcie po
siada urządzenie do niezależnego przesuwu przy pomiarze
paralaksy x, zaś lewe — urządzenie do przesuwu zdjęcia
w kierunku osi y. Oba zdjęcia mogą być również regulo
wane ruchem obrotowym. Wymienne obiektywy umożli
wiają obserwację zdjęć w trzech powiększeniach: 2×, 3,5x
oraz 7,5x, przy polach widzenia o średnicy odpowiednio:
75' mm, 60 mm i 25 mm. Pomiaru paralaksy dokonuje się
za pośrednictwem plamki świetlnej przy dokładności od
czytu ± 0,01 mm.
Stereoskop fotointerpretacyjny D-2 posiada układ optycz
ny dający 4χ powiększenie przy polu widzenia 0 średnicy
50 mm. Zdjęcia umocowane są w specjalnych uchwytach.
Sam stereoskop może być przesuwany na rolkach w kie
runku y. Pomiarów paralaksy dokonuje się za pomocą stereomikrometru.
Do drugiej grupy stereoskopów zaliczyć należy również
nowo skonstruowany w XTC (Delft — Holandia) przyrząd
0 nazwie ITC Stereoscaner. Stereoskop ten został zbudo
wany specjalnie dla szkolenia fotointerpretatorów. Przy
rząd charakteryzuje się układem optycznym 0 powiększe
niu 2χ oraz polem widzenia 0 średnicy 100 mm. Przesunię
cia w kierunku osi x są dokonywane za pośrednictwem
ruchomej podstawy zdjęcia, zaś w kierunku osi y przez
ruch luster. Oba ruchy są sterowane przez pokrętła umiesz
czone na przedniej ścianie stereoskopu. Ciekawy jest nie
wątpliwie fakt, że stereoskop nie posiada żadnego urzą
dzenia do pomiarów paralaksy podłużnej. Jest to zgodne
z przyjętą przez wykładowców ITC zasadą, która głosi, że
w pierwszym etapie szkolenia istotne jest poznanie samego
modelu oraz szczegółów topograficznych.

poziomo, druga zaś — nachylona pod kątem 40®. Nad des
kami umocowany jest na ramie nośnej stereoskop, który
składa się z binokularnego układu soczewek i pryzmatów
Pentagonalnych, które mają za zadanie skierowanie promie
ni w kierunku pola obserwacyjnego na deskach, to znaczy
odchylenie jednego kierunku promieni 0 40° w kierunku
y, a nie przerzucanie promieni na lustra w kierunku x,
jak to ma miejsce w stereoskopie lustrzanym.
Obserwacja obu szeregów zdjęć przesuniętych względem
siebie w kierunku y pozwala na oglądanie modelu prze
strzennego 0 wymiarach 15X23 cm. Przesuwając ramię noś
ne stereoskopu, przy poprawnie zorientowanym układzie
szeregów zdjęć, można obserwować cały ciąg złożony z 8
modeli zdjęć.
Trzecią grupę stereoskopów lustrzanych stanowią stere
oskopy charakteryzujące się zwiększonym wyposażeniem.
Do tej grupy należą, produkowane przez Zeiss-Aerotopo
Stereopret i Stereotop, które są już autografami trzeciego
rzędu.
Stereopret składa się ze stereoskopu OV, wózka zao
patrzonego w urządzenie do równoległego prowadzenia oraz
pantografu. Zdjęcia umieszcza się pod szklaną płytą znaj
dującą się na wózku. Stereoskop, Stereomikrometr i urzą
dzenie oświetleniowe są nieruchome, matomiast obserwacje
całego Stereomodelu umożliwia ruch wózka, który, przeno
szony przez pantograf na ołówek, pozwala na jednoczesne
kreślenie interpretowanych elementów.
Stereotop — zamiast powszechnie używanego stereomikrometru posiada płytkę z wygrawerowanymi znaczka
mi pomiarowymi, między którymi odległość jest stała. Płyt
ka ta przylega bezpośrednio do zdjęć. Pomiar paralaksy jest
możliwy dzięki zmianie położenia prawego zdjęcia wzglę
dem lewego. Stereoskop zaopatrzony jest w urządzenia
korekcyjne, które uwzględniają elementy orientacji ze
wnętrznej i pozwalają na przetwarzanie rzutu środkowego
na ortogonalny. Zastosowanie Stereotopu w pracach fotoInterpretacyjnych umożliwia rysowanie interpretowanej
treści zdjęć w żądanej skali, z zachowaniem kartometryczności opracowania. Innymi zaletami tego instrumentu są:
niewielkie wymiary, duża wydajność pracy i stosunkowo
niska cena.
Czwartą grupę stereoskopów stanowią konstrukcje, które
zostały opracowane dla specjalnych celów fotointerpretacyjnych. Są to stereoskopy charakteryzujące się dużymi
powiększeniami obrazu, a co najważniejsze łatwą i ciągłą
zmianą skali powiększenia, co uzyskano dzięki konstrukcji
obiektywu typu „zoom”. Jako drugą cechę, ale występu
jącą nie u wszystkich modeli, należy wymienić zwiększoną
dokładność odczytu wartości paralaks.

Stereoskop ZOOM 95 — firmy Bausch i Bomb — USA

Ostatnią nowością w dziedzinie stereoskopów jest stere
oskop szeregowy Wild ST-10, opracowany według patentu
Kalevi Eranti. Podstawową jego zaletą jest ciągły obraz
stereoskopowy modelu złożonego z 8 kolejnych zdjęć.
Po przeprowadzeniu obserwacji za pomocą stereoskopu
szeregowego potrzebne jest specjalne przygotowanie zdjęć
pochodzących z nalotu szeregowego 0 pokryciu podłużnym,
co najmniej 500∕o. W tym celu kolejne zdjęcia rozcina się
wzdłuż linii ograniczających model stereoskopowy, a na
stępnie montuje się dwa szeregi. Oba ciągi zdjęć układa
się na podłużnych deskach, z których jedna ułożona jest

44

Stereomikroskop ZOOM 95 firmy Bausch i Lomb — USA

Do grupy czwartej zaliczamy Interpretoskop firmy C.
Zeiss-Jena oraz wysokiej jakości stereoskopy firmy Eiausch
i Lomb (USA).

Interpretoskop stanowi połączenie przeglądarki
do zdjęć pojedynczych lub ciągłych z rolki o szerokości do
30 cm, przystosowanej do oglądania w świetle odbitym lub
przechodzącym, oraz stereoskopu z wymiennymi układami
optycznymi, dającymi powiększenie w zakresie od 2 do 6x
oraz od 5 do 15x. Średnica pola obserwacji wynosi odpo
wiednio od 100 do 13 mm. Zdolność rozdzielcza w płasz
czyźnie obrazu wynosi 13. linii/mm przy powiększeniu 2χ,
40 linii/mm, przy powiększeniu 6x oraz 100 linii/mm przy
powiększeniu 15x. Niezależny układ regulacji optycznej
obiektywów oraz oświetlenie obrazów umożliwiają wyrów
nanie skali zdjęć, jak też i jasności obrazów. Przesunięcia
obrazów zdjęć w kierunku Xiy dokonuje się przez ruch
obiektywów. Zakres tych ruchów wynosi: w kierunku x
240 mm oraz y — 300 mm. Zakres pomiaru wartości paraIaks na mikrometrze wynosi dla x od 90 do 310 mm, zaś
dla y ± 65 mm.
Interpretoskop posiada znaczne wymiary: 1000 X 700 X'
X 1284 mm oraz wagę 176 kg, co czyni go instrumentem
trudno przenośnym i zajmującym dużą powierzchnię. Przy
swojej wysokiej cenie interpretoskop nie umożliwia żadnego
mechanicznego rejestrowania szczegółów czy' elementów li
niowych, obserwowanych na zdjęciach. Wszystkie adnotacje
na zdjęciach muszą być dokonywane ręcznie, co automatycz
nie niweluje dokładność odczytu uzyskaną przez układy op
tyczne.
Stereoskopy budowane przez firmę Bausch i Lomb służą
do uzyskiwania znacznych powiększeń. Firma produkuje
4 podstawowe typy:
— Zoom Stereoskop 70 przeznaczony do obserwacji
zdjęć wykonanych na taśmie o szerokości 70 mm lub
35 mm. Romboidalne ramiona wyposażone w pryzmaty
posiadają odstęp od 35 do 105 mm. Zakres powiększenia
wynosi od 7 do 60x z wymianą soczewek 10x i 20x.
— Zoom Stereoskop 95 jest przeznaczony do ob
serwacji zdjęć formatu 9X9 cali. Zakres powiększenia od
2,5 do 40χ.
— Stereomikroskop stanowi -połączenie dwóch
mikroskopów wyposażonych w obiektywy typu zoom.
Przyrząd został specjalnie zbudowany do badania detali
zdjęć formatu 70X100 mm. Daje on powiększenia w za
kresie od 13 do 200x.
— Stereoskop uniwersalny został skonstruowa
ny w celu umożliwienia obserwacji zdjęć o różnych for
matach w różnym powiększeniu. Przyrząd składa się z układu optycznego w postaci dwóch obiektywów mikrosko
powych typu zoom oraz trzech wymiennych ramion romboi
dalnych o różnych układach soczewek. Całość daje możli
wość zmian powiększenia w zakresie od 3 do 120x. Ma
ksymalne rozstawienie ramion romboidalnych wynosi po
nad 400 mm, minimalne zaś 74 mm przy powiększeniach
w przedziale od 3 do 12,9χ oraz 38 mm w przedziale po
większenia 7 do 120x.
Powszechne zastosowanie w laboratoriach fotointerpretacyjnych zyskały głównie stereoskopy grupy II i III. Wiąże
się to głównie z ceną i większą prostotą budowy. Stere
oskopy obu wymienionych grup są również najpowszech
niejsze w instytucjach naukowych prowadzących szkolenie
fotointerpretacyjne.

Badania przydatności i jakości stereoskopów
W International Institute for Aerial Survey (ITC) opra
cowano specjalny test, któremu poddawane są różne stereo
skopy w celu stwierdzenia ich walorów. Wśród przebada
nych tam stereoskopów nie figuruje jednak polski stereo
skop SLS-2.
Poniżej zamieszczono opracowane w ITC warunki, jakim
powinny odpowiadać stereoskopy bardzo dobre.
Z rozmów z pracownikami ITC, jak również na podsta
wie własnych doświadczeń z pracy naukowej i dydaktycznej
autorzy pozwalają sobie zasugerować pewne uwagi odnoś
nie do warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać
nowoczesny stereoskop lustrzany.
Powinien więc być to przyrząd o trapezowych lustrach,
które dość znacznie zwiększają pole widzenia. Lustra mu
szą być zawieszone dość wysoko nad powiedzchnią stołu,
tak aby nie utrudniały kreślenia na zdjęciach. W przypad
ku gdy stereoskop zaopatrzony jest w nóżki — rozstaw
między nimi powinien wynosić odpowiednio w kierunku x—
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Pole widzenia 2 (w radianach)
Powiększenie minimalne (M min)
Powiększenie maksymalne (M max)
Stosunek M max : M min
Obserwowana powierzchnia zdjęcia
(w procentach zdjęcia 23×23 cm)
przy M min
przy M max
Baza po stronie obrazowej i zakres jej
zmian (w mm)
Baza po stronie przedmiotowej (w cm)
Obserwacja zdjęć jest możliwa dzięki
równoległemu przesuwaniu:
Średnica źrenicy wyjściowej (w mm)
Zakres regulacji ostrości obrazu
Położenie lunetek (kąt z płaszczyzną
poziomą a)
Wysokość lunetek ponad stołem (w cm)
Ogniskowanie lunetek (ilość ruchów)
Zmiana powiększenia (ilość ruchów)
Wolna przestrzeń na stole:
— między nóżką a osią optyczną
— między lustrem a zdjęciem
Stabilizacja przeciw wibracji
Wyposażenie w nóżkę do poziomowa
nia
Ochrona przeciw dotykaniu luster
Rozwiązanie konstrukcyjne
Części zapasowe
Inne urządzenia (np. podpora)
Jakość opakowania

Stereoskopy
bardzo
dobre
-0,9
0,8-1,0
3-4
2-3

∣

dobre

słabe

0,7-0,9
1,0-1,5
4-6
3-4

<0,7
0,6-0,8
>6
4-6

>60%
>10%

30-60%
2-10%

<30%
<2%

65±10
>25

64±8
21-25
osi Optvcznych
4-5
±5

64±5
<21
stereoskopu
2-3
5

40-50°
*=«32
1
1

30-60=
zależy od a

70’

2

2
3

26 cm
15 cm

26-23
10-15

23
10

zdjęć
3-4
±6

68 cm i 26 cm w kierunku y. Wskazane jest, aby stereoskop
był zaopatrzony w masywny statyw do zawieszania układu
optycznego, gdyż przy długotrwałej pracy laboratoryjnej
nóżki znacznie utrudniają kreślenie na zdjęciach.
Ważna jest również sprawa kąta, pod którym obserwuje
sią model stereoskopowy. W wielu przypadkach właściwa
ocena modelu jest łatwiejsza do wykonania, gdy obserwację
prowadzi się pionowo z góry. Jednak jest to pozycja nie
wygodna dla obserwatora. Dlatego stereoskop powinien być
wyposażony w taki nośnik lunetek, aby obserwację modelu
można było prowadzić pionowo z góry bądź też pod kątem
około 60°.
Ponieważ stereoskop lustrzany jest wykorzystywany co
raz częściej w pracach dydaktycznych, ważne staje się
takie rozwiązanie konstrukcyjne, aby przy jego przenosze
niu czy przesuwaniu nie zachodziła możliwość dotykania
luster.
Potrzeby rynku krajowego i zagranicznego w zakresie
stereoskopów będą na pewno wzrastały, co powoduje ko
nieczność uważnego śledzenia postępu technicznego w roz
wiązywaniu problemów konstrukcyjnych nowych stereosko
pów lustrzanych.
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Kilka uwag do artykułu
„Próba podwyższenia dokładności terrofotogrametrycznych pomiarów odkształceń”

W zeszycie nr 8/1969 Przeglądu Geodezyjnego ukazał się
artykuł mgr inż. Sławomira Jungowskiego pt. Kilka uwag
do artykułu „Próba podwyższenia dokładności terrofotogra
metrycznych pomiarów odkształceń”. Nie mogąc zgodzić się
z wieloma uwagami, chciałbym przedstawić swój punkt
widzenia na omówione zagadnienia.
1. Pomiary odkształceń kominów, poza dostarczeniem
danych do oceny ich stateczności, pozwalają rozeznać wpły
wy eksploatacji górniczej. Okresowe pomiary wychyleń ko
minów, służące temu właśnie celowi, wykonuje się obser
wując dwa poziomy komina.
W przypadku, gdy komin gwałtownie zmieni wychylenie
lub osiągnie ono znaczną wartość, sięga się do wykonanych
zdjęć, aby zbadać kształt komina lub jego odkształcenie w
wielu przekrojach — metoda opisana w dyskutowanej pu
blikacji pozostaje nie zmieniona. Należy zaznaczyć, że właś
nie metoda fotogrametryczna pozwala z łatwością wykryć
miejsca przegięć komina, gdyż drogą porównawczego po
miaru na Stereokomparatorze zdjęć dwu dowolnych sta
nów, określić można wielkość, miejsce i moment odkształ
cenia konstrukcji.
2. Autor „Uwag ...” twierdzi, że wzór (1)
Aq
Q =---- cos

∆z

można stosować tylko dla kominów „niskich”, zaś dla „wy
sokich” podaje wzór (2)
dq
O = — cosa

f

Proponowany wzór (2) określa wychylenie na odcinku ob
serwowanym, natomiast wzór podany przeze mnie — wy
chylenie — przeesktrapolowane na całą wysokość komina.
Problem nie leży więc w tym, czy komin jest wysoki czy
niski, ale czy w oparciu o obserwację wychylenia na pew
nym odcinku można wnioskować o wychyleniu całego ko
mina. Jest rzeczą zrozumiałą, że taka ekstrapolacja jest tym
bardziej miarodajna, im większy odcinek był obserwowany.
Pomiar wychylenia wykonuje się zawsze na największym,
możliwym do obserwacji, odcinku. Jednak ze względu na
to, że ekspertyzy mówiące o maksymalnym dopuszczalnym
wychyleniu są opracowywane dla całego komina, zlecenio
dawca takiej ekstrapolacji wymaga, aby określone w ten
sposób wychylenie porównać z wartością ekstremalną.
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Jeśli zaś chodzi o niepraktyczność wzoru (1), to całkowi
tej wysokości komina na ogół nie potrzeba wyznaczać do
datkowo — znana jest ovɪa od chwili jego wybudowania
i operują nią ekspertyzy budowlane.
3. Poważne zastrzeżenia budzi proponowany wzór (5),
określający mową metodę pomiaru opartą na jednej zmien
nej.

*n

Xnl + Xnp

Założona stałość

*i = *11 + Xip
jest nie do przyjęcia, ponieważ:
a) na terenach górniczych znaczne przemieszczenia sta
nowisk w stosunku do fotografowanych na kliszy komi
nów spowodowałyby, że na kolejnych zdjęciach można by
oczekiwać różnych wielkości X1 (w założeniu stałych).
b) pomiar taki wprowadzałby dodatkowy błąd związany
z niedokładnością wprowadzenia zwrotu kamery;
c) pomiar na Stereokomparatorze współrzędnych iłowych
Xntl Xnp (zamiast nie odniesionych do punktu głównego wiel
kości X, mierzonych za pomocą śruby paralaks) .byłby
obarczony dodatkowo błędem wyznaczenia xo, oraz utrud
niony ze względu na ograniczony zasięg śruby paralaks
Stereokomparatora Zeissa 1818 (75 mm);
d) błędy odwzorowane wywołane zwrotem kliszy (nie
dokładne przyleganie do ramki tłowej), niwelujące się przy
porównaniu X1 i Xn danej kliszy, mogłyby wpłynąć w du
żym stopniu na wyniki, przy wykorzystaniu tylko jednej
wartości xn ;
e) X1 jest zmienne na skutek wychyleń komina na wy
sokości dolnego przekroju obserwowanego (o ile nie obser
wuje się go od podstawy).

Korzystając z okazji, chciałbym sprostować tytuł mojego
artykułu, w którym nie wydrukowano na końcu „kominów
przemysłowych”. Być może stało się to przyczyną nieporo
zumienia, w wyniku którego mgr inż. S. Jungowski rozwa
ża poprawki perspektywiczne dla budowli o znacznej sze
rokości (60 mm w skali zdjęcia).

BIULETYN INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII
DODATEK

DO

MIESIĘCZNIKA

ROK XVIX

„PRZE GL ĄD

GEODEZYJNY“

WARSZAWA, STYCZEŃ-LUTY 1970 r.

Nr 1

Mgr inż. TADEUSZ BYCHAWSKI

Wydawnictwa Instytutu Geodezji i Kartografii
Nawiązując do opracowania dr inż. Tadeusza Wyrzy
kowskiego pt. „Działalność wydawnicza Instytutu Geodezji
i Kartografii”, opublikowanego w „Biuletynie Instytutu
Geodezji i Kartografii” nr 6 z 1959 r. (Przegląd Goedezyjny
1959, nr 10), informujemy o treści dalszych zeszytów „Prac
Instytutu Geodezji i Kartografii”, które są podstawową pub
likacją Instytutu.

W 1968 r. Instytut rozpoczął publikację wydawnictwa se
ryjnego pod ogólnym tytułem „System programów maszyny
Geo-2”. W tej serii dotychczas wyszły: nr 1 — Jerzy Gażdzicki: Wykonywanie obliczeń na maszynie Geo-2; Warsza
wa 1968, nr 2 — Janina Deryło-Stępniak: System PGl.
Opis systemu; Warszawa 1968, nr 3 — Janina Deryło-Stęp
niak: System PGl, Instrukcja przygotowania danych; War
szawa, 1968, nr 6 — Witold Gedymin: System PG3. Opis
systemu. Warszawa 1968, nr 7 — Witold Gedymin: System
PG3. Instrukcja przygotowania danych; Warszawa 1968,
nr 8 — Justyna Adamczewska: System PG4. Opis systemu:
Warszawa 1968, nr 9 — Justyna Adamczewska: System PG4.
Instrukcja przygotowania danych; Warszawa 1968, nr 10 —
System pomiarów podstawowych. Red. J. Balcerzak; War
szawa 1968.

W przygotowaniu są zeszyty nr 4 i 5 traktujące o syste
mie PG2 (opis i instrukcja przygotowania danych). Serię
opracowano i wydano w związku z wyposażeniem kilku
przedsiębiorstw geodezyjnych w komputery typu Geo-2.

Tom VIII, zeszyt 1(17)
Julian Radecki — Teoria metody bezpośredniego wyzna
czania różnic długości geograficznych.

Jerzy Bokun — Analiza i wnioski wynikające z wykorzy
stania materiałów grawimetrycznych przy opracowaniu
geodezyjnych pomiarów podstawowych w Polsce.
Jerzy Niewiarowski, Tadeusz Wyrzykowski — Wyznaczenie
współczesnych ruchów pionowych skorupy ziemskiej na
obszarze Polski przez porównanie wyników powtarza
nych niwelacji precyzyjnych.
Jerzy Bokun — Zagadnienie wyznaczenia odstępów geoidy
w Polsce od elipsoidy Krasowskiego biorąc pod uwagę
posiadane materiały astronomiczno-geodezyjne i grawi
metryczne.

Albin Brodowicz — Wzory i tablice pomocnicze do prze
noszenia współrzędnych geodezyjnych na dalekie od
ległości metodą Bessela.
Warszawa, 1961, PPWK.
Tom VIII, zeszyt 2(18)

Jerzy Bokun, Tadeusz Chojnicki — Zagadnienie cechowa
nia grawimetrów w Polsce.

W 1969 r. rozpoczęto wydawanie przeglądu „Express Infor
macja Bibliograficzna”. Jest to dział bibliografii wycho
dzącego od 1956 r. „Informatora Bibliograficznego IGiK”,
wyłączony z niego i przekształcony w miesięcznik „Infor
mator”, ukazuje się nadal jako dwumiesięcznik.

Jerzy Bokun — Cechowanie sieci grawimetrycznej w skali
krajowej w Polsce.

„Prace Instytutu Geodezji i Kartografii”

Tadeusz Wyrzykowski — Zagadnienie projektowania sieci
powtarzanej niwelacji precyzyjnej dla potrzeb badania
współczesnych pionowych ruchów skorupy ziemskiej.

Tom VII zeszyt 2(16)

Tadeusz Wyrzykowski — Wpływ systematycznych piono
wych ruchów skorupy ziemskiej na wyniki i wyzna
czane błędy niwelacji precyzyjnej.

Włodzimierz Ostalski, Jerzy Gazdzicki — Automatyczne ma
szyny cyfrowe i ich zastosowanie w geodezji.
Zbigniew Ząbek, Wanda Dobaczewska — Nawiązanie apa
ratem CzterowahadIowym punktu w Jeleniej Górze do
podstawowej sieci wahadłowej.

Tadeusz Chojnicki — Hipsograficzna metoda sporządzania
mapy grawimetrycznej anomalii Faye’a w terenach gó
rzystych.
Warszawa, 1960, PPWK.

Jerzy Niewiarowski — Projekt sieci powtarzanej niwelacji
precyzyjnej dla badania współczesnych ruchów piono
wych skorupy ziemskiej na obszarze Polski.

Wojciech Krzemiński, Andrzej Uhrynowski, Andrzej Żół
towski — Sieć magnetycznych punktów wiekowych w
Polsce.
Wojciech Krzemiński — Sposoby wykazywania deklinacji
magnetycznej na mapach topograficznych.

Wojciech Janusz — Wyznaczente wszystkich elementów
charakteryzujących zmianę ustawienia teodolitu na sta
nowisku obserwacyjnym.
Anatoliusz Jankowski — Zastosowanie kopii dyfuzyjnej w
geodezji i kartografii.
Warszawa, 1961, PPWK.
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Tom IX, zeszyt 1(19)

Jerzy Gazdzicki — ‘Programy rozwiązywania zadań geode
zyjnych na polskiej uniwersalnej maszynie cyfrowej
UMC 1
Wojciech Janusz — Metody wyznaczania odchyleń osi ob
rotu teodolitu od linii pionu miejsca obserwacji.
Wojciech Janusz — Zagadnienie Indentyfikacji punktów
stałych w sieciach kontrolnych dla pomiarów odkształ
ceń.
Tadeusz Wyrzykowski — Porównanie poziomów dwu daw
nych sieci niwelacji precyzyjnej na obszarze Polski z
poziomem obecnej sieci.
Warszawa, 1962, PPWK.
Tom IX, zeszyt 2(20)

Jerzy Gazdzicki — Rozwiązanie układów równań normal
nych na maszynach elektronowych.
Jerzy Niewiarowski —Ruchy pionowe reperów na głów• nych liniach niwelacji precyzyjnej Górnośląskiego Za
głębia Węglowego w okresie 1955—1958.
Stanisław Kasperek — Osnowa geodezyjna na fotograme
trycznym polu doświadczalnym Instytutu w terenie gó
rzystym (Nowy Sącz — Grybów).
Tadeusz Chojnicki — Cechowanie grawimetru Askania
Gs-Il w oparciu o dwie bazy grawimetryczne.
Wojciech Krzemiński — Izotopy deklinacji w Europie w
latach 1900—1950.
Andrzej Żółtowski — Zmiany wiekowe deklinacji magne
tycznej w Polsce w latach 1957—1961.
Andrzej Uhrynowski — Polowa stacja magnetyczna IGiK,
Rajgród 1959.
Maria Krystyna Szacherska — Porównanie podstawowych
systemów czasu.
Wojciech Janusz — Przyczynek do zagadnienia badania
stałości esi głównej teodolitu.
Warszawa, 1962, PPWK.
Tom X, zeszyt 1(21)

Stanisław Dmochowski — Nowa metoda zewnętrznej orien
tacji pary zdjęć lotniczych na autografach typu Wild A8.
Tadeusz Wyrzykowski — Sposoby geodezyjnego wyznacza
nia współczesnych ruchów pionowych skorupy ziem
skiej.
Jerzy Gazdzicki — Transformacja Helmerta przy różnej do
kładności położenia punktów dostosowania.
Wojciech Janusz — Próby opracowania metody pomiaru
odkształceń wydłużonych budowli przy wykorzystaniu
ciągów poligonowych i specjalnej aparatury pomiaro
wej.
Józef Chwałek — Analiza zniekształcenia bazy początkowej
odcinka triangulacji radialnej spowodowanego błędną
identyfikacją jednego z fotopunktów grupy.
Krzysztof Holejko — Elektroniczny odległościomierz geode
zyjny KG.
Czesław Lipianin — Urządzenie żyroskopowe utrzymujące
w pionie oś optyczną kamery lotniczej.
Warszawa, 1963, PPWK.
Tom X, zeszyt 2(22)

Jerzy Gaździcki — Wyrównanie sieci triangulacyjnych na
maszynach elektronowych.
Jerzy Bokun — Wpływ względnego odchylenia pionu na
wyznaczenie kąta kierunkowego w punkcie triangu
lacyjnym metodą pomiaru azymutu astronomicznego.
Stanisław Dmochowski — Punkty triangulacyjne i inne nieSygnalizowane jako pełnowartościowa osnowa fotogra
metryczna.
Jerzy Bokun — Uwagi o obliczaniu wartości geopotencjalnych.
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Wojciech Krzemiński, Andrzej Uhrynowski, Andrzej Żół
towski — Sieć magnetycznych punktów wiekowych w
Polsce (II).
Andrzej Żółtowski — Metody przygotowania nowego typu
magnetometru BMZ do pomiarów składowej pionowej
Z na terenie Polski.
Wojciech Janusz — Koncepcja łącznego wykorzystania me
tody poligonowej i uszeregowania punktów, dla wyzna
czania odkształceń wydłużonych budowli.
Wojciech Janusz — Wyznaczanie stałych dalmierza nitko
wego dla pomiarów odległości o podwyższonej dokład
ności.
Władysław Dąbrowski — Tablice do obliczania współczyn
nika załamania powietrza (wskaźnika refleksji) dla za
kresu mikrofalowego.
Bronisław Słupeczański — Przyczynek do zastosowania ni
welacji Hiikrobarometrycznej w topografii.
Warszawa, 1963, PPWK.

Tom XI, zeszyt 1(23)

_

Stanisław Kryński — Jerzy Niewiarowski 1899—1963.
Tadeusz Kluss — Transformacje współrzędnych wykonane
na podstawie punktów łącznych.
Zofia Trautsolt — Badanie pionowych przesunięć reperów
niwelacji precyzyjnej na terenie Górnośląskiego Zagłębia
Węglowego w okresie 1949—1958.
Krystyna Podlacha — O przedstawianiu osiedli na mapach
topograficznych z uwzględnieniem związku ze środowis
kiem geograficznym.
Urszula Karaszewska, Alicja Lopatto — O potrzebie
uwzględniania geomorfologii przy przedstawianiu rzeź
by terenu na mapach topograficznych.
Witold Gedymin — Wyrównanie na elektronowej maszy
nie UMC 1 sieci triangulacyjnej zaobserwowanej metodą
kierunkową.
Aleksandra Nowacka-Wypych — Przebieg postępowania
przy opracowaniu aerotriangulacji przestrzennej metodą
St. Dmochowskiego.
Marian Stańczak — Poszukiwania nowych rozwiązań map
plastycznych.
Zbigniew Łażewski — Otrzymywanie masek negatywowych
i diapozytywów tonu pełnego warstwy zrywanej.
Warszawa, 1964, PPWK.
Tom XI, zeszyt 2(24)
Wojciech Krzemiński, Władysław Dąbrowski, Zofia Majdanowa — Pomiary Tellurometrem MRA-I na bazach geo
dezyjnych w Polsce.
Zofia Majdanowa — Nomogramy do obliczenia wskaźnika
refrakcji dla zakresu mikrofalowego.
Andrzej Uhrynowski — O rejestracji zmian pola magnetycz
nego Wariografem Gv 3 w warunkach terenowych.
Aleksandra Nowacka-Wypych — Przebieg postępowa..:a
przy obliczaniu współrzędnych autogrametrycznych
punktów sieci aerotriangulacji przestrzennej (xy) meto
dą St. Dmochowskiego.
Antoni Hartman — Negatywowa warstwa rytownicza
„IGiK”.
Marek Staniewski — Kontrola .radiowa częstotliwości ze
gara kwarcowego oraz projekt odbiornika tranzystoro
wego do porównania wzorca lokalnego z emisją wzor
cową.
Jerzy Szymański — Zmiany treści mapy w czasie.
Wojciech Janusz — Zagadnienie automatycznego wyznacza
nia odkształceń budowli przy pomocy modelu konstrukcji
geodezyjnej w postaci stałej instalacji zespołu urządzeń
pomiarowych.
Warszawa, 1964, PPWK.

UKD 520:338.984.3
NIEMCZYK P. — At the Beginning of the Five Year Plan
1971—1975. — Przegląd Geodezyjny Nr 1/1970.—
On the basis of planned trends of development of national eco
nomy for the years 1971—1975 the author tries to give an initial
picture of the problems facing Polish geodesy and cartography
in the next Five Year Plan.

UKD 528.548:625.78
WRÓBEL A. — Experimental Survey by Aparatus STU-2
to Find out the Route of Underground Installation. —
Przegląd Geodezyjny No 1/1970.—
The author gives the data about the construction and use of the
new Polish transistor electric device STU-2, serving to find out
underground installation for electric current (cables, pipelines).
Trial research showed how useful this aparatus is. The maximum
error in especially unfavourable cases amounts to 37 cm.

UKD 528.414.021
WOLNY B. — Some Aspects of Linear Measurements Accu
racy in Traversing Nets of IV Class. Przegląd Geodezyjny
No 1/1970.—
The author examined the results of catenary taping of 398 legs
of 17 traverses of IV class. These traverses ran over difficult land.
Tlie analysis of obtained accuracy shows that the requirements
of the instruction in ∖force are very high. There is an obvious
need of reducing requirements as to the accuracy of traversing
nets of IV class.

PKD 31.713:528.512
KACZMARCZYK K. — Handy Comparator for Measuring
Tape. Przegląd Geodezyjny No 1/1970.—
The author describes a handy comparator for measuring tape,
very simple in construction and easy to use. Such a comparator
was placed in the pavɪllion of Geodesy Department of the Aca
demy of Mining and Metallurgy in Cracow. It is used, first of all,
for instruction of students.

PKD 528.521.83:624.057
LisIEWICZ ST. — Research of Possibilities of Using a
Two- Sided Optical Plummet, LOT II, in Surveying Con
nected with Industrial Buildings. — Przegląd Geodezyjny
No 1/1970,—
Research carried on by the author on the possibilities of using
a common optical plummet, LOT 1I, showed that it may by
applied to surveying connected with industrial buildings not higrer
than 11 storeys.

UKD 528.521(091)(438)
SAWICKI K. — General J. KoinarzewskPs Mining Pro
tractor — Przegląd Geodezyjny No 12/1969.—
The author tells the life story of John Komarzewski, general of
the period of Enlightonment, " Councellor of King Stanislaus Po
niatowski. The constructor of the graphometer — an angle
measuring instrument, destined to measure angles in mining and
invented by Komarzewski, is described here in full details.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierp
nia 1869 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
bezpieczeństwa pożarowego w , podziemnych zakładach
górniczych (Dziennik Ustaw nr 24/69-176).

Norma branużowa nr 69/7322-01 „Papiery do maszyn biu
rowych do pisania i powielania” — ustanowiona 21 kwiet
nia 1969 r. obowiązuje od 1 stycznia 1970 r. (Monitor Pol
ski nr 27/69-217).

Normy branżow-2 nr 69/8782-01 „Znaki geodezyjne — Be
tonowe elementy” — ustanowiona 2 czerwca 1969 r. —
obowiązuje od 1 stycznia 1970 r., norma Nr 69,8771-14”
„Sprzęt geodezyjny — Żabki niwelacyjne” — ustanowiona
2 czerwca 1969 r. — obowiązuje od 1 stycznia 1970 r. (Mo
nitor Polski nr 27/69-218).

Uchwała nr 10 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca
1969 r. — w SpraJwie projektowania inwestycji (Monitor
Polski nr 28/69-220).
Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 23 czerwca 1969 r. w sprawie szczegółowych zasad
przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyż
szych (Monitor Polski nr 29/69-221).

Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar
z dnia 7 Iipca 1969 r. w sprawie ogłoszenia przepisów i in
strukcji o narzędziach pomiarowych (Monitor Polski nr
31/69-235).
Obwieszczenie podane zostało do wiadomości i wydania
między innymi !następujących ¡przepisów i instrukcji o na
rzędziach pomiarowych:
a) przepisy o wstęgowych przymiarach stalowych — ru
letkach z dnia 25 lutego 1969 r. (patrz Dziennik Urzędowy
CUJiM nr 7/69-3.1402/2),
b) przepisy o metalowych sztywnych przymiarach linio
wych 1 m i 2 m (patrz Dziennik Urzędowy CUJiM nr
8/69-3.15/3.6).
Zebrał i ułożył: Mgr inż. W. Barański

Dekret z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie
geodezyjnej i kartograficznej (Dziennik Ustaw nr 25/56 —
115)

Ustawa z 13.VÍ.1956 r. jest kolejnym, trzecim od 1945 r.,
źródłowym przepisem prawa w zakresie geodezji i karto
grafii.
Pierwszym — był dekret z 30.ΙΠ.1945 r. o pomiarach
kraju i organizacji miernictwa (Dziennik Ustaw nr 11/45 —
58), stanowił on o utworzeniu Głównego Urządu Pomia
rów Kraju, którego celem było sporządzenie jednolitej mapy
gospodarczej państwa1), stale aktualizowanej jako podsta
wy do:
a) planowania gospodarczego i administracyjnego,
b) prowadzenia ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów,
c) opracowywanie map specjalnych2).
Główny Urząd posiadał swoje organa terenowe w woje
wództwach, powiatach miejskich i wiejskich, a także mogły
być organizowane komórki geodezyjne przy zarządach
miast nie wydzielonych z powiatów (patrz Dziennik Ustaw
nr 18/45 — 102 oraz nr 20/45 — 112). Resortowa służba geo
dezyjna utworzona została w Ministerstwie Rolnictwa, Mi
nisterstwie Komunikacji oraz w Ministerstwie Leśnictwa.
Ta zwarta i jednolita struktura organizacyjna państwo
wej służby geodezyjnej została naruszona w sposób zasad
niczy drugim dekretem z dnia 24 kwietnia 1952 r. — o pań
stwowej służbie geodezyjnej (Dziennik Ustaw nr 24/52 —
162).
C. d. n.
Zebrał i ułożył: mgr inż. W. Barański
') Według dzisiejszej terminologii ,,mapy zasadniczej”.
:) Patrz art. 1 i art. 2 dekretu z 30.III.1945 r.

Z

Plan tematyczny czasopisma „Przegląd Geodezyjny"
na rok 1970
I. Zagadnienia o charakterze ogólnym:

1. Wpływ uchwał V Zjazdu, II i IV Plenum KC PZPR
oraz uchwały Rady Ministrów z 28.IV.1969 r. w sprawie
założeń rozwoju gospodarczego i społecznego kraju w
latach 1971—1975 na kształtowanie się prac geodezyj
nych w 1970 r.
2. Perspektywy i kierunki rozwoju geodezji i kartografii
i ich realizacja na tle zamierzeń inwestycyjnych przy
szłego planu 5-letniego i kluczowych problemów tech
nicznych tego planu.
3. Zwiększenie efektywności badań naukowych i postępu
technicznego w geodezji i kartografii.
4. Postęp techniczny, racjonalizacja i wynalazczość a za
gadnienia technologii w dziedzinie geodezji i karto
grafii.
5. Organizacja i ekonomia pracy przedsiębiorstw geode
zyjnych i kartograficznych.
6. Narady i dyskusje dotyczące geodezji i kartografii
przed VI Kongresem Inżynierów i Techników Polskich
w Poznaniu.
7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr geodezyj
nych i kartograficznych.
8. Wydajność i jakość prac geodezyjnych i kartograficz
nych oraz poziom nowoczesności ich produkcji.
9. Bezpieczeństwo i higiena prac geodezyjno-kartograficz
nych.
10. Geodezja i kartografia w okresie 25-lecia PRL, ze szcze
gólnym uwzględnieniem reformy rolnej, osadnictwa i
rozwoju Ziem Zachodnich i Północnych.

II. Ogólne zagadnienia nauki i techniki geodezyjnej, foto
grametrycznej i kartograficznej
1. Kierunki rozwoju prac naukowo-badawczych w dzie
dzinie geodezji i kartografii.
2. Zagadnienia geodezji satelitarnej i geofizyczne prob
lemy geodezji.
3. Modernizacja, konserwacja i wykorzystywanie podsta
wowych osadów geodezyjnych.
4. Instrukcje techniczne i wpływ ich treści na jakość prac
geodezyjnych.
5. Mechanizacja i automatyzacja pomiarów, obliczeń
i kartowania:
a) dalmierze elektromagnetyczne, ich konstrukcja, ty
py, dokładność i zastosowanie w sieciach triangula
cyjnych i osnowach fotogrametrycznych,
b) elektroniczne maszyny cyfrowe i ich typy specjalis
tyczne,
c> programowanie obliczeń dla maszyn elektronicznych,
d) automatyzacja kartowania,
e) opracowanie fotogrametryczne w różnych skalach
i wykorzystanie ich dla potrzeb gospodarczych,
f) zagadnienie tak zwanej reprodukcji „małonakładowej” map.
6. Instrumentoznawstwo.
7. Pokrj7Cie kraju mapą topograficzną i mapą zasadniczą
i aktualizacja tych map.
8. Mapy w małych skalach, atlasy i mapj· szkolne, itp.
9. Archiwizowanie materiałów geodezyjnych i kartogra
ficznych; wprowadzenie techniki mikrofilmowej.

III. Geodezja i kartografia w gospodarce miejskiej
1. Osnowy geodezyjne miast, ich projektowanie, realiza
cja i konserwacja.
2. Tematyczne mapy miejskie, ich skale, treść, redakcja
i aktualizacja; przeskalowanie i reprodukcja map.
3. Ewidencja gruntów i budynków i utrzymywanie tej
ewidencji w stanie aktualności.
4. Ewidencja urządzeń pod- i nadziemnych i ich lokali
zacja.
5. Kształtowanie struktury terenowej miast, zagadnienie
interpretacji map i planów. Analizy i bilanse tere
nów uzbrojonych.

6. Geodezyjne opracowanie szczegół owj7ch i realizacyjnych
planów zagospodarowania przestrzennego.
7. Geodezyjna obsługa inwestycji i budowli komunalnych.
8. Zastosowanie terrofOtogrametrii w budownictwie miej
skim, ze szczególnym uwzględnieniem badań odkształ
ceń.
9. Wzorcowy atlas map miejskich.

IV. Geodezja i kartografia w gospodarce rolnej
1. Geodezyjne urządzanie terenów rolnych, analiza i oma
wianie ciekawszych rozwiązań:
a) Scalenie i wymiany gruntów, założenia i kierunki
tych prac, ich strona techniczna i prawna, metody
ka i organizacja wykonawstwa oraz efektywność gos
podarcza rozwiązań;
b) Omówienie ciekawszych rozwiązań technicznych w
pracach przy scalaniu i wymianie gruntów oraz oce
na wyników doświadczeń i trudności pierwszego ro
ku pracy przy scalaniu i wymianie gruntów.
2. Badania naukowe z zakresu geodezji urządzeniowo-rolnej, wdrażanie osiągnięć tych badań i postępu tech
nicznego do prac przy scaleniu i wymianie gruntów.
3. Prowadzenie ewidencji gruntów.
4. Ochrona użytków rolnych i ich pełne racjonalne za
gospodarowanie i wykorzystanie.
5. Kartografia gleb: metodyka, organizacja i technologia,
sporządzanie map glebowo-rolniczych. Treść i forma
tych prac, ich przeznaczenie i wykorzystanie dla po
trzeb produkcji rolniczej.
6. Problematyka prawna związana z władaniem gruntami
i jej wpływ na wykonywanie urządzeń rolnych.
7. Programowanie i normowanie prac geodezyjno-urzą
dzeniowych.
8. Problemy współpracy geodety-urządzeniowca rolnego ze
specjalistami innych dziedzin jak: planiści, ekonomiści,
agronomowie, melioranci, architekci itp.
9. Zagadnienia szkolenia kadr geodezyjno-urządzeniowców rolnych, programy nauczania, praktyk i stażu
młodzieży, pogłębienie znajomości problematyki planis
tycznej i ekonomicznej u geodetów urządzeniowcó-w rol
nych.
V. Geodezja i kartografia w górnictwie, przemyśle, budow
nictwie, komunikacji, leśnictwie i innych dziedzinach
gospodarki narodowej

(na przykład: zagadnienie szkód gorniczj7ch, zastosowa
nie fotogrametrii w górnictwie odkrywkowym, ewiden
cja i lokalizacja urządzeń podziemnych, montaż i od
kształcenia budowli inżynierskich, zagadnienie ruchu
ciężkich maszyn i urządzeń przemysłowych, regulacja
torów w kolejnictwie itp.).

VI. Różne zagadnienia Ogolnozawodowe
1. Słownictwo geodezyjne, fotogrametryczne i kartogra
ficzne.
2. Recenzje książek i czasopism z dziedzinj7 geodezji, fo
togrametrii i kartografii.
3. Dokumentacja, informacja naukowo-techniczna i eko
nomiczna, biblioteki i bibliografia.
4. Materiały z historii geodezji i kartografii.

VII. Z działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich
1. Praca i działalność kół zakładowych, zarządów oddzia
łów i Zarządu Głównego SGP.
2. Konferencje naukowo-techniczne, krajowe i zagra
niczne.
3. Komisje główne SGP.
4. Korespondencja z terenu, reportaże, wywiad>7 i konkursy.
5. Kronika młodych geodetów.

Konkurs Fotograficzny
„GEODEZJA W FOTOGRAFII"
Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Geodezja w fotografii”

Konkurs objęty niniejszym regulaminem organizowany
jest przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich, w roku odbywania się zjazdu delegatów SGP, z ini
cjatywy i przy współudziale Stoleczno-Wojewodzkiego
Oddziału SGP — jako konkurs otwarty o zasięgu ogólno
krajowym.
1. Tematyka prac

Tematem zdjęć fotograficznych objętych konkursem jest
praca geodety wykonywana dla potrzeb różnych dziedzin
gospodarki narodowej jak: rolnictwo, gospodarka komu
nalna, leśnictwo, wodne melioracje, górnictwo, budownic
two, komunikacja i inne z zakresu pomiarów podstawo
wych, prac fotogrametrycznych, topograficznych i karto
graficznych oraz pomiarów szczegółowych.

2. Uczestnictwo w konkursie
2.1. W konkursie mogą brać udział fotoamatorzy, będący
członkami SGP, zatrudnieni w zakładach pracy, bądź eme
ryci oraz studenci wydziałów geodezyjnych wyższych
uczelni i uczniowie techników geodezyjnych. Osoby wcho
dzące w skład sądu konkursowego nie mogą brać udziału
w konkursie.
2.2. Uczestnik konkursu może nadesłać do 10 fotogra
mów, opracowanych dowolną techniką fotograficzną, do
tychczas nie nagrodzonych. Fotogramy mogą obrazować
tematy oderwane lub dowolnie obrany przez autora proces
produkcyjny.
2.3. Fotogramy powinny mieć w zasadzie format
30 X 40 cm. Dopuszcza się również format 18 X 24 cm
i maksymalny 50 X 60 cm.
3. Sposób i termin nadsyłania prac konkursowych

3.1. Fotogramy powinny być nadsyłane w zaklejonej
kopercie, opatrzonej godłem oraz napisem: Konkurs Foto
graficzny — Geodezja w Fotografii i zawierającej:
a) fotogramy z podanym na odwrocie godłem i tytułem,
nadanym zdjęciu przez autora,
b> wykaz fotogramów według tytułów,
c) zaklejoną kopertę zawierającą godło, imię, nazwisko
i adres uczestnika konkursu oraz nazwę koła SGP, któ
rego uczestnik jest członkiem, a dla osób nie zrzeszonych
w kole bądź należących do koła terenowego (międzyzakła
dowego) — również nazwę zakładu pracy.
3-2. Przekazanie prac konkursowych dokonuje się za
pośrednictwem poczty, bądź osobiście, według adresu: Za
rząd Główny SGP, Warszawa, ul. Czackiego 3/5, w termi
nie do dnia 31 stycznia. Prace nadesłane po upływie wy
znaczonego terminu nie biorą udziału w konkursie.
4. Sąd Konkursowy
4.1. W skład sądu konkursowego wchodzą: 2 przedsta
wicieli Zarządu Głównego SGP. 3 przedstawicieli Zarządu
Oddziału Stoleczno-Wojewodzkiego SGP, ewentualnie

przedstawiciele innych państwowych lub społecznych insty
tucji, fundujących nagrody.
4.2. Przewodniczącego i sekretarza sądu konkursowego
powołuje Prezydium Zarządu Głównego SGP. Członków
sądu zaprasza w porozumieniu z Prezydium ZG SGP —
przewodniczący sądu konkursowego.
4.3. Sąd Konkursowy rozpoczyna działalność z dniem
1 lutego i po rozpatrzeniu prac konkursowych, co do zgod
ności z regulaminem w zakresie tematyki konkursu oraz
formatu fotogramu dokonuje ich oceny oraz decyduje
o przyznaniu nagród i wyróżnień uczestników konkursu.
4.4. Kryteria oceny prac konkursowych są następujące:
a) kompozycja zdjęcia, b) technika opracowania fotogramu,
c) komunikatywność zdjęcia i stopień propagandowego od
działywania fotogramu.
4.5. Otwarcie kopert z nazwiskami autorów fotogramów
następuje po protokolarnym ustaleniu kolejności najlep
szych prac w ilości odpowiadającej wysokości i ilości na
gród i wyróżnień.
4.6. Zebrania sądu konkursowego są protokołowane
przez sekretarza sądu.
4.7. Wyniki konkursu będą w terminie do dnia 28 lutego
podane przez sąd konkursowy do wiadomości Prezydium
Zarządu Głównego SGP, które zarządzi ogłoszenie wyni
ków oraz zorganizuje rozdanie przyznanych nagród i wy
różnień.
4.8. Po zakończeniu konkursu, sąd konkursowy prze
kazuje akta Sekretarzowi Generalnemu SGP i rozwiązuje
się.

5. Nagrody
5.1. Fundusze na zorganizowanie konkursu, na nagrody
i wyróżnienia dla autorów oraz nagrody rzeczowe dla kół,
tworzą się:
5.1.1. — z sum przyznanych na ten cel przez Zarząd
Główny SGP.
5.1.2. — z fundowanych nagród przez instytucje państwo
we i społeczne.
5.2. Za najlepsze prace sąd konkursowy przyznaje
uczestnikom konkursu:
a) — jedną nagrodę I — w sumie 2000 złotych
— dwie równorzędne II nagrody po 1000 złotych
— trzy równorzędne nagrody III po 500 złotych
b) — wyróżnienia: 5 wyróżnień w formie książkowej.
5.3. Sąd konkursowy może nie przyznać jednej z nagród
lub wyróżnień, bez zmiany wysokości innych nagród,
określonych niniejszym regulaminem.
6. Postanowienia końcowe
6.1. Egzemplarze fotogramów zgłoszonych na konkurs
i przyjętych przez sąd do oceny — przechodzą na własność
SGP dla celów popularyzacyjnych i propagandowych.
6.2. SGP może zorganizować wystawę prac konkur
sowych.
6.3. Autorzy fotogramów eksponowanych na wystawie
mogą na duplikatach otrzymać pamiątkowe nalepki.
6.4. Autorzy prac zachowują prawo reprodukcji i publi
kowania fotogramów.
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UKD 061.3:528:008(438),,45-25”
PACHUTA St. — Efekty społecznego wdrażania w życie
osiągnięć nowoczesnej techniki i organizacji w geodezji
i kartografii. — Przegląd Geodezjny nr 2/1970.—
Autor przedstawia historię Stowarzyszenia Geodetów Polskich w
okresie 1945—1969 i osiągnięcia Stowarzyszenia w dziedzinie pod
noszenia kwalifikacji zawodowych. Liczba członków Stowarzysze
nia wzrosła od 575 w roku 1945 do 9500 w roku 1968. W okresie
25 lat działalności Stowarzyszenie było organizatorem licznych
kursów fachowych oraz 37 ' konferencji naukowo-technicznych.

UKD 528(438),,45-25”
SZMIELEW b. — 25-lecie służby geodezyjnej w Polsce
Ludowej. — Przegląd Geodezyjny nr 2/1970.—
Autor omawia działalność służby geodezyjnej w Polsce Ludowej,
podkreślając, że powstanie tej służby w 1945 roku było ze strony
władzy ludowej wyrazem zrozumienia roli, jaką geodezja powin
na spełniać w gospodarce narodowej. W artykule wymienione są
systemy zbudowane dla ujednolicenia zasadniczych spraw admi
nistracji i wykonawstwa geodezyjnego w kraju.

UKD 528.46:711.163„45-25”
DUMAÑSKI K. — Geodezja rolna w okresie 25-lecia Pol
skiej. — Przegląd Geodezyjny nr 2/1970.—
nr 2/1970 —
Na wstępie autor przedstawia rozwój służby geodezyjno-urządze
niowej w PRL oraz obecny stan tej służby. Następnie omawia
główne prace wykonane w latach 1945—1969, ujmując je w kil
ka grup stosownie do rodzaju rozwiązywanych zadań, Do najważ
niejszych zalicza udział w reformie rolnej, osadnictwie rolnym
na Ziemiach Odzyskanych, jednolitą ewidencję gruntów, pow
szechną klasyfikację gleb, a obecnie przeprowadzaną w szerokiej
skali komasacji gruntów. Wykonanym pracom autor daje wy
soką ocenę, podkreślając wielkie ich rozmiary, jakość techniczną
oraz duże znaczenie dla gospodarki narodowej.

UKD 528:634(438),,45-25”
GŁOWIŃSKA K., LIPIŃSKI B. — 25-lecie geodezji miej
skiej. Przegląd Geodezyjny nr 2/1970.—
Autorzy przedstawiają organizację administracji w resorcie go
spodarki komunalnej oraz przedsiębiorstw wykonujących prace
geodezyjne i kartograficzne. Omawiają również zadania resortu
gospodarki komunalnej w zakresie robót geodezyjnych i karto
graficznych oraz stan wykonania prac w okresie 1945—1970.

UKD 358.3:528(438),,45-25"
LI∣PERT C. — Wojskowa Służba Topograficzna w 25-leciu
PRL. —Przegląd Geodezyjny nr 2/1970.—
Autor przedstawia tradycje polskiej kartografii wojskowej oraz
historię Wojskowej Służby Topograficznej w 25-leciu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Wojskowa Służba Topograficzna zapew
niła zabezpieczenie potrzeb wojska, ponadto przygotowała do
użytku całego społeczeństwa szereg wydawnictw, jak na przy
kład Atlas Polski, mapy szczegółowe dla’ potrzeb gospodarki na
rodowej itp.

UKD 528:634(438),,45-25”
BARANIECKI R. — Geodezja w leśnictwie w okresie 25 lat
PRL. — Przegląd Geodezyjny nr 2/1970.—
Prace geodezyjne w leśnictwie mają na celu opracowanie map
dla ewidencji lasów oraz dla potrzeb ich urządzania. W okresie
1956—1965 wykonano w Polsce mapy w skali 1 : 5000 dla wszyst
kich lasów państwowych na obszarze 6,494 milionów ha.

«

YflK 061.3:528:008(438),,45-25"

ΠAXYTA C.: 3φφeκτw b oδjιacτκ oδmecτBCHHθro BiieflpeHKH flOCTIiζKe∏∏ii HOBOK ΤβΧΗΜΚΚ, HayHHO-TeXHKHeCKMX
μ OpraHKaaiVIOHHbix bo∏pocob ɪ'eofleɜnn κ κapτorpaφκκ.
Przegląd Geodezyjny nr 2/1970.—

⅜
Abtop πpeACτaBJuιeτ jιcτopmo Coκ>3a πojibckhx ' reoAθ3iιcτoB
b nepMOA 1945—1969 m JiOCTnxceHMH Coκ)3a b oδJiacτM ποββιιιιθημη
∏pθφeCCMOHaJI BHBIX KBaJIMφMKaiJMM. HMCJIO HΛβHOB CθK>3a yBe∏MHHHOCB c 575 B 1945 ro∏y AO 9500 B 1968 ro∏y. B nepɪɪon 25 ;;eHTeHBHOCTM CθK)3 6bIJI 0praHΠ3aT0p0M MHOΓMX, ΠpθφeCCMOHa∏ BHBIX
κypcoB μ 37 HayHHO-TeXHMHecKMX κonφepeHUMM.

YflK 528(438),,45-25n

HIKIEtJIEB B.: 25 jιeτ Γeojje3irιecκoif cjιyiκδbi
∏ojibme. Przegląd Geodezyjny nr 2/1970 —

b

HapojjHOM

Abtop paccλiaτpιiBaeτ AeMτe∏bHθcτB reoAθ3iiHecκoΓι cnyx<oBi
B HapOAHOM ΠOJιBLUe, ΠOA∏epKMBaH, HTO CO3A≡HMe 3TOM CJiyXCObI
B 1945 TOAy GbIJIO CO CTOpOHbI HapOAHOM BABCTM AθK33aτejIbCTB0M
IipaBMHBHOM OIJβHKM POJIM, KaκyK> ΓeθAθ3MH AOJlHCHa ΠOΠHMTB B naPOAHOM xo3Λ∏cτBe. B cτaτBe yκa3aHBi CMCτexibi πocτpoeHHBie ajih
yHiιφMκaιpiM ochobhbix bo∏pocob aAMHHHCτpaι⅞ιι¼ ji ιιcπo∏Heιι∏H
reoAβ3MHecκjιx pa6oτ b cτpaHe.

YflK 528.46:711.163 „45-25”
AyMAHCKI-I K.: 3eMJieycτpoιιτejibHaa reofle3M∏ b πepκθ3
25 jιeτ IloJIbCKoii Hapofliioii PecπyδjικκM Przegląd Geode
zyjny nr 2/1970.—
Abtop o∏MCbiBaeτ pa3Bn-rne reθAe3MHecκoft m 3eMjιeycτp0MτejibHOM CJiyiKGbi b ΠΗΡ μ COBpeMeHHoe ee cocτonι-πιe. ΠepeHMCJiaeτ
TjiaBHbie paSOTbi IicnOJlHeHHbie b TOflfai 1945—1969. K CaMfaiM BajKHbiM
3aHi1cjiHeτ ytracrκe b arpapHoił peφopMe, ocBoeHiiH BoccoefliiHeHHbiX 3eMejib, e,7IHnbiii 3eMejibHMM yπeτ, oGmyio κJiaccnφnκaιiMio
∏OHB M πpθBθfliiMyκ> b Hacτoamee BpeMH b Uimpokom MactUTaGe
KOMaccamiio 3eMejib. IIcnojiHeHHfaiM paGoτa.M aBτop flaeτ Bbicoκyκ>
oueHκy, ∏0flHepκιiBaa 11x 6ojibuιo⅛ oG∙faeM, τexnιiHecκoe κa'iecτB0
M GojibUioe 3HaπeHiιe ajih HapoaHoro x03aiicτBa.

y^K 528.45(438),,45-25"
ΓJIOBMHCKA K., JlJiniIHCKIi B.: 25 jιeτ ropoflcκoii reofle3κn. Przegląd Geodezyjny nr 2/1970.—
Abtop oππcbiBaιoτ opτaH∏3auMio yπpaBjιeHMH b BeaoMCTBe komMyHajibHoro x03H½cτBa 11 πpefl∏puHτMM McnojiHaioiHMX reofle3iiHecKiie M κapτorpaφιiHecκMe pa6oτbi. Ohh paccMaτpnBaκ>τ τoικe 3aJianii CTOHiHMe nepea BeflOMCTBOM KOMMyiiaAbHOrO xo3HiicτBa b 06JiacTM τeofle3MiecκMX 11 κapτorpaφ∏HecκMX paGoτ b nepnofl 1945—1970.

y^K 358.3:528(438),,45-25"
JIHΠEPT iχ.: BoeHHaa τoπorpaφ>iHecκaH cjιy>κδa b 25-Jieτκn
ΠθJibcκoiι Hapofliioii Pecπy6jικκM. Przegląd Geodezyjny nr
2/1970,—
Abiop πpeflcτaBjιaeτ τpaflM∏MM πojibcκoii BOeHHOft κapτorpaφιnt
π Mcτopιιιo BoeiIHoii τonorpaφ∏Hecκoii CJiyJKGbi b 25-aeτιιπ IIojibCKOii HapoflHOii Pecny6j∏ικH. BoeiiHaa τoπorpaφMHecκaa cjιy>κ6a
OGecneHMaa πoτpeGHθcτιι boück π CBepx toto πpMτoτoBMJia flJia
uinpoKoro nojib3OBaHMH pan ny6flnκauiift, κaκ HanpiiMep Aτjιac
IlOJibHiM, fleτaJibHbie κapτbi ajih HyiKfl HapoflHoro xθ3∏ftcτBa μ «p.

yj(K 528:634(438),,45-25"
BAPAHEnKM P. : Γeofle3Mjι b ɪɪepɪtofl 25 Jieτ ΠΗΡ. Przegląd
Geodezyjny nr 2/1970.—
Γeofle3MHecκπe pa6oτbi b jιecH∏HecτBe ∏Meιoτ Hejibio c03.7aHMe
κapτ AJia yπeτa Jiecoa u ajih noτpe6Hθcτeii jιecHoro X03aiicτBa.
B nepitofl 1956—1965 B ∏0Λbme cocτaBJieHM κapτaι b MaciUTaGe
1:5000 ajih Bcex rocyaapcTBeHHuix jiecoB πpoeτpancτB0M b 6,494 miuiAiiohob ra.
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GEODEZYJNY
Czasopismo poświęcone geodezji, fotogrametrii
i kartografii
Organ Stowarzyszenia Geodetów Polskich

STANISŁAW PACHUTA
Przewodniczący Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Dziś, z perspektywy 25-lecia, możemy podziwiać żywy
pomnik srebrnego jubileuszu Polski Ludowej — pomnik
wszechstronnych osiągnięć dokonanych walką, pracą, umy
słem i sercem narodu. Polska Ludowa rozpoczynała swój
start w wyjątkowo trudnych warunkach. Musieliśmy pra
cować nie tylko na miarę potrzeb ówczesnych, ale jedno
cześnie odrabiać wiekowe zacofanie i usuwać potworne
zniszczenia. Wychodziliśmy na ojczysty, socjalistyczny pas
startowy w warunkach dymiących jeszcze zgliszcz, nie
wystygłych pieców krematoryjnych, setek tysięcy wielkich
i małych ruin.
W ciągu 25 lat, które w historii narodu znaczą niewie
le, dokonaliśmy rzeczy wielkich, nie mających sobie rów
nych w dziejach Polski.
Ćwierćwiecze, które minęło od ustanowienia władzy lu
dowej i wydania Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwo
lenia Narodowego, nadało nową treść tysiącletniemu po
jęciu — Polska. Dziś socjalizm stał się dla naszej ojczyzny
synonimem nieustannego rozwoju. Współczesny program
socjalizmu to nie tylko rewolucyjna teoria i ruch poli
tyczny przodującej siły narodu — klasy robotniczej, ale
także szeroki ogólnonarodowy nurt różnorodnych działań
całego społeczeństwa, służących wspólnemu celowi — tros
ce o coraz- pełniejsze zaspokajanie wciąż rosnących ludz
kich dążeń do lepszego życia, o teraźniejszą i przyszłą
siłę Polski, jej moc obronną zapewniającą pokojowy roz
wój ojczyźnie. Nie szczędziliśmy również wysiłku, by do
skonalić polską geodezję.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich jest dobrowolnym
członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej, opierającym
swą działalność na pracy społecznej swych członków.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby,
które posiadają dyplom ukończenia szkoły średniej lub
świadectwa ukończenia szkoły średniej, ze specjalnością
z zakresu geodezji i kartografii.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich jako organizacja spo
łeczna realizuje następujące zadania:
1) aktywne współuczestniczenie w budowie socjalizmu
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
2) podnoszenie poziomu etyki, godności i solidarności za
wodowej,
3) organizowanie pomocy dla członków w udzielaniu im
porad naukowo-technicznych w podwyższaniu ich kwali
fikacji, w popieraniu i wprowadzaniu w życie ich osiąg
nięć naukowych, wynalazków i pomysłów racjonalizator
skich,
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4) współdziałanie we wprowadzaniu w życie osiągnięć no
woczesnej techniki oraz metod racjonalizatorskich w dzie
dzinie geodezji i kartografii,
5) opracowanie zagadnień naukowo-technicznych i orga
nizacyjnych w dziedzinie geodezji i kartografii, wynikają
cych z potrzeb gospodarczych państwa oraz występowa
nie w tych sprawach do organów państwowej służby geo
dezyjnej i kartograficznej,
6) współdziałanie ze związkami zawodowymi przede
wszystkim w zakresie obrony interesów zawodowych, ochro
ny pracy oraz szkolenia kadr,
7) dokonywanie wymiany doświadczeń naukowych i tech
nicznych oraz współdziałanie w wykorzystaniu tych do
świadczeń w produkcji,
8) popularyzacja znajomości zagadnień naukowo-tech
nicznych i techniczno-gospodarczych oraz zawodu geode
zyjnego,
9) reprezentowanie w kraju i za granicą polskiej inte
ligencji technicznej, zrzeszonej w SGP,
10) organizowanie samopomocy koleżeńskiej.
Zadania te Stowarzyszenie Geodetów Polskich realizo
wało przez:
— organizowanie sekcji, oddziałów i kół,
— prowadzenie działalności szkoleniowej przez odczyty,
kursy słuchowe i korespondencyjne,
— inicjowanie i opracowywanie ważniejszych zagadnień
naukowo-technicznych na naradach i konferencjach nau
kowo-technicznych,
— współdziałanie w uzyskiwaniu uprawnień zawodowych,
— wpływanie na właściwą obsadę stanowisk technicz
nych,
— organizowanie zebrań, zjazdów, wystaw, pokazów
technicznych i konkursów oraz wycieczek naukowo-tech
nicznych, prowadzenie klubów techniki i racjonalizacji,
względnie współdziałanie w ich prowadzeniu oraz organi
zowanie życia towarzyskiego,
— współdziałanie w rozwoju piśmiennictwa, wydaw
nictw, bibliotek oraz informacji techniczno-ekonomicznej,
— opiniowanie planów wydawnictw technicznych, pro
gramów Szkolenictwa technicznego oraz standardów norm
i przepisów technicznych, organizowanie fachowego opiniodawstwa dla potrzeb władz i instytucji,
— współpracę z krajowymi i zagranicznymi pokrewny
mi organizacjami naukowymi i technicznymi.
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Przystąpię teraz do szczegółowego omówienia zadań wy
nikających z obowiązków przewidzianych statutem oraz
ich realizacji.
Organizowanie sekcji, oddziałów, kół, sekcji i komisji

Po wyzwoleniu kraju, wśród geodetów krystalizował- się
program, którego celem było zorganizowanie Stowarzysze
nia Geodetów Polskich. Postanowiono więc utworzyć ko
mitet organizacyjny, który doprowadziłby do zwołania
ogólnokrajowego zjazdu delegatów i utworzenia Związku
Mierniczych RP. W dniu 20 marca 1945 r. odbyło się
pierwsze zebranie organizacyjne z udziałem 23 kolegów.
Powołano komitet organizacyjny, w skład którego wcho
dziło 4 kolegów pod przewodnictwem prof. Jana Piotrow
skiego. Zadaniem Komitetu było zjednoczenie wszystkich
geodetów w jednej organizacji. Postanowiono również
przystąpić do wydawania czasopisma geodezyjnego o sze
rokim zasięgu tematycznym fachowo-naukowym, odzwier
ciedlającym pracę, dążenia i osiągnięcia ogółu geodetów,
będącego trybuną dyskusyjną dla narastających problemów
zawodowych i społecznych.
W dniu 26 marca 1945 r. udała się do ówczesnego preze
sa Rady Ministrów E. Osóbki Morawskiego 3-osobowa de
legacja geodetów, aby przedstawić najistotniejsze zadania
stojące przed zawodem geodezyjnym w związku z poczy
naniami Partii i Rządu przy odbudowie i rozwoju kra
ju. Zreferowane sprawy zostały przez Premiera przychyl
nie przyjęte.
Podstawowe postulaty przedstawione Premierowi — to:
1) sprawa dekretu o utworzeniu państwowej służby geo
dezyjnej,
2) sprawa organizacji służby geodezyjnej na wszystkich
szczeblach hierarchii państwowej,
3) sprawa zabezpieczenia na terenie kraju dorobku ca
łej geodezji; składnic zasobów mapowych i geodezyjnych,
instrumentów, wyposażenia lokali i zabezpieczenia sprzętu
umożliwiającego wykonanie prac związanych z odbudo
wą zniszczonych miast i wsi,
4) sprawa szybkiego otwarcia średniego i wyższego szkol
nictwa geodezyjnego.
A w kilka dni później — 30 marca 1945 r. Rada Mini
strów RP uchwaliła dekret o pomiarach kraju i organiza
cji miernictwa. Utworzony został Główny Urząd Pomia
rów Kraju.
Teraz nastąpił okres wytężonej pracy Komitetu Orga
nizacyjnego Związku Mierniczych RP. Został opracowa
ny statut, zatwierdzony następnie przez Wydział Ogólny
Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy.
W Iipcu tegoż roku ukazał się pierwszy zeszyt miesięcz
nika „Przegląd Geodezyjny”, podtrzymujący chlubną tra
dycję wydawanych przed wojną czasopism fachowych, któ
ry przez 25 lat Polski Ludowej ukazuje się już systema
tycznie jako organ Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Komitet Organizacyjny ZMRP działał, doprowadzono do
zebrania wszystkich inżynierów, mierniczych przysięgłych
i mierniczych, zamieszkujących w poszczególnych woje
wództwach, dla wyboru przedstawicieli na zjazd delega
tów oraz powzięcia uchwały dotyczącej przyłączenia się ja
ko oddział wojewódzki ZMRP do jednej ogólnokrajowej
organizacji. Wysiłki nielicznej grupy organizacyjnej zo
stały uwieńczone zwołaniem w dniach 15 i 16 września
1945 r. I Zjazdu Delegatów w Warszawie, zadaniem któ
rego było: uchwalenie zasad organizacyjnych, ostateczne
opracowanie i zatwierdzenie statutu organizacji, wybór
władz naczelnych oraz ustalenie wytycznych do prac w
przyszłości.
Zjazd, który odbył się w salach Muzeum Narodowego,
uchwalił powołanie ogólnokrajowej organizacji społecz
nej —· Związek Mierniczych RP, zaakceptował projekt sta
tutu i dokonał wyboru władz Stowarzyszenia. Pierwszym
przewodniczącym ZMRP został kol. Bronisław Łącki.
Tak w bardzo wielkim skrócie przedstawia się historia
utworzenia naszej organizacji społecznej. Związek Mier
niczych RP został następnie przemianowany na Stowarzy
szenie Naukowo-Techniczne Geodetów Polskich, a następ
nie na Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Obecnie obo
wiązujący statut Stowarzyszenia Geodetów Polskich zo
stał uchwalony na XXII Zjeżdzie Delegatów naszego Sto
warzyszenia.
Poza 17 oddziałami wojewódzkimi SGP istnieją koła
zakładowe zrzeszające członków w zakładąch pracy, względ
nie koła terenowe — skupiające członków według miejsca
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zamieszkania lub zatrudnienia, pracujących w zakładach
pracy nie posiadających kół zakładowych. Od roku 1965
zaznaczył się szybki wzrost ilości kół SGP, których liczba
1969 osiągnęło liczbę prawie 10 000 członków.
Ilość członków również w całym okresie 25-lecia istnie
nia SGP wykazuje tendencję wzrostową. Na dzień 1 stycz
nia 1946 r. Stowarzyszenie liczyło 575 członków, w roku
1969 osiągnęło liczbę prawie 10 000 członków.
Poniższe zestawienie przedstawia liczbowy wzrost
członków indywidualnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu
w przekroju rocznym, według stanu na koniec każdego ro
ku kalendarzowego.
Stan na
31.XIT
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Stan na 31.XII
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Liczba członków
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Z zestawienia tego widać systematyczny wzrost liczby
członków Stowarzyszenia, z wyjątkiem lat 1956—1959,
kiedy to zaznaczyło się zahamowanie ruchu stowarzysze
niowego.

Sekcje działające w Zarządzie Głównym SGP
Już pierwszy statut ZMRP, zatwierdzony w 1947 r., prze
widywał tworzenie przy Zarządzie Głównym i zarządach
oddziałów — sekcji o noukowo-technicznym charakterze
działalności i komisje — zajmujące się zagadnieniami or
ganizacyjnymi.
Kolejne zmiany statutu SGP ustalały naukowy charak
ter sekcji, nie ograniczając ich ilości, a zawierając tylko
postanowienia o powoływaniu najpierw komisji, następ
nie ·— w zależności od wyników działalności — powołane
komisje mogły być uchwałą zjazdu delegatów przekształ
cone w sekcje. Uchwalono również zadania sekcji, mają
cych stanowić podstawową formę pracy Stowarzyszenia
dla opracowywania i wykonywania zadań zleconych im
przez Zarząd Główny SGP.
Zadaniem więc sekcji jest rozwój określonego działu
geodezji i kartografii, wynikającego ze specjalności sek
cji. Podejmują one tematykę pracy z własnej inicjatywy
oraz opracowują zagadnienia sugerowane przez Zarząd
Główny. Zadania te sekcje realizują w szczególności przez:
1) prowadzenie seminariów i sesji naukowych oraz na
rad i odczytów,
2) organizowanie stałych lub czasowych zespołów proble
mowych dla roboczego opracowywania konkretnych za
gadnień, objętych tematyką sekcji,
3) upowszechnienie zagadnień wynikających z tematyki
sekcji przez wydawanie biuletynu sekcji oraz prowadzenie
innych form działalności publicystyczno-naukowej,
4) inicjowanie konferencji naukowo-technicznych, opra
cowywanie dla Prezydium Zarządu Głównego wniosków
realizacyjnych, proponowanie kandydatur na przewodni
czącego i sekretarza oraz opiniowanie składu osobowego
komitetów organizacyjnych, planu i preliminarza wydat
ków konferencji naukowo-technicznych,
5) inicjowanie tematyki wystaw, pokazów i wycieczek
naukowo-technicznych oraz udział w ich organizowaniu
w ramach ustaleń Zarządu Głównego,
6) współpracę z innymi organami Stowarzyszenia w za
kresie potrzeb wynikających z rozwoju reprezentowanej
dyscypliny wiedzy,
7) zapraszanie do współpracy specjalistów dziedzin wiążących się z działalnością sekcji, nie będących członkami
Stowarzyszenia,
8) prowadzenie działalności opiniodawczej doradztwa fa
chowego w zakresie specjalności sekcji dla potrzeb orga
nów Stowarzyszenia oraz za zgodą Zarządu Głównego dla
potrzeb innych organizacji i instytucji,
9) rozpatrywanie i ocenę opracowań (referatów) człon
ków sekcji bądź osób współpracujących z sekcją,
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10) wymianę doświadczeń naukowych z organizacjami
krajowymi i zagranicznymi oraz przekazywanie tych do
świadczeń za pośrednictwem Zarządu Głównego Stowa
rzyszenia organom zainteresowanym ich wykorzystaniem.

mapy miejskie, ewidencja gruntów i budynków, przekształ
cenie struktury terenowej, urządzenia podziemne i nad
ziemne, z ich inwentaryzacją, projektowaniem lokalizacji
i ewidencją. Komisja inspiruje tematykę narad ogólno
krajowych i czuwa nad ich właściwą realizacją.

Sekcja fotogrametryczna

W dniu 4 grudnia 1957 r., na ogólnym zebraniu osób
zainteresowanych fotogrametrią, postanowiono zorganizo
wać sekcję fotogrametryczną jako organ SGP, z utrzyma
niem tradycyjnej nazwy „Polskie Towarzystwo Fotogra
metryczne”. Wybrano zarząd, opracowano projekt regula
minu, zatwierdzony następnie przez Zarząd Główny SGP.
Sekcja kontynuuje działalność PTF, utworzonego w 1930 r.,
które było członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Fo
togrametrycznego. Po przerwie w okresie wojny MTF
rozpoczęło swą działalność, a Polskie Towarzystwo Foto
grametryczne zostało przyjęte na członka MTF w 1957 r.
Przedstawiciele sekcji biorą udział w zebraniach nau
kowych i kongresach MTF, organizują stoiska i wystawy,
ilustrujące osiągnięcia polskich fotogrametrów. Od 1965 r.
sekcji powierzono kierownictwo V Komisji MTF (szkole
nie, terminologia, bibliografia). Sekcja grupuje prawie
150 członków. Przewodniczącym Sekcji od chwili jej po
wstania jest prof, dr inż. Marian Brunon Piasecki.
Sekcja Kartograficzna

Prezydium Zarządu Głównego rozpatrzyło 15.1.1963 r.
wstępne propozycje zgrupowania w oddzielny zespół osób
zainteresowanych działalnością naukową w dziedzinie
kartografii, a 14.III.1963 r. rozpoczęta została działalność
naukowa w oparciu o Koło SGP przy Politechnice War
szawskiej. Z uwagi na odmienność zasad działania koła,
Zaintersowani utworzyli Komitet Organizacyjny Sekcji
Kartograficznej i rozpoczęli swą działalność naukową
(sympozja, sesje naukowe, odczyty, referaty i artykuły
do „Biuletynu Kartograficznego w PG”).
Sekcja Kartograficzna została ostatecznie powołana
i zatwierdzono jej regulamin na XX Zjezdzie Delegatów
SGP we Wrocławiu w 1966 r.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego, a następ
nie przewodniczącym Sekcji jest prof. Felicjan Piątkow
ski.
Sekcja Geodezji Inżynieryjnej

XX Zjazd Delegatów SGP we Wrocławiu (1—2.IV.1966 r.)
powołał Sekcję Geodezji Inżynieryjnej, której przewodni
czącym został prof. Tadeusz Lazzarini. Prace sekcji mają
na celu:
— studiowanie problemów geodezji inżynieryjnej w jej
szerokim zastosowaniu oraz
— zbieranie doświadczeń dla udostępnienia ich członkom
zawodu geodezyjnego.
Sekcja, kontynuując działalność zespołu, a potem Komi
sji Geodezji Inżynieryjnej, utrzymuje kontakt z odpowied
nią komisją Międzynarodowej Federacji Mierniczej, a po
nadto inicjuje w tej dziedzinie konferencje naukowo-tech
niczne.
Sekcja Geodezyjnych Urządzeń Rolnych

W dniu 16 Iipca 1964 r. powołana została Główna Ko
misja Geodezyjnych Urządzeń Rolnych. XX Zjazd Delega
tów SGP we Wrocławiu (1—2.IV.1966 r.) powołał Sekcję
Geodezyjnych Urządzeń Rolnych. Przewodniczącym Ko
misji, a następnie Sekcji został mgr inż. Konstanty Dumański.
Komisja, a potem Sekcja podjęła opracowanie nauko
we, inicjatywę w organizowaniu konferencji naukowo-technicznych, dobór odpowiedniej tematyki i właściwy po
ziom konferencji.

Sekcja Geodezji Miejskiej

f

Sekcję Geodezji Miejskiej powołano na XXIII Zjeździe
Delegatów SGP (3—4.IV.1963 r.). Zagadnienia geodezji
miejskiej należały poprzednio do Komisji Techniki, na
stępnie do Sekcji Geodezji Inżynieryjnej, skąd zostały one
wyodrębnione i przekazane początkowo Komisji, a następ
nie Sekcji Geodezji Miejskiej. Zakres zainteresowań Sek
cji, to całość potrzeb miejskich w zakresie geodezji jak:

Komisje w Zarządzie Głównym
Statut SGP określa komisję jako podstawową formę pra
cy Stowarzyszenia mającą na celu opracowywanie i wy
konywanie zadań zleconych przez Zarząd Główny bądź
przez zarządy oddziałów Stowarzyszenia.
Komisje główne powołane na podstawie statutu SGP
są organami Zarządu Głównego SGP. W zależności od za
chodzących potrzeb komisje główne mogą być stałe, bądź
czasowe, powołane dla wykonania zadań określonych przez
Zarząd Główny. Do zakresu działania każdej komisji głów
nej należy opracowywanie zagadnień wynikających z
uchwał zjazdu delegatów SGP, uchwał Zarządu Główne
go SGP oraz występowanie z własnej inicjatywy z wnio
skami do Zarządu Głównego SGP w zakresie tematyki
komisji. Kierunki działania komisji głównych określa Za
rząd Główny SGP. Komisje główne w miarę zachodzących
potrzeb powinny uzgadniać, z wiedzą Zarządu Głównego,
swoje prace z działalnością innych głównych komisji SGP.
A oto główne komisje działające przy Zarządzie Głów
nym Stowarzyszenia.
Komisja Techniki. W początkowym okresie działania
obejmowała całość techniki geodezyjnej. Powstało z niej
5 sekcji naukowych, a także Komisja d.s. Muzeum i Wy
staw i Komisja Informacji Techniczno-Ekonomicznej i Bi
bliotek. W zakresie działania Komisji Techniki pozostało:
— inicjowanie organizacji konferencji naukowo-technicz
nych dla przedyskutowania aktualnych potrzeb gospodar
czych kraju,
— organizowanie pracy SGP nad wprowadzeniem po
stępu technicznego w dziedzinie instrumentów, narzędzi,
nowych technologii, organizacji stanowiska roboczego,
a także organizacji zakładów produkcyjnych z punktu wi
dzenia nowoczesnych procesów produkcyjnych,
— tematyczne kierowanie ruchem racjonalizatorskim,
— organizowanie pracy zarządów oddziałów nad postę
pem technicznym, a szczególnie nad ruchem racjonaliza
torskim i rozwojem klubów techniki i racjonalizacji,
— współudział w tworzeniu planów postępu techniczne
go i planów rekonstrukcji technicznej przedsiębiorstw,
— rozpowszechnianie znajomości nowych instrumentów,
narzędzi i nowych technologii, przez demonstrowanie ich,
pokazy, wystawy, konkursy itd.
Komisja Organizacji i Ekonomiki zajmuje się strukturą
administracji geodezyjnej i resortowych służb geodezyj
nych oraz organizacją i ekonomiką przedsiębiorstw geo
dezyjnych. Jedną z form jej działania jest opracowywanie
opinii i uzasadnień do otrzymywanych projektów reorga
nizacji. Komisja ta organizuje krajowe narady i konfe
rencje na tematy organizacji i ekonomiki.
Komisja Szkolenia. Do zakresu jej działania należą spra
wy: podnoszenia kwalifikacji członków SGP przez orga
nizowanie kursów, odczytów, sympozjonów i pokazów.
Współpraca ze szkolnictwem fachowym. Opiniowanie pro
gramów kursów organizowanych w oddziałach i pomoc w
Uzysltaniu wykładowców oraz referentów na odczyty.
Komisja Informacji Techniczno-Ekonomicznej i Bibliotek.
Do Komisji tej należą sprawy rozwoju piśmiennictwa
i wydawnictw literatury fachowej, organizacji i działalnoś
ci zakładowych bibliotek fachowych, pomocy ośrodkom in
formacji technicznej i ekonomicznej oraz współudział w
rozpowszechnianiu dokumentacji informacyjnej.
Komisja Pracy Zawodowej. Sprawy: współpraca ze
związkami zawodowymi, umowy zbiorowe, systemy i prze
pisy dotyczące płac, taryfikatory, ustawowe uregulowanie
zagadnień zawodowych, sprawy BHP i TOP.
Komisja Usprawnień Zawodowych. Opinie o etyce zawo
dowej osób ubiegających się o Zewolenie na wykonywa
nie robót geodezyjnych na własny rachunek, są wydawa
ne przez komisje w oddziałach SGP. Komisja w Zarządzie
Głównym ma charakter odwoławczy — rozpatruje zażale
nia i odwołania od postanowień komisji oddziałowych.
Pcnadto przy Zarządzie Głównym pracują komisje: Re
gulaminowa, Norm, Problematyki Młodzieżowej, a także
Współpracy z Zagranicą, Komisja do Sprawr Muzeum i Wy
staw oraz Komisja Współpracy z Radą Ochrony Pomników
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Walki i Męczeństwa Narodu Polskiego. Istnieje również
Komisja Rencistów.
Na podstawie materiałów konferencyjnych (referatów,
wniosków, uchwał), właściwa z uwagi na tematykę sekcja
lub komisja SGP opracowuje postulaty konferencji i przed
stawia je do dyspozycji Prezydium Zarządu Głównego.
Wyniki konferencji w formie tych postulatów są następ
nie upowszechniane w miarę możliwości, przez rozesłanie
resortom, instytucjom, uczestnikom konferencji, branżowe
mu ośrodkowi informacji technicznej i ekonomicznej
i ewentualnie publikowane w Przeglądzie Geodezyjnym.
Konferencje naukowo-techniczne

W okresie 25 lat istnienia Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich zorganizowano 38 konferencji naukowo-technicz
nych, a ich tematyka przedstawiała się następująco:
I Konferencja Naukowo Techniczna na temat „Racjona
lizacja pomiarów wysokościowych i instrumentów oraz
związanych z nimi sposobów nowoczesnego i szybkościo
wego obliczania” (15 i 16.XII.1950 r. w Warszawie).
II Konferencja — na temat „Geodezyjne Pomiary Pod
stawowe” (15—17.XI.1951 r. w Warszawie).
III Konferencja — „Podstawowe prace geodezyjne w
zakresie miernictwa górniczego oraz ich Zostosowania przy
budowie tuneli (metro) — odbyła się w Katowicach (21—
23.III.1952 r.).
IV Konferencja — „Socjalistyczna ekonomika i organi
zacja prac w geodezji” — odbyła się w Warszawie.
V Konferencja — „Geodezyjne pomiary realizacyjne” —
w Krakowie (18—20.XII.1952 r.).
VI Konferencja — „Metody i organizacja zdjęć ortogo
nalnych” — w Warszawie (29.IX.1953 r.).
VII Konferencja naukowo-techniczna — „Pomiary geodezyjno-górnicze związane z uzbrojeniem, ustawianiem
wież szybowych i maszyn wyciągowych” — w Katowi
cach (18 i 29.III.1955 r.).
VIII Konferencja — „Metody zakładania osnów geode
zyjnych dla potrzeb gospodarczych i ustalenia ich dokład
ności” — w Warszawie (28—29.V.1954 r.).
IX Konferencja — „Geodezyjne szkolnictwo zawodo
we” — w Łodzi (17 i 18.XII.1954 r.).
X Konferencja — Problematyka geodezyjnych prac nau
kowo-badawczych w latach 1956—1960” — w Warszawie
(9—11.1.1956 r.).
XI Konferencja — „Pomiary odkształceń budowli lądo
wych i wodnych” — w Krakowie (16 i 17.XII.1955 r.).
XII Konferencja — „Geodezyjne urządzenia rolne” — w
Warszawie (25 i 26.XI.1958 r.).
XIII Konferencja — „Szczegółowa mapa kraju i zasto
sowanie fotogrametrii dla potrzeb gospodarczych” — w
Warszawie (6—8.II.1956 r.).
XIV Konferencja — „Gospodarka sprzętem geodezyj
nym” — we Wroelawiu (18 i 19.XI.1955 r.).
XV Konferencja — „Wytyczne do jednolitego katalogu
norm o geodezji” — w Warszawie (28 i 29.IX.1956 r.).
XVI Konferencja — „BHP w geodezji” — w Łodzi (8
i 9.III.1957 r.).
XVII Konferencja — „Mapy miejskie” — w Warszawie.
XVIII Konferencja — „Prace geodezyjne dla potrzeb go
spodarki wodnej” — w Krakowie (24—26.1.1957 r.).
XIX Konferencja — „Zadania i rola geodety w plano
waniu przestrzennym” — w Szczecinie (11 i 12.V.1959 r.).
XX Konferencja — „Nowa triangulacja polska” — w
Sopocie (12—14.VI.1959 r.).
XXI Konferencja — „Postęp techniczny w geodezji i kar
tografii” — w Warszawie (11—13.XII.1960 r.).
XXII Konferencja — „Kadry geodezyjne” — w Łodzi
(21 i 22.IX.1962 r.).
XXIII Konferencja — „Zagadnienie ewidencji gruntów
w Polsce” — w Warszawie (7—9.V.1961 r.).
XXIV Konferencja — „Inwentaryzacja i lokalizacja urzą
dzeń podziemnych” — w Warszawie (9 i 10.X.1962 r.).
XXV Konferencja — „Zastosowanie fotogrametrii dla
celów nietopograficznych” — w Warszawie (12—14.III.
1962 r.).
’
XXVI Konferencja — „Wynalazczość i racjonalizacja w
geodezji” — w Łodzi, (4 i 5.XI.1966 r.).
XXVII Konferencja — „Mechanizacja i automatyzacja
w geodezji i kartografii” — w Warszawie (15—17.XI.
1964 r.).
XXVIII Konferencja — „Fotogrametria w mieście” —
w Warszawie (27—29.XI.1967 r.).
XXIX Konferencja — „Inwentaryzacja i ewidencja urzą
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dzeń podziemnych w zakładach przemysłowych” — w Ka
towicach (24 i 25.X.1963 r.).
XXX Konferencja — „Geodezja urządzeniowo-rolna w
procesie zabudowy wsi” — w Warszawie (4—6.XII.1965 r.).
XXXI Konferencja — „Sprzęt geodezyjny” — w Warsza
wie (15.IV.1964 r.).
XXXII Konferencja — „Pomiary odkształceń obiektów
przemysłowych” — w Katowicach — (22—24.XI.1965 r.).
XXXIII Konferencja — „Scalenie gruntów w Polsce” —
w Olsztynie (20—22.XI.1969 r.).
XXXIV Konferencja — „Kartografia Wielkoskalowa w
gospodarce narodowej” — w Poznaniu (9—11.1.1968 r.).
XXXV Konferencja — „Dokładność prac geodezyjnych
a tolerancja robót budowlanych” — zorganizowana przy
współpracy Związku Inżynierów i Techników Rolnictwa,
odbyła się w Warszawie (9 i 10.XII.1968 r.).
XXXVI Konferencja — „Instrukcje geodezyjne w aspek
cie postępu technicznego” — w Krakowie (25 i 26.XI.1969 r.).
XXXVII Konferencja — „Prace geodezyjno-urządzenio
we związane z melioracją i zagospodarowaniem użytków
zielonych oraz bagien” — w Białymstoku (22—24.IX.
1968 r.).

Działalność szkoleniowa SGP
Stowarzyszenie, od początku swego istnienia, uważało
sprawę szkolenia i podnoszenia kwalifikacji swych człon
ków — za jeden z podstawowych obowiązków. Na prze
strzeni 25 lat działalność szkoleniowa, prowadzona przez
SGP, odegrała wielką i poważną rolę w krzewieniu i po
pularyzacji najnowszych osiągnięć postępu technicznego
i we wprowadzaniu nowych, postępowych metod pracy.
Sprawę doskonalenia kadr technicznych regulowało na
przestrzeni ćwierćwiecza wiele dokumentów prawnych tak
państwowych, jak i resortowych. Również Naczelna Orga
nizacja Techniczna jak i SGP wiele uwagi poświęciły te
mu zagadnieniu, dyskutując o tych sprawach na kongre
sach, zjazdach i konferencjach naukowo-technicznych.
Jednym z najbardziej zasadniczych dokumentów regu
lujących zasady doskonalenia kadr technicznych jest uchwała nr 306 Rady Ministrów z 30.XI.1965 tr. — w sprawie
podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w
gospodarce narodowej. Uchwała nakłada na szereg insty
tucji centralnych (Komitet Nauki i Techniki, Komitet Pra
cy i Płac, ministerstwa i centralne instytucje) poważne
obowiązki ustanowienia jednolitego systemu doskonalenia
kadr. Nakłada ona między innymi na resorty gospodarcze
obowiązek centralnego opracowania programów doskonale
nia własnych kadr z wyższym i średnim wykształceniem,
przy czym programy te określać mają zadania ilościowe
w dziedzinie dokształcenia i doskonalenia kadry technicz
nej i kierowniczej oraz formy realizacji tych zadań i to
zarówno prowadzonych w ramach resortu jak i poza re
sortem, a więc na przykład we współudziale z SGP.
Uchwała wprowadza nowe pojęcia i nowe zasady do
skonalenia kadr, sięgając w pewnym stopniu po doświad
czenia uzyskane w dziedzinie doskonalenia kadr służby
zdrowia. Między innymi nakłada ona na przewodniczące
go KNiT, działającego w tym zakresie w porozumieniu
z właściwymi ministrami i kierownictwem centralnych in
stytucji — obowiązek wprowadzenia stopni specjalizacji
pracowników z wyższym wykształceniem, a ponadto zobo
wiązuje kierowników odpowiednich resortów do:
— opracowania zasad, form i metod organizowania i pro
wadzenia kursów, których ukończenie umożliwi uzyskanie
wymienionego wyżej stopnia specjalizacji,
— określenie trybu nadawania omawianych stopni spe
cjalizacji.
Zupełnie nowym izałożeniem prowadzenia szeregu kur
sów jest obowiązkowe dokształcanie i doskonalenie.
Uchwała wprowadzająca pojęcie obowiązkowego dosko
nalenia kadr inżynieryjno-technicznych nakłada jedno
cześnie na resorty obowiązek ustalenia wykazu stanowisk,
na których zatrudnieni pracownicy obowiązani są do
uczęszczania na organizowane dla nich kursy doskonalą
ce. To obowiązkowe szkolenie powinno być prowadzone w
sposób systematyczny, w określonych odstępach czasu.
Omawiana uchwała zobowiązuje z kolei resorty gospo
darcze do ustaleń częstotliwości tego szkolenia oraz do
opracowania jego ramowej tematyki.
Postanowienia uchwały nr 306 Rady Ministrów, poza
wprowadzeniem omawianego wyżej systemu doskonalenia
kadr, dotyczą wielu innych jeszcze spraw, pośrednio zwią
zanych z systemem doskonalenia jak:

— ustalenie kryteriów kwalifikacyjnych dla wykładow
ców na kursach,
— wszczęcie badań naukowych w dziedzinie metod
i efektywności szkolenia na kursach,
— opracowanie programów (potrzebnych) nowoczesnych
pomocy naukowych,
— ustalenie programu produkcji, importu i wykorzysta
nia filmów o tematyce technicznej,
— wykorzystanie radia i telewizji dla potrzeb dokształ
cania i doskonalenia,
— usprawnienie techniki wydawniczej skryptów i pod
ręczników na potrzeby uczestników kursów.
Uchwała jest bodajże pierwszym dokumentem podsta
wowym o tak wysokiej randze, który nie tylko ustala pew
ne założenia organizacyjne w dziedzinie szkolenia, ale
wskazuje na zagadnienia, które powinny być uregulowane,
a w ich uregulowaniu zapewnia stowarzyszeniu rolę rów
norzędnego partnera w stosunku do resortów gospodar
czych.
Wyeksponowanie roli NOT i zrzeszonych w niej stowa
rzyszeń naukowo-technicznych nie jest sprawą przypadku.
NOT i stowarzyszenia w dziedzinie doskonalenia kadr
technicznych mają poważne osiągnięcia. Nie bez znaczenia
jest, podjęty na VIII Sesji Rady Geodezyjnej i Kartogra
ficznej wniosek zalecający Głównemu Urzędowi Geodezji
i Kartografii wykorzystanie przy opracowywaniu progra
mów dokształcania i doskonalenia kadr z wyższym i śred
nim wykształceniem na lata 1971—1975, dotychczasowych
osiągnięć na tym odcinku SGP, zebranych w „Postulatach
dotyczących uregulowania roli i zadań geodezji w gospo
darce narodowej oraz kwalifikacji osób wykonujących pra
ce geodezyjne”. Postulaty te są bowiem wynikiem wielo
letnich prac Stowarzyszenia nad zagadnieniem rejestru
geodetów czy też prawa geodezyjnego.
Wydaje się, że wieloletni wysiłek SGP w celu uregulo
wania tych spraw będzie mógł być teraz zrealizowany,
bowiem postulaty Stowarzyszenia już od wielu lat są jak
najbardziej zgodne z duchem uchwały nr 306 Rady Mini
strów z 30.XI.1965 r. i zarządzeniem nr 10 przewodniczące
go Komitetu Nauki i Techniki z 27.11.1969 r. oraz wnio
skami VIII Sesji Rady Geodezyjnej i Kartograficznej
z 27.X.1969 r.
W ciągu ubiegłego 25-lecia PRL Stowarzyszenie nasze
aktywnie włączyło się do akcji dokształcania, doskonale
nia i podnoszenia kwalifikacji kadr geodezyjnych. W oma
wianym okresie zostały zorganizowane, tylko przez Głów
ną Komisję Szkolenia SGP, 24 kursy długoterminowe, li
czące od 100 do 200 godzin zajęć. Tematem tych kursów
były przede wszystkim problemy geodezyjnego zabezpie
czenia nowo powstałych w Polsce Ludowej zagadnień go
spodarczych, określonych zadaniami kolejnych planów 5-Ietnich i potrzebami szybko zmieniającego się charakte
ru naszego kraju tak pod względem gospodarczym, jak
i socjalnym. Zadania te były nowe, wymagały współpra
cy różnych specjalistów oraz znajomości wielu dziedzin
nauki. Organizowano więc kursy zajmujące się zagadnie
niami: planowania terenów rolnych i osiedli wiejskich,
przekształcania struktury powierzchni miast i wsi. Bardzo
istotne w pierwszym okresie były liczne kursy mające
za zadanie przygotowanie szerokich rzesz geodetów do
uzyskania tytułu technika czy też inżyniera. Następne kur
sy miały za zadanie podniesienie kwalifikacji z zakresu
pomiaru miast, geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń pod
ziemnych i nowych metod rytownictwa kartograficznego.
Szybki postęp techniczny w dziedzinie instrumentów i no
wych metod obliczeń geodezyjnych zmusza nasze Stowa
rzyszenie do organizowania kursów podyplomowych, ma
jących na celu zapoznanie z budową i obsługą elektro
nowych maszyn cyfrowych oraz nowoczesnego sprzętu
pomiarowego — dalmierzy elektrooptycznych.
Długie i trudne przygotowania nie pozwalają nam zor
ganizować więcej niż dwóch lub trzech konferencji, względ
nie kursów, rocznie. Wobec jednak dużego zapotrzebowania
ogółu geodetów na ten typ przekazywania informacji
i wiedzy o nowościach i postępie technicznym w geode
zji, wytworzyły się nowe formy organizacyjne, krótsze w
czasie przygotowawczym, o węższym temacie, dla mniej
szej liczby uczestników z wyselekcjonowanych środowisk.
Do takich form można zaliczyć narady naukowo-technicz
ne i sympozjony naukowe.
W ostatnim okresie zostało zorganizowanych przez Sek
cję Geodezji Miejskiej kilka narad technicznych, omawia
jących zagadnienie „geodezyjnego zabezpieczenia proble

mów miast”. Główna Komisja Ekonomiki i Organizacji
zorganizowała 4 narady dotyczące ekonomiki w geodezji
i metod informacji techniczno-ekonomicznej w geodezyj
nych zakładach pracy. Główna Komisja Szkolenia zorga
nizowała 5 sympozjonów naukowych dla personelu kie
rowniczego przedsiębiorstw, na których pracownicy nauki
wygłaszali wykłady-referaty o najnowszych osiągnięciach
w dziedzinie geodezji, natomiast uczestnicy sympozjonu,
w ramach dyskusji, wskazywali na potrzeby produkcji.
Chodzi nam tu o wzajemną wymianę myśli pomiędzy pra
cownikami nauki i produkcji.
Na podkreślenie zasługuje zorganizowanie przez Oddział
Stoleczno-Wojewodzki naszego Stowarzyszenia w 28 po
wiatach województwa warszawskiego kurso-konferencji na
temat „nowych scaleń i wymiany gruntów”. W ramach
tych kurso-konferencji przeszkolono 1500 osób wykonaw
ców i realizatorów ustawy z 24.1.1968 r. — o scaleniach
i wymianie gruntów”, w czym większość stanowi powiato
wy aktyw polityczno-gospodarczy. Na uwagę zasługuje
Iakt aktywnego włączenia się do organizowania tych kur
so-konferencji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Rolnictwa, co jest przykładem dobrej roboty politycznej
i współpracy międzystowarzyszeniowej. Doświadczenie
zdobyte w tych poczynaniach jest nadal wykorzystywane
w dalszej naszej działalności stowarzyszeniowej na tere
nie innych województw.
Od kilku lat Stowarzyszenie posiada w Muzeum Tech
niki NOT małe, ale własne stoisko. Komisja d.s. Muzeum
i Wystaw, do kompetencji której należy koncepcja i rea
lizacja zmiennych ekspozycji wystawowych, obrazujących
dorobek poszczególnych działów geodezji, zorganizowała
8 wystaw, przedstawiających historię polskiej geodezji, po
stęp techniczny i perspektywy rozwoju naszej dziedziny
nauki. Wystawy te mają dodatkowo na celu popularyza
cję naszego zawodu wśród szerokich rzesz publiczności od
wiedzającej Muzeum Techniki.
Nie sposób nie wspomnieć tu o pracach prowadzonych
przez Stowarzyszenie nad opracowaniem 5-języcznego
Słownika Geodezyjnego. Kilkudziesięcioosobowy zespół w
ciągu 5 lat swojej działalności doprowadził do wydania w
1954 r. przez PPWK słownika w nakładzie 4000 egzempla
rzy. W 1955 r. ukazało się II wydanie tego słownika w
nakładzie 5000 egzemplarzy, a w 1961 r. — jego wersja
hiszpańska. Opracowany przez Stowarzyszenie Geodetów
słownik był pierwszym tego rodzaju słownikiem na świę
cie. Wzmianki o jego wydaniu ukazały się we wszystkich
prawie czasopismach geodezyjnych.
Udział geodetów w realizacji uchwal poszczególnych zja
zdów PZPR, kongresów techników, czy też uchwał KC
PZPR — dotyczących naszego zawodu i naszej społeczności,
był zawsze aktywny i skuteczny. Dość wspomnieć, że ca
łe Stowarzyszenie nasze włączyło się czynnie do realiza
cji uchwał II Plenum KC PZPR, zobowiązujących do
udziału w tworzeniu koncepcji planu 5-letniego 1971—1975,
w celu maksymalnego wykorzystania zdolności produkcyj
nych i podniesienia poziomu technicznego produkcji. Nie
wspominamy również i o uchwałach ostatniego IV Ple
num KC PZPR, które dało początek rewolucji naukowo-technicznej w Polsce. Temat obrad brzmiał: „Zwiększe
nie efektywności badań naukowych i postępu techniczno-Organizacyjnego w gospodarce narodowej”.
Chodzi o to — jak mądrze i umiejętnie pokierować pro
cesami postępu naukowo-technicznego, by zapewnić rezul
taty najlepiej służące przyszłości kraju. Tu znów nasza
rola jako stowarzyszenia jest bardzo istotna. Od razu
włączyliśmy się do realizacji uchwał IV Plenum i nadal
będziemy pracowali nad wcieleniem ich w przyszłości w
życie.
Nie zapominamy również o rocznicach ważnych w hi
storii naszej ojczyzny. W 1967 r. cały świat uroczyście
obchodził 50 rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolu
cji Październikowej. Stowarzyszenie nasze zorganizowało
(7.XI.1967 r.) uroczystą sesję naukową poświęconą „osiąg
nięciom geodezji radzieckiej w okresie 50 lat Kraju Rad”,
na której przedstawiono dorobek geodezji radzieckiej i jej
pomoc dla geodezji polskiej.
W 1966 r., w Krakowie, zorganizowano sesję naukową,
poświęconą 400-leciu pierwszego polskiego wydawnictwa
technicznego — pierwszej polskiej książki geodezyjnej Sta
nisława Grzepskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskie
go. „Geometria to jest miernicka nauka” — jest jednym
z najwcześniej wydanych podręczników geodezji w języku
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polskim. Staraniem SGP ukaże się w tym roku specjalne
wydanie tego podręcznika.
W roku ubiegłym obchodziliśmy uroczyście 25-lecie ist
nienia Polski Ludowej. Z okazji 25 rocznicy wydania de
kretu o reformie rolnej Stowarzyszenie zorganizowało
(5—6.IX.1969 r.) w Lublinie uroczystą sesję naukową po
święconą roli geodetów w jej realizacji. Wydaje się, że
najlepiej przedstawię efekty tej sesji, gdy przytoczę ury
wek z szerokiej wypowiedzi tow. Władysława Kozdry,
I sekretarza KW PZPR w Lublinie ...„Wiekopomną, pa
triotyczną zasługą geodetów polskich jest to, że właśnie
wówczas, w tych pierwszych krokach naszej władzy, sta
nęli po jej stronie i jako pierwsza zorganizowana grupa
inteligencji polskiej, rozpoczęli ofiarną działalność na rzecz
wprowadzenia wielkich reform ustrojowych, że swymi
umiejętnościami zawodowymi zapewnili sprawne technicz
nie przeprowadzenie reformy rolnej, a swą postawą w jed
nym szeregu z aktywem partyjnym, robotniczym i chłop
skim, swym autorytetem społecznym przyczynili się do
przezwyciężenia tych poglądów, jakie część wsi żywiła do
powszechnego ugruntowania się wiary w możliwość zli
kwidowanie tej wielowiekowej instytucji krzywdy i nie

sprawiedliwości społecznej, jaką były majątki Obszarnicze
i klasa ich posiadaczy”.
Uczestnicy sesji wystosowali list do tow. Władysława
Gomułki, w którym złożyli meldunek z dotychczasowego
dorobku geodetów polskich, zapewnili o gotowości do wy
konywania dalszych zadań zmierzających do rozwoju
i umocnienia gospodarki narodowej.
Kończąc podsumowanie dorobku Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w okresie 25-lecia Polski Ludowej, muszę z praw
dziwą dumą podkreślić, że wykonaliśmy olbrzymią pracę;
to co tu przedstawiłem jest tylko niewielkim wycinkiem
pracy SGP w jej podstawowych kierunkach działania. Nie
wspomniałem nic o działalności oddziałów wojewódzkich
oraz kół zakładowych i terenowych Stowarzyszenia. Po
minąłem wiele akcji organizowanych na mniejszą skalę.
Niestety szczupłość miejsca i czasu nie pozwoliły na sze
rokie omówienie całej działalności naszej organizacji. Zresz
tą w tym roku ukaże się na półkach księgarskich wydaw
nictwo jubileuszowe naszego Stowarzyszenia: „Historia
organizacji społecznych geodetów polskich”, które w spo
sób bardzo szczegółowy przedstawi historię naszego 50-letniego ruchu zawodowego, jego problemy i jego osiągnięcia.
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25-lecie służby geodezyjnej w Polsce Ludowej
Kiedy w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po
150 latach niewoli, kraj nasz przedstawiał sobą obraz po
ważnego zacofania w stosunku do większości państw euro
pejskich. Ogólne zacofanie gospodarcze miało swoje od
zwierciedlenie i w naszych, geodezyjnych sprawach. Po
zaborcach odziedziczyliśmy bardzo skromną spuściznę. Byly
to niepowiązane fragmenty triangulacji, obliczone w różnych
układach i na różnych elipsach, niejednolite i niepełne sieci
punktów wysokościowych, odniesione do poziomu trzech
mórz, mapy katastralne dwóch różnych systemów, pokry
wające niewiele ponad 1/3 powierzchni Polski, pewne ilości
przestarzałych map topograficznych, niekompletne mapy
miejskie oraz mapy szeregu obiektów rolnych, trudne do ze
widencjonowania. Zdawało się, że w nowo powstającym
państwie sprawy te zostaną ustawione prawidłowo i że
stworzona zostanie jednolita państwowa służba geodezyjna,
która zaprowadzi porządek w ewidencji operatów i doku
mentów, ujmie w jednolity system wykonawstwo i ustali
systematyczny plan działania w celu dostarczenia doku
mentacji pomiarowej zgodnie z potrzebami gospodarki pań
stwowej. Ale nadzieje polskich geodetów na utworzenie ta
kiej służby zawiodły. Wbrew temu, czego należało się spo
dziewać, nasza gospodarka nie wstąpiła na drogę intensy
fikacji i ożywienia. W Polsce nie nastąpiła żadna zmiana
w stosunkach społecznych. Fabryki nie wyszły z rąk pry
watnych, przeważnie obcych, kapitalistów. Chłop prowadził
nadal egzystencję biedaka, nie mając możności podniesienia
rentowności ziemi i jej plonów. Ogólną smutną sytuację
gospodarczą pogłębił jeszcze kryzys, trzymający w swoich
okowach cały świat kapitalistyczny przez szereg lat.
W takich warunkach trudno było mówić nie tylko o pow
staniu państwowej służby geodezyjnej, ale w ogóle o orga
nizacji geodezji jako dziedziny, mającej przed sobą wyty
czone kierunki działania i rozwoju. Brak planowej gospo
darki w kraju powodował brak zaopatrzenia na dokumen
tację geodezyjno-kartograficzną w postaci jednolitych osnów
i map. Słaby rozwój przemysłu i przedsięwzięć o charakte
rze inwestycyjnym sprowadzał do minimum potrzeby ich
geodezyjnej obsługi.
Jedynym większym skupieniem geodetów, zatrudnionych
w służbie państwowej, był w okresie międzywojennym Wy
dział Pomiarów Ministerstwa Komunikacji. Była to dobrze
zorganizowana jednostka, a jej zadania były wyraźnie spre
cyzowane i konsekwentnie wykonywane. Pamiętamy, że to
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właśnie w Ministerstwie Komunikacji powstał „FOTOLOT”
— pierwsza komórka fotogrametryczna, będąca żywym wy
razem propagowania postępu technicznego i jego wdrażania
do praktyki. Jedną z pierwszych prac w Polsce, przy której
zastosowano szczegółowo metody fotogrametryczne stało się
zakładanie nowej ewidencji gruntów, rozpoczęte w ostatnich
latach przed wybuchem wojny.
Z uznaniem można się również wyrazić o działalności
miejskiej służby geodezyjnej, nadzorowanej przez Związek
Miast Polskich. Miejskie wydziały pomiarów potrafiły sku
pić stosunkowo liczne szeregi dobrych fachowców, rekrutu
jące się w znacznej mierze spośród młodej kadry inżynier
skiej.
Geodeci cywilni nie wykonywali pomiarów podstawowych,
które były domeną służby wojskowej. Triangulację wyko
nywano głównie na terenach wschodnich, dla celów stra
tegicznych, wobec rzekomego zagrożenia ze strony Związku
Radzieckiego. Gospodarcze potrzeby kraju nie były brane
pod uwagę w programach robót triangulacyjnych.
Rozproszone po różnych instytucjach komórki państwowe
skupiały stosunkowo niewielką ilość geodetów. Bardzo duży
ich procent pracował natomiast w biurach mierniczych
przysięgłych, które wykonywały prace dla potrzeb po
szczególnych osób i instytucji prywatnych. Otrzymywały one
również roboty z rąk państwa — pewne prace typu in
westycyjnego, a przeważnie scalenia, bądź parcelacje tere
nów rolnych i miejskich. Obciążenie tych robót nadmier
nym balastem problemów prawnych oraz rzemieślnicze for
my wykonawstwa, determinowały stosowaną technikę, która
siłą rzeczy opierała się na prostych metodach i narzędziach.
W tych warunkach organizacyjnych i technicznych geodeci
nie byli w stanie wykonywać swych zadań w sposób kom
pleksowy, chociaż mieliśmy w Polsce wybitnych naukow
ców, którzy wychowywali corocznie nowych fachowców w
postaci nielicznej, ale świetnie wyszkolonej kadry inżynier
skiej oraz kadry wykwalifikowanych mierniczych o dużej
wiedzy zawodowej. Nie zapomnimy takich nazwisk jak
Warchalowski, Weigel, Piotrowski, Klużniak, Wilczkiewicz
i inni. Nauka geodezji nie miała w tamtym okresie możnoś
ci należytego rozwoju, gdyż brak jej było :zaplecza prak
tycznego — naturalnych pól doświadczalnych, laboratoriów,
jakich dostarcza wzajemne powiązanie i zapotrzebowanie
teorii i praktyki. Nie istniały również samodzielne komórki
naukowo-badawcze. Wszystkie nasze prace wykonywane

były jednak solidnie, z dużą wiedzą i na wysokim pozio
mie. Nasza kadra, tak bardzo potem zdziesiątkowana przez
wojnę i eksterminacyjną działalność wroga, była dostatecz
nie mocno przygotowana fachowo i świadoma swojej roli,
aby móc podjąć wielki i zaszczytny trud organizacji geo
dezji w nowych formach, jakie stworzyła jej Polska Lu
dowa.
Pierwszy akt państwowy nowej Polski — Manifest Pol
skiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, określał wyraź
nie socjalistyczny ustrój w naszym kraju. Stawiając na
pierwszym miejscu sprawę doprowadzenia do końca walki
z najeźdźcą, Manifest ten ogłaszał zarazem reformę rolną,
za którą poszła nacjonalizacja przemysłu. (Polska wracała
na swoje historyczne ziemie, zabrane jej przed wiekami
przez napór germanizmu. Na straży naszych nowych spra
wiedliwych granic stanął układ nowych sojuszów z krajami
socjalistycznymi, a w szczególności ze Związkiem Radziec
kim, naszym potężnym i przyjaznym sąsiadem.
W warunkach bezpieczeństwa, naród polski przystąpił do
odbudowy swojego kraju. Wchodziliśmy w epokę gospodarki
socjalistycznej, bazującej na pracy całego narodu, który
stał się współgospodarzem w swoim kraju. Przez otrzy
manie ziemi z majątków Obszarniczych zaktywizowały się
ogromne masy chłopskie. Robotnicy stanęli do wytężonej
pracy w swoich już teraz fabrykach, wiedząc że po trudnym
okresie odbudowy nastąpi okres rozkwitu przemysłu — pod
stawy rozwoju gospodarczego Polski i jej dobrobytu. Głę
bokie przemiany społeczne pociągnęły za sobą powszechne
zaangażowanie wszystkich obywateli, wnoszących swą co
dzienną pracą olbrzymie wartości materialne i męralne w
życiu kraju.
Kierownictwo Polski Ludowej — Partia i Rząd — od
początku właściwie oceniło rolę, jaką w budowie socjalis
tycznego państwa ma do spełnienia geodezja. Dnia 30 marca
1945 roku przez powołanie Głównego Urzędu Pomiarów Kra
ju powstała jednolita państwowa służba geodezyjna, koor
dynator całokształtu spraw geodezyjnych w Polsce. Należało
przede wszystkim wprowadzić obowiązek zgłaszania robót
i składania materiałów geodezyjnych do ewidencji. Upań
stwowione materiały stały się częścią majątku narodowego,
stanowiąc przedmiot wykorzystania dla różnych potrzeb
i celów. Należało dokonać inwentaryzacji i oceny tych ma
teriałów, !zaprowadzić ich ścisła ewidencje i zabezpieczyć
ich przechowywanie. Należało stworzyć podstawy systema
tycznej działalności geodezyjnej, przez ujęcie w jednolity
system koncepcji i wykonawstwa pomiarów podstawowych,
oraz Uzupeniania podkładów manowvch i stopniowej wy
miany materiałów przestarzałych i niekompletnych na nowe.
Należało wreszcie zapewnić stała obsługę geodezyjna bie
żących potrzeb odbudowy kraju, a potem — rozwoju gospo
darki narodowej.
Przed no«’n utworzonym Glownvm Urzedem Pomiarów
Kraju stanęły od razu olbrzymie zadania, co wynikało bez
pośrednio ze stanu, w jakim znajdowała się geodezja w
1945 roku. Jak wiadomo, tylko na 22fl∕o obszaru Polski
istniały mapy, które po przeprowadzeniu aktualizacji mo
gły nadawać się do wykorzystania. Podjęcie jakichkolwiek
prac nad sporządzeniem dalszych map Wielkoskalowych
bvło uwarunkowane posiadaniem jednolitej siecie geodezyj
nej. a tymczasem stan podstawowej osnowy przedstawiał
sie jeszcze gorzej niż stan pokrycia mapowego. Na terenie
Polski istniały tvlko pewne fragmenty sieci triangulacyjnej
I rzędu o pełnej dokumentacji. Triangulacje niższych klas
pokrywały około 50β∕o kraju, a na 30β∕o jego terytorium nie
było w ogóle żadnej osnowy. Potrzeba rozpoczęcia najbar
dziej niezbędnych prac z dziedziny pomiarów podstawo
wych istniała obok konieczności wykonywania szeregu usług
Seodezyjnych dla pierwszych prac nad odbudową. Wszystko
to miała wykonywać nieliczna kadra, która przetrwała
wojnę i liczyła zaledwie około 1400 inżynierów i techników
geodetów.
Wypełniając swe zadania administracyjne i wykonawcze,
Główny Urzad Pomiarów Kraju działał początkowo w ra
mach organizacyjnych opartych na trójinstancyjności —
centrali Urzędu, wojewódzkich wydziałach pomiaτ6w oraz
powiatowych referatach, bądź miejskich biurach pomiarów.
Główny Urzad był podporządkowany bezpośrednio Prezy
dium Rady Ministrów. Pierwszym prezesem został profesor
Jan ¡Piotrowski, a po nim — profesor Edward Warchalowski. Pełnymi oddania swym trudnym obowiązkom, wicepre
zesami byli w tym okresie inżynierowie: Kazimierz Sa
wicki i Wacław Nowak.
Wykonawstwo geodezyjne w GUPK przeszło wkrótce na
forme przedsiębiorstw państwowych. W ubiegłym
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obchodziliśmy dwudziestą rocznicę pierwszego z nich —
Państwowego Przedsiębiorstwa Mierniczego. Przedsiębior
stwo to objęło swym zakresem działania sporządzanie map
podkładowych oraz pomiary szczegółowe, prowadzone w
tym czasie głównie dla zaspokojenia różnych doraźnych po
trzeb poszczególnych :resortów. Stopniowo wchłaniało ono
prace geodezyjne wykonywane dotychczas przez biura mier
niczych przysięgłych, zlikwidowane ostatecznie w 1952 roku.
Wyrazem stopniowo wprowadzanej specjalizacji wyko
nawstwa było powołanie dwóch następnych przedsiębiorstw.
Powstało Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne dla bu
dowy nowej sieci geodezyjnej w Polsce oraz Państwowe
Przedsiębiorstwo Fotogrametrii i Kartografii, przed którym
wkrótce stanęły nowe, poważne zadania z dziedziny fototopografii. Utworzenie przedsiębiorstw państwowych dało
początek wykonawstwu uspołecznionemu, bardziej wszech
stronnemu, a przez to bardziej nadającemu się do realizacji
wielkich gospodarczych zadań państwowych. Wszystkie te
przedsiębiorstwa w 'zmienionych nieco formach organizacyj
nych działają i wykonują swe zadania do dnia dzisiejszego.
Omówiona wyżej organizacja służby geodezyjnej zape
wniała jednolitość działania, powstały jednak okoliczności,
które nie pozwoliły na jej utrzymanie ze względu na bie
żące wymagania rozwijającego się życia gospodarczego. Już
w pierwszym etapie odbudowy kraju wysunęło się wiele
problemów wymagających masowych prac geodezyjnych,
związanych: z przebudową ustroju rolnego, odbudową miast
i osiedli, uruchomieniem przemysłu, komunikacji itp. Po
trzeby te UWielokrotnily się w momencie rozpoczęcia reali
zacji 6-letn.iego planu budowy podstaw socjalizmu, w 1950 r.
Podporządzowanie Głównego Urzędu Pomiarów Kraju
Ministerstwu Odbudowy (potem Budownictwa) miało w
większym niż dotychczas stopniu zapewnić obsługę geo
dezyjną dla powstających inwestycji budowlanych. Stwa
rzało to jednak niebezpieczeństwo, że służba geodezyjna
przekształci się stopniowo w organ jednego resortu ze
stratą dla ogólnopaństwowych zadań geodezji.
W tym czasie nawiązywała się również współpraca mię
dzy służbami geodezyjnymi krajów RWPG, polegająca na
wspólnym ustalaniu głównych kierunków prac oraz na wy
mianie doświadczeń. Szczególnie cenna była dla nas w tym
okresie możność korzystania z doświadczeń Związku Ra
dzieckiego, który nie szczędził nam pomocy w zakresie do
radztwa technicznego i organizacyjnego, w dostarczaniu
■niezbędnych instrumentów oraz udostępnianiu praktyk w
swoich laboratoriach i zakładach pracy. Powstały zadania
o Charalfterze międzynarodowym, mające poważne znacze
nie dla rozwoju nauki geodezji. Jedna służba geodezyjna
nie była w stanie wykonać tak różnorodnych zadań równo
cześnie i powstała konieczność poczynienia zmian organiza
cyjnych.
W 1952 roku nowy dekret (zmodyfikowany następnie de
kretem z dnia 13 czerwca 1956 roku) przekształca podległy
Ministerstwu Budownictwa Główny Urząd Pomiarów Kraju
w Centralny Urząd Geodezji i Kartografii przy Prezesie
Rady Ministrów. Jest to centralna władza geodezyjna, która
otrzymuje zadanie wykonywania prac geodezyjnych o zna
czeniu ogólnopaństwowym, takich jak jednolita osnowa
i podstawowa mapa kraju; wydawania map i atlasów dla
potrzeb gospodarczych, kulturalnych i oświatowych, prowa
dzenia centralnej składnicy materiałów i dokumentów oraz
koordynowania i kontrolowania działalności fachowej re
sortowych służb geodezyjnych wraz z wydawaniem po
wszechnie obowiązujących instrukcji technicznych, norm
pracy i cenników na roboty geodezyjne.
Oprócz Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii powo
łane zostały resortowe służby geodezyjne dla zaspokojenia
potrzeb gospodarczych w zakresie prac geodezyjnych, zwią
zanych z zadaniami poszczególnych resortów. Sprawy roz
graniczenia i podziału nieruchomości oraz ewidencji grun
tów i budynków przekazane zostały do właściwości Ministra
Gospodarki Komunalnej w odniesieniu do miast stanowią
cych województwa i powiaty oraz do właściwości Ministra
Rolnictwa w odniesieniu do pozostałych terenów. Organy
administracji geodezyjnej szczebla powiatowego łącznie ze
składnicami materiałów przeszły pod nadzór tych resortów,
natomiast organami tymi na szczeblu wojewódzkim stały
się teraz delegatury Centralnego Urzędu Geodezji i Kar
tografii.
Polityka centralnej służby geodezyjnej konsekwentnie
szła w 'kierunku utworzenia szeregu systemów, ujmujących
najważniejsze sprawy geodezyjne w ścisłe, jednolite dla
całego kraju, ramy. Znaczna część tych systemów postała
ju⅛ zrealizowana, Podstawą stało się zbudowane nowo.
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czesnej sieci geodezyjnej o wysokiej wartości, tworzącej
logiczną całość przez powiązanie w jednolity układ wszyst
kich klas i rzędów Lriangulacji z poligonizacją włącznie.
Zagęszczenie sieci dostosowane jest do potrzeb i do cha
rakteru danego terenu w zależności od skali mapy podsta
wowej, jakiej teren ten wymaga. System jednolitej osnowy
geodezyjnej połączony jest z ustalonymi zasadami jej
ochrony i konsekwencji, opartymi na okresowych przeglą
dach znaków w terenie przez fachowe jednostki geodezyjne
rad narodowych i Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Obok poziomej sieci geodezyjnej obudowana została pań
stwowa osnowa wysokościowa, obejmująca ponad IOOOOOkm
linii niwelacyjnych, odniesionych do jednego poziomu —
Morza Bałtyckiego.
Istnienie jednolitej osnowy geodezyjnej — poziomej i wy
sokościowej, zabezpieczyło możliwość stworzenia następne
go podstwowego systemu — systemu jednolitej mapy kraju,
będącej faktycznie zestawem map sporządzonych w określo
nym układzie skal, według jednolitych wzorów i znaków,
opartych o wspólny układ współrzędnych, o jednej zasadzie
cięcia arkuszy, wzajemnie się uzupełniających i stanowią
cych jedną całość. System jednolitej mapy składa się
z dwóch podstawowych rodzajów map powstałych w wyni
ku oryginalnego opracowania: mapy topograficznej sporzą
dzonej w skali 1 : 10 000, a dla terenów intensywnego zagos
podarowania 1: 5000 oraz mapy zasadniczej, opracowanej
w skali 1 : 5000 dla terenów rolnych, w skali 1 : 2000 dla
obszarów skomplikowanej sytuacji oraz z reguły w skali
1 : 1000 dla terenów miejskich i obszarów szczególnie inten
sywnie zagospodarowanych. Mapa zasadnicza posiada treść
dostosowaną do ogólnych potrzeb inżynieryjno-gospodarczych i stanowi wyjściowy podkład kartograficzny (mapę
podstawową) dla wszelkiego rodzaju map tematycznych
i specjalnych. Celem, do którego zmierzamy, jest posiadanie
pełnego pokrycia mapą zasadniczą całego terytorium kraju
i możliwość wykorzystania jej w każdym momencie, kiedy
działalność gospodarcza będzie tego wymagała. Plany stop
niowego wykonywania mapy zasadniczej są uzgadniane
z potrzebami resortów gospodarczych i władz terenowych
w ten sposób, aby powstanie takiej mapy w danym terenie
wyprzedzało w czasie potrzebę jej wykorzystania.
Należy również podkreślić, że dzięki zbudowaniu i właś
ciwej konserwacji państwowej sieci geodezyjnej istnieje
możliwość utrzymania w aktualności wszystkich posiada
nych map w odniesieniu do tych samych punktów, na pod
stawie których zostały one opracowane.
Jak długo Centralny — a potem Główny Urząd Geodezji
i Kartografii zmuszony był większość mocy produkcyjnej
swych przedsiębiorstw zużywać na budowę sieci geodezyj
nej oraz na wykonywanie prac specjalnych z zakresu topo
grafii, resortowe służby geodezyjne często wykonywały na
bieżąco niezbędne dla ich zadań podkłady mapowe. Geodeci
służb resortowych, powołani do rozwiązywania konkretnych
i specjalnych problemów technicznych musieli poświęcić
zbyt wiele czasu na pomiary sytuacyjno-wysokościowe.
Obecnie następuje pożądany zwrot w tym zakresie. Obo
wiązek zaopatrzenia całości gospodarki narodowej w jedno
lite podkłady kartograficzne znów spoczywa na Głównym
Urzędzie, a służby resortowe będą dla swych celów otrzy
mywać mapy gotowe, na których podstawie mogą być wy
konywane projekty, przeprowadzane badania, studia i ana
lizy. W ten sposób realizowana jest właściwa organizacja
wykonawstwa geodezyjnego, polegająca z jednej strony na
produkcji map i osnów w sposób skoncentrowany i w pew
nym sensie uprzemysłowiony, z drugiej strony — na lep
szym wykorzystaniu umiejętności geodetów służb resorto
wych dla ich resortowych zadań oraz na zbliżeniu ich dzia
łalności do faktycznych potrzeb terenu.
Kolejnym systemem, stworzonym przez centralną służbę
geodezyjną, jest system powszechnie obowiązujących in
strukcji technicznych Głównego Urzędu Geodezji i Karto
grafii oraz istrukcji resortowych. Instrukcje GUGIK obej
mują ogólne zasady prowadzenia robót geodezyjnych w kra
ju i przepisy techniczne dla prac geodezyjnych o znaczeniu
ogólnopaństwowym. Instrukcje resortowe dotyczą prac geo
dezyjnych wykonywanych dla potrzeb danego resortu, są
dostosowane do powszechnie obowiązujących instrukcji
technicznych i uzgadniane z centralną służbą geodezyjną.
Obok systemów normujących technikę i organizację wy
konawstwa geodezyjnego został również wypracowany sys
tem jednolitego planowania w geodezji. Na szczeblu woje
wódzkim i centralnym dokonywaną jest koordynacja ro
bót, w wyniku której do pląnów wprowadza się roboty
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najbardziej potrzebne gospodarce narodowej. Ostatnio wy
daną została jednolita instrukcja o budowie planu 5-letniego ña lata 1971—1975, która pozwala po raz pierwszy ująć
w jednym opracowaniu całokształt zadań geodezyjnych
i środki na ich wykonanie.
Na podstawie ogólnie obowiązującego taryfikatora robót
geodezyjnych stworzone zostały warunki do wprowadzenia
jednolitych norm pracy w geodezji. Jednolite normy sta
nowią podstawę dla jednolitego systemu płac i dają moż
ność ustalania i kontroli wydajności w poszczególnych za
kładach pracy, a tym samym — analizy prawidłowości
organizacji robót. Zmierzamy do uzyskania jednolitych cen
poprzez wydane już, ogólnie obowiązujące zasady budowy
cenników na roboty geodezyjne, co umożliwi traktowanie
cen jako jednego z podstawowych instrumentów ekonomicz
nych, kształtujących wydajność i rentowność poszczegól
nych komórek. Wprowadzony ostatnio jednolity system za
wierania umów na roboty geodezyjne ustala tryb i formę
tych umów oraz zakres wynikających z niego zobowiązań.
Zda'jemy sobie sprawę, że pełna realizacja naszych za
mierzeń następuje w drodze procesu dynamicznego, poprzez
stopniowe dopasowywanie się do warunków, w jakich pra
cujemy. Poznajemy te warunki coraz lepiej, coraz głębiej
wnikając w istotę stopniowo odkrywanych zjawisk. Usta
lamy pewne prawidłowości, idąc drogą kolejnych .przybli
żeń, nabierając doświadczenia i doskonaląc metody postę
powania.
Pracując w ramach opisanych wyżej systemów i korzys
tając z podstawowego porządku, jaki te systemy wprowa
dzają, stwierdzamy zarazem, że taki układ mógł być u nas
wypracowany tylko dzięki istnieniu i 25-letniej działalności
centralnej służby geodezyjnej i kartograficznej. Został on
wypracowany — po raz pierwszy w historii naszej geo
dezji — przez samych geodetów, ale trzeba pamiętać, że
rozwój naszej działalności jest ściśle związany z rozwojem
gospodarczym kraju, a władza ludowa umożliwiła nam wy
pełnienie naszej roli. Dzięki temu geodezja polska ma zor
ganizowaną administrację i wydzieliła się w samodzielną
gałąź produkcji.
Podkreślenie wyników pracy służby centralnej, bynaj
mniej nie przysłania nam tego, co osiągnęły geodezyjne
służby resortowe. Dokonanie reformy rolnej, osadnictwo na
Ziemiach Zachodnich, urządzenie kilku tysięcy państwo
wych gospodarstw rolnych, ewidencja gruntów i klasyfika
cja gleboznawcza, opracowanie map glebowych, a .wreszcie
pomyślnie rozpoczęta wielka akcja scalania gruntów — to
dorobek służby geodezyjnej resortu rolnictwa, działającej
od samego początku odzyskania wolności. Geodeci skupieni
w resorcie gospodarki komunalnej wykonali ogromną pracę
w zakresie zakładania szczegółowych osnów i sporządza
nia map terenów miejskich oraz w dziedzinie obsługi po
trzeb inwestycji komunalnych, ewidencji gruntów miejskich,
inwentaryzacji urządzeń, geodezyjnego opracowywania pla
nów zagospodarowania przestrzennego itp. Dobrze wypełnili
swe obowiązki geodeci zatrudnieni w służbie górnictwa, go
spodarki wodnej, geologii, hydrogeologii, leśnictwa, przemy
słu maszynowego, przemysłu ciężkiego, komunikacji. Działal
ność naszych kolegów ze służb resortowych była tym trud
niejsza że, jak już wspomniano, musieli oni dotychczas w
wielu wypadkach sami dla swoich prac tworzyć podkłady
mapowe, podczas gdy w przyszłej pięciolatce będą mogli
bardziej skupić się na skuteczniejszej obsłudze swych re
sortowych potrzeb.
Nasze wydawnictwa kartograficzne ze swymi 220 tytuła
mi rocznie, dokonały bardzo poważnego kroku naprzód —
tego najtrudniejszego, za którym następne pójdą już ła
twiej i z pewnością doprowadzą polską kartografię do przo
dującej pozycji.
Osobny rozdział w dwudziestopięcioletniej działalności
państwowej służby geodezyjnej stanowi współpraca między
organami tej służby, a służbą geodezyjną Ministerstwa
Obrony Narodowej. Współpraca ta stanowiła cenną wza
jemną pomoc w naszych osiągnięciach w dziedzinie organi
zacji i produkcji geodezyjnej i przyczyniła się do uzyska
nia wielu rozwiązań technicznych oraz terminowego wyko
nania naszych zadań. Za miłą i harmonijną atmosferę na
szej współpracy składam serdeczne podziękowanie kolegom
geodetom — oficerom Służby Topograficznej Wojska Pol
skiego.
*

Podsumowanie naszego dorobku w minionym ćwierćwie
czu jest zarazem punktem startowym dla dalszych zadań.

Rozpoczynający się w roku 1971 nowy plan pięcioletni ma
zapewnić dalszy wszechstronny rozwój gospodarczy i kul
turalny kraju. Dochód narodowy w tym okresie ma wzros
nąć o ponad 35%, co ma być osiągnięte przede wszystkim
przez wzrost produkcji przemysłowej — o blisko 50%.
Rozwój przemysłu wiąże się ze znacznym wzrostem na
kładów inwestycyjnych, zwłaszcza na inwestycje produk
cyjne, budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe oraz bu
downictwo wiejskie. Założona jest poważna intensyfikacja
produkcji rolniczej, wyrażająca się wzrostem około 13%.
Wielkie prace przewidziane są w dziedzinie gospodarki
wodnej, regulacji rzek, melioracji rolnych, gospodarki leś
nej, wszechstronnego rozwoju transportu, usług komunal
nych.
Ze wszystkimi tymi zamierzeniami ściśle wiążą się prace
geodezyjne, obejmujące wszystkie podstawowe dziedziny
naszej działalności, jak sporządzanie map i zakładanie
osnów, prace geodezyjne 'związane z działalnością podsta
wowych resortów gospodarczych oraz geodezyjna obsługa
budownictwa inwestycyjnego. Dla wykonania tych zadań
mamy dziś zupełnie inne warunki organizacyjne i technicz
ne niż to było przed 25 laty, kiedy zaczynaliśmy naszą dzia
łalność w Polsce Ludowej. Większość podstawowych prac
geodezyjnych wykonywana jest w dużych specjalistycznych
przedsiębiorstwach państwowych, dzięki czemu możliwa jest
intensyfikacja produkcji i racjonalne wykorzystanie inwe
stycji, a przede wszystkim nowoczesnego i Wysokowydajnego sprzętu. Sprzęt ten umożliwia stosowanie postępowych
metod pracy i pełne wykorzystanie wszechstronnego roz
woju techniki. Postęp techniczny właśnie w wykonawstwie
geodezyjnym powodował i powoduje prawdziwą rewolucję.
Nowe metody w opracowaniach fotogrametrycznych i sto
sowanie fotogrametrii dla różnych skal i różnych warun
ków terenu, coraz większe zastosowanie elektroniki w po
miarach przez użycie dalmierzy, w obliczeniach — przez
szerokie stosowanie maszyn matematycznych oraz w kar
towaniu za pomocą automatycznych przyrządów kartują
cych, a wreszcie unowocześnienie sposobów opracowania
oryginałów map i ich reprodukcji — wszystko to stanowi
podstawowe kierunki rozwoju geodezji. Kierunki te stwa
rzają bardzo duże możliwości produkcyjne, co ma szczegól
ne znaczenie wobec poważnego wzrostu zakresu robót geo
dezyjnych w okresie najbliższej i następnych pięciolatek.
W tych warunkach należy szczególnie podkreślić ogromną
rolę, jaką w związku z wykonaniem naszych zadań ma do
spełnienia nauka geodezji. Więź między nauką a potrzeba
mi praktycznymi, której ze szkodą dla obu dziedzin brako
wało w okresie międzywojennym, obecnie istnieje. Rozwój
naszej gospodarki określa zadania rzeczowe w zakresie
geodezji i kartografii, a te ostatnie wytyczają dla nauki
główne kierunki badań i doświadczeń. Jednocześnie insty
tucje naukowe mają możność na bieżąco niemal sprawdzać
prawidłowość i skuteczność swoich rozwiązań przez obser
wację efektów ich praktycznego zastosowania na dużą
skalę.
Zaplecze naukowe, jakie posiadają, lub z którego mogą
korzystać organa służby geodezyjnej i kartograficznej jest
dla nas niezmiernie ważne i cenne. Bezpośrednio z pro
dukcją wiążą się prace naukowo-badawcze i rozwojowe
Instytutu Geodezji i Kartografii, ustawionego w pionie
Głównego Urzędu. Bardziej specjalistyczna tematyka, do
tycząca tylko węższych zagadnień wykonawstwa, opraco
wywana jest w poszczególnych przedsiębiorstwach, w któ
rych tworzone są dla tego celu specjalne komórki techno
logiczne. Instytut Geodezji i Kartografii odegrał dużą rolę
przy naszych wielkich pracach geodezyjnych o charakterze
ogólnopaństwowym, a jako jedyny tego rodzaju instytut w
kraju pracował również dla potrzeb wszystkich zaintereso
wanych resortów. Resortowa problematyka prac IGiK po
winna być w przyszłości znacznie rozszerzona, co wymaga
jednak stworzenia dla Instytutu lepszych możliwości pracy,
przede wszystkim jeżeli chodzi o aparaturę naukową i wa
runki lokalowe.
Należy również nadmienić, że Instytut pełni jednocześnie
rolę branżowego ośrodka normalizacji w geodezji i karto
grafii, opracowując normy pojęciowe, przedmiotowe i kla
syfikacyjne, w celu uporządkowania terminologii, ustalenia
podstawowych parametrów i klas instrumentów pomiaro
wych itp. Zorganizowany przy Instytucie Branżowym Ośro
dek Informacji Technicznej i Ekonomicznej pełni obsługę
informacyjną całej służby geodezyjnej w kraju i prowadzi
centralną bibliotekę geodezyjną.
Wydziały geodezyjne na naszych wyższych uczelniach po
łożyły olbrzymie zasługi w zakresie wyszkolenia sił facho

wych w ciągu minionych 25 lat, dając nam w tym okresie
liczną kadrę inżynierów i naukowców, wielokrotnie prze
kraczającą stan przedwojenny. Współpraca wykonawstwa
geodezyjnego z uczelniami jest jednym z najbardziej istot
nych czynników prawidłowego ukierunkowania rozwoju
naszej techniki i stosowania nowoczesnych metod. Wspólne
konsultowanie programów nauczania, współpraca w dzie
dzinie doskonalenia kadr, inicjowanie studiów podplomowych — wszystko to stanowi cenną i zarazem niezbędną
tematykę naszej kooperacji Niezależnie od pracy dydak
tycznej i wychowawczej, katedry i instytuty wyższych
uczelni prowadzą działalność naukowo-badawczą, mając
swoje własne plany rozwoju nauki i techniki, które rów
nież w coraz szerszym zakresie powinny uwzględniać po
trzeby resortów.
Bardzo ważną rolę w rozwoju postępu technicznego w
geodezji i kartografii spełnia Stowarzyszenie Geodetów Pol
skich. W SGP widzimy :niestrudzonego inicjatora rozwoju
techniki i jej popularyzatora, organizatora konferencji nau
kowo technicznych i sympozjów, które stanowią efektywną
pomoc przy :układaniu planów postępu technicznego. Dzia
łalność Stowarzyszenia wytycza również kierunki doskona
lenia kadr fachowych. SGP było pierwszym organizatorem
takich kursów, a obecnie, pnzy podejmowaniu akcji dosko
nalenia kadr na większą skalę, zgodnie z postanowieniami
ostatniej sesji Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, widzi
my w naszym Stowarzyszeniu głównego partnera tej akcji,
którego udział jest w :znacznym stopniu rękojmią jej po
wodzenia. Działalność kół zakładowych SGP w komórkach
wykonawczych oraz ich udział w pracach klubów techniki
i racjonalizacji, jest ważnym czynnikiem propagowania po
stępu technicznego pomocy dla racjonalizatorów i wdraża
nia nowych metod do produkcji.
Plany geodezyjnych prac naukowych w skali krajowej
koordynuje Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk, nie
jednokrotnie pomagając w realizacji tych planów. Z komi
tetem tym utrzymujemy ścisłą współpracę, bardzo wysoko
przez nas cenioną. Niektóre tematy realizowane są bez
pośrednio przez placówkę naukową PAN — Dział Geodezji
Satelitarnej w Zakładzie Geofizyki.
*

Wielkie zapotrzebowanie na prace geodezyjne w nadcho
dzącym okresie, połączone z dalszym doskonaleniem tech
niki i rolą, jaką w wykonaniu tych zadań mają do odegra
nia prace naukowo-badawcze — wysuwa potrzebę komplek
sowego skoordynowania w przyszłej pięciolatce całokształtu
geodezyjnej działalności naukowej.
Powiązanie nauki z techniką i produkcją, szerokie ko
rzystanie z możliwości, jakie daje postęp techniczny w
oparciu o dokonane inwestycje nowoczesnego sprzętu, przy
czynia się do racjonalnej organizacji naszych prac, możności
skoncentrowania ich na kierunkach działania, dających naj
większe efekty ekonomiczne, a tym samym — do wykona
nia naszych zadań w myśl wskazań II i IV Plenum KC
PZPR, w sposób intensywny, skuteczny i gospodarczy, tak
i w przyszłości o pomyślnych wynikach pracy decydują
przede wszystkim ludzie, którzy tę pracę wykonują. Wy
mienione tu już zostały nazwiska pierwszych organizatorów
geodezji w Polsce Ludowej na najwyższych szczeblach na
szej zawodowej hierarchii. Nie sposób jednak wymienić
wszystkich tych, którzy swym codziennym wysiłkiem prze
sądzili o naszych dotychczasowych osiągnięciach i stanowią
gwarancję ich zdobywania w przyszłości Naukowcy i do
świadczeni specjaliści, którzy czuwali nad wyborem opty
malnych metod produkcji i rozwiązywali problemy i wątpli
wości, jakie mogłyby zahamować jej bieg. Pedagodzy, za
silający przez swój wytrwały trud nasze szeregi, które
dzięki nim przekształciły się w doborową, wykwalifikowaną
kadrę. Geodeci zatrudnieni w administracji państwowej
wszystkich szczebli, wypracowujący coraz lepsze formy pla
nowania i wykonywania naszych robót, zarządzania zakła
dami produkcyjnymi oraz gospodarowania zasobami ludz
kimi, materiałowymi i sprzętowymi. Organizatorzy pro
dukcji — dyrektorzy przedsiębiorstw, główni inżynierowie,
inspektorzy, czuwający nad jakością naszych wyrobów.
I wreszcie, najliczniejsze i najważniejsze rzesze wykonaw
ców, wykonujących swą pracę zawodową w ciężkich nieraz
warunkach, w upale i kurzu bądź na słocie i zimnie, któ
rzy nie zawsze mają czas i możność spożycia posiłku i wy
godnego odpoczynku w -nocy, Najlepsze metody, najlepsza
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organizacja i najkosztowniejszy sprzęt nie mogłyby wiele
zdziałać, gdyby nie to codzienne, gorące zaangażowanie pol
skich geodetów, które od samego początku cechowało ich
pracę. Świadomi roli, jaką mają do odegrania w budowa
niu nowoczesnej, zasobnej, sprawiedliwej ojczyzny — wy
konywali oni i wykonywać będą swoje zadania z pełnym
zrozumieniem, że przyczyniają się do rozwoju i podniesienia

rangi naszego zawodu oraz do rozkwitu naszego wspólnego
wielkiego dobra — Polski Ludowej.
Uroczysta to dla nas rocznica — ćwierć wieku wspólnej
wytężonej pracy, wspólnych trosk i problemów, wspólnych
radości i sukcesów. Patrzymy teraz spokojnie w naszą geo
dezyjną przyszłość, tak jak z ufnością możemy patrzeć w
przyszłość naszego kraju.
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KONSTANTY DUMAŃSKI

Geodezja rolna w okresie 25-Iecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Utworzony, w ramach PKWN, resort rolnictwa i reform
rolnych stanął z miejsca wobec konieczności zaangażowania
wielu sił geodezyjnych dla udziału w rozpoczętej na mocy
dekretu z dnia 6.IX.1944 r., reformie rolnej. Dobrowolne
zgłoszenie się kilkuset przedstawicieli tej nielicznie ocala
łej po wojnie służby oraz przeprowadzona przez Rząd mo
bilizacja sił mierniczych w całym kraju pozwoliły skupić
stopniowo w gestii właściwych organów ponad tysiąc osób,
różniących się bardzo pod względem posiadanych kwalifi
kacji zawodowych. Ta stosunkowo szczupła kadra została
poważnie wzmocniona siłami niefachowymi, składającymi
się głównie z aktywistów społecznych. Osoby te, delegowa
ne do udziału w reformie rolnej przez stronnictwa politycz
ne, organizacje społeczne, zakłady pracy, działając pod fa
chowym kierownictwem i nadzorem resortowego aparatu,
wniosły wielki wkład w dzieło reformy, przyczyniając się
w bardzo dużym stopniu do jej wykonania w rekordowo
krótkim czasie.
Wielu z tych ludzi stało się gorącymi entuzjastami geo
dezji i — po dalszym praktycznym i teoretycznym doszkoIeniu w zawodzie — weszło w skład służby resortowej jako
bardzo wartościowi pracownicy. Tą drogą powstał pierw
szy powojenny trzon kadry geodezyjno-urządzeniowej, mó
wiąc właściwie — była to pierwsza w ogóle tego typu ka
dra w naszym kraju, odpowiednio ukierunkowana, zwarta,
o wyraźnym profilu, wyspecjalizowana lub specjalizująca
się w dziedzinie geodezji rolnej. Toteż słuszne jest znane
twierdzenie o reformie rolnej jako o pierwszej kuźni, a za
razem pierwszej, wielkiej szkole praktycznej kadr geode
zyjno-urządzeniowych w Polsce.
Działając w nadzwyczaj trudnych warunkach, w skom
plikowanej sytuacji politycznej, ludzie ci wyrośli i zaharto
wali się, przybierając wiele nowych cech, określających w
sumie sylwetkę geodety-urządzeniowca nowego . typu,
wszechstronnie przygotowanego do rozwiązywania wielkich
i złożonych problemów urządzeniowo-rolnych, realizowa
nych w nigdy przedtem nie spotykanej u nas skali.
Dalsze zasilanie tego aparatu nowymi ludźmi oraz dalsze
podnoszenie ich poziomu fachowego odbywało się droga
normalną, głównie przez zatrudnianie absolwentów średnich
i wyższych szkół zawodowych, a także przez nieustanne
szkolenie i doszkalanie w ramach resortu. Szczególnie waż
ną rolę spełnił pod tym względem ośrodek szkoleniowy w
Będlewie koło Poznania, gdzie w ciągu kilkunastu lat uzy
skało stopień technika-geodety około 500 zatrudnionych w
resortowym aparacie praktyków. Prócz tego jednak, wobec
oggomu nowych zadań i stosunkowo ograniczonego dopły
wu sił fachowych z zewnątrz, musiano kilkakrotnie organi
zować w terenie różnego rodzaju kursy, szkoląc na nich w
zawodzie geodezyjnym absolwentów szkół ogólnokształcą
cych oraz inne osoby, aby jak najrychlej móc doprowadzić
stan liczebny zatrudnionych w resorcie sił technicznych
przynajmniej do niezbędnego minimum. Ta droga pozyska
no w latach 1955—1959 jeszcze około 900 osób.
Punktem przełomowym stało się powołanie w 1960 rpierwszych w kraju oddziałów, względnie studiów geodezji
urządzeniowo-rolnej, w ramach trzech wyższych szkół rol
niczych: we. Wrocławiu, w Krakowie i Olsztynie. Zatrud
niana przez resort rolnictwa kadra Seodezvjna Iiczvla naówczas około 3600 osób, w tym około 300 magistrów i in
żynierów. 2350 techników oraz 950 praktyków. Bvla to ka
dra wciąż jeszcze zbyt szczupła w stosunku do stale wzra
stających potrzeb, przy czym układ jej pod względem po
siadanego wykształcenia przedstawiał się — Jak z powyż
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szego widać — nader niekorzystnie. Jeden geodeta z wyż
szym wykształceniem przypadał średnio na 11 techników
i praktyków.
Tymczasem wzrastająca z każdym rokiem złożoność
i trudność rozwiązywanych problemów, jak również cha
rakter wykonywanych robót, ich technologia i organizacja,
czyniły koniecznym możliwie rychłe doprowadzenie tego
stosunku co najmniej do 1: 3, albo nawet 1: 2.
Obecnie — po 25 latach działalności służby geodezyjno
-urządzeniowej w resorcie rolnictwa, wskaźnik powyższy
uległ zasadniczej poprawie, głównie na skutek systema
tycznego zasilania resortowej kadry absolwentami trzech
wymienionych wyżej uczelni oraz Politechniki Warszaw
skiej. Ogólna liczba pracujących w dziale urządzeń rolnych
geodetów podniosła się do blisko 4600 osób, w tym około
1000 magistrów i inżynierów, 3000 techników i 600 prakty
ków. Jeden geodeta z wyższym wykształceniem przypada
średnio na 3 do 4 techników, łącznie z praktykami.
Postulowany na koniec następnej 5-latki, czyli na 1975 r.
stan zatrudnienia w tej dziedzinie opiewa na około 7000 osób
a w tym około 2300 magistrów i inżynierów oraz 4700 tech
ników. Na jednego pracownika z wyższym wykształceniem
będzie przypadało średnio dwóch techników. Stan ten dość
dokładnie odpowiada przewidywanym potrzebom resortu w
tej dziedzinie oraz perspektywicznym jego zamierzeniom;
są to zarazem wskaźniki w pełni realne i możliwe do osiąg
nięcia w omawianym okresie.
Równocześnie nastąpiło w ostatnich zwłaszcza latach bar
dzo gruntowne odmłodzenie resortowej kadry geodezyjnej.
Większość resortowej służby stanowi obecnie młodzież i to
przeważnie młodzież zdolna, miłująca swój zawód, posiada
jąca duży zapał do pracy, wykazująca należytą postawę
obywatelską oraz należycie przygotowana do wszelkiego ro
dzaju prac urządzeniowych, co jest niewątpliwą zasługą
uczelni, które tę młodzież wykształciły. Potwierdziły to w
całej pełni rozpoczęte w 1968 r., a obecnie kontynuowane
w szerokim zakresie, trudne i odpowiedzialne roboty sca
leniowe oraz wymienne. Ostatecznie uformowaną sylwetkę
geodety-urządzeniowca nowego typu cechuje szeroki zakres
oraz duża różnorodność posiadanej wiedzy. Jest to przede
wszystkim wysokiej klasy geodeta, ale zarazem także pla
nista, ekonomista, prawnik, rolnik — słowem: organizator
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zmieniający jej układ
i charakter stosownie do wymagań i potrzeb nowoczesnego
rolnictwa.
Stawiane przed służbą geodezyjno-urządzeniową zadania
ulegały w ciągu minionego 25-lecia zasadniczym zmianom,
w zależności od czego zmieniał się również w określonych
momentach główny kierunek wykonywanych przez nia nrac
oraz ich charakter i tematyka. Ogólnie biorąc rozróżniamy
trzy podstawowe grupy zadań rozwiązywanych Drzez geo
dezję rolna: są to zadania typu inwentaryzacyjnego, zada
nia Drojektowe, czyli urządzeniowo-rolne we właściwym te
go słowa znaczeniu oraz geodezyjna obsługą doknnvwanvch
w rolnictwie inwestycji. Każda z tych grun zadań wymaga
ła od służbv geodezyjnej określonego działania, koncentru
jąc na sobie główny jej wysiłek w poszczególnych okre
sach.
W ciągu pierwszych 10 1st po wojnie wyraźnie domino
wały w działalności tej służby zadania typu urządzeniowe
go. Chodziło wówczas Drzede wszystkim o uporządkowanie
struktury przestrzennej po doniosłych zmianach, jakich w
tej strukturze dokonała reforma rolna wraz z towarzyszą
ce Jej akcją osadnictwa rolnego ną nowych ziemiach. W

ramach tych akcji miały miejsce wielkie przemieszczenia
ludności rolniczej, powstały nowe nie znane przedtem formy
wielkiej, uspołecznionej gospodarki na roli, powstał Pań
stwowy Fundusz Ziemi. Wytworzył się stan wymagający
zaprowadzenia niezbędnego ładu i porządku, utrwalenia ca
łego szeregu nowych elementów, przy równoczesnym usu
nięciu popełnionych usterek, rzutujących niekiedy na rac
jonalność gospodarki rolnej i na jej wyniki. Na czoło wy
konywanych w owym okresie prac wysunęły się przede
wszystkim dwie: regulacja gospodarstw rolnych oraz wy
miana gruntów.
Regulacja gospodarstw polegała na uporządkowaniu ob
szarów nadanych na podstawie przepisów o reformie rolnej
i o osadnictwie rolnym — i dotyczyła przypadków, kiedy
obszary te nie zostały jeszcze przewłaszczone formalnie na
rzecz nabywców. Chodziło o takie określenie granic nowych
gospodarstw, ażeby figura ich umożliwiała prowadzenie ra
cjonalnej gospodarki rolnej, stosunek wzajemny poszczegól
nych użytków był właściwy a powierzchnia ogólna odpo
wiadała obowiązującym normom, ustalonym w zależności
od klasy bonitacyjnej gruntu. W sumie prace regulacyjne
objęły około 6 milionów ha, przy czym łączny przerób w
tej dziedzinie wynosił w niektórych latach do 1 albo nawet
do 1,5 miliona ha.
Inny nieco a zarazem bardziej złożony charakter miała
tzw. wymiana gruntów, wykonywana głównie w związku
z masowym powstawaniem rolniczych spółdzielni produk
cyjnych oraz tworzeniem państwowych gospodarstw (PGR).
Konieczność uporządkowania ogólnego rozłogu tych jedno
stek oraz wydzielenia należącej do nich ziemi w postaci
zwartych masywów czyniła nieodzownym dokonanie dość
licznych zmian i przesunięć w dotychczasowym kształcie
i rozmieszczeniu indywidualnych gospodarstw chłopskich.
Była to praca tym trudniejsza, że obowiązywało przy tym
(w odróżnieniu od regulacji gospodarstw) wydzielenie każ
demu z uczestników wymiany ściśle wymierzonego ekwi
walentu szacunkowego, z racji posiadania przez nich tytu
łów własności w odniesieniu do objętych wymianą gruntów.
O szerokim zakresie tych bardzo pracochłonnych oraz
trudnych (i to nie tylko pod względem czysto technicznym!)
prac świadczy fakt, iż ogólny obszar powstałych w owym
okresie rolniczych spółdzielni produkcyjnych sięgał 2 milio
nów ha, obszar zaś PGR — nawet 3 milionów ha.
Od 1954 r. począwszy rozpoczęto u nas prace nowego
typu, zmierzające do wewnętrznej organizacji terenów naj
większych i najbardziej ustabilizowanych spółdzielni pro
dukcyjnych· Nieodzownym warunkiem dalszego prawidło
wego rozwoju tych gospodarstw było opracowanie dla nich
wieloletnich planów gospodarczych, wydzielenie gruntów
pod ośrodek gospodarczy i pod działki przyzagrodowe oraz
właściwe zlokalizowanie wspólnych zabudowań. Plany ta
kie sporządzono wówczas dla przeszło 300 spółdzielni pro
dukcyjnych; dla 3000 spółdzielni opracowano lokalizację
budynków przeznaczonych dla zespołowej gospodarki.
Natomiast w znacznie mniejszym zakresie wykonywane
były w pierwszym 10-leciu powojennym roboty komasacyjne, dla większego rozwoju których brak było wówczas
obiektywnych warunków. Wykonano je łącznie na obszarze
kilkuset tysięcy hektarów, likwidując w ten sposób około
800 ognisk, złośliwej szachownicy gruntów w gospodarce
chłopskiej. Sporządzane były także — dość zresztą prymi
tywne — plany zabudowy dla niektórych osiedli wiejskich.
Do poważniejszych prac typu inwentaryzacyjnego, wykona
nych w tym okresie, zaliczyć można szczegółowy pomiar
i skartowanie około 4000 państwowych gospodarstw rol
nych o łącznej powierzchni ponad 2 min ha, dokładną in
wentaryzację powojennych odłogów na obszarze całego kra
ju, przeprowadzoną celem planowej ich likwidacji, oraz
niektóre inne tegoż rodzaju roboty.
Od 1955 r. zaczyna się nowy okres w dziejach powojen
nej geodezji urządzeniowo-rolnej. Przejście do metod pla
nowej gospodarki w rolnictwie wymagało dokładnej zna
jomości podstawowej bazy produkcyjnej, jaką stanowi dla
rolnictwa ziemia. Niezbędne było posiadanie jednolitych,
szczegółowych danych o ilości i o jakości różnego rodzaju
użytków rolnych, o ich rozmieszczeniu, jak również o wy
stępujących na terenie kraju glebach i o ich produkcyjnoś
ci. Konieczna była także dokładna znajomość struktury
wewnętrznej poszczególnych gospodarstw, ich konfiguracji,
rozmiarów, rozbicia na działki. Potrzebne były aktualne
dane o obecnych użytkownikach tych gospodarstw i o ty
tułach władania gruntami. Niezbędne to było do organizo
wania i planowania produkcji rolnej, rejonizowania upraw,

prawidłowego rozprowadzania środków produkcji (nawo
zów mineralnych, maszyn, materiału siewnego itp.), a prze
de wszystkim — do stałego podnoszenia wydajności gleby.
Tego rodzaju dokładna informacja służyć miała także do
wymiaru świadczeń wsi na rzecz państwa: podatku grun
towego i obowiązkowych dostaw.
Takimi danymi rolnictwo nasze naówczas nie dyspono
wało. Celem ich uzyskania przystąpiono w całym kraju do
szeroko zakrojonych prac nad zakładaniem jednolitej ewi
dencji gruntów, czemu towarzyszyć miała również jedno
lita, na naukowych zasadach oparta, gleboznawcza klasy
fikacja gruntów. Do udziału w tych pracach zaangażowana
została niemal cała ówczesna służba geodezyjna resortu
rolnictwa (900∕o jej mocy przerobowej), jak również szereg
przedsiębiorstw państwowych. Do wykonywania czynności
kameralnych włączyło się także wielu geodetów zatrudnio
nych poza resortem, emerytów i innych. W sumie zlecenio
biorcy spoza resortu rolnictwa wykonali około 1/4 wszyst
kich, sporządzonych w ramach akcji, podkładów geodezyj
nych; pozostałe 3/4 robót wykonała służba resortowa.
O rozmiarach wykonanych robót ściśle geodezyjnych
świadczyć może fakt sporządzenia podkładu mapowego:
drogą przeprowadzenia nowego, szczegółowego pomiaru —
na blisko 5 min ha; przez aktualizację posiadanych szcze
gółowych map — na około 15 min ha; w postaci fotopodkładów — na blisko 3 mln ha. W czynnościach klasyfika
cyjnych uczestniczyło ponad 300 klasyfikatorów (agronomów
i gleboznawców)· Przy wydatnym udziale licznych naukow
ców opracowano szczegółową metodykę badania i klasyfi
kowania gleb, jednolitą tabelę klas gruntów, szereg tabel
regionalnych itp. Szczególnie ściśle współpracowano w tym
zakresie z Instytutem Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa
(IUNG).
Ogólny przerób wynosił od 2 do 2,5 min ha rocznie. W
wyniku tej pracy, rozpoczętej w 1956 r. i zakończonej w
1967 r., sklasyfikowano ponad 23 min ha gruntów, obejmu
jąc je jednolitą 8-klasową siatką bonitacyjną, gdy chodzi
ło o grunty orne, oraz 6-klasową w odniesieniu do użytków
zielonych. Rejestry ewidencji gruntów są już obecnie zało
żone dla 99% sklasyfikowanego obszaru. Pozostały 1% sta
nowią głównie enklawy użytków rolnych położonych we
wnątrz lasów państwowych oraz tereny niektórych miast
i osiedli. Całą akcję przeprowadzono na wysokim poziomie
naukowym i technicznym. Jako jej rezultat rolnictwo nasze
oraz cała gospodarka narodowa uzyskały niezwykle cenny
i bogaty materiał informacyjny. Wykorzystanie tego ma
teriału dla różnych celów gospodarczych i naukowych sta
je się z każdym rokiem szersze i pełniejsze, obejmując stop
niowo wciąż nowe i nowe dziedziny.
Jednym z przykładów praktycznego wykorzystania tej
dokumentacji dla potrzeb rolnictwa są sporządzane obecnie
na jej podstawie szczegółowe mapy glebowo-rolnicze w
skali 1 : 5000, obejmujące poszczególne wsie, PGR, rolnicze
spółdzielnie produkcyjne itp. Mapy te są opracowywane w
oparciu o jednolite zasady, stanowiące oryginalny dorobek
polskiej myśli naukowej. Wywołują one wielkie zaintereso
wanie tak w kraju jak i za granicą. Mapy te zawierają
bogatą treść gleboznawczą i agronomiczną (podział obszaru
na kompleksy uprawowe o różnej przydatności) a zarazem
są bardzo przejrzyste i czytelne. Są one wykonywane w
wojewódzkich biurach kartografii gleb, zatrudniających wy
soko kwalifikowany personel: geodetów, kartografów, agro
nomów, gleboznawców, geologów, geomorfologów, geogra
fów i innych.
Na koniec 1969 r. mapy takie, przeznaczone w pierwszym
rzędzie dla terenowej służby rolnej i kierowników państwo
wych gospodarstw, zredagowane zostały dla obszaru obej
mującego około 8 mln ha. Dla obszaru 5 min ha mapy te
zostały całkowicie opracowane i przekazane bezpośrednim
użytkownikom.
Równocześnie przystąpiono do opracowania Symtetycznych
(Zgeneralizowanych) map glebowo-rolniczych i glebowo-Przyrodniczych w skali 1: 25 000, obejmujących całe po
wiaty.
Prace połowę i kameralne związane z zakładaniem ewi
dencji gruntów oraz z gleboznawczą klasyfikacją odsunęły
przejściowo na dalszy plan właściwą działalność urządze
niowo-rolną. Niemniej jednak, już w tym okresie, zaryso
wały się pewne nowe kierunki prac geodezyjno-urządze
niowych w ścisłym tego słowa znaczeniu: przede wszystkim
w dziedzinie projektowania terenów budowlanych na ob
szarach wsi. Już od dawna powszechnie odczuwana ko
nieczność położenia kresu chaotycznej zabudowie terenów
wiejskich spowodowała wydanie w 1961 r. odpowiedniej
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ustawy (znowelizowanej następnie w 1969 r.), która projek
towanie tego rodzaju terenów powierzyła ściśle ze sobą
współdziałającym służbom: architektoniczno-budowlanej
oraz geodezyjno-urządzeniowej.
Do zadań tej drugiej służby (obok wykonywania całego
szeregu czynności techniczno-pomiarowych) należy między
innymi sporządzanie szczegółowego projektu poaziału te
renów przeznaczonych pod zabudowę na indywidualne dział
ki zagrodowe, z uwzględnieniem potrzeb socjalnych i go
spodarczych. W trakcie realizowania wspomnianej ustawy,
wyznaczono do końca 1969 roku tereny budowlane w oko
ło 11 tys. wsi, z czego dla 3200 wsi sporządzono szczegóło
we plany zabudowy; dla dalszych 1200 wsi plany takie by
ły na ukończeniu.
Jest to praca raczej nowa dla naszej kadry, mimo iż
zalążki jej działalności na tym polu sięgają pierwszych
lat powojennych: nigdy jednakże przedtem prace te nie
były wykonywane w tak szerokiej skali i w sposób tak
gruntowny. Przystąpienie do rozwiązywania tych zadań we
współpracy z architektami oznaczało dla naszych geodetów
szersze aniżeli kiedykolwiek przedtem wkroczenie w dzie
dzinę planowania przestrzennego, tak niezmiernie ważną,
jeśli chodzi o wytyczanie kierunków dalszego rozwoju rol
nictwa. Z planowaniem przestrzennym wiąże się również
inne zadanie, wynikające z podjętej przez rząd w 1966 r.
ważnej uchwały w sprawie ochrony użytków rolnych.
Służba geodezyjno-urządzeniowa, będąca głównym dyspo
nentem terenów rolnych, a zarazem mająca w swojej ge
stii cały aparat ewidencyjny odnoszący się do tych tere
nów, łącznie ze szczegółową dokumentacją klasyfikacyjną,
produkująca mapy geodezyjno-rolnicze, z natury rzeezy nie
jako została obarczona odpowiedzialnością za ścisłe wyko
nywanie zawartych w tej uchwale przepisów. Zmierzają
one do ukrócenia samowoli, jaka nie raz miała miejsce do
tychczas w tej dziedzinie, i do położenia kresu karygodne
mu, nad wyraz lekkomyślnemu marnowaniu najlepszych,
najbardziej potrzebnych rolnictwu terenów; główną ich
treścią jest zakaz przekazywania na cele nierolnicze użyt
ków rolnych dobrej i średniej jakości oraz jak najdalej
idące ograniczenie rozmiarów przekazywanych na te cele
działek gruntu.
Wynikiem dotychczasowej działalności naszej na tym po
lu stało się między innymi: przeprowadzenie doraźnej ana
lizy około 4400 miejscowych planów zagospodarowania prze
strzennego, w związku z czym opracowano do dnia 1∙VII.
1969 r. wnioski o wyłączenie z granic administracyjnych
miast i osiedli ponad 180 tys. ha użytków rolnych, przedtem
niepotrzebnie włączonych do obszaru około 250 osad typu
miejskiego. Wnioski te zostały już zatwierdzone przez pre
zydia rad narodowych w odniesieniu do przeszło 60% po
wyższego areału. Zweryfikowano również dotychczasowy
przydział gruntów na cele inwestycyjne, obejmując tą kon
trolą tysiące dokonanych lokalizacji: łączny przydział grun
tów na te cele zmniejszono o ponad 16 tys. ha. Szereg in
westycji przesunięto z gruntów lepszych na grunty gorsze
dokonując tego rodzaju przesunięć na łącznym obszarze
16 tys. ha, przy czym udało się uratować dla rolnictwa oko
ło 1800 ha gruntów I i II klasy.
Równocześnie skontrolowano stan zagospodarowania grun
tów rolnych, znajdujących się w ręku poszczególnych inwe
storów. Kontroli dokonano w blisko 19 tysiącach obiektów.
Stwierdzono przy tym ponad 2700 przypadków nieoszczędnego lub niegospodarnego wykorzystania przydzielonej po
wierzchni. Około 3500 ha zbędnych gruntów zakwalifiko
wano do zwrotu na rzecz rolnictwa, w odniesieniu zaś do
6500 ha zażądano od inwestorów bardziej racjonalnego za
gospodarowania.
W ten sposób służba geodezyjna przejęła na siebie nowe
obowiązki, stojąc na straży rolniczej przestrzeni produkcyj
nej, pilnując należytego jej wykorzystania oraz chroniąc
tę przestrzeń przed dalszym, nadmiernym uszczupleniem.
Prace scaleniowe przeprowadzano w tym okresie na bar
dzo ograniczonym areale, koncentrując się raczej na frag
mentarycznych wymianach, dokonywanych celem polepsze
nia rozłogu wielkich, socjalistycznych gospodarstw rolnych.
Kontynuowano — choć w stosunkowo skromnym zakresie —
czynności związane z organizacją wewnętrzną terytoriów
najbardziej żywotnych spółdzielni produkcyjnych. W szer
szej skali prowadzone były tego typu prace na obszarach
państwowych gospodarstw rolnych; powołane specjalnie w
tym celu biuro projektowe (obecnie noszące nazwę BPOGR),
zatrudniające obok agronomów również i służbę geodezyj
ną, opracowało szereg projektów wewnętrznego gospodar
czego urządzenia PGR, przy czym głównym zadaniem ka
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dry geodezyjnej było stałe aktualizowanie podkładów geo
dezyjnych oraz sporządzanie planów sytuacyjno-wysokościowych, obejmujących poszczególne jednostki. Odpowiedni
przerób Vzyncsil w latach 1958—1966 przeciętnie około
100 tys. ha; w latach 1967 i 1968 aktualizacją objęto dal
szych 250 L7 s. hektarów gruntów PGR-owskich·
Zakończenie szeroko zakrojonych prac ewidencyjno-klaSyfikacyjnych uwolniło zaangażowany w tych przedsięwzię
ciach duży zasób mocy produkcyjnej resortowego aparatu,
co z kolei pozwoliło na skierowanie tego aparatu w stronę
innych doniosłych problemów, tym razem noszących charak
ter wybitnie urządzeniowy i czekających od lat na właściwe
rozwiązanie. O problemach tych mówią uchwały zarówno
IX Plenum KC PZPR, jak i V Zjazdu Partii: chodzi mia
nowicie o stworzenie niezbędnych warunków wyjściowych
do pełnego zagospodarowania i do racjonalnego wykorzysta
nia wszystkich gruntów rolnych w kraju, dla dalszego roz
woju i podniesienia produkcji rolniczej, na bazie dalszej
intensyfikacji całego rolnictwa.
Rozwiązanie tego problemu wymaga należytego uporząd
kowania struktury przestrzennej wielu setek tysięcy gospo
darstw rolnych, dużych i małych, i to będących w gestii
różnych sektorów. Nadzwyczaj wadliwy układ przestrzenny
większości tych obiektów, występujący na obszarze kilku
milionów ha, ukształtowany w wyniku wiekowych procesów
historycznych, w coraz większym stopniu hamować zaczy
na modernizację naszego rolnictwa oraz dalszy jego roz
wój; niemożliwe staje się należyte wykorzystanie wszyst
kich tkwiących w rolnictwie rezerw mocy produkcyjnej,
na których istnienie wskazują między innymi wyniki gle
boznawczej klasyfikacji gruntów. W szczególności zaś —
wadliwy ten układ utrudnia albo wręcz uniemożliwia sze
rokie zastosowanie w rolnictwie naszym traktorów i wiel
kich maszyn rolniozych, stanowiących jeden z głównych
czynników intensywnej gospodarki na roli.
Obecny wadliwy układ przestrzenny sporej części gos
podarstw rolnych charakteryzują następujące zjawiska:
1) szachownica gruntów w gospodarstwach chłopskich
występująca na obszarze około 6 min ha, o różnym stopniu
nasilenia, głównie w centrum, na południu i na wschodzie
kraju;
2) wielkie rozdrobnienie gruntów Państwowego Funduszu
Ziemi, czyli gruntów rolnych przejściowo administrowanych
przez państwo, o łącznym obszarze około 1 min ha, w po
staci 1 miliona drobnych przeważnie działek, użytkowanych
najczęściej w sposób nieracjonalny i niegospodarny przez
setki tysięcy przygodnych dzierżawców, a niekiedy odło
gujących;
3) postępujące z rokiem każdym wykruszanie się z pro
dukcji indywidualnych gospodarstw chłopskich, należących
do osób w starszym wieku, a nie mających prawnych na
stępców, co wiąże się w znacznym stopniu z masowym od
pływem młodzieży wiejskiej do miast i do innych, nierol
niczych zawodów; właściciele tych gospodarstw chętnie
przekazują posiadane grunty na rzecz państwa, w zamian
za dożywotnią rentę — do tego zaś dochodzą inne grunty
przejmowane przez państwo z różnych tytułów. Racjonahie
zagospodarowanie przejmowanych przez państwo nierucho
mości rolnych możliwe jest jedynie w drodze przekazywa
nia ich w trwałe władanie wielkim jednostkom socjalistycz
nego sektora, czyli PGR-om i rolniczym spółdzielniom, cze
mu jednak stoi na przeszkodzie ogromne rozdrobnienie
i rozproszenie przekazywanych na rzecz państwa gruntów.
Zupełnie analogicznie przedstawia się zresztą sprawa grun
tów Państwowego Funduszu Ziemi (PFZ);
4) wadliwy układ przestrzenny większości państwowych
i spółdzielczych gospodarstw rolnych; nieregularna figura,
rozbicie na drobne działki lub na z dala jeden od drugiego
położone działy, liczne enklawy i pólenklawy obcych grun
tów, postrzępione granice itp., co razem wzięte wybitnie
utrudnia należyte wykorzystanie będącej we władaniu tych
gospodarstw, potężnej techniki oraz obniża produkcję, pod
nosząc jej koszty.
W interesie gospodarki narodowej leży jak najszybsze
usunięcie tych wszystkich i innych jeszcze podstawo
wych wad obecnej struktury przestrzennej. Wymaga to do
konania całego szeregu potraktowanych w sposób komplek
sowy zabiegów regulacyjnych, podejmowanych w celu: li
kwidacji uciążliwej szachownicy gruntów w drobnotowarowej gospodarce chłopskiej, uporządkowania rozłogu wielkotowarowych gospodarstw oraz skupienia wszelkiego ro
dzaju gruntów dyspozycyjnych, znajdujących się w gestii
państwa, w postaci zwartych masywów, usytuowanych w

sposób, czyniący możliwe racjonalne ich wykorzystanie przez
Wielkotowarowe jednostki sektora gospodarki uspołecznio
nej.
Sumę tych zabiegów przeprowadzanych w sposób plano
wy na obszarze całego kraju nazywamy obecnie, w sposób
trochę umowny — komasacją gruntów, albo ich scaleniem.
Umowny — ponieważ treść tych prac, jak widać z powyż
szego zestawienia, jest bardzo szeroka, przy czym właściwe
„klasyczne” scalanie działek stanowi tylko jeden z ich ele
mentów. Właściwie jest to wielka regulacja struktury prze
strzennej, obejmująca obok scalenia i wymiany gruntów w
klasycznej postaci również wyznaczenie terenów budowla
nych, regulację sieci drogowej, wydzielenie gruntów na ce
le użyteczności publicznej, a nawet przemieszczanie całych
gospodarstw, dokonywane z myślą o bardziej racjonalnym
wykorzystaniu gruntów PFZ oraz gruntów pochodzących
z podupadłych gospodarstw.
Nowe to zadanie — bardzo złożone i trudne — ma zna
czenie nie tylko gospodarcze, ale zarazem społeczne i po
lityczne. Tym przyjemniej jest stwierdzić, że pierwsze wy
niki działalności naszej na tym polu, po upływie 2 lat od
daty uchwalenia przez Sejm trzech podstawowych ustaw
regulujących tę dziedzinę (co nastąpiło, jak wiadomo, w
dniu 24.1.198 r.), oceniane są powszechnie jako dobre,
a niekiedy nawet bardzo dobre; wynika z tego, że obecna
kadra geodezyjna również i w tym przypadku potrafiła w
pełni sprostać nowym wymaganiom.
Dotychczas, czyli w ciągu lat 1968—1969, objęto scale
niem i wymianą gruntów około 550 tys. hektarów. W po
staci zwartych masywów wydzielono i przekazano jednost
kom uspołecznionego sektora ponad 100 tys. ha dyspozy
cyjnych gruntów, żle i nieudolnie przedtem wykorzystywa
nych przez nieodpowiednich użytkowników. Wstępny pro
gram robót na 1970 r. przewiduje wykonanie powyższych
robót na obszarze rzędu 400 tys. ha, przy czym w następ
nych · latach zasięg ich prawdopodobnie będzie stopniowo
wzrastać. Przewidywane dalsze rozszerzenie frontu prac
scaleniowych i wymiennych, a także ogólny bardzo złożony
charakter tych prac, rzutują w poważnym stopniu na
główne kierunki programu kadrowego, przyjętego przez
resort na okres nadchodzącej 5-latki, o którym była już
mowa wyżej.
Jedną z bardzo charakterystycznych cech nowego scala
nia gruntów stanowi szybkie tempo wykonywanych w tej
dziedzinie prae. Tempo to zawdzięczamy w dużej mierze
dużym uproszczeniom, jakim uległo (w porównaniu do sca
leń dawnego typu) całe postępowanie formalno-prawne, cał
kowicie podporządkowane naczelnemu celowi gospodarcze
mu, jaki przyświeca obecnym scaleniom. Ale nie mniejszą
rolę odgrywa w danym przypadku posiadanie bogatego ma
teriału wyjściowego w postaci aktualnej dokumentacji ewi
dencyjnej i klasyfikacyjnej oraz map glebowo-rolniczych.
Materiały te nie tylko upraszczają i ułatwiają znakomicie
cały proces techniczny, ale zarazem podnoszą jakość pracy
oraz jej efekty ekonomiczne.
Począwszy od pierwszych lat powojennych obserwuje się
stały wzrost zakresu prac geodezyjnych, wykonywanych w
ramach obsługi inwestycji o charakterze rolniczym. Inwe
stycje te są bardzo liczne i różnorodne a niemal każda
z nich wymaga udziału geodety, zarówno w celu dostarcze
nia niezbędnego podkładu mapowego, jak i do wyznaczania
na gruncie elementów gotowego projektu. Spośród licznie
przeprowadzanych tego typu prac, na plan pierwszy wy
bijają się melioracje wodne, ze względu na olbrzymi ich
zasięg, związane z nimi wielkie koszty oraz podstawowe
znaczenie gospodarcze. Przeprowadzane w tej dziedzinie
roboty obejmują, obok podstawowych kierunków odwodnie
nia i nawodnienia gruntów, także regulacje i obwałowania
rzek, budowę stawów rybnych, urządzenia przeciwerozyjne,
wykorzystanie ścieków przemysłowych i osiedlowych itp.,
a nadto również zagospodarowanie zmeliorowanych terenów.
Już w 1956 r. powołane zostało przez Ministra Rolnictwa
Biuro Projektów Wodno-Melioracyjnych, działające od
1962 r. jako „przedsiębiorstwo prowadzące”, pod nazwą
„Centralne Biuro Studiów i Projektovz Wodno-Melioracyj
nych”. W przedsiębiorstwie tym zgrupowanych jest obecnie
16 biur projektów wodnych melioracji posiadających m. in.
pracownie geodezyjne: w sumie 40 pracowni zatrudnia
jących około 900 geodetów. Zadaniem pracowni jest opra
cowywanie podkładów mapowych, służących celom projek
towania, przy czym w stopniu maksymalnym wykorzysty
wane są istniejące mapy, lub też dokonywane są powięk
szenia ich do skali, przyjętej dla tego typu prac projekto
wych. Ogólny przerób prac pomiarowych zaplanowany na

1970 r. wynosi około 140 min zł, co stanowi 48β∕o ogólnego
przerobu wszystkich zgrupowanych biur.
W ostatnim czasie podjęto szereg kroków zmierzających
do bardziej ścisłego powiązania prac geodezyjnych i stu
dialnych wykonywanych przez powyższe biura z całokształ
tem prac geodezyjno-urządzeniowych, prowadzonych w ra
mach resortu rolnictwa. Służba geodezyjno-urządzeniowa
dokonuje szeregu obliczeń powierzchni na obszarach konku
rencyjnych, a zarazem dostarcza map glebowo-rolniczych
oraz innych materiałów pochodzących z gleboznawczej kla
syfikacji gruntów, wykorzystywanych coraz częściej przez
biura melioracyjne w ich pracach projektowych i studial
nych.
Ogólna charakterystyka działalności resortowej służby
geodezyjnej nie byłaby pełna, gdyby się przy tym pominę
ło szereg podstawowych czynności z zakresu administracji
geodezyjnej, jakie zostały tej służbie zlecone w myśl ogól
nych przepisów o organizacji służby geodezyjnej i karto
graficznej w kraju. Są to takie czynności jak: ewidencja
znaków geodezyjnych, pomiarowych i granicznych oraz
ochrona tych znaków, ewidencja przeprowadzanych w tere
nie robót o charakterze geodezyjnym, prowadzenie archi
wów i składnic map, ewidencja granic jednostek admini
stracyjnych, obsługa techniczna poszczególnych instytucji,
zaspokajanie potrzeb ludności w tej dziedzinie itp. Zadania
te wykonują na terenie wsi oraz miast nie stanowiących
powiatów — powiatowe biura geodezji i urządzeń rolnych,
działające w pionie resortu rolnictwa. Biura te w ostat
nim czasie umocniły się bardzo pod względem organizacyj
nym i kadrowym; zatrudniają one obecnie (obok pracow
ników o innej specjalności) prawie 2600 geodetów, czyli
około połowy wszystkich geodetów zatrudnionych w resor
cie rolnictwa, we wszystkich jego komórkach.
Powyższa ocena w równej mierze odnosi się i do woje
wódzkich biur geodezji i urządzeń rolnych. Są to obecnie
w większości swej jednostki dobrze zorganizowane, sprę
żyste i operatywne, należycie obsadzone, zatrudniające nie
kiedy po pareset osób — głównie geodetów, ale także praw
ników, ekonomistów, agronomów, geologów oraz przedsta
wicieli innych specjalności·
Stałe wdrażanie nowych postępowych metod pracy sta
nowi jedną z podstawowych cech rozwoju geodezji urządze
niowo-rolnej w ostatnim 25-leciu. Szczególnie rzuca się to
w oczy w dziedzinie tak pracochłonnej, a zarazem tak
ważnej z punktu widzenia dobrej jakości technicznej oraz
trwałości wykonywanej dokumentacji geodezyjnej, jaką
jest — reprodukcja. Wojewódzkie biura dysponują obecnie
w większości dobrze urządzonymi pracowniami reproduk
cyjnymi, wyposażonymi w nowoczesny sprzęt i aparaturę,
gdzie znajdują zastosowanie takie metody, jak dyfuzja, refleksografia, kserografia, sitodruk, offset, a ostatnio azotyρia itp. W pracach kreślarskich powszechne zastosowanie
znalazło grawerowanie map na masach plastycznych.
Równocześnie prowadzone są studia w zakresie: wykorzy
stania maszyn elektronicznych w projektowaniu działek
o zadanych parametrach, zastosowania nowoczesnej techni
ki przy aktualizowaniu i odnawianiu rejestrów ewidencji
gruntów, metodyki badań efektywności gospodarczej wy
konywanych scaleń, szacowania gleb przy pracach scalenio
wych itp. Mimo szerokiego wdrażania postępu technicznego
odczuwa się stale, iż jest tego wciąż za mało, a to tym
bardziej, że obok daleko idącej modernizacji szeregu klu
czowych dziedzin dotkliwie nieraz daje się we znaki okre
sowy brak podstawowej aparatury, takiej jak arytmometry,
teodolity, a niekiedy i zwykłego sprzętu kreślarskiego.
Dokonując oceny 25-letniego dorobku służby geodezyjno-urządzeniowej, wypada stwierdzić obiektywnie, że jest to
dorobek wielki: zarówno pod względem ilości przeprowa
dzonych robót oraz objętego nimi obszaru, jak i ich jakości
technicznej, a nade wszystko — pod względem podstawo
wego znaczenia rozwiązywanych problemów oraz dużei ich
wagi, społecznej i gospodarczej. Praca geodetów zatrud
nionych w resorcie rolnictwa oceniana jest bardzo pozy
tywnie przez kierownictwo tego resortu oraz przez inne
miarodajne czynniki.
*
Autor artykułu wyraża serdeczne podziękowanie kol. inż.
W. Klabińskiemu — dyrektorowi Biura Projektów Organi
zacji Gospodarstw Rolnych, oraz kol. mgr inż. W. Ossow
skiemu — głównemu geodecie Centralnego Biura Studiów
i Projektów Wodnych Melioracji za dostarczone przez nich
cenne informacje, wykorzystane w niniejszym opracowa
niu.
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25-Iecie geodezji miejskiej
Po zakończeniu II wojny światowej nieliczne komórki
pomiarowe istniejące w poszczególnych większych mia
stach podporządkowane zostały — w myśl dekretu o po
miarach kraju i organizacji miernictwa (z 30.III.1945 r.)—
Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju, który skupiał w
sobie nadzór nad całokształtem prac geodezyjnych oraz
wykonawstwa. Główny Urząd Pomiarów Kraju pełnił ten
nadzór za pośrednictwem wydziałów pomiarów w prezy
diach rad narodowych. Prace pomiarowe w miastach nie
posiadających komórek pomiarowych prowadzone były
przez przedsiębiorstwa miernicze.
Straty w substancji zabudowy miejskiej w czasie dzia
łań wojennych i związana z tym konieczność odbudowy
i rozbudowy miast, przy zadawnionych zaniedbaniach w do
kumentacji geodezyjnej i kartograficznej, postawiły poważ
ne zadania przed służbą geodezyjną, pracującą na potrzeby
miast.
Dekret o pomiarach kraju i organizacji miernictwa za
stąpiony został (24.IV.1952 r.) dekretem o państwowej służ
bie geodezyjnej, ten zaś z kolei dekretem (z 13.VI.1956 r.) —
o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej. Na
podstawie tych dekretów została zorganizowana służba
geodezyjna i przedsiębiorstwa geodezyjne w resorcie go
spodarki komunalnej.
Zadania resortu gospodarki komunalnej w zakresie ro
bót geodezyjnych i kartograficznych ukształtowały się w
sposób następujący:
1. Założenie i utrzymanie w stanie aktualnym na tere
nie miast jednolitej, lokalnej osnowy geodezyjnej jako
podstawy do wykonania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych i prac realizacyjnych, konserwacja i ochrona zna
ków geodezyjnych.
2. Sporządzenie i utrzymanie w stanie aktualnym mapy
miasta na podstawie nowych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, aktualizacja istniejących map dla celów ewi
dencji, urbanistyki i gospodarki komunalnej.
3. Założenie i prowadzenie operatu mapowego i opisosowego ewidencji gruntów i budynków.
4. Wykonanie mapy tras ulic i placów wraz z geode
zyjną inwentaryzacją urządzeń pod- i nadziemnych.
5. Pomiary granic jednostek administracyjnych wraz
z ustaleniem granic i obliczeniem powierzchni miast.
6. Prace kartograficzne:
— opracowanie: map problemowych; kompleksu map zagadnieniowych dla celów gospodarki terenami i inżynierii
miejskiej, urbanistyki; przeglądowych map informacyj
nych miast oraz transformacje map z jednej skali na dru
gą·
7. Realizacja geodezyjna planów
zagospodarowania
przestrzennego.
8. Przygotowanie specjalistycznej dokumentacji geode
zyjnej związane z działalnością resortu, związanej z:
— projektowaniem i realizacją budownictwa komunalne
go,
— przygotowaniem dokumentacji dla potrzeb projekto
wania, budownictwa mieszkaniowego, spółdzielczego, osie
dlowego, wywłaszczenia pod budownictwo,
— przekształceniem struktury terenowej miast i roz
graniczeniem nieruchomości,
— realizację ustawy o gospodarce terenami w miastach
i osiedlach: przekazywaniem w użytkowanie, wieczyste
użytkowanie nieruchomości państwowych, sprzedaży nie
ruchomości państwowych.
9. Prace realizacyjne, obsługa budownictwa mieszkanio
wego, komunalnego i urządzeń inżynierskich.
Zakres działania organów państwowej służby geodezyj
nej i kartograficznej ustalony został w rozporządzeniu
Rady Ministrów z 13.VI.1956 r. Obecnie służba geodezyj
na w resorcie gospodarki komunalnej posiada:
— w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej Departa
mencie Techniki i Dokumentacji — Wydział Geodezji
— w wojewódzkich zrzeszeniach, zjednoczeniach lub
wydziałach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej pre
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zydiów wojewódzkich rad narodowych, PRN miast wy
łączonych z województw — oddziały lub stanowiska pra
cy d.s. geodezji
— w miastach stanowiących powiaty i dzielnicowych
pracowniach geodezyjnych miast, wyłączonych z woje
wództw — miejskie (dzielnicowe) pracownie geodezyjne
— wojewódzkie (miejskie) przedsiębiorstwa geodezyjne
gospodarki komunalnej.

Służba geodezyjna w centrali MGK
W związku z realizacją dekretu z 1952 r. — o państwo
wej służbie geodezyjnej i kartograficznej, uchwałą Rady
Ministrów nr 910 z 10.X.1952 r. w sprawie statutu orga
nizacyjnego MGK w Ministerstwie Gospodarki Komunal
nej w Departamencie Gospodarki Mieszkaniowej i Tere
nowej, powołany został Wydział Geodezyjny, do którego
należał nadzór nad działalnością służby geodezyjnej w
miastach stanowiących powiaty oraz w Warszawie i w
Łodzi.
Do nadzoru nad przedsiębiorstwami geodezyjnymi powo
łany został przy Centralnym Zarządzie Biur Projektów
Gospodarki Komunalnej — Dział Geodezji. Od 1.VII.1954 r.
Wydział Geodezji został również podporządkowany CZBPGK.
W latach 1955—1959 działa Zarząd Geodezji w ramach
CZDMZiG. Od 1959 r. nadzór nad działalnością służb i przed
siębiorstw sprawuje Wydział Geodezji w Departamencie
Techniki i Dokumentacji.
Wojewódzka służba geodezyjna

Na podstawie uchwały nr 72 Rady Ministrów z 17.V.
1953 r. w sprawie organizacji służby i urządzeń rolnych
i geodezyjnej w resorcie rolnictwa i gospodarki komu
nalnej powstały wydziały geodezyjne, względnie oddziały
(referaty) geodezyjne w wydziałach gospodarki komunal
nej i mieszkaniowej PWRN, PRN miast wydzielonych
z województw, PRN miast stanowiących powiaty.
Wojewódzka służba geodezyjna składa się z 22 jednostek
zorganizowanych w 17 województwach i w 5 miastach
wyłączonych z województw. Służba ta w PWRN spra
wuje nadzór ?;ad całokształtem działalności służby geo
dezyjnej zorganizowanej w miejskich pracowniach geo
dezyjnych w miastach stanowiących powiaty, jak również
nad wojewódzkim przedsiębiorstwem geodezyjnym gospo
darki komunalnej.

Miejskie pracownie gecdezyjne
Od 1961 r. dotychczasowa miejska administracyjna służ
ba geodezyjna (referaty, oddziały geodezyjne) w wydzia
łach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w 74 mia
stach stanowiących powiaty i w miastach wyłączonych
z województw została przeorganizowana w miejskie
(dzielnicowe) pracownie geodezyjne jako jednostki budże
towe. Obecnie działa ich 89, w tym 61 jednostek zatrud
nia mniej niż 10 osób personelu inżynieryjno-techniczne
go, co stanowi 69,3%, natomiast 27 jednostek — więcej niż
10 pracowników, co stanowi 30,7%.
Wojewódzkie 1 miejskie przedsiębiorstwa geodezyjne go
spodarki komunalnej

W roku 1953 resort gospodarki komunalnej przejął 2
pierwsze
przedsiębiorstwa
geodezyjne:
Warszawskie
Przedsiębiorstwo Geodezyjne (WPG) i Miejskie Przedsię
biorstwo Geodezyjne w Łodzi oraz komórki geodezyjne w
oddziałach terenowych, byłego Centralnego Biura Studiów
i Projektów Budownictwa Komunalnego, i w wojewódz
kich (miejskich). Biura projektów zostały przekształcone
w 2 przedsiębiorstwa geodezyjne gospodarki komunalnej,
a mianowicie „WSCHÓD” z siedzibą w Warszawie i „ZA
CHÓD” — w Łodzi. Jako jednostkę pionu centralnego
MGK utrzymano WPG.

W 1955 r. działało już 5 przedsiębiorstw geodezyjnych, w
1959 r. PGGK zostały podporządkowane bezpośrednio pre
zydiom τad narodowych, co ściśle związało godezję re
sortową z terenowymi potrzebami technicznymi i gospo
darczymi prezydiów rad narodowych. Obecnie działa 16
wojewódzkich (z wyjątkiem łódzkiego) i 3 miejskie przed
siębiorstwa geodezyjne gospodarki komunalnej w: War
szawie, Łodzi i Krakowie. Zasięg terytorialny — obszar
województwa, z tym że MPG w Łodzi i WPGGK w Pozna
niu oraz we Wrocławiu obejmują swym zasięgiem dzia
łania również teren odnośnego województwa lub miasta
wyłączonego z województwa (Poznań, Wrocław).
Program robót zmierza do pełnego wyposażenia miast
w jednolitą osnowę miejską i mapy Wielkoskalowe. Osno
wy geodezyjne uporządkowano w zasadzie we wszystkich
miastach. Do najważniejszych prac należą: przede wszyst
kim wykonanie triangulacji na obszarach miast: Warsza
wy, Krakowa, Poznania, Szczecina, Opola, Raciborza, Za
kopanego, Kielc, Piły, Starachowic, gdzie założono nowe
sieci lokalne. W pozostałych — zagęszczono istniejącą sieć.
W miastach nie stanowiących powiatów zagęszczenie punk
tami triangulacyjnymi nastąpiło przy zakładaniu poligonizacji dla wykonania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych.
W dążeniu do jak najszybszego pokrycia mapowego na
terenie miast, stanowiących powiaty i wydzielonych z woje
wództw, przystąpiono do aktualizacji materiałów ocalałych,
tak że pokrycie mapowe wynosi około 97% powierzchni
miast, w tym 33% powierzchni posiada pokrycie pełnowar
tościowe, 35% wymaga nieznacznych pomiarów uzupełnia
jących.
Na terenie miast nie stanowiących powiatów wykonano
nowe mapy na podstawie pomiarów, dla około 250 miast w
granicach zainwestowania miejskiego.
Na podstawie istniejącego pokrycia mapowego ewiden
cja gruntów, na ogólną ilość 79 miast, została założona w
68 miastach, a w 1969 r. zostanie założona w dalszych 5
miastach stanowiących powiaty i po 1970 r. w 4 miastach
wyłączonych z województw i w 2 miastach stanowiących po
wiaty.
Równolegle z mapą zasadniczą miasta, na podstawie no
wych pomiarów, przystąpiono do kartowania map ulic
i placów, przede wszystkim na terenie miast woj.: łódz
kiego, poznańskiego, zielonogórskiego, koszalińskiego, opol
skiego. Pierwszy etap prac dotyczący opracowania materia
łów wyjściowych dla sporządzenia bilansów terenów uzbro
jonych wykonano, przedstawiając schematycznie zbiorcze
i przeglądowe mapy uzbrojenia ulic na podstawie materia
łów będących w dyspozycji wodociągów i kanalizacji oraz
miejskiej służby drogowej.
Drugi etap prac — szczegółowa geodezyjna inwentaryza
cja urządzeń pod- i nadziemnych — jako nowy asortyment
prac ■— jest w toku.
Wszystkie miasta wydzielone z województw i stanowiące
powiaty posiadają:
— mapy stanów pokrycia mapowego przedstawiające na
bieżąco stan posiadanych map miejskich z wyróżnieniem
rodzaju w skali i ilości,
— mapy operatów pomiarowych ilustrujące bieżący stan
operacji pomiarowych i kartograficznych,
— mapy nazw ulic, zawierające sieć ulic i placów w li
niach rozgraniczających, nazwy ulic, numery . porządkowe
nieruchomości. Mapa ta służy do przygotowania. wniosków
o nadanie nazw ulicom wraz z katalogiem ulic i jest pod
stawą do aktualizacji nazw ulic na innych mapach miej
skich.
— mapy inwentaryzacyjne osnowy geodezyjne] poziome]
i pionowej.
Dla sporządzenia bilansu terenów uzbrojonych spo
rządzono dla większości miast, stanowiących powiaty i wy
dzielonych z województw, mapy przeglądowe zbiorczych
urządzeń inżynierskich.
Ponadto w miejskich pracowniach geodezyjnych opraco
wano jednostkową dokumentacją geodezyjną dla przewłasz
czenia mienia opuszczonego i dla sprzedaży domów jedno
rodzinnych dla około 75 000 nieruchomości. Opracowuje się
mapy i operaty geodezyjne dla projektowania budownictwa
komunalnego i budownictwa mieszkaniowego. Przygotowy
wana jest na bieżąco dokumentacja geodezyjna dla budow
nictwa jednorodzinnego. Prowadzona jest bieżąca obsługa
geodezyjna obiektów komunalnych i przemysłowych.
Służba geodezyjna gospodarki komunalnej podejmowała
i wykonywała wiele odpowiednich i skomplikowanych za
dań geodezyjnych o wielomilionowej wartości, nie tylko dla

potrzeb inwestycyjnych resortu gospodarki komunalnej, ale
i dla innych resortów. Do najważniejszych prac geodezyj
nych należałoby zaliczyć prace podkładowe i realizacyjne,
jak na przykład obsługa geodezyjna przy budowie elektro
ciepłowni w Ostrołęce, kopalni siarki w Tarnobrzegu, Kom
binatu Petrochemicznego w Płocku, geodezyjna obsługa: ko
palni węgla w Koninie, budownictwa osiedlowego, spół
dzielczego i wiele innych prac.

Geodezyjna obsługa gospodarki komunalnej w miastach
nie stanowiących powiatów

W miastach nie stanowiących powiatów, a jest ich 709,
brak odpowiednich resortowych komórek geodezyjnych po
woduje, że wiele zadań geodezyjnych nie jest w tych mia
stach w ogóle podejmowanych, względnie nie jest wykony
wanych w zaplanowanych terminach, gdyż trafia przypad
kowo do jednostek wykonawstwa geodezyjnego i to prze
ważnie poza planem ich robót. Miasta w liczbie 709 są
obsługiwane przez resort rolnictwa, działający przez powia
towe biura geodezji i urządzeń terenów rolnych.
Jednakże zaspokajanie potrzeb geodezyjnych gospodarki
komunalnej w tych miastach przez powiatowe jednostki
geodezyjne resortu rolnictwa natrafia na duże trudności
i to zarówno jeżeli chodzi o ich podejmowanie i o termi
nowość wykonania w przypadku sporadycznego ich wyko
nania jak i o ich asortyment. Tak na przykład służba geo
dezyjna resortu rolnictwa nie jest nastawiona na wykony
wanie pomiarów tras ulic połączone z geodezyjną inwenta
ryzacją urządzeń podziemnych, pomiarów wysokościowych
ulic, trasowania itp. i nie posiada do tych prac odpowied
niego sprzętu. Tymczasem zadania związane z przeobraże
niem miast i osiedli w przodujące ośrodki życia i pracy
■wymagają jeszcze ściślejszego powiązania wykonawstwa
i służby geodezyjnej z zagadnieniami resortu gospodarki
komunalnej.
Geodezja resortowa powinna stale współpracować ze służ
bami planowania przestrzennego, biurami projektów,, służ
bami inwestycyjnymi gospodarki komunalnej, przedsiębior
stwami wykonawczymi, w:
— przygotowaniu map i opracowań kartograficznych do
dalszych zamierzeń technicznych i opracowaniu planów za
gospodarowania przestrzennego oraz projektów budownictwa
mieszkaniowego i komunalnego,
— wyznaczaniu tych projektów w terenie,
— obsłudze geodezyjnej w czasie budowy,
— prowadzeniu właściwej polityki terenowej w miastach
i osiedlach.
Przygotowane obecnie:
— miejskie osnowy — sieć punktów geodezyjnych na te
renach całego miasta,
— Wielkoskalowe podstawowe mapy miejskie i ich roz
winięcia w różnych skalach,
— opracowania pochodne wymienionych wyżej map, mię
dzy innymi mapa ewidencji gruntów,
— opracowania man jednostkowych nieruchomości,
— opracowania realizacyjne,
umożliwiły wiele poczynań gospodarki komunalnej i jed
nostek współdziałających. Mapy geodezyjne służyły jako
materiał wyjściowy do opracowania projektów planów za
gospodarowania przestrzennego miast.
Na podstawie osnów i map kartograficznych miast i opar
tych na nich opracowaniach urbanistycznych mogły być
ustalone przestrzenne związki matematyczne, wiążące miej
ską sieć punktów geodezyjnych z liniami rozgraniczający
mi. regulacyjnymi, zabudowy, z poziomym obrysem budo
wli, wiążace miejską osnowę niwelacyjna z wysokością, po
sadowieniem fundamentów budowli i niweletą projektowa
nych ulic i placów. Na tych z kolei opracowaniach mogły
być oparte: obsługa geodezyjna budownictwa osiedlowe
go, budowa układów dróg miejskich, przygotowanie tere
nów pod budownictwo jednorodzinne i budownictwo komu
nalne.
Założona i aktualizowana bieżąco ewidencja gruntów
i budynków jest wyjściowym materiałem dla wielu poczy
nań gospodarczych, fiskalnych, prawnych, planistycznych,
a przede wszystkim dla gospodarki terenami w miastach
i osiedlach.
Służby geodezyjne resortu przystąpiły początkowo do naj
prostszych prac, jak na przykład pomiary sytuacyjno-wysokościowe. Od 1963 r. podejmują trudne i odpowiedzialne te
maty wymagające gruntownej wiedzy geodezyjno-kartogra
ficzni I dodatkowych wiadomości z zakresu gospodarki
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terenami, inżynierii miejskiej, urbanistyki, budownictwa,
prawa. Skoncentrowana zabudowa urządzeń nad- i pod
ziemnych w miastach dyktuje specyficzne zasady rozpla
nowania punktów osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej,
szukania innych wizur i innej stabilizacji.
Poligonizacja, dostosowana do bezpośredniego pomiaru
zmasowanych szczegółów sytuacyjnych i sztucznych form
terenowych, musi być rozwiązana kompleksowo i jednocześ
nie z osnową triangulacyjną. Miejska osnowa triangulacji
musi mieć podwyższoną dokładność, a początek jej układu
kartograficznego — nawiązywać do posiadanych map, ope
ratów i zabiegów geodezyjnych.
Opracowanie dokumentacji, związanej z przygotowaniem
terenu pod budownictwo osiedlowe i jednorodzinne, podzia
łem nieruchomości, wywłaszczeniem i wydawaniem decyzji
w sprawach zmian struktury terenowej, wymaga od spo
rządzającego ją znajomości i doświadczenia w dziedzinie
zagadnień miejskich, urbanistycznych, odnośnych działów
inżynierii miejskiej, prawnych i gospodarczych.
Geodezyjna inwetaryzacja urządzeń nad- i podziemnych,
projektowanie położenia ich osi na trasie, ulicy czy placu,
jest zespołem zabiegów techniczno-organizacyjnych, wyma
gających specjalizacji w tej dziedzinie.
Opracowania redakcyjno-kartograficzne problemowych
map miejskich wymagają nie tylko znajomości wszechstron
nej środowiska miejskiego, jego historii, kierunków roz
woju, właściwości przyrodniczych, krajoznawczych i wielu
innych danych, ale nade wszystko umiejętności syntetyzo
wania informacji i kartograficznego ich przedstawienia na
mapie. Prowadzenie spraw redakcyjnych jest związane rów
nież ze znajomością zasobów geodezyjno-kartograficznych
składnic, oceną wartości i aktualności materiałów.
Nieodzowne jest w warunkach miejskich połączenie spraw
redakcyjnych i reprodukcji kartograficznej, umiejętności

doboru i zastosowania techniki reprodukcyjnej dla potrzeb
gospodarki, techniki, administracji miejskiej.
Uchwały IV Plenum KC PZPR nakreśliły zadania Partii
i Rządu w dziedzinie postępu technicznego, wskazały głów
ne kierunki walki o postęp techniczny oraz ujęły podsta
wowe dla rozwoju techniki dyrektywy dla administracji
państwowej i placówek naukowych przedsiębiorstw i orga
nizacji politycznych i społecznych. Zgodnie z tymi wytycz
nymi postęp techniczny będziemy widzieli nie tylko na dro
dze modernizacji sprzętu, środków wyposażenia pracowni
i przedsiębiorstw geodezyjnych oraz pracowni reprodukcji
kartograficznej, środków transportowych, ale również w
wielu innych formach wspomagających produkcję, podno
sząc jej wyniki.
Zagadnienie geodezji miejskiej obejmuje tematykę wy
kraczającą poza sprawy pomiarów, a związaną z całokształ
tem budowy przekształcenia urządzenia miast. Podjęcie roz
szerzonych zadań technicznych, wypływających z socjali
stycznych form kształtowania miasta i jego życia, nakłada
na aktyw geodezyjny obowiązek zmiany dotychczasowej
teorii i praktyki zawodowej geodety miejskiego.
Geodezja gospodarki komunalnej musi mieć stale na
uwadze, że intensywność inwestycji i zabudowa terenu
niosą zawsze za sobą prawie bezwłoczne przechodzenie
z etapu podkładowego do etapu realizacyjnego i pozorne
korzyści w pierwszym etapie przynoszą poważne straty
i opóźnienia w etapie drugim.
Wypośrodkowanie najbardziej ekonomicznych metod tech
nicznych, najsprawniejszej organizacji produkcji, kryteriów
dokładnościowych, rozwiązań obliczeniowych, użycia maszyn
statystycznych do ewidencji, wybór właściwych metod, ma
teriałów i sprzętu do reprodukcji kartograficznej wielkoskalowej wymaga żmudnych studiów, doświadczeń i prak
tyki.
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Wojskowa Służba Topograficzna w 25-Ieciu PRL
Kartografia wojskowa, będąca rezultatem działalności
różnych działów Wojskowej Służby Topograficznej, zawie
ra w sobie najlepsze tradycje polskiej kartografii, której
historyczne początki sięgają połowy XV wieku. Rozwój
tej dziedziny w ogólnym tego słowa znaczeniu szedł zawsze
w parze z kształtowaniem się myśli wojskowej i z potrze
bami sił zbrojnych. Dla przypomnienia jak rozwijała się
kartografia polska warto podać, co prawda w dużym
skrócie, niektóre fakty mające znaczenie w historii rozwo
ju kartografii wojskowej.
W zależności od stadium rozwoju społecznego i wiążących się z tym możliwości, forma i sposób przedstawienia
na płaszczyźnie określonego obszaru Ziemi, z jego zja
wiskami przyrodniczymi i społecznymi, obrazuje stopień
rozwoju kultury i cywilizacji danego okresu. Dotyczy to
poziomu wiedzy i doskonałości posiadanych narzędzi pracy,
jednakże konieczność opracowań kartograficznych powo
dowana była głównie ekspansją zarówno militarną jak
i handlową. Widzimy to w historii starożytnej, kiedy to
podboje nowych lądów i rozwijający się równolegle z tym
handel, wymagają ujęcia kartograficznego coraz to nowych
rejonów Ziemi.
Analogicznie, rozwój kartografii kształtuje się w śred
niowieczu, z tym, że jej poziom i treść są wzbogacone
osiągnięciami ówczesnej wiedzy — cywilizacji i kultury.
Zasadniczym tu zwrotem pojęciowym było udowodnienie
przez Mikołaja Kopernika prawdy układu Iieliocentrycznego i obalenie pojęcia układu geocentrycznego, a w zakresie
techniki — wynalezienie lunety, co dało początek rozwojo-.
wi optycznych narzędzi pomiarowych,
Polska kartografia wojskowa posiądą chlubną kartę
swych dziejów wśród cywilizowanych narodów świata
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Dawni władcy państwa polskiego posługiwali się mapami
w rozstrzyganiu problemów polityczno-wojskowych. W
historii znany jest fakt, że w 1421 roku posłowie polscy
przedłożyli papieżowi w Rzymie mapę malowaną na płót
nie, przedstawiającą sporne obszary Pomorza i Ziemi Cheł
mińskiej, będące przedmiotem zatargu z Krzyżakami.
Potwierdzeniem opracowywania map i posługiwania się
nimi w XV wieku w Polsce, są zachowane kopie dwóch
szkicowych mapek Pomorza, które w latach 1464—1466 by
ły pomocne w czasie rokowań pokojowych z Zakonem
Krzyżackim.
Jednakże za ojca kartografii polskiej uważany jest Ber
nard Wapowski, który opracował pierwszą mapę całego
ówczesnego państwa polskiego. Był on wybitnym polskim
humanistą, historykiem i geografem (zmarł w 1535 r.).
W XVI wieku znana była mapa Polski Wacława Gródec
kiego, która została wydana po raz pierwszy w 1558 r. W
okresie tym, w pierwszym naszym dziele wojskowym
(Księgi o gotowości wojennej — 1539 r.), Stanisław Łaski
akceptuje potrzeby map wojskowych. Również tacy pisarze
wojskowi jak hetman Jan Tarnowski oraz hetman Jan
Zamojski doceniają znaczenie map wojskowych.
Za czasów Stefana Batorego wojsko stosuje już mapę
w planowaniu działań i zarządzaniu.
Dla Władysława IV — Beauplan opracowuje mapę
Ukrainy dla celów wojskowych. W tym też czasie J. Naroński wydaje szereg map Prus Wschodnich.
Jan III Sobieski, w czasie wyprawy wiedeńskiej, również
w szerokim zakresie korzystał z map, o czym pisze kró
lewski inżynier Dupont.
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Zasadniczy wpływ na rozwój kartografii ma wynalezie
nie stolika pomiarowego w Niemczech w 1590 roku i opra
cowanie we Francji przez W. Snelliusa w 1617 r. podstaw
Lriangulacji. Ma to olbrzymie znaczenie, gdyż mapy opra
cowywane są w oparciu o nowe obliczenia współrzędnych
geograficznych.
Za panowania Augusta III (1735—1763) następuje dalszy
rozwój kartografii; wydana zostaje nowa mapa Polski
przez Jana Antoniego Rizzi-Zannoniego (1736—1814), opra
cowana przez Aleksandra Jabłonowskiego, przy udziale
Franciszka Czaki.
W XVIII wieku kartografia polska rozwijała się wspa
niale zarówno w teorii, technice rysunku kartograficznego,
jak w metodach przedstawiania rzeźby terenu. Zaczęto
stosować 'hipsometryczne przedstawienie ukształtowania te
renu.
Również wysoki poziom reprezentowała kartografia pol
ska za czasów Stanisława Augusta (1764—1795), głównie
dzięki osobistym jego upodobaniom i zainteresowaniom
sprawami kartografii. Okres ten charakteryzuje się pra
cami kartografa płk J. Sierakowskiego. Znaczny wkład do
rozwoju kartografii tego czasu wnieśli również: T. Czacki,
Μ. Poczobutt-Odlanicki i St. Staszic. Do wybitnych karto
grafów tego okresu należał również płk Karol de Perthees
(z pochodzenia Francuz). Był on autorem wielu cennych
prac kartograficznych.
Upadek niepodległości państwa polskiego jest również
upadkiem kartografii polskiej. W okresie porozbiorowym
prace kartograficzne prowadzone były w zaborach: pru
skim, austriackim i rosyjskim.
Materiał kartograficzny opracowany przez państwa za
borcze oparty był na różnych założeniach konstrukcyjnych,
posiadał różnorodność formatów arkuszy map tych samych
skal, odmienne były sposoby ujęcia znaków umownych, a
w chwili odzyskania niepodległości w 1918 r. był już prze
starzały.
Jeżeli do tego dodamy fakt braku kadry fachowej, otrzy
mamy obraz trudności, przed którym znalazła się młoda
Wojskowa Służba Kartograficzna, organizowana z nie
wielkiej liczby oficerów nie posiadających w tym czasie
prawie żadnego doświadczenia. Stopniowo szkolono kadry,
organizowano potrzebne wyposażenie techniczne. Pomimo
początkowych trudności w 1920 roku powołany został
Wojskowy Instytut Geograficzny, który podczas swej mię
dzywojennej działalności do 1939 r. osiągnął poziom prac
kartograficznych, oceniany wysoko przez kartografię świa
tową. Okres ten nie jest jednak tematem obecnych roz
ważań.
Krótki rys dawnej historii kartografii polskiej, a także
działalności w zakresie kartografii wojskowej okresu mię
dzywojennego dają pogląd na potencjał tradycji, a opraco
wane dzieła miały duży wpływ przy odbudowie Wojsko
wej Służby Topograficznej.
II wojna światowa przerwała działalność Wojskowego
Instytutu Geograficznego. Cały dorobek tej dziedziny oku
panci hitlerowscy wywieźli z kraju, wyniszczona została
kadra, a nieliczna jej część rozproszona została po świę
cie.
Po odzyskaniu niepodległości, w 1945 roku, Wojskowa
Służba Topograficzna zaczęła znów swą działalność
od
podstaw.

♦
Jubileusz 25-lecia Polski Ludowej jest równocześnie ju
bileuszem Wojskowej Służby Topograficznej, która pow
stała, rozwijała się i podnosiła swoją gotowość bojową
i organizacyjno-techniczną w ramach naszych sił zbroj
nych.
Na tle przemian i dynamicznego rozwoju kraju w na
szej socjalistycznej rzeczywistości krzepły i rozwijały się
lównocześnie nasze siły zbrojne. Doskonaliła się ich struk
tura organizacyjna, uzbrojenie i wyszkolenie zgodnie z
wymogami aktualnej sytuacji i przewidywanego pola
walki. Historia od zarania wskazuje nam, że rozwój karto
grafii wojskowej szedł zawsze w parze z kształtowaniem
się myśli wojskowych, tak i w tym okresie historycznym
Służba Topograficzna również doskonaliła się i kształto
wała zgodnie z tymi potrzebami.
W 25-lecie rocznicy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
spoglądając w miniony okres, widzimy wiele korzystnych
osiągnięć w działalności Wojskowej Służby Topograficz
nej, Służbą nąsza spełniała dppipgłą rolę w kształtowaniu

się socjalistycznej państwowości, w tworzeniu pierwszych
dokumentów kartograficznych utrwalających historyczne
decyzje i przemiany, mówiące światu o nowej Polsce. Po
czątki tej działalności, podobnie jak w całym kraju nie
były łatwe. Nie było ani sił, ani środków, jednakże decy
zja dowództwa i hart ludzi pozwoliły stopniowo, ale sku
tecznie i konsekwentnie kształtować działalność Służby
Topograficznej, uwieńczoną wielu wspaniałymi osiągnię
ciami, z których pewne pozycje znane są nie tylko w ści
słym kręgu wojska, lecz sławią w świecie polską karto
grafię.
Dobre mapy potrzebne były wojsku nie tylko w okresie
działań wojennych, ale również i po odzyskaniu niepodle
głości.
Charakteryzując Służbę Topograficzną WP w 25-leciu
PRL niezbędne jest przypomnienie o pomocy Radzieckiej
Wojskowej Służby Topograficznej. W odrodzonym Wojsku
Polskim pierwsze potrzeby w zakresie topografii pomogła
nam zaspokoić Radziecka Służba Topograficzna, wspomo
gła nas mapami, przydzieliła na pierwszą działalność swo
ich oficerów, stwarzając warunki do ukształtowania się
własnych możliwości w zakresie kadry i wyposażenia tech
nicznego. Pomoc ta była widoczna już wówczas, kiedy to
po żołnierskim ślubowaniu, złożonym w dniu 15 Iipca
1943 r. w 553 rocznicę bitwy pod Grunwaldem, przygoto
wywano I Dywizję im. T. Kościuszki do walki z hitlerow
skim najeźdźcą (w dniu 1 września 1943 r., w rocznicę
wybuchu wojny Dj7Wizja ta wyruszyła na front białorus
ki).
Zalążkiem Służby Topograficznej odrodzonego VZojska
Polskiego był Wydział Topograficznj' I Armii AVP, powoła
ny w marcu 1944 r. Działający wówczas Wydział Topogra
ficzny został wyposażony przez Sztab Armii Radzieckiej w
samochód ciężarowy i ręczną prasę litograficzną, na której
powielano dokumenty zabezpieczenia topograficznego dla
wojsk i sztabów jednostek I Armii WP. Zaopatrzenie w
mapy, których potrzeby w działaniach 'I -Armii WP od
Żytomierza od Łaby wynosiły pół miliona egzemplarzy,
realizowane były przez Oddział Topograficzny Sztabu Fron
tu Armii Radzieckiej.
Dnia 15 sierpnia 1944 roku, rozkazem Naczelnego Do
wódcy WP, został powołany do życia Oddział Topograficz
ny Sztabu Głównego WP. Liczył on etatowo zaledwie 11
osób. Podstawową rolą jego działalności było zaopatrzenie
wojska w mapy. Zadanie to zostało wykonane dzięki po
mocy radzieckiej Służby Topograficznej, która przydzieli
ła wówczas na potrzeby jednostek Wojska Polskiego 7 wa
gonów map. Mapy te służyły naszym wojskom przy wy
zwalaniu Warszawy, w walkach o Bydgoszcz, o Wał Po
morski i wreszcie w walkach o Berlin.
Po wyzwoleniu Warszawy 17 stycznia 1944 r. Oddział
Topograficzny Sztabu Głównego WP przejmuje aktywa
dawnego Wojskowego Instytutu Geograficznego.
Pracę rozpoczęto od usuwania zniszczeń wojennych.
Przydzielony gmach był zdewastowany, ściany i stropy
uszkodzone, parter i pierwsze piętro gmachu — wypalone.
Brak było maszyn i urządzeń. Początkowy okres odbudowy
Służby Topograficznej był trudny, wymagał od kadry
pracowników wielkiego wysiłku. Napotykane trudności zo
stały jednak pokonane dzięki wielkiemu umiłowaniu zawo
du. Okres ten był okresem próby ludzkich charakterów,
osobistych wyrzeczeń i szlachetnego zrywu do budowy od
podstaw Wojskowej Służby Topograficznej w nowych wa
runkach społeczno-politycznych.
W 1945 r., rozkazem Naczelnego Dowódcy, powołany zo
stał Wojskowy Instytut Geograficzny, który spełniał rolę
Służby Topograficznej WP. Ż dawnej kadry i pracowni
ków cywilnych WIG-u 126 osób poległo, zaginęło lub zna
lazło sie poza granicami kraju, pozostali tylko nieliczni
specjaliści. Dzięki tej grupie oficerów i pracowników cy
wilnych oraz ogromnej pomocy władz rządowych i partii,
przystąpiono do reaktywowania ■ działalności WIG. Na po
szukiwanie Cwaikuowanego sprzętu udała się do
Berlina
delegacja polska, wśród której poza ówczesnym szefem
WIG płk T. Naumienko, znajdował się również, emeryto
wany już obecnie, prof, dr J. Czekalski, który w rewin
dykacji zrabowanego mienia odegrał bardzo operatywną
rolę.
Wiele trudu i wysiłku wymagało odbudowanie służby
na miarę obecnych potrzeb. Odzyskana niewielką ilość ma
szyn . natychmiast instalowano i uruchamiano. Dotkliwie
odczuwano brak kadry. Pierwsze trudności na odcinku ka
dry specjalistycznej złagodziło zorganizowanie Oficerskiej
Szkiiljt Służby Geograficznej, do której zostali skierowani
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Oficerowie z różnych rodzajów wojsk i służb, j w 1949 r.
szkołę tę opuścili pierwsi absolwenci, stanowiąc później
szy trzon Służby Topograficznej. Następnie zorganizowana
została Szkoła Topografów, kształcąca wojskowych techni
ków geodetów i topografów.
Wyższe studia kończyli niektórzy oficerowie na Politech
nice Warszawskiej. Znaczna część kadry z wyższym wy
kształceniem: geodetów, fotogrametrów i topografów, to
oficerowie kończący studia w Wojskowej Akademii Tech
nicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Część oficerów ukoń
czyła studia geograficzne na uniwersytetach: w Warsza
wie, Poznaniu i Wrocławiu. Wielu oficerów studiuje rów
nież obecnie zaocznie zarówno w WAT jak i na uczelniach
cywilnych. W 1945 r. zaledwie kilku oficerów posiadało
wyższe lub niepełne wyższe wykształcenie. Obecnie więk
szość kadry posiada wyższe wykształcenie techniczne. Jest
to olbrzymi potencjał ludzki, który sprosta współczesnym
zadaniom stawianym przed Służbą Topograficzną w przy
gotowaniu potrzebnych wydawnictw, wymaganych przez
nowoczesną armię w warunkach przewidywanego pola
walki.
Szybko odradzała się Wojskowa Służba Topograficzna.
Pierwsze opracowania wydawnictw topograficznych uka
zują się tuż po zakończeniu działań wojennych. W 1945 r.
ówczesny WIG opracowuje i wydaje pierwszą mapę Pol
ski w skali 1:1 000 000, zawierającą w swych granicach
Ziemie Odzyskane. W rok później opracowuje się już i wy
daje również pierwszą mapę samochodową Polski i mapę
przeglądową warstwobarwną w skali 1:1 000 000. Ta ostat
nia spełnia rolę mapy strategicznej, operacyjnej, adminis
tracyjnej i mapy lotniczej. Wydanie tych map było wiel
kim sukcesem *nowej, odrodzonej Wojskowej Służby Topograficznej.
W latach 1947—1948 opracowano dalsze trzy wydania
mapy przeglądowej w skali 1 : 1 000 000, to jest mapę hipsometryczną z lasami i z cieniowaną rzeźbą terenu.
Na bazie WIG powstaje Zarząd Topograficzny Sztabu
Generalnego. W pierwszych latach działalności opracowuje
się szereg map zarówno dla potrzeb wojska jak i gospodar
ki narodowej. Były to pierwsze kolosalne osiągnięcia Woj
skowej Służby Topograficznej. W tym czasie Służba ta zo
stała w pełni odbudowana i zdolna do wykonania wszelkich
zadań w zakresie zabezpieczenia topograficznego wojsk.
Na podstawie nowych map opracowano i wydano dru
kiem skale pochodne, uzyskując w ten sposób kolejne wy
dania pełnowartościowych map topograficznych, potrzeb
nych dla wojska.
Wypada tu wspomnieć o zasługach w tym zakresie ofi
cerów radzieckich, którzy pełniąc odpowiedzialne funkcje
w naszej służbie, przyczynili się do jej odbudowy i właś
ciwego jej poziomu. Młode kadry topografów kształciły
się pod kierunkiem komendanta Oficerskiej Szkoły Topo
grafów, płk Buszkiewicza; organizacyjne i techniczne zrę
by według współczesnych wymogów stworzył w okresie
1947—1955, ówczesny szef Służby Topograficznej gen. bryg.
ani:
A. Pietrow. Oficerowie ci nie szczędzili ani trudu,
ɪ J"
swych wiadomości, pracując dla dobra naszej topografii,
dla dobra odrodzonego wojska — utrwalając przyjaźń między bratnimi armiami.
W historii 25-lecia Wojskowej Służby Topograficznej
wypada także podkreślić zasługi oficerów i pracowników
cywilnych przedwojennego WIG, którzy również niemały
wkład wnieśli w reaktywowanie Służby Topograficznej. W
zakresie kartografii duży wkład pracy wniósł ppłk W. Oniszczyk i nieżyjący obecnie płk J. Rychlewski, a na polu
topografii znaczne zasługi oddał płk J. Kuligowski, pod któ
rego kierunkiem opracowywano w terenie zdjęcia stolikowe.
Wiele pracy i wiadomości z tej dziedziny przekazał szkol
nej kadrze topografów nieżyjący obecnie płk S. Słupeczański, który był powszechnie łubiany i cieszył się wyjątko
wym szacunkiem. Również duży wkład pracy na polu fo
togrametrii wniósł płk A. Zawadzki, a w zakresie geode
zji — płk K. Wojan i płk B. Dzikiewicz. Szczególnie na
leży tu podkreślić zasługi płk B. Dzikiewicza, który uczył
młode kadry geodezji w Szkole Topografów, a następnie
w WtAT i Politechnice Warszawskiej. W swej pracy dy
daktycznej wydał szereg podręczników i opracowań nau
kowych, uzyskując tytuł profesora.
Również wielu innych oficerów, zaraz po wojnie po wyj
ściu z obozów, zgłosiło się do pracy, przyczyniając się w
sposób zasadniczy do dzisiejszego obrazu Wojskowej Służ
by Topograficznej. Niemożliwe jest wspomnieć ich wszyst
kich i wymjenić ich zasługi, ale musimy zdać sobie sprawę
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z tego, że ludzie ci kładli również podwaliny pod budowę
nowej Służby Topograficznej, która pierwsza trudne za
dania w 25-leciu wykonała z honorem.
Do tych osiągnięć możemy również zaliczyć mapy szcze
gółowe w skali 1 : 25 000, wydane dla potrzeb gospodarki
narodowej.
W okresie minionego 25-lecia opracowano i wydano sze
reg map i wydawnictw specjalnych, jak mapę polityczną
Europy, nową mapę przeglądową w skali 1:1 000 000, mapę
Europy środkowej w skali 1:500 000, mapę polityczną świa
ta 1:15 000 000, szereg map specjalistycznych oraz wiele in
nych map dla różnych potrzeb. Poza tym wydano opraco
wany atlas form i typów rzeźby terenu Polski, dwukrot
nie podręcznik terenoznawstwa i wiele innych wydawnictw
Służby Topograficznej. W okresie tym wydano również
opracowania wyróżnione nagrodą Ministra Obrony Naro
dowej. Należy tu podkreślić, że w minionym 25-leciu Woj
skowa Służba Topograficzna prowadziła użyteczną i owoc
ną współpracę z instytucjami i naukowymi placówkami
cywilnymi. W minionym ćwierćwieczu rozkwitu naszej
państwowości Wojskowa Służba Topograficzna
wydała
wiele opracowań, które nie sposób jest tu wymienić,
wspomnieć tu tylko niektóre najważniejsze wydawnictwa.
Nie można tu pominąć jednakże wspaniałego dzieła kar
tografii wojskowej, jakim jest opracowany i wydany Atlas
Świata, opracowany przez zespół naukowców i oficerów
Służby Topograficznej. Dzieło to znalazło ogólne uznanie
świata kartograficznego zarówno w kraju jak i za gra
nicą.
Od czasu reaktywowania Wojskowej Służby Topogra
ficznej rozwiązano szereg bardzo istotnych problemów w
różnych dziedzinach, między innymi również w produkcji
map, jak i w potrzebnym zakresie z dziedziny elektrografii. Nie obce jest również wykorzystanie najnowszych
osiągnięć naukowych dla potrzeb geodezji. Wykształcona
w okresie nowej rzeczywistości kadra techniczna, inicjo
wała w minionym 25-leciu szereg potrzebnych trudnych
problemów technicznych i rozwiązała je z pożytkiem dla
naszych sił zbrojnych. Możemy odnotować w tym okresie
dużą progresję w postępie technicznym, w racjonalizator
stwie i wynalazczości. Działalność ta, ogólnie charaktery
zując, miała na względzie podniesienie gotowości bojowej
Służby Topograficznej. W związku z tym i tematyka opra
cowana obejmowała zagadnienia dające potrzebne rozwią
zanie. Z działania tego wynikły znaczne oszczędności w
planowanych nakładach.
Wojskowa Służba Topograficzna ma szereg osiągnięć
również w innych działach. Nasza służba wyposażona w
nowoczesny sprzęt pomiarowy jest zdolna do wykonania
najbardziej dokładnych pomiarów, osiągnięto wysoki po
ziom automatyzacji obliczeń przy wykorzystaniu elektro
nicznej techniki obliczeniowej, zorganizowano nowoczesne
zakłady kartograficzne.
Nie tylko dział geodezji Wojskowej Służby Topograficz
nej charakteryzuje się wyposażeniem sprzętu technicznego
będącego wytworem najnowszych osiągnięć nauki. Wyko
rzystywane są tu elektromagnetyczne przyrządy dalmiercze, elektroniczna technika obliczeniowa, oraz nowoczesne
instrumenty w pomiarach astronomicznych i grawime
trycznych.
Niemałym również osiągnięciem naszej służby jest zor
ganizowany dział fotogrametrii wojskowej, wyposażony w
najnowocześniejszy współczesny sprzęt pomiarowy.
Kadra inżynieryjna wojskowa i cywilna wprowadziła
do pomiarowych prac kartometrycznych najnowsze osiąg
nięcia fotogrametrii. Wykorzystywane są tu również elek
troniczne maszyny cyfrowe. Wojskowa Służba Topograficz
na prowadziła również samodzielne prace naukowo-ba
dawcze nie tylko dla własnych potrzeb. Charakteryzują
się one w minionym 25-leciu udziałem w wyprawach nau
kowych. W latach 1957—1959 — w międzynarodowej współ
pracy geofizycznej płk mgr inź. Cezary Lipert, w ramach
polskiej wyprawy naukowej prowadził pomiary odkształ
ceń lodowców na Spitsbergenie, metodą fotogrametrii na
ziemnej, a w 1968 r. ppłk inż. Tadeusz Konysz prowadził
prace tego rodzaju podczas polskiej wyprawy naukowej w
Islandii.
Opisane w skrócie wyniki osiągnięte w minionym 25-le
ciu, w porównaniu z ręczną pracą litograficzną, jaką po
siadał Wydział Topograficzny I Armii WP, wskazują na
osiągnięcia Wojskowej Służby Topograficznej i jej dyna
miczny rozwój. Służba Topograficzna w zaraniu odzyska
nia niepodległości wyposażona była
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i sprzęt pomiarowy często z okresu lat dwudziestych —
obecnie po 25 latach istnienia PRL stanowi ona w pełni
służbę nowoczesną, zmotoryzowaną i wyposażoną w nowo
czesny sprzęt pomiarowy pozwalający na automatyzację
pomiarów i obliczania ich wyników.
Osiągnięty poziom wyszkolenia i wyposażenia technicz
nego, gwarantujący wykonanie coraz to nowych zadań,
charakteryzujących się zarówno wzrostem ilościowym jak
i jakościowym wymogów, spowodowany jest w głównej
mierze pomocą i wymianą doświadczeń z Topograficzną
Służbą Armii Radzieckiej i bratnich krajów obozu socja
listycznego.
Sukcesy 25-lecia Wojskowej Służby Topograficznej zamy
kają jakiś etap jej działalności, etap, który jest uwieńcze
niem dobrej pracy produkcyjnej, organizacyjnej i politycz
nej.

Inż. ROMUALD BARANIECKI

Przed Wojskową Służbą Topograficzną stoją w dalszej
działalności nie mniej złożone zadania, które obecna ka
dra wysoko kwalifikowanych techników i inżynierów, woj
skowych i cywilnych, w oparciu o dotychczasowy hart i na
byte doświadczenie, zdolna jest wykonać i wykona zgodnie
z potrzebami sił zbrojnych Ludowego Wojska Polskiego.
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Geodezja w leśnictwie w okresie 25 lat Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Lasy w Polsce (według rocznika statystycznego) zajmują
obecnie ponad 8,264 min ha, to jest 26,4% powierzchni kra
ju, z czego pod zarządem resortu leśnictwa i przemysłu
drzewnego znajduje się 6,494 min ha, 0,219 min ha znajdu
je się pod zarządem innych resortów, 1,550 min ha obejmu
ją lasy niepaństwowe. Ostatnie dwie pozycje stanowią gru
pę tak zwanych lasów nadzorowanych.
Całością gospodarki leśnej kieruje Ministerstwo Leśni
ctwa i Przemysłu Drzewnego, co pozwala na stosowanie
jednolitej polityki i zasad techniczno-gospodarczych.
Wszystkie lasy w Polsce, niezależnie od tego w czyim są
posiadaniu, muszą mieć opracowane plany urządzenia go
spodarstwa leśnego, sporządzone według zasad ustalonych
przez resort leśnictwa. Podstawowym warunkiem opraco
wania planu urządzania gospodarstwa leśnego, jest wyko
nanie następujących robót:
— rozgraniczenie i stabilizacja granic, co w skutkach
oznacza uporządkowanie stanu posiadania,
— założenie i pomiar osnów geodezyjnych oraz pomiar
szczegółów sytuacyjnych,
— opracowanie dokumentacji dla potrzeb administracji
lasów, urządzania lasu oraz ewidencji gruntów.
Stwierdzenie powyższe jest, z punktu widzenia geodezji,
szczególnie interesujące, dotyczy bowiem bardzo poważne
go zakresu robót na całym obszarze kraju.
Aby w pełni zdać sobie sprawę z rozmiaru prac geode
zyjnych dla potrzeb leśnictwa, jakie geodeci mieli do wy
konania w ubiegłym 25-leciu, wydaje się konieczne poświę
cić nieco miejsca na krótki rys historyczny lasów w Polsce
na przełomie XIX i XX wieku, aby ocenić co odziedziczy
liśmy w zakresie podkładów geodezyjnych oraz stosunków
własnościowych, prawnych i innych. Zupełnie różne sto
sunki prawno-gospodarcze w lasach oraz zasady opracowa
nia podkładów mapowych istniały w poszczególnych zabo
rach, co w dużym skrócie chciałbym przypomnieć.
— Na terenie zaboru pruskiego zarówno lasy państwo
we jak i lasy dużej i drobnej własności miały pełne pokry
cie w operacie katastru pruskiego, powiązanego z hipoteką.
Wszelkie więc opracowania gospodarcze, a w tym i plany
urządzania lasu na nim były oparte.
— Podobna sytuacja była na terenie zaboru austriackie
go, z tym, że kataster austriacki oparty był na mało do
kładnych i trudnych do aktualizacji mapach, również po
wiązanych z hipoteką.
— Zabór rosyjski nie znał instytucji katastru, a istnieją
ce mapy nie miały jednolitego charakteru i były nie upo
rządkowanym zbiorem różnego rodzaju map, wykonywa
nych dla doraźnych potrzeb gospodarczych.

Warto również przypomnieć, że już w 1839 r. weszły w
życie przepisy, wydane w Warszawie, tak zwane „Treść
przepisów zatwierdzonych przez Komisję Rządową Przycho
dów i Skarbu pod d. 15/27 grudnia 1839 t. N. 99859/32099
dla pomiarów przestrzeni dóbr i lasów rządowych, także
majątków pod opieką Rządu zostających”. Może niewiele
jest śladów praktycznego działania tych właśnie przepisów,
niemniej jednak są one świadectwem, że już wówczas do
ceniano potrzebę uporządkowania i ujednolicenia przepisów
geodezyjnych dla potrzeb leśnictwa i wyeliminowania me
tod przestarzałych, niepraktycznych i niedokładnych, co
w szczególności podkreśla § 21 tych przepisów ...,,Busola
zaś, jako narzędzie niepośpieszne i bardzo niepewne, uwa
żane być ma jako posiłkowe tylko, do wypracowania drob
niejszych szczegółów pomiaru”.
Wiek cały minął zanim cytowana wyżej zasada postępu
technicznego mogła być uznana za słuszną i konieczną.
Taką spuściznę i takie tradycje w geodezji dla potrzeb
leśnictwa przyjęła Polska okresu międzywojennego. Po
wierzchnia ogólna lasów w kraju wynosiła w tym czasie
8,624 mln ha (to jest 22,2%), w tym 3,338 min ha lasów
państwowych i 5,285 min ha lasów niepaństwowych.
Dziedzictwo po zaborcach w postaci map dla obszarów’
leśnych było różnorodne, w większości przypadków były
to materiały zdezaktualizowane, wymagające kosztownych
pomiarów uzupełniających. Konieczne więc było opracowa
nie nowych przepisów zaspokajających potrzeby leśnictwa,
które zapewniłyby wykonanie jednolitej dokumentacji geo
dezyjnej, niezbędnej dla prowadzenia racjonalnej i nowo
czesnej gospodarki leśnej.
Występująca w poszczególnych dzielnicach (b. zaborów»)
kraju różnorodność przepisów, brak właściwej koncepcji
organizacyjnej dla służby geodezyjnej, a przede wszystkim
brak jakiegoś centralnego ośrodka, którego obowiązkiem
byłoby ujednolicenie przepisów i uporządkowanie zagad
nienia robót geodezyjnych dla wszystkich dziedzin gospo
darczych kraju, stworzyły warunki uniemożliwiające opra
cowanie jednolitego podkładu geodezyjnego również i dla
lasów polskich. Dopiero w ostatnim IO-Ieciu przed II wojną
światową zagadnienie to zaczęło wkraczać do Naczelnej
Dyrekcji Lasów Państwowych i nabierać rumieńców’ życia.
W okresie tym znaczne powierzchnie lasów, w szczegól
ności państwowych, otrzymały pokrycie mapowe, niezbęd
ne dla opracowania planów urządzania gospodarstwa leś
nego. II wojna światowa zniszczyła prawie całkowicie ten
dorobek geodetów polskich.
Polska Ludowa stanęła w roku 1945 wobec zupełnie in
nej, nowej społecznej i prawno-gospodarczej rzeczywistoś
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ci. Wielka własność przestała istnieć, lasy powyżej 25 ha
zostały upaństwowione. Przesunęły się granice państwa. Nie
będę tu wyliczał i cytował związanych z tym okresem
i powszechnie znanych podstawowych aktów prawnych,
które spowodowały zasadnicze zmiany w strukturze włas
nościowej lasów w Polsce.
Powstały wielkie obszary lasów państwowych, a tylko
nieznaczne powierzchnie znalazły się w prywatnym posia
daniu. W pierwszym IO-Ieciu Polski Ludowej mieliśmy do
rozwiązania tak wiele wyjątkowo pilnych i ważnych pro
blemów i robót, gdzie podkład geodezyjny był zasadniczym
i nieodzownym materiałem, na którym musiała się oprzeć
przebudowa struktury rolnej, odbudowa i rozbudowa obiek
tów przemysłowych oraz wszelkiego rodzaju budownictwo,
że zabrakło już możliwości, aby w tym początkowym okre
sie zapewnić lasom wykonanie nowoczesnego podkładu geo
dezyjnego.
Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych, w
1945 roku, czołówki organizacyjne administracji lasów pań
stwowych stanęły w obliczu wyjątkowych trudności. Na
leżało bowiem ustalić, jakie obszary i w jakich granicach
powinny być przejęte i administrowane przez państwo,
a jakie, i na jakiej podstawie mają pozostać w prywat
nym posiadaniu, a przy tym należało niezwłocznie przepro
wadzić inwentaryzację zasobów i potrzeb gospodarczych,
a wszystko to wymagało dokumentów geodezyjnych i kar
tograficznych. Lasy państwowe stanowiły bowiem bliżej nie
określony zlepek nieruchomości zarówno bardzo wielkiej
prywatnej własności, jak i drobnych indywidualnych dzia
łek oraz lasów będących już uprzednio własnością państwa.
Nie istniały w tym czasie żadne instytucje i składnice
geodezyjne, a odziedziczone po okupancie mapy i operaty
były nieliczne i przedstawiały stan przedwojennych stosun
ków w poszczególnych obiektach, które były już tylko częś
cią składową lasów państwowych.
W tej sytuacji, w latach 1945—1955 opracowywano loka
lizację obiektów leśnych na każdym dostępnym materiale
kartograficznym, nie wyłączając map topograficznych, uzu
pełniając je najniezbędniejszymi pomiarami wykonanymi
metodami przybliżonymi, w szczególności busolowymï.
Na podstawie takich materiałów wykonano prowizorycz
ny podkład w skali 1:10 000 lub 1: 5000, na który wnoszo
no dane dotyczące inwentaryzacji stanu lasu i opracowy
wano zalecenia gospodarczo-leśne. Opracowanie tego rodza
ju podkładów mapowych wykonywały grupy geodezyjne
znajdujące się w gestii poszczególnych zarządów lasów pań
stwowych, zorganizowane w komórkach geodezyjnych —
tak zwanych oddziałach pomiarów i regulacji stanu posia
dania. Ogólna ilość pracowników geodezyjnych resortu leś
nictwa nie przekraczała w tym okresie 150 osób. Sprzęt
geodezyjny był bardzo różnorodny ii było go zbyt mało, to
też zdarzały się wypadki używania do pomiarów starych
astrolabii i goniometrów z przeziemikami. W wyniku po
miarów powierzchnię ogólną (określoną szacunkowo) usta
nowiono na 6,470 min ha lasów w tym lasów państwowych,
5,727 min ha, lasów niepaństwowych 0,741 min ha.
Tak opracowane mapy mogły być tylko podkładem za
stępczym, tymczasem i w żadnym przypadku nie mogły
spełniać wymaganych warunków przy opracowywaniu de
finitywnych planów urządzania gospodarstwa leśnego. Po
wierzchnia ogólna lasów w 1956 r., określona na ich pod
stawie, uległa zmianom i wynosiła już 7,410 min ha, w tym
lasy państwowe 6,174 min ha, a niepaństwowe — 1,236 min
ha.
Dla zapewnienia właściwych warunków, jakim powinien
odpowiadać nowoczesny podkład geodezyjny, zaspokajają
cy jednocześnie wszystkie inne potrzeby kraju W tym za
kresie, zostały opracowane i wprowadzone w życie:
— zarządzeniem nr 317 Ministra Leśnictwa z 23.XI.1953 r.
— „Instrukcja o postępowaniu przy rozgraniczaniu nieru
chomości państwowego gospodarstwa leśnego oraz nieru
chomości nabywanych lub przekazywanych przez resort leś
nictwa dla realizacji narodowych planów gospodarczych”,
oraz
— zarządzeniem nr 488 Ministra Leśnictwa z 21.XII.
1955 r. — „Instrukcja techniczna dla pomiarów gruntów
państwowego gospodarstwa leśnego”.
Obie te instrukcje stworzyły zasadnicze podstawy umoż
liwiające wykonanie nałożonego zadania, to znaczy uporząd
kowanie lasów oraz dokonanie pomiarów i opracowanie
podkładu geodezyjnego i kartograficznego dla potrzeb ad
ministracji lasów państwowych, opracowania planu urzą

68

dzania gospodarstwa leśnego, ewidencji gruntów i innych
celów gospodarczych kraju.
Chcialbym tu zwrócić uwagę na zasadnicze cechy wymie
nionych wyżej instrukcji, które pozwoliły spełnić następnie
podstawowe założenia:
— obowiązek dowiązania wszystkich osnów do sieci pań
stwowej, co umożliwiło włączenie opracowywanego podkła
du w ogólny, jednolity system kartograficzny kraju, bez po
trzeby dokonywania dodatkowych kcsztownych prac po
miarowych;
— obowiązek stabilizacji osnów d punktów granicznych
granitowymi słupkami ze znakami podziemnymi zapew
niło trwałe powiązanie opracowanego podkładu ze stanem
na gruncie i ułatwia przeprowadzenie pomiarów uzupełnia
jących dla utrzymania jego aktualności, a osnów w stałej
gotowości technicznej;
— pierworysy w skali 1: 5000, w świetle przepisów obo
wiązujących instrukcji technicznych, są mapami zasadni
czymi i posiadają ich pełną treść,
— dla potrzeb resortowych wykonuje się (w skali
1: 5000) tak zwane wtórniki pierworysu, czyli mapy pochod
ne od mapy zasadniczej, o ograniczonej treści- Wtórniki te,
po naniesieniu na nie elementów branżowo-leśnych, otrzy
mują nazwę mapy gospodarczo-leśnej.
Dnia 13 czerwca 1956 r. ukazał się dekret o państwo
wej służbie geodezyjnej i kartograficznej, oraz rozporzą
dzenie Rady Ministrów o zakresie działania organów pań
stwowej służby geodezyjnej >i kartograficznej. Akty te okreś
lały organizację państwowej służby geodezyjnej, w tym
również służb resortowych oraz ustalały zakres ich dzia
łania i obowiązek wykonywania robót geodezyjnych w
oparciu o jednolite przepisy techniczne. W ten sposób zli
kwidowana została możliwość wykonywania -materiałów
geodezyjnych i kartograficznych pod kątem li tylko jed
nostronnych interesów poszozególnych resortów. Omawiane
wyżej instrukcje resortowe zostały opracowane i uzgod
nione w sposób całkowicie odpowiadający wymogom wy
mienionych wyżej aktów normatywnych.
Zgodnie z postanowieniami art. 6 dekretu o państwowej
służbie geodezyjnej i kartograficznej, Minister Leśnictwa,
zarządzeniem nr 96 z 26.11.1957 r.,. wydanym w porozumie
niu z Prezesem GUGiK, powołał do życia resortową służbę
geodezyjną zorganizowaną przy Biurze Urządzania Lasu
i Projektów Leśnictwa.
Komórki organizacyjne służby geodezyjnej resortu leś
nictwa i przemysłu drzewnego zostały zorganizowane i roz
mieszczone w poszczególnych oddziałach biura urządzania
lasu i projektów leśnictwa, w których utworzono pracow
nie geodezyjne kierowane przez głównych geodetów od
działów. Całością służby geodezyjnej w resorcie kieruje
główny inżynier geodeta resortu.
Tablica 1 podaje zarys schematu organizacyjnego tej
służby i jej terytorialnego zasięgu działania oraz zasadni
czy zakres działania.
Ilościowy stan zatrudnienia był różny w poszczególnych
latach i wahał się w granicach 250—280 osób.
Dla realizacji nałożonego zadania służba geodezyjna re
sortu leśnictwa i przemysłu drzewnego została wyposażo
na w nowoczesny sprzęt do prac terenowych z dwuobrazowymi dalmierzami REDTA 002 oraz THEO 020 z nasadką
DIMES itp. Teodolity THEO 010 umożliwiały zagęszcza
nie sieci i jej nawiązanie, a nowoczesne niwelatory typu
KONI i inne — wykonanie pomiarów wysokościowych.
Wyposażenie pracowni fotogrametrycznej (autograf, prze
twornik i inny niezbędny sprzęt) umożliwiło w szerszym
zakresie wykorzystania zdjęć lotniczych.
Potrzeby resortu w zakresie podkładów mapowych i geo
dezyjnych były różnorodne, a w szczególności:
— uporządkowanie stanu posiadania (rozgraniczenie i sta
bilizacja granic);
— pomiar i sporządzanie map dla wszystkich lasów
i gruntów będących w posiadaniu administracji lasów pań
stwowych (jako niezbędny podkład dla opracowania pla
nów urządzania gospodarstwa leśnego),
■ — przeprowadzenie niezbędnych prac dla uregulowania
serwitutów i likwidacji szachownicy gruntów;
— sporządzenie dokumentacji techniczno-geodezyjnej dla
potrzeb inżynierii leśnej (melioracje, zabudowa potoków
górskich, budowa dróg i kolejek leśnych, pomiary realiza
cyjne itp.).
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Tablica 1

Lp.

1

2

Nazwa jednostki
organizacyjnej
Główny geodeta resortu
leśnictwa i przemysłu
drzewnego przy Centrali
Biura Urządzania Lasu
i Projektów Leśnictwa
Główny geodeta Oddzia
łu Biura Urządzania La
su i Projektów Leśnic
twa:
w Biahτnstoku

Terytorialny zasięg
działania

Zasadniczy zakres zadań

Obszar całego kraju

Kierowanie, koordynacja
oraz nadzór i kontrola jed
nostek podległych — współ
praca z innymi resortami w
zakresie całokształtu zagad
nień geodezyjnych

Woj. białostockie
Woj. warszawskie

3

w Brzegu

Woj. opolskie
Woj. wrocławskie
Część woj. zielono
górskiego

4

w Gdyni

Woj. gdańskie

5

w Gorzowie

Woj. szczecińskie
część woj. zielono
górskiego

6

w Krakowie

Woj. krakowskie
Woj. katowickie

7

w Lodzi

Woj. łódzkie

8

w Olsztynie

Woj. olsztyńskie

9

w Poznaniu

Woj. poznańskie

10

w Przemyślu

Woj. rzeszowskie

Il

w Radomiu

WojJubelskie
Woj. kieleckie

12

w Szczecinku

Woj. koszalińskie

13

w Toruniu

Woj. bydgoskie

14

Główny geodeta Oddzia
łu RegulacjiStanu Posia
dania w Warszawie

Obszar całego kraju

15

Główny geodeta Oddziału
Projektów Leśnictwa, w
Warszawie

Obszar całego kraju

Sporządzanie podkładów geo
dezyjnych dla celów opraco
wania planów urządzania gos
podarstwa leśnego, ewidencji
gruntów i innych potrzeb ad
ministracji lasów państwowych

Regulacja serwitutów oraz
prowadzenie wymiany grun
tów dla likwidacji szachow
nicy gruntów leśnych
Opracowanie podkładów' dla
potrzeb inżynierii leśnej (me
lioracje, budowa kolejek i
dróg leśnych, zabudow,a po
toków, budownictwo admi
nistracyjne itp.)

Zadania na okres najbliższego IO-Iecia (1956—1965), po
stawione przed nowo zorganizowaną służbą geodezyjną re
sortu, jak wynika z powyższego zestawienia, były wyjąt
kowo duże.
Stan posiadania oraz przebieg granic obiektów leśnych
wymagały gruntownego uporządkowania. Dla zaspokoje
nia pilnych potrzeb resortu w zakresie podkładów geode
zyjnych, roczny plan tych robót obejmował opracowanie
100 nadleśnictw, czyli 650 000—700 000 ha. Oznaczało to
przeprowadzenie w ciągu jednego roku rozgraniczenia
i stabilizacji granic o długości około 15 000 km oraz zało
żenie, stabilizację i pomiar osnów i granic o łącznej dłu
gości około 25 000 km.
Na niektórych terenach kraju, w szczególności w woje
wództwach: białostockim, lubelskim, rzeszowskim, krakow
skim i innych, powstały powierzchnie bardzo uciążliwe dla
gospodarki leśnej własnościowej (szachownica gruntów),
obszar, który wymagał uregulowania wynosił około
300 000 ha (licząc łącznie grunty drobnej własności oraz
grunty państwowe, znajdujące się we wzajemnej szachow
nicy). Również uregulowanie pozostałych jeszcze na nie
których terenach obciążeń serwitutowych wymagało duże
go wysiłku. Biorąc pod uwagę tak duży rozmiar prac zwią
zanych z regulacją stanu posiadania, dla realizacji tego
zadania powołany został Oddział Biura -Urządzania Lasu
i Projektów Leśnictwa w Warszawie.
Również niezbędna dokumentacja geodezyjno-kartogra
ficzna obejmowała bardzo duże obszary, objęte melioracją
gruntów i zabudową potoków górskich (wiele budowanych
dróg i kolejek leśnych wymagało niezbędnej dokumentacji
geodezyjnej). Pomiary realizacyjne w odbudowującym się
i rozbudowującym przemyśle, podległym resortowi leśni

ctwa ,i przemysłu drzewnego, wymagały obsługi geodezyj
nej. Zadanie to powierzone zostało Oddziałowi Projektów
Lesniotwa w Warszawie.
Wielką próbą sił dla geodetów w resortowej służbie geo
dezyjnej był pomiar jedenastu nadleśnictw w Bieszcza
dach, o łącznej operacyjnej powierzchni (wliczając w to en
klawy i półenklawy) około 200 000 ha. Zadanie to, zgodnie
z .założeniem planu 10-letaiego, wykonane zostało w ciągu
jednego roku. Należy podkreślić, że była to w pełnym zna
czeniu tego słowa pionierska i ciężka robota; geodeci re
sortu leśnictwa byli naprawdę tymi, którzy pierwsi toro
wali drogę dla innych pionów techniczno-gospodarczych re
sortu.
Przygotowanie podkładów geodezyjnych dla celów urzą
dzania lasu w okresie 10 lat, dla wszystkich nadleśnictw
w kraju, oraz zabezpieczenie innych potrzeb resortu w tym
zakresie przekraczało możliwości produkcyjne resortowej
służby geodezyjnej i trzeba było sięgnąć po pomoc okrę
gowych przedsiębiorstw mierniczych, które w tym okresie
także były przeciążone pilnymi i ważnymi zleceniami dla
gospodarki narodowej.
Z tej wyjątkowo trudnej sytuacji można było wyjść dzię
ki pełnemu zrozumieniu GUGiK oraz Zarządu Topograficz
nego Sztabu Generalnego dla potrzeb resortu leśnictwa
oraz dzięki przeprowadzeniu koordynacji robót geodezyj
nych w sposób zapewniający ich realizacjęPomoc przedsiębiorstw podległych GUGiK była wyjątko
wo duża, a dla terenów niektórych województw sięgała
prawie 50% wykonywanych prac.
Znaczne obszary lasów otrzymały podkład fotograme
tryczny, wykonany zarówno przez przedsiębiorstwa GUGrK
jak i Zarząd Topograficzny.
IlO-Ietni plan robót geodezyjnych, dzięki olbrzymiemu
wysiłkowi wszystkich pracowników resortowej służby geo
dezyjnej, oraz pomocy przedsiębiorstw GUGiK i wydatnej
i życzliwej współpracy Zarządu Topograficznego zoetał w
terminie wykonany.
Lasy polskie po raz pierwszy otrzymały nowoczesny, jed
nolity podkład mapowy, który zaspokoi wszystkie potrze
by resortu w tym zakresie i służyć będzie innym nie mniej
ważnym celom gospodarczym i obronnym kraju.
Różnica w powierzchni lasów będących w gestii resortu
leśnictwa i przemysłu drzewnego, między rokiem 1956
a 1965 wyniosła około pół miliona ha in plus; wykrycie
i ustalenie tej powierzchni jest przede wszystkim wynikiem
dokonanych pomiarów lasów.
Na przykładzie już wykonanych pomiarów lasów po
twierdzona zestala słuszność zasady, aby każda robota geo
dezyjna była wykonana w sposób, który zapewniłby moż
liwość jej pełnego wykorzystania nie tylko dla zaspokoje
nia jednostronnych, doraźnych potrzeb jakiejś instytucji
czy resortu (i do tego właśnie zmierza koordynacja robót
geodezyjnych, co w efekcie końcowym musi dać pożądane
wyniki ekonomiczne.
Pozostaje jeszcze bardzo ważne .zagadnienie utrzymania
w aktualności opracowanych podkładów, niezbędnych nie
mal na co dzień dla różnych potrzeb kraju, a przy tym
i niedopuszczenie do powstania konieczności opracowywa
nia pomiarów lasów' na nowo. W tych przypadkach nie
wolno kierować się względami pseudoekonomicznymi. Wy
konanie podkładów na nowo na pewno będzie droższe.
Wychodząc ize słusznych założeń przepisów instrukcji
GUGiK o pomiarach uzupełniających, resort leśnictwa
i przemysłu drzewnego rozpoczął w 1966 r. wykonywanie
tych prac i prowadżić je będzie stale.
Już pierwsze wyniki pomiarów uzupełniających potwier
dziły, że zmian jest bardzo dużo, gdyż chodzi tu o pomiary
wykonane ¡bezpośrednio po październiku 1956 r., gdzie w
terenie powstało wyjątkowo dużo różnego rodzaju zmian w
stanie posiadania; obiekty wykonane później mają już tych
zmian niewiele.
Stwierdzono też stosunkowo dużo zniszczeń znaków po
miarowych i granicznych. Pomiary uzupełniające dalszych
nadleśnictw będą wykonywane w miarę ekspɪraeji IO-Ietnich planów urządzania lasu.
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Mgr inż. JERZY TRZYNIEC

Osiągnięcia miernictwa górniczego w okresie 25 lat Polski Ludowej
1. Wstęp
Miernictwo górnicze jako specjalizacja górnicza wyrosło
na gruncie potrzeb górnictwa i było początkowo jedynie
nauką stosowaną; jednak równolegle z rozwojem górnic
twa następował rozwój miernictwa górniczego jako samo
dzielnej nauki. Doskonaliły się przyrządy i metody w za
kresie pomiarów, obliczeń, prac kartograficznych oraz re
produkcyjnych.
Rozwój górnictwa w okresie po roku 1945, a szczególnie
górnictwa węglowego, który przejawia się w budowaniu
nowych kopalń i nowych poziomów wydobywczych, nowych
systemów wybierania złóż, nowych sposobów obudowy wy
robisk górniczych, nowych formach organizacji pracy i kon
centracji produkcji, dużych i stale wzrastających postępach,
przy drążeniu nowych wyrobisk górniczych oraz dużego
i stale wzrastającego wydobycia, powodował i powoduje
potrzebę równoległego rozwoju miernictwa górniczego w
takim zakresie, aby mogło ono sprostać zadaniom stawia
nym przez nowoczesne polskie górnictwo.
Zasadniczym i podstawowym zadaniem miernictwa gór
niczego było i jest sporządzanie oraz bieżące uzupełnianie
dokumentacji mierniczo-geologicznej, przedstawiającej wier
nie wszystkie wyrobiska górnicze wraz z sytuacją na po
wierzchni oraz możliwie pełną treść geologiczną.
Prawidłowa i aktualna dokumentacja mierniczo-geolo
giczna ma dla górnictwa zasadnicze znaczenie, gdyż jest
ona podstawą:
— planowania prac geologiozno-badawczych,
— rozeznania złoża i warunków górniczo-geologicznych,
— prowadzenia ruchu zakładu górniczego,
— oceny bezpieczeństwa i działalności gospodarczej za
kładu górniczego oraz wpływu eksploatacji górniczej na
obiekty i urządzenia powierzchni,
— prowadzenia akcji ratowniczej w razie zaistniałego
wypadku czy zagrożenia.
Należy przy tym zaznaczyć, że dokumentacja mierniczo-geologiczna jest zawsze aktualna, orientując o tym, co
działo się w górnictwie nawet po zakończeniu eksploatacji
górniczej i likwidacji zakładu górniczego.
Miernictwo górnicze obejmuje obecnie w zakresie swojej
działalności zagadnienia:
— miernictwa powierzchniowego, do których między in
nymi należy: prowadzenie wszelkiego rodzaju pomiarów
sytuacyjno-wysokościawych i specjalnych oraz sporządza
nie map sytuacyjnych i wysokościowych;
— miernictwa podziemnego, do których między innymi
należy: prowadzenie wszelkiego rodzaju pomiarów sytua
cyjno-wysokościawych wyrobisk górniczych i pomiarów
specjalnych oraz sporządzanie map sytuacyjno-wysokościowych wyrobisk górniczych;
— górnicze, do których między innymi należy: ustalenie
granic eksploatacyjnych, wyznaczanie granic filarów
ochronnych, granicznych i oporowych, współudział w opra
cowywaniu projektów nowych wyrobisk górniczych, pro
wadzenie badań i analiz w zakresie występujących zagro
żeń wodnych;
— geologiczne, do których między innymi należy: pro
wadzenie prac badawczych, prowadzenie zdjęć geologicz
nych w wyrobiskach górniczych, pomiar kliważu, wykony
wanie opracowań złożowych, obliczanie zasobów i strat
złoża oraz stopnia jego wykorzystania;
— szkód górniczych, do których między innymi należy
opracowywanie opinii geologiczno-górniczych, prowadzenie
całości spraw związanych z usuwaniem szkód górniczych
pod względem prawnym, rzeczowym i finansowym;
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— ochrony powierzchni przed szkodami górniczymi, do
których należy między innymi prowadzenie badań od
kształceń powierzchni i górotworu oraz wykonywanie ana
liz tych badań w celu ustalenia parametrów i wskaźników,
charakteryzujących wpływ eksploatacji na powierzchnię
oraz na obiekty i urządzenia;
— pomiarów realizacyjnych, związanych z budową i roz
budową 'kopalń, budową nowych poziomów oraz ze wzno
szeniem na powierzchni nowych obiektów i urządzeń prze
mysłowych.
Jak z powyższego wynika, zakres prac miernictwa gór
niczego jest bardzo rozległy i obejmuje szeroki wachlarz
zagadnień. Prawidłowość wykonywania zadań uzależniona
jest od całego szeregu czynników, a w szczególności od:
— organizacji pracy w miernictwie górniczym,
— poziomu fachowego kadr technicznych,
— stałego wdrażania nowych osiągnięć technicznych i me
tod pracy,
— wyposażenia w sprzęt pomiarowy, obliczeniowy, kar
tograficzny i reprodukcyjny.
Główne kierunki postępu, realizowane w miernictwie
górniczym w ostatnim okresie 25-lecia PRL, są następu
jące:
— wprowadzanie metod fotogrametrycznych do sporzą
dzania map sytuacyjno-wysokościowych i zdjęć geologicz
nych,
— wypracowanie nowych metod dla wykonywania osnów
geodezyjnych na obszarach górniczych,
— opracowanie i wdrażanie nowych instrumentów geo
dezyjnych do pomiarów na powierzchni i w kopalni, _
— modernizacja i automatyzacja obliczeń geodezyjnych,
— wdrażanie nowych metod wykonywania map górni
czych, rozwijając w szczególności nową dyscyplinę, jaką
jest geometry zaeja złóż,
— rozwijanie nowych metod reprodukcji i rekonstrukejt
map górniczych,
— rozwijanie nowych metod obserwacji odkształceń gó
rotworu powierzchni i obiektów wywołanych eksploatacją
górniczą oraz ustalanie wzorów empirycznych dla prawi
dłowego przewidywania skutków projektowanej eksploa
tacji.
2. Główne kierunki postępu technicznego w miernictwie
górniczym

2.1. Metody fotogrametryczne w górnic
twie. Prace nad wdrażaniem metod fotogrametrycznych
do sporządzania map Wielkoskalowych w skalach 1: 1000
lub 1 : 2000 przeprowadzane zostały w pierwszej kolejności
na kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego (1960 r.),
a następnie na kopalni Bolesław Śmiały (w latach 1962—
1964). Mapy te wykonane zostały przez Warszawskie Okrę
gowe Przedsiębiorstwo Miernicze, przy wydatnej pomocy
i współdziałaniu miernictwa górniczego, a doświadczenia
zebrane podczas ich opracowywania wykorzystane są do
sporządzania map dalszych kopalni.
W górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego, dla ce
lów obliczenia objętości wydobytych mas, stosowana jest
fotogrametria naziemna. Obliczenia te przeprowadza się
w oparciu o dane ze zdjęć terrofotogrametrycznych, na stereokomparatorze firmy Zeiss.
Obliczenia objętości mas dokonuje się jednocześnie na
maszynach cyfrowych. Opanowana technologia terrofotogrametrii wykorzystywana jest również do badań odkształ
ceń budowli i urządzeń na terenach objętych eksploatacją
górniczą, do badania skuteczności odstrzałów, wydajności
maszyn urabiających i transportujących, dokumentacji geo
logicznej.

Fotogrametria odgrywać może poważną rolę w wielu dzie
dzinach geologii i może być jedną z podstawowych metod
rozpoznawczych w geologii. Najszerzse zastosowanie foto
grametrii w geologii dotyczy prac kartograficznych, w któ
rych nieocenione usługi oddają fotoszkice i fotomapy.
Pierwsze pionierskie prace nad zastosowaniem fotograme
trii jednoobrazowej do prac geologicznych przy kartowa
niu podziemnych wyrobisk górniczych podjęte zostały przez
prof, dr inż. Zygmunta Kowalczyka. Wykonjnvanie profilu
geologicznego wyrobisk metodą fotogrametryczną, podaną
powyżej, pozbawione jest subiektywizmu kartującego i za
wiera pełną treść geologiczną będącą syntezą wielu zja
wisk i faktów geologicznych. Zdjęcia geologiczne wykonane
tą metodą są pomocne przy badaniach związanych z gene
zą złoża, tektoniką, zagadnieniami sedymentacyjnymi.
2.2. Osnowy
geodezyjne
na
obszarach
górniczych. Osnowy geodezyjne, ich rodzaj i kształt
na powierzchni obszarów górniczych, uległy poważnej mo
dernizacji dla umożliwienia wykonania z wystarczającą do
kładnością nie tylko pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
lecz także wszelkich prac geodezyjnych związanych z budo
wą i rozbudową zakładów górniczych oraz ponadto dla
przeprowadzania badań odkształceń powierzchni i obiek
tów, wywołanych eksploatacją górniczą.
Sieci osnów geodezyjnych na powierzchni zostały zmo
dernizowane i dostosowane do potrzeb ruchu górniczego.
Przykładem może tu być jednorodna sieć triangulacyjna
i sieć niwelacji precyzyjnej na terenie Górnośląskiego Za'głębia Węglowego. Dgkonano również pełnej odnowy osnów
geodezyjnych w kopalniach, stosując do pomiarów nowo
czesne instrumenty geodezyjne.
Jednym z takich nowych przyrządów wprowadzonych
ostatnio do polskiego górnictwa jest giroteodolit.
Przyrząd ten oddaje nieocenione korzyści przy orientacji
kopalń o dużej głębokości. Na kopalniach niegazowych
orientacje wykonywane są obecnie przeważnie giroteodolitem. Uzyskiwane dokładności sa znacznie wyższe niż przy
orientacjach wykonywanych metoda klasyczną. Polskie do
świadczenia wskazują na możliwość potraktowania metody
orientacji kopalń Siroteodolitem iako metody Samoistniejacej, a nie tylko jako kontrolnej — dla dotychczasowych
metod klasycznych.
Dążenie do powszechnego stosowania metody giroteodolitowej nie wyklucza oczywiście możliwości ani też celowości
stosowania także metod klasycznych, a szczególnie metody
Wliczeniowej przy orientacji przez dwa lub więcej szybów.
Dużą przyszłość mają w geodezji górniczej badania nad
zastosowaniem dalmierzy elektromagnetycznych do pomia
ru długości boków osnów poligonowych. Spośród wielu ro
dzajów dalmierzy, do najbardziej przydatnych w pomiarach
osnów geodezyjnych na obszarach górniczych zaliczyć moż
na dalmierze elektrooptvczne, gdyż dolna granica ich stoso
wania zaczyna się od kilkunastu metrów. Prace w tym za
kresie zostały zapoczątkowane przez Katedrę Geodezji Gór
niczej AGH w Krakowie. Również w toku ba^ań prowadzo
nych przez tę Katedrę sa metody pomiaru długości za po
mocą urządzeń laserowych.
2.3. O blic zen i a geodezyjne na maszynach
cyfrowych. W okresie powojennym uległa znacznym
zmianom technika obliczeń geodezyjnych. Technika ta
pierwotnie dostosowana była do wszelkiego rodzaju aryt
mometrów, a obecnie rozwój elektronowych maszyn cyfro
wych umożliwił geodezji rozwiązywanie szeregu prac na
tych maszynach, przyśpieszając czas ich wykonania. Duże
zastosowanie znalazły również maszyny cyfrowe w geodezji
górniczej.
Drigki zastosowaniu maszyn cyfrowych uzyskano możli
wość jednoczesnego obliczenia i wyrównania sieci całej ko
palni, co znacznie podnosi ich dokładność. Również na ma
szynach cyfrowych wykonywane są zagadnienia obliczenio
we z zakresu odkształceń powierzchni, obliczenia zasobów
oraz strat eksploatacyjnych. Przedsiębiorstwo Miernictwa
Górniczego w Bytomiu wykonuje te obliczenia na maszy
nie cyfrowej UMC-I- Prace w zakresie maksymalnego wy
korzystania techniki cyfrowej w geodezji górniczej będą
nadal kontynuowane.
2.4- Geometryzacja złóż. Wśród wielorakiej i sze
rokiej działalności geodezji górniczej, podstawowym jej za
daniem jest sporządzenie map górniczych w sposób naj
bardziej dokładny, czytelny i najlepiej informujący o prze
strzennej budowie złoża. W związku ze stałą rozbudową
górnictwa i dążeniem do racjonalnego zagospodarowania

sobów przedstawiania i odwzorowania eksploatowanych
złóż.
Zespół tych właśnie czynności, badań i pomiarów złoża,
ich opracowanie w formie obliczeń, wykresów i analiz oraz
uogólnienie uzyskanych wyników, prowadzących do otrzy
mania zestawu opracowań kartograficznych, dający obraz
złoża, uwidocznił się w rozwoju nowej dyscypliny w mier
nictwie górniczym pod nazwą geometryzacji złóż. Znalazło
to wyraz również w tym, że na Wydziale Geodezji Górni
czej AGH utworzony został Zakład Geometryzacji Złóż.
Rozwój geometryzacji na odcinku badania i tworzenia
obrazu kształtu i warunków zalegania złoża zdąża w kie
runku:
— najlepszego i najracjonalniejszego wykorzystania wy
ników badań geologicznych do projektowania eksploatacji
górniczej,
— ulepszania sposobu wyznaczania elementów symetrii
badanych złóż, elementów mikro- i makrotechniki,
— ulepszania sposobu pełnego dokumentowania rozpo
znanych elementów na mapie górniczej,
— ulepszania samego sposobu opracowywania map gór
niczych poprzez zastosowanie dodatkowych rzutni oraz
przez mechanizację sporządzania map przestrzennych.
Zastosowanie w tym zakresie geometryzacji złóż zdąża
obecnie w kierunku dostosowania poszczególnych metod do
odpowiednich typów izłóż i na tym tle — analiz dokładnoś
ci obliczania zasobów. Zagadnieniem integralnie związanym
z obliczaniem zasobów jest obliczanie strat minerału uży
tecznego w toku eksploatacji jego złoża.
Bezpośrednio z geometryzacją złóż i konstrukcją mapy,
będącej ostatnim etapem geometryzacji złóż, związane jest
ustalenie oznaczeń na mapach górniczych. Problem ten zo
stał w dużym stopniu rozwiązany dzięki wydaniu w 1961 r.
„Norm Polskich — Mapy górnicze”.
2.5. Reprodukcja i rekonstrukcja map
górniczych. Zarówno w zakresie materiałów kartogra
ficznych jak i metod wykreślania i reprodukcji map górnicznych nastąpił w ostatnich latach duży postęp. Zamiast
stosowanego dotychczas powszechnie papieru rysunkowego,
często również z wkładką aluminiową i kalki technicznej,
wprowadza się obecnie folie z mas plastycznych (astralon,
pokralon, cromer, Siifcopront itp.), o małym współczynniku
rozszerzalności i dużej trwałości.
Do sporządzania matryc z istniejących mas podstawowych
lub przeglądowych wykorzystuje się jedną z następują
cych metod:
— refleksograwiury,
— grawiury,
— fotograficzną,
— żelatynową,
— dyfuzyjna,
— cynkodruku.
Wszystkie z wymienionych metod pozwalają znacznie
skrócić czas wykonania matryc lub reprodukcji z istnieją
cych map, eliminując przy tym w zupełności pracę kreślar
ską i umożliwiając wykonanie map w dowolnej Rości.
Dużym osiągnięciem było opracowanie przez mgr inż.
Konrada Steckiego metody refleksograwiury, mającej szcze
gólne zastosowanie przy rekonstrukcji istniejących, często
mocno nieczytelnych, map górniczych.
Oprócz wymienionych metod, „przyszłościową” wydaje
się być metoda kserograficzna, szczególnie do sporządzania
i reprodukcji map o dużych formatach, z wymienionych zaś
wyżej — metody: dyfuzyjna i żelatynowa.
2.6. Badania odkształceń górotworu, po
wierzchni
i
obiektów
na
powierzchni
wywołanych eksploatacją górniczą. W okre
sie powojennym, zwłaszcza zaś w ostatnim dziesiątku lat,
rozwinęła siię w Polsce na szeroką skalę eksploatacja z fi
larów ochronnych pokładów węgla i innych złóż, zalega
jących pod miastami i zakładami przemysłowymi, nie wy
łączając nawet najbardziej wrażliwych na ruchy podłoża
takich obiektów, jak huty, koksownie, elektrownie itp.
Konieczność podjęcia eksploatacji w filarach ochronnych
podyktowana została zmniejszaniem się, a niekiedy (w
starych kopalniach) wyczerpywaniem się zasobów zalega
jących pod terenami nie zabudowanymi.
Rozwój eksploatacji złóż z filarów ochronnych jest na
stępstwem stałego postępu technicznego w zakresie techno
logii wybierania złóż i stasowania podsadzki hydraulicznej,
będącej dotychczas najlepszym środkiem do zmniejszania

złóż zaistniała konieczność udoskonalenia Btosowanych spo

1 łagodzenia szkodliwych wpływów eksploatacji na teren
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i obiekty. Ponadto o rozwoju tym decydowały osiągnięcia
polskiej nauki górniczej, a w szczególności podjęte w ko
palniach systematyczne badania geodezyjne procesu defor
macji górotworu i powierzchni pod wpływem eksploatacji
górniczej.
Wyniki tych badań przyczyniły się do wyjaśnienia w du
żym stopniu przebiegu i charakteru procesu deformacji
i umożliwiły zbudowanie na ich podstawie szeregu teorii
(W. Budryk, S. Knothe, T. Kochmański, Z- Kowalczyk, J.
Uitwiniszyn, A. Sałustowicz), pozwalających na dostatecznie
dokładne przewidywanie skutków projektowanej eksploa
tacji.
Wśród wielu dyscyplin, takich jak: geologia, hydrogeolo
gia, górnictwo, geofizyka, budownictwo, szczególnie duże
znaczenie w zakresie określenia wskaźników deformacji po
wierzchni górotworu ma geodezja górnicza, dzięki wypra
cowywaniu specjalnych, wypróbowanych metod geodezyj
nych pomiarów niektórych wskaźników zarówno deformacji
powierzchni jak i górotworu.
Pomiary geodezyjne odkształceń oraz ich interpretacja
pozwoliły określać wielkości potrzebne do oceny deformacji,
na podstawie których, w sposób bezpośredni lub pośredni,
można było uzyskać szereg wielkości geometrycznych od
kształceń.
Umiejętne dobranie metod geodezyjnych, przy wykorzy
staniu nowoczesnego sprzętu i instrumentów geodezyjnych
oraz ustaleniu właściwych osnów geodezyjnych dla tych
pomiarów, pozwoliły na uzyskanie wyników pomiarów de
formacji o dużej dokładności.
Prowadzona eksploatacja górnicza, nawet przy zachowaniu
wszelkich wymogów, tak zwanej profilaktyki górniczej, pod

terenami zabudowanymi, musi spowodować na powierzch
ni większe lub mniejsze uszkodzenia obiektów. Zmniejsze
nie rozmiarów szkód górniczych można uzyskać, stosując
odpowiednie zabezpieczenie tych obiektów przed podjęciem
eksploatacji górniczej.
Profilaktyczne zabezpieczenie obiektów może być doko
nywane albo podczas ich wznoszenia, albo w obiektach już
istniejących — przed rozpoczęciem eksploatacji. W obu tych
przypadkach zabezpieczenia są nieraz bardzo kosztowne
i wymagają poważnych nakładów na ich wykonanie.
Zmniejszenie nakładów na szkody górnicze oraz na pro
filaktykę budowlaną można uzyskać również przez odpo
wiednio prowadzoną politykę zagospodarowania przestrzen
nego terenów górniczych.
Dokumentami najbardziej ułatwiającymi porozumienie
przedsiębiorstw górniczych z jednostkami urbanistycznymi
są odrębne mapy przydatności do zagospodarowania tere
nów na obszarach górniczych. Mapy te, o rozeznaniu wa
runków złożonych i wpływu ich na eksploatacji na po
wierzchnię, sporządza miernictwo górnicze.
Z tego krótkiego przeglądu problemów związanych
z ochroną powierzchni wynika, że eksploatacja złóż filarów
ochronnych wymaga jeszcze podjęcia szeregu prac nauko
wych, przy czym tematyka ta dotyczy szeregu dyscyplin
naukowych, takich jak: górnictwo, geodezja górnicza, geo
logia, budownictwo, planowanie przestrzenne.
Współdziałanie i ścisła współpraca miernictwa górnicze
go w powiązaniu z innymi dyscyplinami przyczyniają się
do wydobywania złóż z filarów ochronnych, angażując mi
nimalne środki na ich wydobycie i usuwanie szkód górni
czych.

Mgr inż. JAN BAUSMER
Mgr inż. WIKTOR CYWIŃSKI
Inż, EDWARD POKORNY

Służba geodezyjna w resorcie komunikacji i jej osiągnięcia
w 25-Ieciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Do roku 1934 pomiary kolejowe w resorcie komunikacji
nie były skoncentrowane w jednej jednostce. Tak zwane
przed II wojną światową pomiary wywłaszczeniowo-hipoteczne wykonywało biuro prawne, natomiast pomiary dla
celów techniczno-kolejowych wykonywały działy i oddzia
ły wydziału drogowego w dyrekcjach okręgowych kolei
państwowych.
Dopiero w 1934 roku sprawy pomiarowe zostały skumulo
wane w referacie pomiarowym podległym działowi na
wierzchni i stacji w wydziale drogowym, przy czym kie
rownictwo tych referatów powierzano wyłącznie inżynie
rom miernictwa. Jednakże okazało się, że reorganizacja ta
była niewystarczająca dla spełnienia zadań, jakie zostały
nałożone na referaty pomiarowe.
W grudniu 1935 roku zostało powołane w Ministerstwie
Komunikacji Biuro Pomiarowe, a na szczeblu dyrekcji
osobny dział pomiarowy stanowiący komórkę organizacyj
ną wydziału drogowego.
W skład działu pomiarowego wchodziły trzy referaty:
1. Referat pomiarów techniczno-kolejowych, prowadzący:
a) pomiary sytuacyjno-wysokościowe i sporządzanie map
i planów stacji i sdaków kolejowych dla celów technicz
no-kolejowych,
b) sporządzanie profilów podłużnych linii kolejowych,
c) kiilometrowanie linii kolejowych,
d) projekty regulacji osi torów kolejowych,
e) nadzór nad pracami mierniczymi wykonywanymi prze?
oddziały drogowe i oddziały budowy Icplei,
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2. Referat pomiarów gruntów, prowadzący:
a) pomiary dla celów wywłaszczeniowych i hipotecznych,
b) pomiary związane z rozgraniczeniem gruntów kolejo
wych,
3. Referat administracyjno-gospodarczy, prowadzący:
a) sprawy administracyjno-gospodarcze,
b) archiwum dokumentacyji pomiarowo-technicznej służ
by drogowej,
c) składnicę instrumentów i sprzętu pomiarowego,
d) reprodukcję dokumentacji technicznej.
Jak widać z powyższego, już w tym okresie zakres czyn
ności pomiarowych był bardzo rozległy, jednakże z uwagi
na brak jednolitych przepisów technicznych działalności
tych jednostek nie można uważać za zorganizowaną.
Dopiero w roku 1938 zostały wprowadzone przez Biuro
Pomiarów Ministerstwa Komunikacji przepisy, opracowane
przez obecnego profesora Politechniki Warszawskiej, Jana
Ponikowskiego. Przepisy te w zasadzie obowiązują do dzi
siaj, a uległy jedynie aktualizacji organizacyjnej i uzupeł
nieniom na skutek zaistniałych zmian technologicznych ko
lejnictwa.
Rok 1938 można więc uważać za początek służby geode
zyjnej w resorcie komunikacji. Należy przy tym nadmie
nić, że powstanie tej służby resort !zawdzięcza tylko uporo
wi i wybitnym uzdolnieniom organizacyjnym, dzisiaj już
nie żyjącego, mgr inż. Jana Medyńskiego i wymienionego
już wyżej prof. Jana Ponikowskiego.

Osobny rozdział historii służby geodezyjnej w resorcie
komunikacji to okres 25-lecia PRL.
Zapotrzebowanie na podkłady geodezyjne, zniszczone
doszczętnie w okresie II wojny światowej, w żywiołowo
rozwijającej się gospodarce narodowej było olbrzymie. W
resorcie komunikacji zakres zapotrzebowań na tę dokumen
tację był szczególnie szeroki i różnorodny, a potrzeby zwią
zane z bezpieczeństwem ruchu pociągów — natychmiasto
we. Dlatego też, już w pierwszych dniach po wyzwoleniu,
w lutym 1945 roku, mgr inź. Janusz Kobyliński, były pra
cownik Biura Pomiarów, przystąpił do organizowania służ
by geodezyjnej w resorcie. W marcu tegoż roku powrócił
do Ministerstwa Komunikacji prof. Jan Ponikowski, a w
1946 roku — mgr inż. Jan Medyński, który w tymże roku
objął kierownictwo służby!
Utworzone jeszcze przez mgr inż. J. Kobylińskiego w ro
ku 1945 działy pomiarowe przy wydziałach drogowych dy
rekcji okręgowych kolei państwowych miały zaspokajać po
trzeby geodezyjne służby drogowej, jak również potrzeby
innych służb DOKP.
Podstawowymi zagadnieniami w pierwszym okresie or
ganizacji tej służby były:
1. Kadra inżynieryjno-techniczna
2. Sprzęt geodezyjny
3. Przepisy techniczne z zakresu geodezji kolejowej.
Odnośnie do kadry inżynieryjno-technicznej sytuacja była
wprost katastrofalna. Organizatorami działów pomiarowych
byli nieliczni pracownicy z okresu międzywojennego, któ
rzy 'zgłosili się do pracy. Olbrzymią większość zatrudnio
nych początkowo w tych działach stanowili pracownicy nie
posiadający żadnych kwalifikacji zawodowych, a jedynie
mający zamiar pracować w tej dziedzinie. Najpilniejszym
zatem zadaniem tych kilku pracowników kwalifikowanych,
stanowiących trzon działów pomiarowych, było przeszkole
nie od podstaw pracowników niewykwalifikowanych tak w
zakresie Instrumentoznawstwa, jak i sposobu przeprowa
dzania pomiarów, obliczeń i opracowań kartograficznych.
Niezależnie od dokształcania w ramach działów. Minister
stwo Komunikacji organizowało szereg kursów specjali
stycznych z zakresu kolejowych robót geodezyjnych, a szcze
gólnie z zakresu pomiarów realizacyjnych, dotyczących re
gulacji osi torów i tyczenia projektów.
W ten sposób szkoleni pracownicy, tak zwani przyu
czeni, uzupełniali następnie przez szereg lat wymagane
kwalifikacje zawodowe z zakresu średniego i wyższego wy
kształcenia technicznego. Należy podkreślić, że ci właśnie
pracownicy są obecnie głównym trzonem produkcyjnym
większości kolejowych jednostek wykonawstwa geodezyjne
go, gdyż pracownicy angażowani w następnych latach, po
siadający pełne kwalifikacje, po kilku latach pracy w Mi
nisterstwie Kolei, odchodzili następnie do innych przed
siębiorstw państwowych. Powodem tego były i są nadal
dysproporcje płac, jakie mają miejsce pomiędzy resorto
wą służbą geodezyjną PKP a służbami geodezyjnymi in
nych resortów.
Pomimo tych trudności kadrowych większość potrzeb ko
lejowych z zakresu eksploatacji i inwestycji na dokumen
tację geodezyjną była i jest zaspokajana przez resortową
służbę geodezyjną PKP.
Następnym problemem, który musiał być z miejsca roz
wiązany, było zdobycie sprzętu geodezyjnego, o który na
terenach Zdewastosowanych wojną było bardzo trudno.
Drogą poszukiwań zakupiono od osób prywatnych pewną
ilość starych, ale użytecznych jeszcze instrumentów uni
wersalnych i niwelacyjnych. W taki sposób utworzono za
lążek magazynu sprzętu geodezyjnego. Dzisiaj magazyny
służby geodezyjnej w resorcie reprezentują dość wysoki
poziom.
Problem przepisów technicznych został rozwiązany w
dość krótkim czasie. Wydział Pomiarowy Ministerstwa Ko
munikacji przepracował przedwojenne przepisy, dostoso
wując je do bieżącej organizacji i wprowadzając uzupeł
nienia spowodowane zmianami technologicznymi budowy
kolei.
W roku 1945 pierwszym problemem, jaki stanął przed
służbą geodezyjną, było dostarczenie dla potrzeb eksploa
tacji profili podłużnych linii kolejowych i planów sche
matycznych stacji kolejowych. W związku z powyższym
zaszła konieczność założenia osnowy wysokościowej wzdłuż
wszystkich linii kolejowych i wykonania jak najszybciej
Przekilometrowania linii. PKP były jedne z pierwszych
w kraju w zakresie wykonania własnej sieci niwelacyjnej

na około 24 000 km linii kolejowych. Praca ta, jak rów
nież Przekilometrowanie i przestawienie znaków kiloi Iiektometrowych zostały zakończone w 1950 roku. Nale
ży nadmienić, że sieć niwelacyjna PKP została włączona
do sieci państwowej.
Olbrzymiego wysiłku wymagało również dostarczenie
służbie ruchu planów schematycznych stacji kolejowych,
która to praca została zakończona w latach 1956—1958.
Zdając sobie sprawę z wagi ustalania prawidłowego po
łożenia osi torów w planie i w profilu, działy pomiaro
we, już w pierwszych latach po wojnie, przystąpiły szero
kim frontem do prac związanych z tym zagadnieniem.
Coraz szybciej postępująca modernizacja linii kolejowych
spowodowała, że prace nad regulacją osi torów stały się
pierwszoplanowymi, absorbującymi obecnie znaczną część
mocy przerobowej jednostek geodezyjnych. Na tym od
cinku robót uzyskano znaczne osiągnięcia, dzięki zarówno
dużemu wkładowi pracy w szkolenie odpowiedniej kadry
pracowników, jak również dzięki wprowadzeniu nowych
maszyn i instrumentów, umożliwiających szybkie przepro
jektowanie wadliwych układów geometrycznych toru. W
ostatnim czasie poczyniono starania o zakupienie maszyny
matematycznej GEO 2, z programem rozwiązującym zagad
nienia regulacji torów.
Nie mniej ważnym zagadnieniem jest dostarczenie dla
potrzeb zarówno eksploatacji, jak i inwestycji map sytuacyjno-wysokościowych stacji i szlaków kolejowych. W
tej dziedzinie służba geodezyjna ma jeszcze duże zaległo
ści. W ostatnich czasach Wydział Geodezyjny Ministerstwa
Komunikacji nawiązał kontakt z Głównym Urzędem Geo
dezji i Kartografii i opracował szczegółowe wytyczne dla
uwidoczniania na mapie gospodarczej kraju sytuacji kole
jowej. Po wprowadzeniu niewielkich uzupełnień, mapa
gospodarcza będzie w pełni wykorzystywana przez PKP.
Akcja ta wybitnie odciąży resortową służbę geodezyjną
i umożliwi jej wykonanie stale wzrastających zadań.
Przy zdjęciach sytuacyjno-wysokościowych, oprócz me
tod klasycznych, stosowane są tachimetry BRT 006 ze sto
likiem KARTI 250, które w wysokim stopniu usprawnia
ją te prace.
Należy jeszcze wspomnieć, że w pierwszych latach po
wojnie działy pomiarowe musiały uregulować stan posia
dania gruntów zajętych pod rozbudowę obiektów kolejo
wych. Przy współpracy biur prawnych dyrekcji oraz po
wiatowych referatów pomiarów, prace te zakończono w
1953 roku.
Przy wykonywaniu zadań nałożonych na służbę geode
zyjną, działy pomiarowe borykały się z ustawicznym bra
kiem pracowników technicznych, a szczególnie fizycznych.
Były one całkowicie uzależnione (jako jednostki centrali
dyrekcji) od liniowej służby drogowej, która, sama cierpiąc
na brak pracowników fizycznych, przydzielała do prac
geodezyjnych pracowników młodocianych, najczęściej ko
biety, albo pracowników w podeszłym wieku. Pracowni
cy ci stale się zmieniali, gdyż byli przydzieleni z miejsco
wych odcinków drogowych i w miarę zmiany lokalizacji
prac geodezyjnych musieli być wymieniani przez pracow
ników przynależnych terenowo do nowego miejsca pracy.
Ten stan rzeczy obniżał w wysokim stopniu jakość i tempo
wykonywanych robót. Przełomowym zatem momentem dla
służby geodezyjnej PKP było utworzenie (dnia 1 stycznia
1956 r.) oddziałów geodezyjnych jako jednostek w pełni
produkcyjnych, z własną kadrą pracowników inżynieryjno-technicznych i pracowników fizycznych. Utworzenie od
działów geodezyjnych stworzyło służbie geodezyjnej PKP
operatywne warunki działania w zakresie kadr, zaopatrze
nia w niezbędne materiały, sprzęt geodezyjny i wagony
mieszkalno-biurowe, uniezależniające służbę geodezyjną od
konieczności wyszukiwania kwater mieszkalnych i pomie
szczeń biurowych w terenie. Wagony mieszkalno-biurowe
dla służby geodezyjnej rozwiązały również trudną i odpo
wiedzialną sprawę zabezpieczenia tajemnicy służbowej
i państwowej w czasie wykonywania zadań.
W momencie utworzenia resortu komunikacji, powsta
łego z połączenia Ministerstw: Kolei i Transportu Drogo
wego i Lotniczego, zakres robót geodezyjnych w resorcie
znacznie się rozszerzył. Ustawa z marca 1958 roku — o
zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, nałożyła
na resort nowe zadania, a mianowicie: konieczność opraco
wywania operatów wywłaszczeniowych dla terenów zajmo
wanych przy modernizacji i budowie dróg państwowych.
Zadania te mogły być wykonane tylko przez powołanie w
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resorcie nowego pionu geodezyjnego, obsługującego drogi
publiczne.
W związku z powyższym Minister Komunikacji, w po
rozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kar
tografii, zarządzeniem z grudnia 1959 roku, przeorganizo
wał resortową służbę geodezyjną, powołując trzy piony
służby:
1) kolejowy — podporządkowany Wydziałowi Geodezyj
nemu Centralnego Zarządu Utrzymania Kolei Ministerstwa
Komunikacji,
2) drogowy — podporządkowany głównemu geodecie
dróg publicznych w Centralnym Zarządzie Dróg Publicz
nych oraz
3) górniczy — podporządkowany głównemu mierniczemu
górniczemu w Zjednoczeniu Kamieniołomów Drogowych
we Wrocławiu.
Koordynacja prac tych pionów została powierzona głów
nemu geodecie resortu. Funkcję tę pełni do dzisiaj naczel
nik Wydziału Geodezji Ministerstwa Komunikacji.
Zarządzenie z 1959 roku zostało rozszerzone i uzupełnio
ne w 1963 roku. W poszczególnych pionach resortowej
służby geodezyjnej zostały powołane jednostki wykonaw
stwa geodezyjnego:
— w pionie kolejowym — jak dotychczas — oddziały
geodezyjne podległe zarządom drogowym w dyrekcjach
okręgowych kolei państwowych,
— w pionie drogowym — pracownie geodezyjne przy
wojewódzkich zarządach dróg publicznych i w Biurach
Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego w Warsza
wie i Krakowie oraz
— w pionie górniczym — Pracownia Miernictwa Górni
czego w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych w Krakowie.
Ta ostatnia jednostka została powołana dla obsługi geo
dezyjnej kamieniołomów drogowych, produkujących tłu
czeń dla potrzeb kolei i dróg publicznych.
Asortymenty robót geodezyjnych, wykonywanych w po
szczególnych pionach resortowej służby geodezyjnej, obra
zuje poniższe zestawienie:

stawienia — jest bardzo szeroki, a wykonanie nałożonych
zadań — bardzo skomplikowane, wymagające wysokiej do
kładności.
Ilość robót geodezyjnych wykonanych przez resortową
służbę geodezyjną w okresie 25 lat istnienia PRL obrazuje
poniższe zestawienie:

I. W pionie kolejowym:

Rodzaj roboty

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Procent wykonania w
stosunku do całości robót, jakie resort musi
wykonać w danym za
kresie

Poligonizacja
Niwelacja reperów
Profile podłużne
Kilometrowanie linii kolejowych
Pomiary sytuacyjne stacji kolejowych
Pomiary sytuacyjne szlaków kolejowych
Regulacja osi torów
Plany schematyczne stacji kolejowych
Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych
Ewidencja gruntów

24
100
100
100
52
40
70
100
47
11

Nie można ustalić ilości wykonanych robót w zakresie
tyczenia budowli kolejowych, pomiarów badawczych ru
chu mas ziemnych (usuwisk) i ruchu budowli inżynier
skich oraz innych robót o charakterze realizacyjnym, na
które rocznie zużytkowuje się około 10% mocy produk
cyjnej.
II. W pionie dróg publicznych

Pion kolejowy
I. Pomiary podstawowe: 1) poligonizacja, 2) niwelacja
reperów.
II. Pomiary gruntowo-wywłaszczeniowe: 1) rozgranicze
nie, 2) ewidencja gruntów.
III. Pomiary inwentaryzacyjne: 1) profil podłużny i kilometrowanie, 2) pomiary sytuacyjno-wysokościowe, 3) po
miary sytuacyjne stacji kolejowych, 4) pomiary sytuacyj
ne szlaków kolejowych.
IV. Pomiary badawcze.
V. Pomiary realizacyjne: 1) regulacja osi torów, 2) ty
czenie budowli kolejowych.
VI. Kartografia kolejowa: 1) schematyczne mapy kole
jowe, 2) mapy sieci kolejowej.

Pion dróg publicznych
I. Pomiary gruntowo-wywłaszczeniowe

Pion górniczy
I. Pomiary związane z eksploatacją złóż.
Wachlarz prac geodezyjnych wykonywanych przez re
sortową służbę geodezyjną — jak wynika z powyższego ze

W pionie tym wykonano operaty wywłaszczeniowe dla
5800 km dróg państwowych (dla około 8% istniejących
dróg).
Należy dodać, że resortowe jednostki wykonawstwa geo
dezyjnego pionu dróg publicznych pokrywają rocznie 50%
rocznego zapotrzebowania, drugie 50% wykonują na zle
cenie resortu okręgowe przedsiębiorstwa miernicze, spół
dzielnie geodezyjne i geodeci uprawnieni.
Wykaz powyższy nie byłby odzwierciedleniem pełnego
wykonawstwa geodezyjnego, gdyby nie wspomnieć, że
wszystkie wykonane dotychczas roboty podlegają stałej
aktualizacji, na którą poświęca się od 20% do 30% mocy
przerobowej rocznie.

Podsumowując całokształt działalności resortowej służ
by geodezyjnej w okresie minionego 25-lecia PRL, należy
podkreślić znaczenie tej służby w resorcie oraz zwrócić
uwagę na duży wkład pracy, jaki wniosła ona w rozwój
i modernizację kolejnictwa.
Na szczególne uznanie zasługuje praca tych wszystkich
kolegów, którzy w początkowym trudnym okresie nie
tylko że sprostali nałożonym na nich zadaniom, ale rów
nież przyczynili się do organizacji i rozwoju resortowej
służby geodezyjnej.

Pamiętaj, że członkostwo w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej SGP
nie jest ubezpieczeniem
lecz więzią koleżeńską skupiającą rodzinę geodetów
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25 lat geodezji polskiej w planowaniu przestrzennym I budownictwie
Użyte w tytule określenie „w budownictwie” odnosi się
do tej działalności, która znalazła się w gestii — chrono
logicznie wyliczając — Ministerstwa Odbudowy (1945—1949),
Ministerstwa Budownictwa, przekształconego następnie w
Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli (1949—1950), na
stępnie Ministerstwa Budownictwa (1950—1956), przekształ
conego w 1957 r. w, Ministerstwo Budownictwa i Przemy
słu Materiałów Budowlanych.
Na przestrzeni 25 lat planowanie przestrzenne występo
wało w samodzielnych formach organizacyjnych w okresie
1945—1949 r. jako Główny Urząd Planowania Przestrzen
nego oraz w okresie 1953—1964 — jako Komitet do Spraw
Urbanistyki i Architektury oraz Komitet Budownictwa, Ur
banistyki i Architektury- W pozostałych okresach plano
wanie przestrzenne znajdowało się odpowiednio w zakresie
działania ministerstw powyżej wymienionych.
Niezależnie od ustawienia organizacyjnego planowania
przestrzennego zachodzą istotne różnice w charakterze
udziału geodezji w tym planowaniu i w budownictwie·
W pierwszym przypadku będą to przede wszystkim za
gadnienia związane ze sporządzaniem map w skalach mniej
szych 1 : 25 000—1 : 5000, pokrywających obszar kraju bądź
poszczególnych jednostek osadniczych.
W drugim — zagadnienia map w skalach dużych 1 :
: 2000—1: 500, niezbędnych do sporządzania projektów in
westycji, opracowania geodezyjnego planów realizacyjnych
i ich wyznaczania w terenie oraz zagadnienia obsługi geo
dezyjnej budów, szczególnie na odcinku budownictwa prze
mysłowego oraz ogólnego budownictwa wysokiego i wzno
szonego metodami uprzemysłowionymi.
Cofając się myślami wstecz o 25 lat i śledząc początki
formowania się ram organizacyjnych geodezji i planowania
przestrzennego, zwraca uwagę uderzające podobieństwo
głównych założeń działalności państwowej tych dwóch dzie
dzin.
W momencie organizowania się władz państwowych (Lu
blin — 1944), gdy jeszcze toczyły się działania wojenne,
utworzony został Urzad Planowania przy Prezesie Rady Mi
nistrów. Dekret z 2.IV.1946 r. — o planowym zagospodaro
waniu przestrzennym kraju ujmował w sposób komplekso
wy całość zagadnień planowania przestrzennego. Główne
jego założenia metodologiczne stanowiły poważne osiągnię
cie, gdyż zrywały z .,wyspowym” traktowaniem organizmu
miejskiego w zamkniętych granicach administracyjnych (co
było CharakterjrStyczne dla początków urbanistyki okresu
międzywojennego) i Przechodzilv na planowanie Wielkoprzestrzenne. regionalne i krajowe jako jedyna możliwość usta
lenia roli i wielkości miasta stanowiącego składowa część
jednolitego układu krajowego.
Analogicznie — punktem przełomowym w organizacji
i zakresie działania administracji i wykonawstwa geodezvjnego był dekret z 31.III.1945 r. — o pomiarach kraju i or
ganizacji miernictwa. Po okresie międzywojennym dezin
tegracji miernictwa, które znajdowało sie cząstkowo w ge
stii paru resortów dekret t°n bvł Pierwszvm aktem prawnvm. który kompleksowo ujął zagadnienie πvernictwa w
Posnndarce narodowej i stworzył ramy jednolitei jego or
ganizacji, dostosowanej do nowvch warunków ustrojowych.
Wvmienionymi powyżej dekretami powołany został Przv
Ministerstwio Odbudmw — Główny Urzad Planowania
Przestrzennego oraz Glownv Urzad Pomiarów Kraiu. który
nrzez r>ow>∙θn okres również związany był organizacyjnie
z tvm Ministerstwem.
Oczywiście prowadzenie w sposób Prawidlowv gospodarki
planowej nie jest możliwe b°z dobrej manv∙ M°na. zastę
pując model przestrzermv terenu, stanowi w ułanów00’”
Przestrzennvm element Pndstawoyvv, a nrɔea °eodetńw
i kartografów warunkuje to planowanie P°]a czv ndz⅛l
mapv. która iest efektem Pracv geodetów i kartografów,
wvτa÷a s!° w planowaniu przestrzennym w wieloraki spo
sób, a mianowicie:

— jest materiałem dostarczającym danych umożliwiają
cych rozeznanie warunków środowiska geograficznego, sta
nu zagospodarowania i zainwestowania, struktury władania
i sposobu użytkowania terenu itp·;
— umożliwia opracowanie i przestrzenne przedstawienie
koncepcji zagospodarowania jednostki osadniczej;
— stanowi element łączący plan (stan projektowany) za
gospodarowania przestrzennego z terenem i warunkujący
prawidłową realizację tego planu.
W tym aspekcie każda mapa niezależnie od ram organi
zacyjnych, w jakich została sporządzona, stanowiła istotny
wkład w planowe Zagospodarownie kraju. Trzeba ponadto
podkreślić, że okres pierwszych lat powojennych charak
teryzował się szczególnym udziałem bezpośrednim geode
tów w planowaniu przestrzennym. Stanowili oni poważny
procent w składzie pracowników służby planowania prze
strzennego i zajmowali w niej też kierownicze stanowiska,
jak na przykład: dyrektora Regionalnej Dyrekcji Plano
wania Przestrzennego w Krakowie, kierownika Wojewódz
kiego Zarządu Architektury i Budownictwa w Poznaniu.
Przez pewien okres, bezpośrednio po zakończeniu wojny,
kierownicy powiatowych wydziałów geodezyjnych pełnili
równocześnie funkcje kierowników powiatowych urzędów
planowania przestrzennego. Najintensywniej jednak zazna
czył się udział geodetów w pracach planistycznych w za
kresie planów zabudowy wsi i powiązaniu ich z planami
urządzeniowo-rolnymi.
Szybka odbudowa, przebudowa i rozbudowa miast i osie
dli postawiła przed planowaniem przestrzennym zadanie
rozwinięcia w szerokim zakresie prac nad sporządzeniem
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Mo
żliwości zaspokojenia wynikających z tego potrzeb w za
kresie niezbędnych materiałów kartograficznych były bar
dzo ograniczone. Stan tych materiałów jeszcze obecnie oce
niany jest jako niezadowalający i to zarówno co do pokry
cia obszaru kraju, jak i jakości (treści, aktualności). Naj
ostrzej występuje to na oddinku map do ogólnych planów
zagospodarowania przestrzennego, rzutując w poważnym
stopniu na harmonogram i problematykę ich opracowywa
nia.
Ten, niezadowalający stan ma swe przyczyny w obiek
tywnych trudnościach. I tak, w pokryciu mapowym wystę
powały bardzo poważne braki, pochodzące jeszcze z okre
su międzywojennego; brak było na przykład pokrycia dla
około 40% obszaru kraju mapą topograficzną w skali
1 : 25 000. Materiał mapowy w dużych skalach był bardzo
różnorodny: dla województw zachodnich i północnych ist
niały mapy byłego katastru pruskiego, dla części woje
wództw południowych — mapy byłego katastru austriac
kiego. Mapy jednego i drugiego katastru były na ogół bar
dzo przestarzałe; województwa wschodnie i centralne nie
miały w ogóle katastru.
W wyniku działań wojennych nastąpiły duże straty w tym
zasobie materiałów kartograficznych, a zachowane mapy
stały się przeważnie nieaktualne na skutek bardzo dużych
zniszczeń w zabudowie miast i osiedli.
Przez pierwsze więc kilka lat po zakończeniu wojny pra
ce planistyczne musiały być ograniczone do zakresu wy
znaczonego zachowanym zasobom materiałów kartograficz
nych. Organa planowania przestrzennego zmuszone bvłv
do sporządzania nodkładów zastępczych: wykorzystywano
istniejące materiały kartograficzne, komulikuiac w suosób
uoroszczony. w ramach posiadanych niewielkich komórek
geodezyjno-kartograficznych. Do roku 1955 organa te dvsuonowały też kredytami, z których zlecane były przedsię
biorstwom geodezyjnym i kartograficzn.ym nowe Domiary
i Soorzadzania nełnowartośoiowych man. Należy DOdkreślić.
że w tvm okresie bvły to jedyne większe urace Seodevvine,
⅛kie Drowadzono na terenie miast i osiedli. Po 1955 r.
kredyty te przekazane zostały do dysDozvcJi służby geo
dezyjnej resortu gospodarki komunalnej.
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Biorąc pod uwagę szczupłość i niedobór kadry geodezyj
nej w stosunku do zadań i uznając konieczność koncen
tracji tej kadry w podstawowych pracach w zakresie geo
dezji i kartografii — resort planowania przestrzennego re
zygnował z tworzenia w ramach organów planowania
przestrzennego własnej służby geodezyjnej. Przyjęta zosta
ła zasada zaspokajania potrzeb w ramach prac geodezyj
nych i kartograficznych prowadzonych dla potrzeb ogólnych.
Wyrazem takiego stanowiska jak też przeświadczenia o ko
nieczności utrzymania jednolitości służby geodezyjnej było
niepodjęcie w 11952 r. propozycji przejęcia przez wydziały
budownictwa i urbanistyki służby geodezyjnej w prezydiach
rad narodowych w odniesieniu do obszarów miast i osie
dli.
W celu uzyskania możliwie najlepszych efektów w ra
mach przedstawionego powyżej założenia planowanie prze
strzenne utrzymuje na szczeblu centralnym kontakt z re
sortami prowadzącymi prace geodezyjne o charakterze ogól
nym (Zarząd Topograficzny, Główny Urząd Geodezji i Kar
tografii, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej i Minister
stwo Rolnictwa). Dążąc do najpełniejszego skoordynowania
programów prac geodezyjnych i planistycznych zgłaszane
są generalne postulaty co do treści, skali i formy map, jak
też zakresu i harmonogramów prac geodezyjnych i karto
graficznych. Analogicznie, terenowe organa planowania
przestrzennego współdziałają z terenowymi organami tych
resortów przy ustalaniu rocznych i wieloletnich programów
robót geodezyjnych i kartograficznych.
W ramach tej działalności odnotować należy fakt, że sta
rania planowania przestrzennego przyczyniły się do wyda
nia przez Zarząd Topograficzny powiatowych map w skali
1 : 25 000. Mapy te, oprócz zaspokojenia wielu potrzeb go
spodarki cywilnej, rozwiązały zagadnienie podkładów do
planów regionalnych oraz planów zespołów jednostek osad
niczych.
Drugim poważnym przedsięwzięciem kartograficznym, na
którym bazuje planowanie przestrzenne, było przystąpienie
przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii do sporządza
nia mapy gospodarczej obszaru kraju w skali 1:10 000
(częściowo 1: 5000). Znaczne rozciągnięcie w czasie — poza
pierwotnie ustalony harmonogram — tych prac, kompliku
je w wielu przypadkach prace planistyczne, zmuszając jesz
cze obecnie do sporządzania podkładów zastępczych, na
przykład na podstawie fotoszkiców kameralnie uczytelnio
nych. Jest charakterystyczne, że w momencie, gdv decydo
wała się sprawa skali tej many gospodarczej, jedynie pla
nowanie przestrzenne wypowiedziało się za skala 1 :5000
jako najpełniej Zaspokajajacej ogólne potrzeby. Inne re
sorty zgłosiły desinteressement uważajac. że skale 1 : 10 000
czy 1 : 5000 są zbyt małe i nie zaspokajają ich potrzeb. De
kret wydany o ewidencji gruntów i budynków postawił
jednak w krótkim czasie przed służba geodezyjną zadanie
sporządzenia dla terenów rolnych map, właśnie w skali
1 : 5000.
W z≈kτes⅛ map w skalach dużych i map specjalnych
szczególna wage planowanie przestrzenne przywiązuje do
προ zasadniczych oraz ewidencji gruntów.
Mapy zasadnicze miast i osiedli w skali 1 : 1000—1 : 2000
są podstawowym materiałem wyjściowym dla szczegóło
wych planów zagospodarowania przestrzennego oraz są nie
zbędne w tak zwanej działalności gospodarskiej (ustalanie
lokalizacji inwestycji i opracowywanie wytycznych urba
nistycznych do planów realizacyjnych).
Celem ewidencji gruntów w miastach powinno być do
starczenie niezbędnych danych dla prowadzenia przez pre
zydia miejskich rad narodowych — poprzez plan zagospo
darowania przestrzennego — właściwej polityki i gospodar
ki terenami. Planowanie przestrzenne postuluje więc takie
ustalenie problematyki ewidencji gruntów i budynków oraz
takie ustawienie ich systematyki w ścisłym powiązaniu
z danymi gromadzonymi przez GUS, aby ograniczony został
do minimum zakres niezbędnych danych, zbieranych do
tychczas w sposób różnorodny i bardzo pracochłonny przez
pracownie urbanistyczne.
...
· .
Przy tych założeniach utrzymanie w bieżącej aktualności
zarówno zasadniczych map jak też map i operatów ewiden
cji gruntów jest warunkiem podstawowym.
*

Najpoważniejszą jednostka organizacyjna służby geode
zyjnej w resorcie budownictwa — bezpośrednio związanej
z realizacją Inwestycji — jest, utworzone w 1682 r., Przed
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siębiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne i Geodezyjne Bu
downictwa „GEOPROJEKT” w Warszawie. Jego działalność
w zakresie geodezji obejmuje następujące rodzaje robót:
— geodezyjne pomiary szczegółowe oraz sporządzanie
map sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych w różnych
skalach dla celów projektowania budownictwa mieszkanio
wego i przemysłowego;
— geodezyjne opracowanie szczegółowych planów zago
spodarowania przestrzennego, planów realizacyjnych oraz
planów generalnych zakładów przemysłowych i wyznacza
nie w terenie elementów tych planów;
— obsługa geodezyjna przy montażu obiektów budownic
twa mieszkaniowego i przemysłowego;
— inwentaryzacja geodezyjna wszelkich obiektów budo
wlanych oraz urządzeń nad- i podziemnych w czasie budo
wy i po ich realizacji;
— geodezyjne pomiary odkształceń i osiadania budowli
i urządzeń;
— inwentaryzacja urbanistyczna dla celów planowania
przestrzennego miast i osiedli;
— geodezyjna obsługa prac prowadzonych przez pion geologiczno-fizjograficzny oraz opracowania „wiązane”, łączące
wykonawstwo dokumentacji z zakresu geologii inżynier
skiej i geodezji.
W obecnym stanie organizacyjnym GEOPROJEKT — po
przez swoje oddziały i pracownie terenowe, swym zasię
giem dzdałania obejmuje w zasadzie obszar całego kraju.
Centrala GEOPROJEKTU, o rocznym potencjale przerobo
wym około 11 000 000 złotych, wykonuje większość robót
na terenie Warszawy i województwa warszawskiego.
Pracownia geodezyjna w Łodzi, o mocy przerobowej oko
ło 3 000 000 złotych, wykonuje prace geodezyjne dla regio
nu łódzkiego.
Terenowy Oddział GEOPROJEKTU w Gdańsku posiada
jedną pracownię geodezyjną i jedną — inwentaryzacji ur
banistycznej, o łącznym przerobie około 6 000 000 złotych
i wykonuje prace dla województw: gdańskiego, bydgoskie
go i koszalińskiego. Zespoły geodezyjne tego Oddziału osiąg
nęły dużą specjalizację w obsłudze geodezyjnej inwestycji
portowych oraz stoczni w Gdyni i Gdańsku.
Terenowy Oddział w Katowicach posiada 3 pracownie
geodezyjne, o mocy przerobowej około 6 000 000 złotych
i wykonuje prace na terenie województw katowickiego
i opolskiego, specjalizując się na tym terenie w obsłudze
inwestycji przemysłowych i budownictwa ogólnego.
Terenowy Oddział GEOPROJEKTU w Krakowie posiada
3 pracownie geodezyjne o przerobie około 8 000 000 złotych
i wykonuje prace na terenie Krakowa oraz województw:
krakowskiego i rzeszowskiego. Oddział ten prowadzi obsłu
gę geodezyjną miasta Nowa Huta od momentu podjęcia
jego budowy.
Zespół geodezyjny przy Oddziale Terenowym w Zielonej
Górze wykonuje prace geodezyjne na terenie województwa
zielonogórskiego w zakresie potrzeb własnych pionu geologiczno-f Izjograficznego.
Łącznie więc GEOPROJEKT uczestniczy w realizacji In
westycji budowlanych poważnym potencjałem przerobowym,
wyrażającym się kwotą około 34 000 000 złotych. Geodeci
GEOPROJEKTU dokonali poważnego wkładu pracy w od
budowę i rozbudowę miast i osiedli oraz budowę obiektów
przemysłowych i inżynierskich. Z długiej listy osiągnięć
GEOPROJEKTU należy wymienić w szczególności:
— sporządzanie map do planów zagospodarowania prze
strzennego i planów realizacyjnych, opracowanie geodezyj
ne tych planów i wyznaczenie w terenie całych nowych
dzielnic Warszawy, jak MDM, Praga II, Bielany, Żoliborz,
Gocław i Grochów, Sielce i Wierzbno, nowo wznoszonych
miast Nowa Huta i Tychy, katowickiego osiedla Koszutka,
krakowskiego osiedla Grzegórzki i nadmorskiego osiedla
Chylonia, nowych osiedli w Lublinie, Łodzi, Płocku i Po
znaniu;
— obsługę geodezyjna dużych przedsięwięć inwestycyj
nych jak budowa Kliniki Dziecięcej Akademii Medycznej
w Krakowie, Ośrodka Telewizyjnego w Warszawie, nowe
go dworca lotniczego na Okęciu, „Ściany Wschodniej” uli
cy Marszałkowskiej, wieżowców na Kępie Potockiej w
Warszawie i przy Dworcu Głównym w Gdańsku, wznoszo
nych metodą deskowań ślizgowych, Akademii Medycznej
w Warszawie;
— sporządzenie map do projektowania oraz obsługa geo
dezyjna ilnwestycjl ρrgerηyslowych, jak budowa Zakładów

Celulozy i Papieru w Swieciu nad Wisłą, Zakładów Petro
chemicznych w Płocku, elektrociepłowni warszawskiej
i łódzkiej, Huty Cynku w Miasteczku Śląskim, fabryki na
wozów fosforowych w Gdańsku;
— obsługa geodezyjna przy budowie komina o wysokości
200 m na terenie elektrociepłowni „Żerań”, przy trasowaniu
i budowie II nitki rurociągu „Przyjaźń”, przy podnoszeniu
na wysokość 4,8 m licząc od pierwotnego położenia — da
chu hangaru na Okęciu, o wadze około 1000 ton i wymia
rach 56,6 X 36,8 m;
— i wreszcie, zasługujące na specjalne wyróżnienie ze
względu na swą specyfikę, kompleksowe prace geodezyjno-geologiczne, prowadzone dla zbadania i zabezpieczenia
staromiejskich piwnic w Lublinie, Jarosławiu, Sandomie
rzu i Ząbkowicach Śląskich.
Wprowadzenie w naszym budownictwie nowoczesnych
metod i technologii wymaga od geodetów zatrudnionych w
GeoproJEKCIE dużej specjalizacji, stałego uzupełniania
wiedzy geodezyjnej i szukania nowych metod i technik
rozwiązywania zagadnień obsługi geodezyjnej realizowane
go budownictwa.
Należy podkreślić, że opracowanie przez GEOPROJEKT
szeregu instrukcji technicznych, wykonanie opracowań stu
dialnych i zgłoszenie przez pracowników GEOPROJEKTU
pomysłów i usprawnień racjonalizatorskich jest wkładem
w ogólny dorobek geodezji polskiej, z którego korzystają
mniej wyspecjalizowane przedsiębiorstwa i komórki geode
zyjne.
W tym zakresie wymienić trzeba’ opracowanie technicz
nych instrukcji geodezyjnej obsługi związanej z montażem
i regulacją torów podsuwnicowych oraz z wznoszeniem kon
strukcji szkieletowych stalowych, konstrukcji szkieletowych
z ram „H” i konstrukcji z elementów wielkowymiarowych.
Poza tym wykonane zostały następujące opracowania stu
dialne:
— zasady organizacji prac geodezyjnych oraz technolo
gia ich wykonywania przy wznoszeniu budynków z ele
mentów prefabrykowanych, wytwarzanych w fabrykach do
mów „Seria szczecińska”;
— organizacja robót geodezyjnych na terenach dużych
zakładów przemysłowych;
— badanie przemieszczeń poziomych i pionowych części
miasta Sandomierza.
Z licznych pomysłów i usprawnień racjonalizatorskich,
zgłoszonych przez pracowników GEOPROJEKTU i przy
jętych do produkcji, wymienić należy;
— przyrząd pomocniczy do wyznaczania wysokości pozio
mów na konstrukcjach żelbetowych — pomysłu inż. J. Ju
zy ńca;
— układanie i rozwiązywanie równań linii prostych w
pomiarach realizacyjnych — pomysłu dr inż. Μ. Lipińskie
go;
— suwmiarka suwnicowa — pomysłu inż. T. Harabasza
(patent nr 55646);
— wyznacznik pdonowości ścian — pomysłu inż. Cz. Go
łębiowskiego;
— stabilizacja punktów osi budowli na słupach funda
mentowych kołkami stalowymi, wstrzeliwanymi pistoletem
„Grom” — pomysłu mgr inż. Głowackiego;
— druki do inwentaryzacji sytuacyjno-wysokościowej gło
wic słupów oraz inwentryzacji stopów fundamentowych —
pomysłu mgr inż. T. Zawadzkiego;

— statyw służący do pomiaru odkształceń jezdni pod
suwnicowych — pomysłu inż. B. Wróblewskiego.
W zakresie realizacji budownictwa, oprócz GEOPROJEK
TU, działa też kilka komórek geodezyjnych w ramach biur
projektowych i przedsiębiorstw budowlanych. Ich zada
niem jest nadzór nad robotami zleconymi innym jednost
kom wykonawstwa geodezyjnego oraz sporządzanie dla po
trzeb własnych biur i przedsiębiorstw niewielkich doku
mentacji geodezyjnych z zakresu pomiarów uzupełniają
cych i realizacyjnych. W tych komórkach geodezyjnych
pracuje 14 inżynierów geodetów i 18 techników geodezyj
nych.
*

Wzrastające zadania w zakresie wykonawstwa budowni
ctwa ogólnego i przemysłowego wymagały rozbudowy prze
mysłu materiałów budowlanych oraz odpowiedniej bazy dla
tego przemysłu — kopalnictwa surowców mineralnych. Wy
nikające z tego potrzeby na odcinku geodezji powodowały
konieczność tworzenia od 1957 r. resortowej służby geode
zyjnej, związanej z geologią i górnictwem surowców mine
ralnych oraz przemysłem materiałów budowlanych. Ilość
komórek geodezyjnych tej służby i jej liczebność ilustruje
poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki

Ilość
komó
rek geodezyjnych

Zatrudnienie
inżynierów
geodetów

techników
geodetów

Jednostki podległe Ministerstwu Budownictwa
i Przemysłu Materiałów Budowlanych:
Zjednoczenie Przemysłu Cementowego
Zjednoczenie Przemysłu Wapiennego
Zjednoczenie Przemysłu Szklarskiego
Zjednoczenie Przemysłu Ceramicznego
Zjednoczenie Przemysłu Betonów
Zjednoczenie Przemysłu Kamienia Budowlanego
Zjednoczenie Przemysłu Kruszyw i Surowców
Mineralnych

2
1
1
3
1
1

9
2
1
6
3
3

7
2
1
14
1
4

12

6

11

21

30

40

11

3

25

32

33

65

Jednostki nadzorowane przez Ministerstwo Bu
downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

Wojewódzkie zjednoczenie przemysłu terenowego materiałów budowlanych
Razem:

Częścią składową tego pionu służby geodezyjnej jest re
sortowa służba miernictwa górniczego, podlegająca przepi
som prawa górniczego. Działa ona w biurach dokumentacji
techniczno-ruchowej Zjednoczenia Przemysłu Cementowego
i Zjednoczenia Przemysłu Kamienia Budowlanego.

W aktualnych ramach organizacyjnych resortu budowni
ctwa i przemysłu materiałów budowlanych, w jego służbie
geodezyjnej, zatrudnionych jest ogółem 141 inżynierów geo
detów i 242 techników. Odpowiednio do wzrostu zadań re
sortu, w planie 5-letnim przewiduje się konieczność po
większenia służby geodezyjnej do 275 inżynierów i 404 tech
ników, czyli wzrost jej kadry o około 77%.

Sprostowanie:
W zeszycie nr 12/1969, strona 518, w recenzji „O pierwszym opartym na zdjęciu poligonowym planie miasta Krako
wa", napisanej przez mgr inż. Kazimierza Sawickiego, w przedostatnim wierszu trzeciego akapitu kolumny pierwszej,
zamiast „kąty wysokościowe osi ulic", powinno być „koty wysokościowe osi ulic", co redakcja niniejszym prostuje.
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HENRYK CYTOWSKI, JAN RZĘDOWSKI

Działalność edytorska Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych
Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficz
nych powołane zostało 1 października 1951 r. zarządzeniem
nr 147 Prezesa Rady Ministrów (z 5 września 1951 r). W
myśl § 3 tegoż zarządzenia: „Przedmiotem działalności
przedsiębiorstwa jest opracowywanie i wydawanie wszel
kiego rodzaju wydawnictw kartograficznych o charakterze
ogólnym (mapy przeglądowe, podręczne, ścienne, szkolne,
turystyczne, atlasy geograficzne itp.)”. Do zakresu działal
ności PPWK należy również wydawanie książek, podręcz
ników szkolnych i tablic geodezyjnych, książek o tema
tyce kartograficznej i reprodukcji kartograficznej oraz prac
naukowych Instytutu Geodezji i Kartografii.
PPWK powstało przez połączenie kolejno szeregu pra
cowni redakcyjnych, graficznych i reprodukcyjnych, utwo
rzonych po wyzwoleniu kraju, a następnie reorganizowanych przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych, jak:
Państwowe Przedsiębiorstwo Fotogrametrii i Kartografii
oraz Warszawskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Kartogra
ficzne. Od 1952 r. PPWK przejęło pracownię kartograficzną
Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych, a 1 sty
cznia 1953 r. — „Książnicę ATLAS” we Wrocławiu. Po za
kończeniu przez „Książnicę ATLAS” działalności wydaw
niczej zorganizowany został przez PPWK, w styczniu
1955 r. Wydział Produkcyjny we Wrocławiu, który powstał
w oparciu o tradycje, dorobek naukowy i edytorski oraz
kadrę „Książnicy ATLAS”. Adaptacja organizacji pracy
i technologii, stosowanych w PPWK, następowała w nim
stopniowo na przestrzeni wielu lat.
Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficz
nych powstawało w warunkach nowych, w których po
trzeby kartograficzne na odcinku administracji i gospodar
ki państwowej oraz szkolnictwa, oświaty i kultury socja
listycznej były niewspółmiernie większe w stosunku do
20-lecia międzywojennego. Zadania i potrzeby wynikały z
nowej struktury polityczno-społecznej kraju, realizacja zaś
tych olbrzymich zadań warunkowała model organizacyjny
PPWK, koncentrację kadr i środków technicznych oraz na
kłady dużych środków materiałowych i finansowych. Łą
czyło się to z koniecznością nadążania za wielkim rozwo
jem kartografii światowej, postępem organizacyjnym
i technicznym w dziedzinie opracowań redakcyjnych, gra
ficznych jak również reprodukcji kartograficznej.
Odbudowa zniszczonego przez wojnę i okupanta kraju
i przebudowa struktury państwowej- i społecznej, wyma
gały wielu nowych opracowań, dużych nakładów map
i atlasów, nowych technologii i szybkiego działania. Wszystto wymagało pracy zespołowej i daleko idącej specjaliza
cji, zgodnie zresztą z tendencją ogólnoświatową również
i w innych dziedzinach nauki, techniki i produkcji. Te
elementy organizacji i pracy PPWK były w pierwszych
latach działalności rozumiane i oceniane fałszywie przez
niektórych przedstawicieli kartografii, dopatrujących się w
strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i w nowym sty
lu pracy jedynie akcentów politycznych z pominięciem
względów ekonomicznych i technologicznych, odpowiada
jących nowym czasom, nie tylko zresztą w ustroju socja
listycznym. Nie mogło to, rzecz jasna, ułatwiać startu no
wo powołanego Wydawnictwa, nie było zachętą do pracy
dla młodej kadry PPWK.
Kartografia w Polsce Ludowej rozpoczęła swój start bo
gata w piękne, sławne w świecie, tradycje polskiej karto
grafii wojskowej i kartografii szkolnej, oraz znanej sze
roko „Szkoły Romera”, lecz bez żadnej bazy materialnej,
zniszczonej w latach wojny i okupacji. Pracujące w dzie
dzinie kartografii kadry naukowe i techniczne były wy
niszczone i tylko nieliczni kartografowie i technolodzy mo
gli stanąć do pracy w niektórych warunkach.
Budowę zrębów organizacyjnych PPWK i rozpoczęcie
działalności edytorskiej i produkcyjnej trzeba było opie
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rać na doświadczeniu niewielu kartografów i technologów
starszego pokolenia i na entuzjazmie kadry wychowanej w
pierwszych latach istnienia Polski Ludowej. Mankamentem
było reprezentowanie przez kadrę zebraną w PPWK róż
nych „szkół kartograficznych”. W zasadzie, kadra ta nie
znała nowoczesnych warunków edytorskich i produkcyj
nych, co na pewno nie ułatwiało pracy, z drugiej jednak
strony — dawało to szansę wykorzystania z pożytkiem
wszystkiego, co było — praktycznie biorąc — wartościowe
w danej „szkole kartograficznej”. Poza tym wnosiło to do
prac redakcyjnych atmosferę twórczego niepokoju, co za
bezpieczało PPWK przed popadnięciem w manieryzm re
dakcyjny, tak merytoryczny jak i graficzny.
Działalność wydawnicza PPWK obejmuje wszystkie po
trzeby w zakresie szkolnym pomocy naukowych, jak: atla
sy, globusy, mapy ścienne i podręczne; fizyczne, politycz
no-administracyjne, ludnościowe, geologiczne, klimatyczne,
roślinne, świata zwierzęcego, surowców mineralnych, gos
podarcze oraz dużą grupę map historycznych. Do więk
szych pozycji w grupie atlasów szkolnych należy zaliczyć:
atlasy geograficzne dla klas: IV, V—VIII, atlas geograficz
ny dla klas licealnych, Atlas Geograficzny Polski oraz
Atlas Historyczny Polski. W przygotowaniu do druku znaj
dują się: atlasy geograficzne dla poszczególnych klas szko
ły podstawowej, duży atlas geograficzny (poszerzenie atla
su licealnego) oraz duży atlas historyczny świata.
Działalność wydawnicza na odcinku map i atlasów do
użytku ogólnego obejmuje różne opracowania kartograficz
ne: Ogolnogeograficzne mapy przeglądowe, mapy adminis
tracyjne, samochodowe, turystyczne, plany miast, mapy li
nii żeglugi morskiej oraz duża grupa map o problematyce
SpcJecznej i społeczno-historycznej. Do większych pozycji
tych grup opracowań zaliczyć należy serię 57 map prze
glądowych świata i państw Europy, serię 16 map przeglą
dowych województw Polski, w skali 1:500 000, Atlas Samo
chodowy Polski, Mapę Samochodową Europy w skali
1:3 000 000 oraz mapy społeczno-historyczne II wojny świa
towej i okresu okupacji, jak: „Walki zbrojne z najeźdźcą
hitlerowskim w latach wojny 1939—1945”, „Zbrodnie hitle
rowskie na ziemiach Polski w latach 1939—1945”, Warsza
wa w walce 1939—1945”· oraz „Polacy na frontach II woj
ny światowej”. W przygotowaniu do druku znajduje się
„Atlas przemian politycznych świata w XX wieku”.
Jedno z nowych cenniejszych opracowań stanowi 13 ar
kuszy Mapy świata w skali 1:2 500 000, z czego 11 arku
szy dla obszaru południowej Afryki, oraz arkusz „Ułan
Bator”, arkusz „Delhi” i dodatkowo 4 arkusze zwane „ar
kuszami krycia” na styku zmiany układu odwzorowania
(równoleżniki 240). Mapa ta, wydáwana obecnie dla całe
go świata w konwencji krajów socjalistycznych, składa się
■;v całości z 244 arkuszy, plus „arkusze krycia” i stanowi
pierwsze w historii światowej kartografii, jednolite pod
względem redakcyjnym, graficznym i edytorskim, pokry
cie całej powierzchni kuli ziemskiej.
Rozpoczęta została produkcja map plastycznych — tło
czonych, szkolnych i turystycznych, mogących stanowić
cenną pomoc w nauczaniu geografii i nauce o mapie oraz
w poznawaniu ciekawszych regionów turystycznych nasze
go kraju, a zróżnicowanych znacznie pod względem ukształ
towania pionowego powierzchni ziemi. Mapy te, zwane
tradycyjnie „tłoczonymi”, drukowane są na folii plastycz
nej, a następnie kształtowane pionowo w aparacie próżnio
wym na modelu gipsowym.
Do zakresu działalności PPWK należy także wydawanie
książek geodezyjnych i kartograficznych. Wśród wydaw
nictw książkowych znajdują się podstawowe podręczniki
i książki pomocnicze z geodezji, fotogrametrii, kartogra
fii i nauk pokrewnych dla ¡szkół wyższych i dla geodetów

wszelkich specjalności, pracujących w zawodzie, poza tym
tablice geodezyjne do obliczeń Iriangulacji, poligonizacji
precyzyjnej i technicznej, do tyczenia tras oraz tablic na
turalnych wartości funkcji trygonometrycznych i logaryt
miczne.
Wydano książki na różnych poziomach od popularnych
i przeznaczonych dla pomiarowych — do książek dla in
żynierów i techników oraz prac naukowych Instytutu
Geodezji i Kartografii. Do cenniejszych, ciekawszych pozy
cji książkowych należy w świecie:
Słownik Geodezyjny w sześciu językach: polskim, ro
syjskim, angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpań
skim, przy czym wersja hiszpańska została wydana jako
suplement. Słownik zawiera około 5000 haseł z dziedziny
geodezji i nauk pokrewnych. Do pozycji wybijających się
na czoło światowej literatury geodezyjnej należą 3 tytu
ły, tłumaczone również na język angielski:
Edward Warchalowski — Niwelacja geometryczna no
wo opracowana i poświęcona przede wszystkim niwelacji
precyzyjnej;
Czesław Kamela — Geodezja dynamiczna;
Franciszek Biernacki — Teoria odwzorowań dla geode
tów i kartografów. Do ciekawszych pozycji należą rów
nież:
Stefan Hausbrandt — Rachunki geodezyjne,
Wiesław Opalski i Ludoslaw Cichowicz — Astronomia
geodezyjna,
Tadeusz Lazzarini — Geodezyjne pomiary odkształceń
i ich zastosowanie w budownictwie,
Marian Brunon Piasecki — Fotogrametria lotnicza i na
ziemna.
Jako nowość w naszej literaturze technicznej wydano:.
Mieczysław Lipiński — Tablice do tyczenia krzywych.
Część II — Klotoida.
Ponadto ukazuje się systematycznie Rocznik Astrono
miczny, wydawanie bowiem tej pozycji jest obowiązkiem
kraju, który szczyci się Mikołajem Kopernikiem.
Na początku 1969 r. PPWK wspólnie z Polskim Towa
rzystwem Geograficznym podjęły wydawanie kwartalni
ka „Polski Przegląd Kartograficzny”. Jest to jeden z nie
licznych periodyków z tej dziedziny na świecie i jedyny
tego rodzaju w państwach socjalistycznych.
Poważnym odcinkiem działalności PPWK są usługi kar
tograficzne i reprodukcyjne dla wielu urzędów i instytu
cji, są to: opracowania cykliczne dla roczników, encyklo
pedii i przewodników, są mapy podkładowe typu biule
tynów synoptycznych, mapy lotnicze, kolejowe, pocztowe
itp.
Nie jest rzeczą Wydawnictwa ocena swej działalności
edytorskiej czy ocena wartości rozlicznych tytułów wy
dawniczych, należy to bowiem do specjalistów spoza
PPWK, a w pewnym zakresie — do odbiorców i użytkow
ników poszczególnych wydawnictw.

Wydawnictwo pragnie na tym miejscu przedstawić w
wielkim skrócie osiągnięcia ilościowe, efekty ekonomicz
ne działalności i politykę wydawniczą na przestrzeni 18 lat
działalności przedsiębiorstwa.

Jak już powiedziano na wstępie, początek działalności
PPWK do 31.XII.1954 r. był równoległy do działalności
„Książnicy ATLAS” we Wrocławiu, która w tym okresie
zajmowała się wydawaniem map i atlasów szkolnych,
PPWK, zaś — zaspokajaniem palących potrzeb kartogra
ficznych formującej się administΛcji państwowej i róż
nych instytucji społecznych w zakresie map administra
cyjnych i podkładowych. Do dużych osiągnięć PPWK na
leży zaliczyć podjęcie inicjatywy i szybkie wydanie ad
ministracyjnych map powiatowych w skali 1 :100 000.
Technologia opracowania polegała na powiększeniu do
skali 1:25 000, wydanych przed wojną map w skali 1 :
: 100 000 i opracowaniu na tym podkładzie, bardzo uprosz
czoną techniką graficzną, map w arkuszach według ukła
du dla map w skali 1 :25 000. Sporządzone następnie dia
pozytywy montowano kolejno w arkusze map w zasięgu
granic poszczególnych powiatów. Technologia ta ze wzglę
du na dużą różnicę skali opracowania i wydania, uzna

wana w kartografii za niezupełnie właściwą, pozwoliła
jednak na sporządzenie tych map w krótkim czasie. Mapy
te stale aktualizowane i wznawiane służą dotąd radom na
rodowym i wydaje się, że będą jeszcze służyć w ograniczo
nym zakresie przez wiele lat.
Dla charakterystyki działalności pierwszych lat pięćdzie
siątych można podać, że „Książnica ATLAS” wydała w
1953 r. 7 tytułów map ściennych, 8 map podręcznych,
6 map konturowych, Mały Atlas Geograficzny i Mały
Atlas Historyczny. Wielkość produkcji PPWK w tymże
1953 r. wyniosła 355,4 tys. egzemplarzy map, atlasów
i książek o wartości katalogowej 3,339 tys. złotych. W
1969 r. działalność PPWK, łącznie z Wydziałem Produk
cyjnym we Wrocławiu, przedstawiała się następująco: ma
py i atlasy szkolne — 20 tytułów map ściennych, 15 —
map podręcznych, 18 — map konturowych i 6 atlasów;
mapy i atlasy ogólne — 21 map turystycznych (w tym
mapa parków narodowych), 14 — planów miast, 9 map
województw, 4 — mapy przeglądowe krajów Europy, 10
map samochodowych, 4 mapy plastyczne, 3 atlasy: książ
ki, tablice, Rocznik Astronomiczny — łącznie 12 tytułów.
Ogólna wielkość nakładu w 1969 r. wynosi 6,885 tys.
egzemplarzy map, atlasów i książek o wartości katalogo
wej 80 000 000 złotych.
Ogólny bilans działalności edytorskiej PPVZK w latach
1951—1969, nie wliczając opracowań zaliczanych do usłu
gowych, przedstawia się następująco: mapy i atlasy szkol
ne — 309 tytułów map ściennych, 140 map podręcznych,
180 map konturowych, 91 atlasów geograficznych i histo
rycznych i 15 globusów; mapy i atlasy ogólne — 143 ty
tuły map turystycznych, 75 planów miast, 53 mapy woje
wódzkie, 69 map przeglądowych, 39 map administracyj
nych i samochodowych, 7 map plastycznych ’ i 17 atlasów;
książki, tablice, roczniki, łącznie 310 tytułów. Ogólna wiel
kość nakładów w latach 1951—1969 wynosi 59,4 miliona
egzemplarzy map, atlasów i książek o wartości katalogo
wej 666,7fmilionow złotych.
Należy podkreślić, że około 80% produkcji kartograficz
nej PPWK stanowią mapy i atlasy szkolne. Produkcja ta
z roku na rok znacznie się zwiększa, a mimo to nie za
spokaja wszystkich potrzeb, szczególnie na odcinku atla
sów szkolnych. Potrzeby społeczne na tym odcinku wzra
stają w stopniu nie znanym nie tylko w okresie między
wojennym, lecz również i w pierwszych latach powojen
nych. Z drugiej strony może to być powodem do zadowo
lenia, gdyż jest to widomy znak upowszechniania oświa
ty, kultury, z drugiej jednak zobowiązuje do corocznego
zwiększania nakładów atlasów, naturalnie w granicach
stawianych do dyspozycji PPWK środków materialnych,
a szczególnie papieru. Poważny, może nawet decydujący,
wpływ na coraz powszechniejszy popyt na atlasy szkolne
wywiera polityka cen pomocy naukowych. Stosowana jest
przez PPWK polityka dostępnych i sztywnych cen, nie
zależnie od kosztów opracowania i wydania. Prawie każ
da nowo opracowana lub małonakładowa pozycja wydaw
nicza jest w pierwszym wydaniu, a często i w następ
nych — deficytowa. Mimo to PPWK utrzymuje rentow
ność wydawnictwa, odprowadzając nawet do Skarbu Państwa znaczne kwoty zysku.

Podstawowym zadaniem Wydawnictwa jest dostarczanie
szkole, uczniom, społeczeństwu, potrzebnych i możliwie
najlepszych wydawnictw kartograficznych oraz geodezyj
nej i kartograficznej literatury fachowej bez względu na
trudności edytorskie, na koszty, na deficytowość danej
pozycji. Obecnie PPWK ostrożniej ocenia „niezbędne” po
zycje wydawnicze, zwłaszcza jeżeli opracowanie i wyda
nie takich pozycji związane jest ze szczególnie dużymi
kosztami, nie cofa się jednak przed wstawieniem do pla
nu pozycji o niewątpliwej wartości użyteczności społecz
nej. Wynika to ze świadomości zadań, do jakich powoła
ne zostało Wydawnictwo, ze świadomości wpływów, ja
kie wywierają na wiele dziedzin życia społecznego do
brze pojęte i właściwie realizowane wydawnictwa karto
graficzne.
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Instytut Geodezji i Kartografii 1945-1969
W okresie międzywojennym geodezja polska nie posia
dała oddzielnej placówki naukowo-badawczej. Pewną za
stępczą rolę, zresztą z poważnym dorobkiem naukowym,
pełniło w tym zakresie grono uczonych, skupione wokół
katedr geodezyjnych obu politechnik. Jednak w dobie go
spodarki planowej, przy zorganizowaniu centralnego or
ganu państwowej służby geodezyjnej, stan taki był sta
nowczo nie wystarczający. Znalazło to swój wyraz w fak
cie powołania Geodezyjnego Instytutu Naukowo-Badaw
czego jednocześnie z Głównym Urzędem Pomiarów Kra
ju, na podstawie dekretu z dnia 30.III.1945 r. o pomiarach
kraju i organizacji miernictwa. W r. 1955 nazwa instytu
tu została zmieniona na „Instytut Geodezji i Kartografii”.
Pierwszy okres pracy Instytutu był bardzo trudny. Pla
cówka nasza bowiem nie dysponowała ani lokalem, ani
odpowiednim wyposażeniem instrumentalnym ani dosta
teczną kadrą. Działalność Instytutu opierała się wtedy na
skromnych środkach udzielanych przez Główny Urząd Po
miarów Kraju (późniejszy Główny Urząd Geodezji i Kar
tografii) oraz na kadrach Wydziału Geodezji Politechniki
Warszawskiej. W okresie tym wysiłki Instytutu sprowa
dzają się do opracowania nowoczesnych na ówczesne cza
sy metod obliczeń geodezyjnych (szerokie zastosowanie
rachunku krakowianowego) oraz zasad i projektów pod
stawowych sieci geodezyjnych. Zaczynają też ukazywać
się pierwsze wydawnictwa Instytutu.
Pod koniec tego pierwszego okresu zapoczątkowano w
Instytucie badania nad wyznaczaniem odkształceń budo
wli i gruntów metodami geodezyjnymi, ze szczególnym
uwzględnieniem odkształceń zapór wodnych. Z perspekty
wy lat widać, jak ważnymi były te pierwsze prace, kła
dące podwaliny pod rozwój tej gałęzi geodezji w Polsce.
Stanowiły one również doskonały pomost pomiędzy ba
daniami naukowymi a bezpośrednim wykorzystaniem wy
ników tych badań w gospodarce narodowej.
W r. 1952 Instytut włącza się bardzo ściśle w realiza
cję podjętych wtedy podstawowych i terminowych zadań
służby geodezyjnej: wykonanie sieci geodezyjnej kraju
oraz jednolitej mapy topograficznej. W szczególności lata
następne przynoszą rozwiązanie naukowe i praktyczne do
starczenia niezbędnych dla nowoczesnej sieci astronomiczno-geodezyjnej i niwelacji precyzyjnej· kraju materiałów
grawimetrycznych i astronomicznych. Podobnie pionier
ski charakter nosiły wykonane w tym samym okresie pra
ce nad mapą izogon Polski, oparte na oryginalnych pomia
rach. Ponieważ podjęcie i prowadzenie wymienionych wy
żej prac wymagało własnej stacji astronomiczno-geodezyjnej, Instytut przejął i rozbudował dawny ośrodek tego
typu w Borowej Górze, gdzie uruchomiono stałe obserwa
cje astronomiczne, związane ze służbą czasu oraz zainsta
lowano nowoczesne zegary kwarcowe i inne urządzenia
pomocnicze.
Uzyskanie kilku podstawowych instrumentów fotograme
trycznych pozwoliło na podjęcie teoretycznych i praktycz
nych badań z zakresu fotogrametrii. Wiele wyników tych
badań, Przeeksperymentowanych i ujętych w formę in
strukcji została następnie z powodzeniem zastosowane
w produkcji przy wykonywaniu drugiego podstawowego
zadania służby geodezyjnej — jednolitej mapy topogra
ficznej kraju.
Okres ten cechuje bardzo ważna okoliczność: dzięki
współpracy z organizacjami geodezyjnymi za granicą, a w
szczególności w Związku Radzieckim, gdzie geodezja sta
ła zawsze bardzo wysoko, otworzyły się przed Instytutem
szerokie perspektywy rozwojowe i ujawniły się dziedziny
i zagadnienia, w których byliśmy wyraźnie zapóźnieni.
Można z całym przekonaniem stwierdzić, że rozwiązanie
wspomnianych wyżej zagadnień nie byłoby możliwe w
tak rekordowo krótkim czasie bez bezpośredniej wymia
ny poglądów i konsultacji z geodetami radzieckimi.
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Jednocześnie jednak okres ten stanowi doskonały przy
kład, jak na bazie konkretnych zadań kształtuje się z jed
nej strony problematyka naukowo-badawcza, z drugiej
zaś, jak przy rozwiązywaniu tej problematyki wyrasta
kadra naukowa, atakująca śmiało trudne zagadnienia, po
konująca przeszkody i osiągająca sukcesy zarówno natu
ry naukowej, jak też organizacyjnej. Dlatego też przy
końcu pierwszego dziesięciolecia swego istnienia Instytut
Geodezji i Kartografii stał się naprawdę placówką zdolną
do wykonywania zadań gospodarki narodowej i prowadzą
cą równolegle badania podstawowe. Jednocześnie zaś ka
dra Instytutu dostrzegała coraz lepiej swe niedostatki za
równo w pracy naukowej jak i postawie społecznej, co
pozwoliło na szukanie dalszych dróg rozwoju.
W pierwszym rzędzie drogi te prowadziły do coraz ści
ślejszego powiązania licznych prac Instytutu z potrzebami
przedsiębiorstw. Zastosowano nowe formy współpracy:
bezpośrednie zgłaszanie przez przedsiębiorstwa interesu
jących je zagadnień jako tematyki prac Instytutu, udział
Instytutu w realizacji planów postępu techniczno-ekono
micznego przedsiębiorstw, opieka patronacka ze strony In
stytutu przy wdrażaniu do produkcji nowych metod, tech
nologii czy instrumentów itp.
Oczywiście, obok tego rodzaju prac, mających bezpo
średni związek z wykonaniem przez przedsiębiorstwa ich
zadań produkcyjnych, Instytut jako jedyna tego rodzaju
placówka geodezyjna w kraju, prowadził nadal prace z za
kresu geodezji wyższej, mającej podstawowe znaczenie dla
pomiarów podstawowych.
Nie sposób jest w krótkim szkicu wymienić wszystkie
prace, prowadzone w Instytucie w ubiegłym okresie. Dla
scharakteryzowania jednak jego działalności wystarczy
wymienienie niektórych, najbardziej zasadniczych.
W dziedzinie astronomii geodezyjnej, grawimetrii i po
miarów podstawowych prace koncentrowały się na sta
łym podnoszeniu jakości i ilości danych, niezbędnych dla
coraz lepszego określenia sieci astronomiczno-geodezyjnej,
grawimetrycznej, niwelacji precyzyjnej itp. W latach
1955—59 przeprowadzono pod naukowym i organizacyjnym
kierownictwem Instytutu międzynarodową operację powią
zania astronomicznego podstawowych punktów sieci astronomiczno-geodezyjnych Polski i krajów sąsiednich drogą
wyznaczenia różnic długości astronomicznych. Od roku 1963
Obserwatorium w Borowej Górze uczestniczy w między
narodowej służbie czasu, wysyłając wyniki swych obser
wacji do centrów w Moskwie, Paryżu i Mizusawa, przy
czym trwają prace nad coraz lepszymi pod względem do
kładności i regularności obserwacjami. Rozpoczęto prace
w zakresie triangulacji satelitarnej. Założono podstawową
sieć grawimetryczną kraju, pomierzoną zarówno aparatem
wahadłowym, jak też grawimetrami oraz krajowy system
baz do cechowania grawimetrów, połączony z systemem
międzynarodowym dla ujednolicenia jednostki grawime
trycznej. Sieć ta stanowi oparcie dla wszelkich dalszych
prac grawimetrycznych. Rozwinięto prace nad kartografią
grawimetryczną dla celów geodezyjnych; opracowano rów
nież mapę odchyleń pionu i odstępów geoidy, co znakomi
cie ułatwia prace z zakresu triangulacji. Można stwier
dzić z całą odpowiedzialnością, że w dziedzinie tej Pol
ska znajduje się w czołówce światowej.
Podobnie duże uznanie wzbudzają prace z zakresu ba
dań ruchów pionowych skorupy ziemskiej metodami geo
dezyjnymi. Mamy tu do zanotowania zarówno badania na
obszarze całego kraju, uwieńczone coraz doskonalnej opra
cowywanymi mapami ruchów, jak też i studia na obsza
rach objętych eksploatacją górniczą. Obecnie opracowy
wana jest wspólna mapa Europy wschodniej, w której
to pracy Polska znajduje się na jednym z czołowych
miejsc. Związane z tymi pracami są studia średniego po

ziomu morza, prowadzone wspólnie z Zakładem Oceano
grafii PIHM.
Pionierski charakter w skali krajowej noszą prace z za
kresu magnetyzmu ziemskiego. Instytut założył sieć punk
tów wiekowych, stale utrzymywaną w aktualności. W
ostatnim stadium opracowania znajduje się komplet map
magnetycznych kraju, obejmujący dane wszystkich skła
dowych pola magnetycznego. We współpracy z Zakładem
Geofizyki PAN dokonano nawiązań pomiędzy obserwato
riami magnetycznymi Polski i krajów sąsiednich.
Na ukończeniu są prace, zmierzające w kierunku pod
niesienia dokładności i unowocześnienia zarówno sieci
astronomiczno-geodezyjnej jak i innych sieci triangulacyj
nych w kraju. Wypracowano nowe propozycje metod wy
znaczania azymutów astronomicznych i przeeksperymentowano je w praktyce w celu uzyskania lepszej dokładności
punktów Laplace’a. Zastosowano szeroko w produkcji dal
mierze świetlne i radiowe: we współpracy z odpowiedni
mi katedrami Politechniki Warszawskiej i zakładami pro
dukcyjnymi powstały polskie typy dalmierzy radiowych,
używane z doskonałymi wynikami. Trwają prace nad co
raz lepszym zbadaniem wpływów środowiskowych na wy
niki tych pomiarów oraz nad koncepcjami nowych instru
mentów, dostosowanych do specjalnych, wysoko dokładnych
pomiarów. Opracowane w Instytucie metody zakładania
sieci kątowo-liniowych zostały z powodzeniem zastosowa
ne w produkcji.
Opracowano również i zbadano pod względem nauko
wym metodę stosowania trójkątów zastępczych przy bu
dowie sieci astronomiczno-geodezyjnej, co w przypadku
posiadania dobrej sieci wypełniającej małotrójkątowej
przynosi duże korzyści ekonomiczne.
W r. 1962 podjęto, a następnie rozwinięto szeroko pra
ce w zakresie automatyzacji obliczeń. We współpracy
z Katedrą Maszyn Matematycznych Politechniki Warszaw
skiej zorganizowano w Instytucie Ośrodek Obliczeń, wy
posażony w elektroniczne maszyny cyfrowe. Była to ba
za, na której rozwinęły się dalsze ośrodki, działające obec
nie w przedsiębiorstwach. Ośrodek Instytutu, nastawiony
specjalnie na obliczenia geodezyjne, opracował pełne ze
stawy programów dla rozwiązywania rozmaitych zadań
geodezyjnych oraz wykonał wielkie prace wyrównania sie
ci triangulacyjnych i wiele innych. Owocem współpracy
z wymienioną wyżej Katedrą jest rodzina specjalistycz
nych maszyn cyfrowych GEO, wyposażonych w zasadni
cze oraz, w razie potrzeby, w specjalne programy, będące
owocem prac Instytutu. Trwają prace zarówno nad dal
szym rozwojem zastosowania tych maszyn, jak też w za
kresie automatyzacji kartowania. Po zbudowaniu pierw
szego koordynatografu automatycznego KART 1, Instytut
prowadzi prace nad rozwinięciem tej koncepcji w kierun
ku budowy bardziej uniwersalnego urządzenia, pozwala
jącego obok kartowania dowolnej sytuacji również i na re
jestrację danych z rysunku mapy drogą automatyczną.
Pewną zamkniętą całość stanowi zespół prac badaw
czych, eksperymentalnych i konstrukcyjnych w zakresie
metod pomiarów odkształceń zapór wodnych. Obok me
tod czysto geodezyjnych w okresie kilku lat opracowano
w Instytucie zestaw instrumentów dla wyznaczania tych
odkształceń, dążąc do automatyzacji prac kontrolnych,
i zainstalowano stosowne urządzenia na kilku zaporach,
gdzie pełnią z powodzeniem swoją służbę. Opracowano
również oryginalne urządzenia do wyznaczania odkształ
ceń torów w Wielliich suwnicach, trwają prace nad me
todami specjalnych pomiarów odkształceń różnych obiek
tów — te ostatnie w ścisłej współpracy z przedsiębior
stwami. W dziedzinie geodezji gospodarczej zanotować na
leży szereg prac dla potrzeb różnych resortów: przykła
dowo wymienię tu propozycje kartograficznego przedsta
wiania bilansu terenów uzbrojonych w miastach, analizę
współzależności pomiędzy dokładnością mapy a dokład
nością konturów klasyfikacyjnych i projektowania działek
przy pracach urządzeniowo rolnych itp. Rozwijane są pra
ce w kierunku opracowania właściwych ram technicznych
dla pomiarów realizacyjnych. Na uwagę zasługują rów
nież udane próby konstrukcji urządzenia noktowizyjnego
do teodolitu, pozwalającego na możliwości rozszerzenia za
kresu pomiaru kątów w nie sprzyjających dla normalnych
pomiarów warunkach.
Założone w latach 1957—59 fotogrametryczne pole do
świadczalne w terenie podgórskim na obszarze około
150 km2 przez wiele lat, dzięki bardzo dokładnej osnowie

geodezyjnej, pełniło rolę komparatora terenowego dla roz
maitego rodzaju opracowań fotogrametrycznych. Rozwój
prac fotogrametrycznych wymaga unowocześniania tego
pola — przykładem prac w tym kierunku jest dalsze zao
patrywanie go w specjalną osnowę dla badań opracowań
Wielkoskalowych na podstawie zdjęć ze śmigłowca. Do
tychczasowe wyniki badań w zakresie fotogrametrii po
zwoliły na realizację kilku prac badawczych z natych
miastowym przekazaniem wyników ich do wykorzystania;
przykładowo wymienić tu można opracowywane w róż
nych okresach czasu: metody triangulacji radialnej instru
mentalnej, kameralnego zagęszczania osnów geodezyjnych,
podniesienia dokładności identyfikacji punktów polowej
osnowy fotogrametrycznej, aktualizacji map topograficznych
itd. Doświadczenia w zakresie opracowywania map wielkoskalowych pozwoliły na wprowadzenie odpowiedniej
techniki w produkcji. Rozwijane są prace w zakresie ana
litycznych metod w opracowaniach fotogrametrycznych,
umożliwionych dzięki dysponowaniu elektroniczną tech
niką obliczeniową.
Oddzielnym zagadnieniem, podjętym w Instytucie i pro
wadzonym od kilku lat, jest opracowanie właściwych me
tod zastosowania fotogrametrii naziemnej dla potrzeb geo
dezji inżynieryjno-przemysłowej. Po przeprowadzeniu od
powiednich studiów i eksperymentów, wykorzystano wy
niki badań bezpośrednio w produkcji przy geodezyjnej
obsłudze kopalń odkrywkowych. Rozwijane są prace w
kierunku zastosowania metod fotogrametrycznych dla wy
znaczania odkształceń budynków i obiektów przemysło
wych.
Od roku 1956 Instytut prowadzi prace z zakresu karto
grafii. Rozwój ich jednak ze względu na braki w odpo
wiednim wyposażeniu w aparaturę oraz trudności loka
lowe jest stanowczo niezadowalający. I tu jednak ubiegły
okres przyniósł kilka opracowań, zastosowanych w produk
cji bądź stanowiących istotny dorobek naukowy. Jako
przykłady przytoczyć można opracowanie we współpracy
z Katedrą Kartografii Politechniki Warszawskiej i wyda
nie „Atlasu kartowania form rzeźby terenów Polski”, ba
danie i wdrożenie do produkcji metody wykonywania map
plastycznych, metody reprodukcji dokumentów kartogra
ficznych sposobem dyfuzyjnym, stosowania warstw gra
werskich do kreślenia map wraz z zestawami zaprojekto
wanych i wykonywanych w Instytucie przyrządów rytowniczych. Wykonano opracowania w zakresie naukowego
ujęcia zagadnienia generalizacji map, opracowano różne
mapy specjalne na zapotrzebowania zainteresowanych in
stytucji, wykonano badania i przedstawiono propozycje zna
ków umownych dla map Wielkoskalowych w dostosowa
niu do nowych technik kartograficznych, opracowano
i wdrożono do produkcji metodę warstwy zrywanej przy
gotowania map do reprodukcji itd.
Poza prowadzeniem prac naukowo-badawczych, stoso
wanych i wdrożeniowych, o których mowa była dotych
czas, Instytut ma powierzoną sobie działalność ogólnotech
niczną . Należy tu wspomnieć o pracach Branżowego
Ośrodka Informacji Technicznej i Ekonomicznej w zakre
sie geodezji i kartografii oraz Centralnego Branżowego
Ośrodka Normalizacji. Pierwszy z nich prowadzi Główną
Bibliotekę Geodezji i Kartografii, opracowuje bibliografię
krajową i międzynarodową współpracując w tym zakresie
z ośrodkami za granicą, prowadzi wydawanie publikacji
Instytutu („Prace Instytutu Geodezji i Kartografii”, „Biu
letyn IGiK”, „Przegląd Dokumentacyjny”, ,Rocznik Astro
nomiczny”, „Informator Branżowego Ośrodka” oraz ,,Express-informację”), prowadzi wymianę wydawnictw krajo
wą i zagraniczną, zbiera i rozprowadza informacje z dzie
dziny postępu technicznego i ekonomicznego.
Od r. 1961 cały Instytut pełni rolę ośrodka normalizacji.
Uzgadniane z Polskim Komitetem Normalizacyjnym pla
ny obejmują opracowywanie i ustalanie norm przedmioto
wych i pojęciowych w zakresie geodezji, kartografii oraz
sprzętu technicznego.
W ostatnim okresie Instytutowi poruczony został obo
wiązek zajęcia się typizacją produkowanych w kraju in
strumentów i sprzętu geodezyjnego oraz współpracy z in
stytucjami produkującymi, w zakresie dostosowania ty
pów produkcji do potrzeb odbiorców.
Prowadzenie prac naukowo-badawczych Instytutu odby
wa się w ubiegłym okresie według planu zatwierdzonego
przez Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Metodyka planowania z biegiem lat doskonaliła się coraz
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bardziej: plan ostatniego okresu 5-letniego 1966—1970
obejmował problematykę, uwzględniającą potrzeby całej
służby geodezyjnej w kraju i opracowany był w uzgodnie
niu z Komitetem Geodezji PAN, powołanym m. in. dla
koordynacji prac naukowo-badawczych.
W wyniku realizacji planów działalności powstało wie
le setek opracowań, artykułów, rozpraw, wskazówek dla
produkcji, dokumentacji konstrukcyjnych, zbudowanych
prototypów i krótkich serii przyrządów itp. Opracowania
publikowane były w wydawnictwach Instytutu bądź w
prasie fachowej, wiele pozostało nie opublikowanych ze
względu na swój charakter. Są one świadectwem doboru
naukowego Instytutu jako całości oraz jego poszczegól
nych pracowników; stanowią wyraźne szczeble w ich dro
dze naukowego rozwoju, a wiele z nich posłużyło jako ma
teriały do rozpraw doktorskich czy habilitacyjnych.
W ostatnim piętnastoleciu obok współpracy krajowej
z instytucjami o zbliżonym profilu działania rozwijała się
z powodzeniem współpraca naukowa międzynarodowa.
Współpraca ta przybiera różne formy: od czynnego udzia
łu pracowników Instytutu w międzynarodowych sympozjonach naukowych, wyrażającego się w przedstawianiu
wyników naszych prac w postaci referatów oraz udziału
w dyskusji — w ramach międzynarodowych organizacji,
jak: Międzynarodowa Asocjacja Geodezji, Międzynarodo
we Towarzystwo Fotogrametryczne, Międzynarodowa Aso
cjacja Kartograficzna, poprzez pracę w komisjach i gru
pach roboczych tych organizacji, współpracę z instytu
tami geodezyjnymi służb geodezyjnych krajów zaprzyjaź
nionych aż do wspólnego wykonywania określonych za
dań o szerokim zakresie — np.: wspólne opracowanie ma
py ruchów pionowych skorupy ziemskiej Europy wschod
niej. Ostatnie lata przyniosły nową formę współpracy mię
dzynarodowej: udział w realizacji określonych tematów
planu badań naukowych Komisji Akademii Nauk Krajów
Socjalistycznych „Planetarne Badania Geofizyczne”. Nale
ży nadmienić, że tematyka tych prac wiąże się zawsze
z potrzebami geodezji polskiej i tylko w tematach tego
rodzaju Instytut bierze udział.
W ostatnich kilku latach, zgodnie z wymaganiami go
spodarki narodowej położony został nacisk również na for
malną stronę dokumentowania oryginalnych opracowań
Instytutu. W wyniku tej akcji Instytut otrzymał 21 paten
tów oraz szereg wzorów użytkowych, dalszych 15 projek
tów wynalazczych jest zgłoszonych do opatentowania.
Koniec ćwierćwiecza działalności Instytutu zbiegł się
z ważnymi postanowieniami, dotyczącymi prowadzenia ba
dań naukowych w kraju. Jest to bardzo poważna, zasad
nicza dla dalszej działalności Instytutu sprawa, której ze
względu na jej decydujące znaczenie należy poświęcić nie
co uwagi.
Rola badań naukowych w rozwoju gospodarczym nasze
go kraju, w szczególności zaś przy przechodzeniu tej go
spodarki na nowoczesne, intensywne formy działania, zo
stała niedwuznacznie określona zarówno w tezach i uchwa
łach V Zjazdu PZPR jak też i uchwałach II Plenum Ko
mitetu Centralnego Partii. Uchwały te, nakładające obo
wiązek zwiększenia wydajności produkcji przede wszyst
kim przez stosowanie coraz bardziej nowoczesnych i ra
cjonalnych metod produkcyjnych, a dopiero na dalszych
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miejscach przez nowe inwestycje i zwiększenie zatrud
nienia, wskazały na rolę instytutów naukowo-badawczych
w budowie planów produkcyjnych na przyszły okres pię
ciolatki 1971—1975.
Konkretne formy, jak ma powstać plan rozwoju techni
ki, którego częścią jest plan badań naukowych, określa
odpowiednie Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nau
ki i Techniki. W realizacji tego zarządzenia Instytut two
rzy swój plan na okres 1971—75 w ścisłym powiązaniu
z potrzebami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
służb resortowych i przedsiębiorstw geodezyjnych. Potrze
by zaś te wypływają z zadań tych instytucji, wynikają
cych z założeń rozwoju gospodarki narodowej oraz z kon
centracji tych zadań.
Drugim punktem wyjścia dla planowania prac nauko
wo-badawczych Instytutu jest rozwój geodezji jako nauki
i techniki, co powoduje konieczność wyprzedzania bezpo
średnich potrzeb ze strony produkcji przez prace podsta
wowe i przygotowawcze.
Zestawiony w ten sposób projekt planu, skonfrontowa
ny z realnymi możliwościami finansowymi, kadrowymi
i inwestycyjnymi Instytutu, zostaje poddany dyskusji zain
teresowanych instytucji. Dopiero wtedy może być przed
stawiony do ostatecznego zatwierdzenia.
Nowością w formach działalności naszego Instytutu jest
to, że większość prac zgłaszanych do planu przez zainte
resowane instytucje a więżących się bezpośrednio z przy
spieszeniem i udoskonaleniem ich zadań produkcyjnych, bę
dzie przez te instytucje opłacana. W ten sposób są one do
datkowo zainteresowane w terminowym i właściwym roz
wiązaniu tematów, biorą udział w ocenie tego rozwiązania
i dążą do szybkiego wdrożenia wyników do produkcji.
Z drugiej zaś strony Instytut, przechodząc stopniowo na
formę rozrachunku gospodarczego w stosunku do tego ro
dzaju prac, czyni starania w kierunku polepszenia eko
nomiki wewnętrznej swej działalności oraz do jak naj
bardziej odpowiedniej dla produkcji formy realizacji po
szczególnych tematów.
Pomimo tego, że Instytut w 25 roku swego istnienia po
siada w dużej mierze odpowiednio przygotowaną kadrę
naukową i inżynieryjno-techniczną, istnieje niewątpliwie
konieczność dalszego doskonalenia tej kadry oraz dalszych
starań w jej doborze. Przed pracownikami Instytutu sta
wiane są, i słusznie, coraz nowe zadania, wymagające dla
swej realizacji specjalistów wysokiej klasy nie tylko od
strony kwalifikacji naukowych, ale również wartości spo
łecznych. Bezpośrednia współpraca z instytucjami produk
cyjnymi oraz z innymi placówkami naukowymi wymaga
specjalnej postawy, wyzbytej chęci stawiania na pierw
szym miejscu korzyści osobistych, wypływających zarów
no z pobudek materialnych jak też i źle pojętej ambicji.
Natomiast postawa ta powinna być nacechowana bezin
teresownością i ,otwartością w stosunku do potrzeb całej
geodezji i kartografii, całej gospodarki narodowej, całego
społeczeństwa.
Chcielibyśmy w Instytucie naszym jak najbardziej zbli
żać się do tej sylwetki nowoczesnego pracownika nauki.
Chcielibyśmy, aby w dalszych latach naszej działalności
Instytut Geodezji i Kartografii służył jak najlepiej celom,
dla których został powołany w służbie naszej Socjalistycz
nej Ojczyzny.

Prof, dr hab. CZESŁAW KAMELA

Osiągnięcia Wydziału Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej - w 25-Ieciu PRL
Już w parę miesięcy po oswobodzeniu przez wojska ra
dzieckie i polskie Lublina, kiedy jeszcze front był oddalo
ny o kilkadziesiąt kilometrów od tego miasta, grupa ludzi
zdających sobie sprawę z konieczności jak najszybszego
uruchomienia wyższej uczelni, która zasilałaby przerzedzo
ne przez wojnę i okupację szeregi polskich inżynierów, roz
poczęła pracę organizacyjną nad otworzeniem politechniki
w Lublinie. Ostatecznie przeważyła opinia, że należy wzno
wić działalność Politechniki Warszawskiej z tymczasową
siedzibą w Lublinie, ponieważ Warszawa była jeszcze w
strefie frontowej.
Pierwsze posiedzenie organizacyjne Politechniki Warszaw
skiej odbyło się 4 grudnia 1944 r. w lokalu Biura Planowa
nia i Odbudowy Polskiego Komitetu Wyzwolenia w Lubli
nie. Dzięki prof. Janowi Piotrowskiemu, który już w Lu
blinie opowiedział się za utworzeniem Wydziału Geodezyj
nego od razu w Warszawie, szybciej i łatwiej można było
zacząć pracę, początkowo w roku akademickim 1944/1945
w ramach oddziału geodezyjnego, który miał być kontynu
acją zbiorowego Wydziału Inżynierii. W okresie „lubelskim”
organizowania Politechniki Warszawskiej zostały reaktywo
wane 3 katedry, ale już w roku akademickim 1945/1946 w
Warszawie, dzięki staraniom rektora prof. Edwarda WarChalowskiego, wyodrębniony został samodzielny wydział
pod nazwą Wydziału Geodezyjnego z sześcioma katedrami,
a mianowicie:
1. Geodezji wyższej — pod kierownictwem prof. E. WarChalowskiego
2. Geodezji niższej — pod kierownictwem prof. J. Pio
trowskiego
3. Miernictwa stosowanego — pod kierownictwem prof.
Stanisława Kluźniaka
4. Fotogrametrii — pod kierownictwem prof. Br. Piątkiewicza
5. Astronomii praktycznej — pod kierownictwem prof.
Felicjana Kępińskiego
6. Urządzenia terenów rolnych i leśnych — pod kierow
nictwem prof. Wacława Nowaka.
Również w 1946 r. została przeniesiona z Wydziału Bu
downictwa Wodnego na Wydział Geodezyjny katedra Me
lioracji Rolnych — pod kierownictwem prof. Cz. Zakaszewskiego, zaś w 1949 r. utworzona została Katedra Glebo
znawstwa — pod kierownictwem prof. L. Staniewicza. W
1951 r. władze, uwzględniając specyfikę studiów geodezyj
nych, powołały na Wydziale Geodezyjnym Katedrę Mate
matyki Stosowanej — pod kierownictwem prof. P. Szy
mańskiego.
Z początkowych w roku akademickim 1945/1946 3 od
działów Wydziału Geodezyjnego, a mianowicie: pomiarów
podstawowych, miernictwa stosowanego i urządzeń rolnych,
w następstwie potrzeb na pokrycie wzrastającego zapo
trzebowania ilościowego na absolwentów oraz ze względu
na ścisłe powiązanie geodezji z kierunkiem rozwoju gospo
darki narodowej, a zwłaszcza z planowaniem gospodarczym
i jego realizacja w terenie — dopiero teraz w naszym kra
ju otworzyły się przed naukami geodezyjnymi perspekty
wy rozwoju.
Doprowadziło to do potrzeby reorganizacji wyższych stu
diów geodezyjnych w skali krajowej i potrzebę wyodręb
nienia 6 specjalności, a mianowicie: 1) geodezyjnych pomia
rów podstawowych. 2) kartografii, 3) fototcpografii, 4) geo
dezyjnych urządzeń terenów rolnych, 5) geodezji inżynieryjno-przemysłowej, 6) geodezji górniczej.
Spośród tych specjalności na Wydziale Geodezyjnym Po
litechniki Warszawskiej prowadzi się wszystkie, z wyjąt

Uzupełnieniem powyższej ¡reformy były zmiany strukturalno-organizacyjne Wydziału Geodezyjnego, przemianowa
nego w 1954 r. na Wydział Geodezji i Kartografii z wymie
nionymi niżej 12 katedrami (obejmującymi 20 zakładów),
z których pierwsze 5 miały charakter katedr specjalizu
jących, a mianowicie:
1. Geodezji Wyższej (z 3 zakładami)
2. Geodezyjnego Urządzenia Terenów Rolnych i Leś
nych (z 2 zakładami)
3. Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej
4- Fotogrametrii (z 2 zakładami)
5. Kartografii (z 4 zakładami)
6. Katedry Podstaw Geodezji
7. Katedra Geodezyjnych Pomiarów Szczegółowych
8. Katedra Rachunku Wyrównawczego i Obliczeń Geo
dezyjnych
9. Katedra Astronomii Geodezyjnej (z 2 zakładami)
10. Katedra Gleboznawstwa
11. Katedra Geometrii Wyższej
12. Katedra Melioracji Rolnych
W roku I960 Katedra Melioracji Rolnych została prze
niesiona na Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Obec
nie Wydział Geodezji i Kartografii posiada 11 katedr z 18
zakładami.
W latach 1945—1948 obowiązywał czas trwania studiów
4-letni, zaś od 1948 r. zorganizowano studia 2-stopniowe:
inżynierskie 3,5-letnie oraz magisterskie 5-letnie.
Od 1954 r. utworzono na Wydziale Geodezji i Kartografii
PV7 studia eksternistyczne.
Od 1968 r. przy Wydziale Geodezji i Kartografii PW ist
nieje samodzielny 4-letni inżynierski Oddział Poligrafii, zaś
od 1967 r. jest prowadzone prócz tego wieczorowe studium
zawodowe poligraficzne.
Obecnie, w związku ze zmianami organizacyjnymi w
szkolnictwie wyższym Wydział z katedr i zakładów ma
przejść na utworzenie 3—4 instytutów.
Rozwój Wydziału najlepiej obrazuje wzrost liczby szko
lonej młodzieży z 76 w 1945 r. do 660 w r. 1969 oraz około
340 na studiach zaocznych i eksternistycznych (nie licząc
tutaj poligrafii). Poza tym na Wydziale rozpoczęły się stu
dia doktoranckie oraz projektuje się uruchomienie kilku
studiów podyplomowych z geodezji inżynieryjno-przemysłowej i miejskiej, geodezji urządzeń rolnych oraz z naj
nowszych osiągnięć techniki-mechanizacji i automatyzacji
w geodezji.
Jeśli chodzi o wyposażenie Wydziału w instrumenty i la
boratoria, to w porównaniu z rokiem akademickim
1945/1946, kiedy to prawie nic nie było — obecnie Wydział
Geodezji i Kartografii PW został tak wyposażony w apa
raturę geodezyjną, fotogrametryczną, geodezyjno-astronomiczną, grawimetryczną oraz w laboratoria kartograficzne
i gleboznawcze, że może zabezpieczyć normalne potrzeby
dydaktyki, lecz nie może w pełni sprostać potrzebom ba
dań naukowych. I tak nadal odczuwa się dotkliwie brak
nowoczesnego sprzętu: fotogrametrycznego, metrologiczne
go (komparatorów), maszyny matematycznej, pewnych ty
pów nowoczesnych dalmierzy elektromagnetycznych, nowo
cześniejszych grawimetrów itd.
Odczuwa się dotkliwie brak odpowiednich pomieszczeń
na laboratoria i pracownie naukowe. Nie zrealizowano do
tąd zamierzonych już dawno inwestycji budowlanych nad
budowy nad Kwesturą, w gmachu głównym Politechniki

kiem geodezji górniczej.

na pomieszczenia dla Wydziału Geodezji i Kartografii PW.
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Bardzo wolno posuwa się rozbudowa Obserwatorium As
tronomicznego w Jozefoslawiu, jak również i Ośrodka
Szkoleniowego (poligonu geodezyjnego) w Grybowie.
Mimo tych trudności Wydział dostarczył gospodarce na
rodowej wysoko kwalifikowanych fachowców magistrów
inżynierów geodetów oraz inżynierów geodetów. Można
śmiało powiedzieć, że nie ma takiej komórki geodezyjnej
w kraju, gdzie nie pracowaliby nasi wychowankowie. Wie
lu z nich zajęło wysokie stanowiska w administracji geo
dezyjnej, w przedsiębiorstwach geodezyjnych, instytutach
naukowych i w szkolnictwie geodezyjnym tak wyższym
jak i średnim.
W okresie lat 1945—1969 tytuł mgr inż. geodety uzys
kało na Politechnice Warszawskiej 1400 osób, w tym 368
kobiet, ponadto w latach 1951—1960 tytuł inżyniera geode
ty uzyskało 441 osób, w tym 114 kobiet.
Poza tym na Studium Zaocznym, w okresie 1960—1969
uzyskało dyplom inżyniera geodety około 300 osób.
Mimo że w okresie 1960—1967 Studium Zaoczne Geode
zji należało do Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, cały per
sonel dydaktyczny tego studium składał się z pracowni
ków naszego Wydziału, i to należy zaliczyć do osiągnięć
Wydziału Geodezji i Kartografii. Wielkim osiągnięciem
Wydziału jest przeprowadzenie w latach 1945—1969 — 74
przewodów doktorskich i 14 przewodów habilitacyjnych.
Przewody doktorskie
Lp.
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Imię i nazwisko

Stefan Hausbrandt
Stanisław Pawłowski
Wiesław Opalski
Franciszek Biernacki
Henrvk Leśniok
Julian Szczęsław Radecki
Zbigniew Czerski
Tadeusz KIuss
Tadeusz Lazzarini
Wacław Grądzki
Ryszard Koronowski
Witold Senisson
Jerzy Bokun
Mieczysław Lipiński
Stefan Szancer
Zbigniew Ząbek
Ludoslaw Cichowicz
Jerzy Gazdzicki
Jan Panasiuk
Sylwia Glidman
Romuald Wielądek
Weneda Dobaczewska
Andrzej Hermanowski
Ireneusz Pawłowicz

Rok

I Lp.

1948
1948
1948
1949
1949
1949
1950
1950
1951
1957
1960
1960
1960
1960
1961
1961
1961
1961
1962
1962
1962
1962
1963
1963

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

!
¡
i

,

Imię i nazwisko
Zbigniew Stańczyk
Janusz Gołaski
Tadeusz Wyrzykowski
Wojciech Janusz
Zdzisław Adamczewski
Edmund Bilski
Edmund Pluciński
Stanisław Trautsolt
Józef Cieślak
Leopold Pieczyński
Janusz Śledziński
Jerzy Fellmann
Henryk Dunaj
Bogusław Gdowski
Krystyna Kamińska
Marian Pękalski
Stefan Przewłocki
Jerzy Ząbek
Janusz Wapiński
Włodzimierz Baran
Kazimierz Bramorski
Tadeusz Chojnicki
Józef Czichoń
Magdalena Dukwicz-Latka

Rok

1963
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1966
1966
1966
1966
1966

Lp.
49
40
51
52
53
54
55
56
57
58
59
50

Imię i nazwisko
Michał Gałda
Aleksander Skórczyński
Andrzej Hopfer
Jan Kazimierz Łatka
Andrzej Majde
Aniela Makowska
Andrzej Makowski
Janusz Martusewicz
Kazimierz Michalik
Krystyna Podlacba
Wojciech Pachelski
Kazimierz Sawicki

Rok

lP-

1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1967
1967
1967

61
62
63
64
65
66
67
68
69
60
71
72

Imię i nazwisko

Rok

Tadeusz Wyrzykowski
Adam Linsenbarth
Andrzej Marks
Juliusz Milewski
Edward Kujawski
Leon Kwaśnik
Leonard Pęczek
Bernard Wahl
Bronisław Ciesielski ■
Władysław Pruszczyk
Kazimierz Borkowski
Nguyen Dinh Noan

1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1969
1969
1969
1969

Przewody habilitacyjne

Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Imię i nazwisko
Czesław Kamela
Zbigniew Czerski
Ryszard Koronowski
Jan Wereszczyriski
Anna Łoś
Julian Radecki
Józef Wędzony

Rok

Lp.

1969
1961
1961
1963
1963
1963
1965

8
9
10
11
12
13
14

Imię i nazwisko
Ludoslaw Cichowicz
Jerzy Gazdzicki
Zbigniew Sitek
Zbigniew Ząbek
W’eneda Dobaczewska
Andrzej Hermanowski
Edmund Bilski

Rok

1966
1966
1966
1966
1967
1967
1969

A więc w okresie 25-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej nasz Wydział wykształcił dla gospodarki narodowej
około 2200 wykwalifikowanych specjalistów oraz liczną
kadrę naukową.
Na Wydziale Geodezji i Kartografii istnieje ścisła łącz
ność dydaktyki z wychowaniem młodzieży i aktywny
udział grona nauczającego w procesie wychowawczym. Po
magają w tym dobrze działające wydziałowe organizacje
młodzieżowe: Zrzeszenie Studentów Polskich, Związek
Młodzieży Socjalistycznej, Związek Młodzieży Wiejskiej
oraz Koło Geodetów Studentów PW. Aktywiści tych orga
nizacji dbają o życie kulturalne na Wydziale i w domach
akademickich, tworząc zespoły mające na celu wspólną
naukę i biorąc udział w wielu poważnych akcjach kierow
nictwa Wydziału, organizują również imprezy kulturalno-oświatowe, i sportowe podczas praktyk uczelnianych w
terenie. Współpraca między kierownictwem Wydziału i or
ganizacjami młodzieżowymi układa się już od szeregu lat
na podstawie wzajemnego zaufania i dążenia do wspól
nego celu — dostarczenia krajowi pełnowartościowych fa
chowców i obywateli. Jeśli chodzi o prace naukowe Wy
działu, to rozwijały się one stopniowo w miarę wzrostu
zadań stawianych przez produkcję geodezyjną, rozwoju
zainteresowań osobistych pracówników oraz nabywania
doświadczenia w planowaniu badań naukowych.

WENEDA Dobaczewska

Dorobek Polskiej Akademii Hauk w dziedzinie geodezji satelitarnej
W 1965 r. utworzona została w Polskiej Akademii Nauk
(PAN) geodezyjna placów’ka naukowa: Dział Geodezji Pla
netarnej, dawniej Dział Geodezji Wyższej i Astronomii
Geodezyjnej w Zakładzie Geofizyki. Powstała ona w wy
niku wieloletnich starań Komitetu Geodezji PAN i całe
go geodezyjnego środowiska naukowego. Z utworzeniem
tej placówki wiązano duże nadzieje, a zadania, jakie po
stawiono przed nią, związane były z podstawowymi kom
pleksowymi badaniami geodezyjnymi w skali całej Zie
mi, w ujęciu Ziemi jako planety. Zagadnienia te, dzięki
geodezji satelitarnej przeżywają obecnie dynamiczny roz
wój.
Są to zagadnienia najnowsze i przyszłościowe geodezji
wyższej — geodezji planetarnej. Zagadnienia ściśle zwią
zane ze współczesnymi problemami planetarnej geofizyki,

daniem przestrzeni kosmicznej. Problemy tu przedstawio
ne stały się w ostatnich czasach bardzo aktualne w związ
ku z wystrzeleniem przez Związek Radziecki w 1957 r.
pierwszego satelity Ziemi i szerokim rozwojem badań nau
kowych, wykorzystujących optyczne, radiowe i laserowe
obserwacje sztucznych satelitów Ziemi i Księżyca. Należy
pokreślić, że naukowcy, już od początku ery satelitarnej,
bo zupełnie śmiało można ten okres tak nazwać, stwier
dzili duże możliwości wykorzystania obserwacji satelitar
nych w geodezji.
Chcąc więc omawiać działalność i dorobek placówki
PAN, to znaczy Działu Geodezji Planetarnej, należy się
cofnąć do 1957 r., kiedy to rozpoczęto w Polsce z inicja
tywy PAN badania naukowe przy zastosowaniu sztucznych
satelitów Ziemi. Koordynacją tych badań zajmowała się

astronomii układu słonecznego, mechaniki nieba oraz ba«

PAN,
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Międzynarodowej

Współpracy Geofizycznej, a następnie przez powołaną do
tego celu „Grupę Współdziałania — Badania naukowe za
pomocą sztucznych satelitów Ziemi”, skupiającą kilka ośrod
ków i stacji satelitarnych w kraju.
Badaniami satelitarnymi w zakresie geodezji, w ramach
tej grupy, zajmowały się następujące ośrodki: Obserwa
torium Astronomiczne Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, Katedra Astronomii Geodezyjnej PW, Kate
dra Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych AGH w
Krakowie oraz Katedra Geodezji WSR w Olsztynie. Z chwi
lą powalania placówki geodezyjnej w PAN, główny nurt
badań został włączony do planowych prac tej ostatniej.
Zadania „Grupy Współdziałania” obejmowały inicjowa
nie, organizowanie i koordynowanie prac naukowych w
ośrodkach krajowych oraz organizowanie sieci stacji obser
wacji SSZ, udział w programach obserwacyjnych i bada
niach prowadzonych w ramach „Wielostronnej Współpracy
Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych”. Głównym ini
cjatorem tych prac w Polsce i przewodniczącym „Grupy
Współdziałania”, od jej powołania aż do chwili śmierci,
był doc. dr Ludoslaw Cichowncz. Dzięki jego energii
i wielkiemu zapałowi powstała w Polsce tak liczna gru
pa osób, które stanęły w rówmym szeregu wraz z naukow
cami innych państw do tej pionierskiej pracy.
W końcu 1957 r., prawne równocześnie z siecią radziec
kich stacji optycznych obserwacji SSZ, powstała sieć st≡f^∙
cji satelitarnych w krajach socjalistycznych. W Polsce by
ło wtedy już 5 stacji. W 1959 r. liczba ta wzrosła do 12
(numery COSPAR stacji zawierają się od 1151 do 1162).
Pierwsze obserwacje prowadzone były dla celów służby
efemerydainej oraz badania i rozwijania teorii ruchu
sztucznych obiektów kosmicznych. W latach następnych,
od 1963 r., liczba stacji uczestniczących w obserwacjach
zmniejszyła się do 8, a od 1967 r. czynnych jest 6 stacji.
Są to: Obserwatorium w’ Poznaniu, ASS w Borowcu, WSR
w Olsztynie, WAT w Warszawie, Obserwatorium w Jbzefosławiu, Obserwatorium UW. Stacje te realizują obecnie
konkretne programy naukowe w ramach współpracy nau
kowej z innymi krajami, zwracając szczególną uwagę na
jakość i precyzję obserwacji. Stacje w Poznaniu, Borow
cu i Jozefoslawiu wyposażone są w fotograficzne kame
ry satelitarne, umożliwiające uczestniczenie w programach
geodezyjnych, a także — wykonywanie prac naukowych
związanych z badaniem błędów instrumentalnych i wpły
wu czynników fizycznych na dokładność współrzędnych toPocentrycznych satelity.
Zespół pracowników Obserwatorium Astronomicznego w
Poznaniu, pod kierownictwem doc. dra H. Hurnika, pra
cuje już od wielu lat nad konstrukcją polskiej fotogra

ficznej kamery satelitarnej. Pierwsze dwa egzemplarze
tych kamer (o długości ogniskowej 30 cm), już od 1963 r.
uczestniczą w obserwacjach, następna to kamera PO-2 —
o długości ogniskowej 1 metr. Może ona uczestniczyć w
precyzyjnych obserwacjach satelitów balonowych.
Jak już wspomniano, Dział Geodezji Planetarnej utwo
rzony został w Zakładzie Geofizyki PAN w 1965 r. Skła
da się on z pracowni warszawskich oraz Pracowni Astro
nomicznej Stacji Szerokościowej w Borowcu (poprzednio
należącej do Zakładu Astronomii PAN). W planach dzia
łalności naukowej tej placówki wyróżniono 3 kierunki:
geodezji satelitarnej, astronomii geodezyjnej i geodezji fi
zycznej. Z uwagi na szeroki zakres każdego z tych kie
runków prowadzone badania ograniczono do wybranych
zagadnień, wewnątrz każdego z nich. Dla każdego z tych
kierunków istnieje lub jest w stadium organizacji pla
cówka obserwacyjna. W Borowcu czynne jest, już od
1957 r., obserwatorium, które prowadzi regularne obserwa
cje związane ze służbą szerokości geograficznej, a w. trak
cie organizacji jest stacja satelitarna, mająca uczestniczyć
w międzynarodowych programach obserwacji SSZ dla ce
lów geodezji. W Książu organizowana jest jedyna w Pols
ce stacja badania pływów skorupy ziemskiej.
Cztery lata pracy, to okres — jak na placówkę nauko
wą — bardzo krótki. Wiadomo bowiem, że każda nowo
utworzona placówka wymaga pewnego czasu, aby można
było ocenić jej dorobek naukowy. Tym niemniej ilość
prac ogłoszonych drukiem przez jej pracowników w tym
okresie czasu, a także liczba uzyskanych stopni nauko
wych mogą świadczyć o sporym dorobku tej placówki.
Profil naukowy Działu został tak ustawiony, że nieomal
wszystkie problemy wchodzące do planu działalności nau
kowej stanowią przedmiot współpracy naukowej z zagra
nicą bądź w ramach „Wielostronnej Współpracy Akademii
Nauk Krajów Socjalistycznych”, bądź w ramach między
narodowych unii naukowych, bądź też w ramach współ
pracy dwustronnej. Współpraca ta obejmuje 7 organizacji
międzynarodowych oraz 12 zagranicznych placówek nauko
wych. Oprócz prowadzonych prac naukowych i obserwa
cyjnych skoncentrowana została tu także działalność orga
nizacyjna, związana ze współpracą międzynarodową w za
kresie badania przestrzeni kosmicznej i w dziedzinie geo
dezji satelitarnej, przy czym współpraca międzynarodowa
w tej dziedzinie prowadzona jest pod przewodnictwem
Polskiej Akademii Nauk. Działają tu dwie podkomisje:
Geodezji Satelitarnej we „Współpracy Wielostronnej Aka
demii Nauk Krajów Socjalistycznych” oraz „Wschodnio
europejska Podkomisja Satelitarna” w Międzynarodowej
Asocjacji Geodezyjnej.

Płk mgr inż, HENRYK STASIEWICZ

Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne katedr geodezyjnych
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
W roku 1957, w istniejącej już wcześniej Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, po
wołano specjalność „geodezja wojskowa”, tworząc pod
kierownictwem płka prof. B. Dzikiewicza, Katedrę Geo
dezji i Topografii o trzech zakładach: geodezji, topogra
fii oraz fotogrametrii. W trzy lata później została utwo
rzona Katedra Geodezji Wyższej i Astronomii, na której
czele stanął doc. W. Szpunar.
Przed nieliczną początkowo grupą pracowników nauki
stanął olbrzymi problem redakcji, a następnie stałej aktua
lizacji programów szkoleniowych, wdrożenia się i prowa
dzenia zajęć dydaktycznych, prowadzenia pracy wycho
wawczej, a także prac związanych z administracją i or

ganizacją zaplecza szkoleniowego, przy czym wszystko to
wykonywane było przy pełnym, własnym obciążeniu dy
daktycznym.
W tych trudnych i pracowitych latach z pomocą przy
szli nam pracownicy naukowi Wydziału Geodezji i Karto
grafii Politechniki Warszawskiej. Również kierownictwo
Służby Topograficznej WP okazało nam wydatną pomoc,
przekazując do dyspozycji katedr znaczne ilości sprzętu
pomiarowego oraz umożliwiając kilku swoim oficerom pro
wadzenie zajęć ze słuchaczami WAT.
Po kilku latach kadra nasza na tyle okrzepła, że mo
gliśmy podjąć się prowadzenia zajęć na studium wojsko
wym Politechniki Warsząwskiej z fotogrametrii, topogra-
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fii, a nawet wybranych tematów z geodezji wyższej i astro
nomii oraz ćwiczeń polowych z topografii, a płk prof. B.
Dzikiewicz został kierownikiem Zakładu Topografii w Ka
tedrze Fotogrametrii Politechniki Warszawskiej.
Poważnym problemem było zaopatrzenie słuchaczy w
odpowiadające programowi skrypty i podręczniki oraz za
pewnienie właściwego instrumentarium dla prowadzenia
ćwiczeń.
Trudności te zostały częściowo pokonane dzięki nawią
zaniu ścisłych kontaktów z Wydziałem Geodezji i Karto
grafii Politechniki Warszawskiej, gdzie korzystano nie tyl
ko ze sprzętu pomiarowo-kontrolnego, z bogatej bazy labo
ratoryjnej, ale również z fachowej pomocy pracowników
naukowych, którzy wiele pracy włożyli w nauczanie i przy
gotowanie zawodowe naszych słuchaczy.
W krótkim czasie nasze gabinety i laboratoria zostały
wyposażone w sprzęt pomiarowy, zapewniający pełne za
bezpieczenie ćwiczeń i praktyk polowych z geodezji I i II,
topografii i fotogrametrii, a następnie geodezji wyższej
i astronomii. Obok starych typów przyrządów pozyskaliś
my najnowsze instrumenty, oparte o ostatnie zdobycze
techniki.
Dzięki właściwym metodom dydaktycznym, przy czym
na szczególne podkreślenie zasługuje tu sposób i organi
zacja praktyk polowych oraz dobór tematów prac dyplo
mowych, katedry mogą wykazać się poważnymi osiągnię
ciami, wyrazem których była bardzo wysoka sprawność
studiów i wysokie oceny końcowe, uzyskane przez absol
wentów specjalności geodezyjnej. Sprawność studiów dzien
nych kształtuje się w granicach 90fl∕o, a średnia ocena koń
cowa każdego rocznika oscylowała w pobliżu oceny „do
brze”. Sprawność studiów zaocznych wynosi około 68fl∕o,
'a średnia ocena końcowa podobna jest do oceny studiów
dziennych (normalnych).
Większość praktyk polowych z geodezji niższej, topogra
fii i fotogrametrii miała charakter produkcyjny, co po
wodowało, że słuchacze sumienniej wykonywali swoje pra
ce, a przez to lepiej poznawali przedmiot i narzędzia pra
cy, metody i organizację pracy oraz powiększali własne
umiejętności wykonawcze.
W ramach prac polowych wykonano plany Sytuacyjnowysokościowe w skalach 1 : 1000, względnie 1 :2000 dla
23 obiektów, o łącznej powierzchni około 700 ha oraz 4
arkusze zdjęć topograficznych w skali 1 : 10 000. Założono
wspólnie z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki
Warszawskiej fotogrametryczne pole doświadczalne „Ol
sztyn” oraz wykonano inne prace. Wartość tych prac, wy
konanych w ramach ćwiczeń polowych w okresie 12 lat ist
nienia Katedry Geodezji i Topografii, została oszacowa
na na około 2 100 000 złotych.
Również tematy prac dyplomowych były dobierane pod
kątem możliwości ich praktycznego lub naukowo-badaw
czego wykorzystania. W wyniku takiego ustawienia tema
tyki prac, obok korzyści odniesionych przez samych słu
chaczy, poważne oszczędności wyrażające się kwotą ponad
1 200 000 złotych uzyskała gospodarka narodowa.
W ramach prac dyplomowych wykonano między inny
mi: 7 planów sytuacyjno-wysokościowych o pow. około
300 ha w skali 1 : 500—1 : 1000; około 450 w skali 1 : 2000
i 1000 ha w skali 1 : 5000. Dwie ostatnie pozycje związane
są z Ziemią Nowosądecką, której dynamiczny rozwój i za
gospodarowanie przestrzenne wymaga podkładów geodezyj
nych. Opracowano wybrane tereny w miejscowościach:
Złockie, Szczawnik, Piwniczna i Wierchomla.
W 1964 r. została utworzona przy Katedrze Stacja
nr 1159 Obserwacji Sztucznych Satelitów Ziemi.
Po rozwiązaniu głównych problemów dydaktycznych
przystąpiono do opracowania skryptów i podręczników
oraz zajęto się pracami naukowo-badawczymi, o prowa
dzeniu których wcześniej nie mogło być mowy.
Oto główne tematy prac naukowo-badawczych:
— wyrównanie dużych sieci geodezyjnych,
— szybkie zakładanie osnów geodezyjnych,
— zastosowanie promieni podczerwonych w geodezyjnych
przyrządach pomiarowych,
— wykorzystanie autografów do opracowania zdjęć
o zmiennej ogniskowej,
— zastosowanie techniki laserowej do pomiarów odleg
łości,
— opracowanie i wykorzystanie kamery o krótkiej ogni
skowej do opracowań Wielkoskalowych,
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— opracowanie map terenów o niewielkiej deniwelacji
metodami stereofoto.
Kilka z wymienionych tematów zostało już opracowa
ne w postaci 5 rozpraw doktorskich, pozostałe stanowią
problem badań. Ostatnio podjęto opracowanie dwu dalszych
prac naukowo-badawczych, dotyczących problemu auto
matyzacji prac geodezyjnych:
1) automatyzacja niwelacji przy mechanicznym podbi
janiu torów kolejowych,
2) automatyczna niwelacja dróg i lotnisk dla celów pro
jektowych.
W ramach prac naukowo-badawczych opracowano profilograf — urządzenie do automatycznego wyznaczania nie
równości nawierzchni dróg, które ze względu na swoje wa
lory, na zlecenie Centralnego Ośrodka Badania i Rozwoju
Techniki Drogowej zostaje wprowadzone do seryjnej pro
dukcji.
Opracowano szereg publikacji, z których 5 było wygło
szonych na konferencjach naukowych, a kilkadziesiąt zo
stało opublikowanych w różnych czasopismach naukowotechnicznych.
Opracowano podręcznik „Topografia” oraz następujące
skrypty: Podstawy geodezji — Część I”, Geodezja dla
wojsk inżynieryjnych”, „Fotogrametria — część 1, 2 i 3.
„Zasady redagowania map geograficznych”, „Teoria błę
dów pomiarów inżynieryjnych”.
Poza tym podręcznik płk prof. B. Dzikiewicza „Astro
nomia praktyczna” został wydany w języku angielskim.
Katedry notują dość znaczny dorobek Tacjonalizatorsko-Wynalazczy. Przedstawione pomysły zrodziły się we
współpracy z wojskiem w wyniku bezpośredniej, prak
tycznej pracy danym sprzętem.
Opracowano szereg wniosków racjonalizatorskich i wy
nalazczych, z których nakłuwacz do zdjęć pomiarowych
jest już opatentowany, a w dwu przypadkach złożono za
strzeżenia patentowe dotyczące składanego przenośnego
sygnału geodezyjnego oraz profilometru. Ten ostatni wzbu
dził duże zainteresowanie nie tylko w kręgu geodetów, ale
i wszędzie tam, gdzie chodzi o wyznaczenie widoczności
między punktami na podstawie mapy.
Oto wykaz przyjętych wniosków racjonalizatorskich:
— przyrząd do mechanicznego rozwiązywania podstawo
wych zadań trygonometrycznych,
— uniwersalny przyrząd do mechanicznego określania
współrzędnych prostokątnych i biegunowych,
— przyrząd do mechanicznego określania współrzędnych
prostokątnych, wcinanych wstecz,
— nanośnik dwubiegunowy do przenoszenia obiektów ze
zdjęcia lotniczego na mapę,
— modyfikacja kręgu artyleryjskiego AK-3 oraz
— dodatkowe urządzenie w profilografie hydrostatycz
nym.
Do pomysłów wynalazczych należy zaliczyć również za
stosowanie do optycznych przyrządów geodezyjnych elek
tronowego przetwornika obrazu, co pozwoliło na obserwa
cję w zakresie fal podczerwonych oraz opracowanie ka
mery o krótkiej ogniskowej. Kamera ta może być wmon
towana do każdego teodolitu i może być wykorzystywana
nie tylko do opracowań geodezyjnych, ale również kon
trolno-pomiarowych, architektonicznych, geologicznych i in
nych, wszędzie tam, gdzie konieczne jest szybkie utrwa
lenie stanu faktycznego.
Obok znacznych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych
i pewnego dorobku naukowego, katedry mogą poszczycić
się bogatym dorobkiem społeczno-politycznym.
Pracownicy obu katedr są aktywnymi członkami Sto
warzyszenia Geodetów Polskich, biorą czynny udział nie
tylko w pracy Koła SGP, które powstało równocześnie
z powołaniem Katedry, ale uczestniczą również w pra
cach różnych władz i organów SGP. Działają oni również
i w innych organizacjach i instytucjach społecznych.
Przedstawiony — niezupełny przecież — dorobek został
osiągnięty w stosunkowo bardzo krótkim okresie czasu, bo
zaledwie w ciągu niecałych 12 lat działania Katedry Geo
dezji i Topografii i 7 lat Katedry Geodezji Wyższej
i Astronomii.

Prof, dr inż. ZYGMUNT KOWALCZYK

Osiągnięcia katedr geodezyjnych
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Geodezji Górniczej AGH powstał w 1951 r.
z połączenia katedr geodezyjnych Oddziału Miernictwa
Górniczego, ówczesnego Wydziału Geologiczno-Miernicze
go AGH z katedrami geodezyjnymi Wydziału Inżynierii —
Wydziałów Politechnicznych przy AGH. Wydziały Poli
techniczne przy AGH stały się w tymże roku samodzielną
uczelnią — Politechniką Krakowską.
Wydział Geodezji Górniczej AGH posiada dwie specjal
ności: geodezji górniczej i geodezji inżynieryjno-przemysłowej z 13 zakładami, w tym następującymi 10 zakładami
geodezyjnymi i pokrewnymi: geodezji górniczej, gospodar
ki złożem, szkód górniczych, fotogrametrii, geodezji, geo
dezji przemysłowej, Instrumentoznawstwa geodezyjnego,
geodezji wyższej, obliczeń geodezyjnych, automatyzacji ra
chunków.
W 1969 r. Wydział Geodezji Górniczej AGH otrzymał
nową strukturę organizacyjną i posiada obecnie dwa insty
tuty, a mianowicie: Instytut Ochrony Powierzchni Górni
czej i Instytut Geodezji.
Skład kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału na 15.VIII.
1969 r. był następujący: 2 profesorów zwyczajnych, 5 pro
fesorów nadzwyczajnych i 8 docentów, w tym 6 wycho
wanków Wydziału Geodezji Górniczej ÀGH. Katedry Wy
działu Geodezji Górniczej AGH zlokalizowane są w pawi
lonie geodezyjnym, zaprojektowanym ściśle według wytycz
nych pracowników naukowych wydziału, w którym prócz
poszczególnych zakładów naukowych znajdują się pracownie
specjalistyczne: Stacja Obserwacji SSZ, dwukondygnacyjna
sala ćwiczeń geodezyjnych, szyb doświadczalny, komparatorium, kopuła astronomiczna, instrumentarium wydziało
we; pracownie: topograficzna, instrumentalna, fotograme
tryczna, służby czasu, maszyn liczących; warsztat mechaniczno-optyczny i inne.
Badania naukowe katedr Wydziału prowadzone są za
równo w geodezyjnej problematyce podstawowej, jak i wy
nikającej z potrzeb przemysłu górniczo-hutniczego i che
micznego. Poniżej podano najciekawsze z badań, wykona
ne przez pracowników naukowych Wydziału:
— Badania w zakresie metod obliczeń w zastosowaniu
rachunku krakowianowego w geodezji. W wyniku tych
badań powstała algebra ciągów wielowymiarowych (T.
Kochmański).
— Opracowanie metody obliczania sieci trygonome
trycznych na podstawie wyników obserwacji synchronicz
nych SSZ (S. Milbert).
— Prowadzone są badania nad obliczaniem triangulacji
z obserwacji niesynchronicznych (S. Milbert).
— Przeprowadzono badania zastosowania samolotu dla
zakładania sieci triangulacyjnych (St. Eoczar).
Do grupy tych ostatnich badań należy zaliczyć badania
górnych warstw atmosfery za pomocą obserwacji ruchów
SSZ (W. Góral).
— Badania nad metodą pomiarów i udoskonaleniem
aparatury do pomiarów baz drutami (prowadził i prowa
dzi nadal — J. Niewiara).
— Prowadzone badania współczesnych tektonicznych ru
chów pionowych skorupy ziemskiej na terenie Górnego
i Dolnego Śląska są związane z problematyką ruchów po
wierzchni na terenach górniczych (Z. Kowalczyk).
Szczególnie Intensjnvne badania metodami geodezyjnymi
prowadzane są odnośnie do wpływu eksploatacji górniczej
na powierzchnię górotwór i obiekty powierzchniowe i po
dziemne (wszystkie zakłady Wydziału).
— Opracowano modele sieci trj,gonometrycznych dla
określenia bezwzględnych przesunięć punktów obserwacyj
nych (Z. Kovzalczyk, A. Płatek).
— Opracowano metody pomiarów dalmierzami elektro
magnetycznymi w sieciach trygonometrycznych powierzch
niowych (Μ. Odlanicki, S. Latoś).

— Opracowano metody pomiarów podstawowych sieci
trygonometrycznych podziemnych dalmierzami elektroma
gnetycznymi (Z. Kowalczyk).
— Badania nad wpływem atmosfery kopalnianej na do
kładność pomiarów odległości w kopalniach dalmierzami
elektromagnetycznymi (prowadził i nadal prowadzi — A.
Jarzjrmowski).
— Opracowano aparaturę w zastosowaniu pionu drążko
wego dla precyzyjnego pomiaru zmian odległości na te
renach górniczych (T. Gomoliszewski).
— Badania nad przydatnością i dokładnoścą w wa
runkach atmosfery kopalnianej dalmierzy dwuobrazowych
dla celów geodezji górniczej (Z. Machowski).
— Dla obserwacji wysokościowych w kopalniach skon
struowano niwelator hydrostatyczny ze zdalnym impulso
wym odczytem (J. Wędzony); niwelator drążowy (Z. Ko
walczyk) i ustalono zakres możliwości stosowania mikrobarometrów (R. Machowska).
— Opracowano dwie nowe metody określania przewidy
wanych wielkości (wskaźniki) wpływów eksploatacji gór
niczej na powierzchnię (T. Kochmański, Z. Kowalczyk). Dla
metody T. Kochmańskiego bardzo praktyczne nomogramy
opracował W. Batkiewicz, a analizę dokładności metody Z.
Kowalczyka przeprowadził J. Siembab.
— Dla automatycznego wyznaczania wskaźników od
kształceń powierzchni na skutek eksploatacji górniczej
został opracowany analog fotoelektryczny (K. Greń).
— W oparciu o wykonywane od kilkunastu lat obser
wacje geodezyjne zmian odkształceń powierzchni i góro
tworu, opracowano metody interpretacji wpływu eksploa
tacji górniczej różnych rodzajów złóż na powierzchnię i jej
obiekty przemysłowe i budowle (T. Kochmański, Z. Ko
walczyk, Μ. Milewski, W. Batkiewicz).
Równie cenne osiągnięcia naukowe stanowią prace do
tyczące orientacji kopalń. Opracowano analityczną meto
dę orientacji kopalń eliminującą pionowanie (Z. Kowal
czyk); metodę orientacji Wieloszybowej, opartą o pomiarjliniowe w zastosowaniu dalmierzy elektromagnetycznych
(Z. Kowalczyk); przeprowadzono badania nad kształtem fi
gur nawiązania i ustalono kryteria doboru optymalnych
figur nawiązania (Μ. Milewski); przeprowadzono badania
nad zachowaniem się pionu w szybie (A. Chrzanowski)
i ustalono zasady optymalnego wykorzystania giroteodolitów w orientacji kopalń (Μ. Milewski, B. Machowska, A.
Dzierżęga).
Zostały podjęte prace badawcze dla wykorzystania metod
fotogrametrycznych w geologii, górnictwie podziemnym
i odkrywkowym. Opracowano metodę fotogrametrycznego
kartowania ociosów wyrobisk górniczych dla złóż o skom
plikowanej budowie geologicznej; skonstruowano aparatu
rę dla profilowania wielkośrednicowych otworów wiertni
czych i opracowano metodę dla inwentaryzacji wyrobisk
komorowych (Z. Kowalczyk). Wprowadzone metodj’ foto
grametryczne do górnictwa odkrywkowego dały szczegól
nie duże korzyści w górnictwie węgla brunatnego (J. Ci
sło, Z. Sitek).
Ustalono zasady wykorzystania map fotogrametrycznych
oraz fotointerpretacji zdjęć lotniczych dla studiów nad
zagospodarowaniem przestrzennym górniczych
terenów
zurbanizowanych (Μ. Odlanicki, K. Nowak).
Opracowano metodę zakładania osnów geodezyjnj’ch dla
miast i dużych zakładów przemysłowych w zastosowaniu
dalmierzy elektromagnetycznych (Μ. Odlanicki, S. Latoś,
J. Beluch). DIa celów inwentaryzacji przewodów podziem
nych opracowano metodę w zastosowaniu przyrządów
elektronicznych (J. Gomoliszevzski, Μ. Sołtys).
Opracowano metodę określania odkształceń pieców obro
towych w czasie ich ruchu (J. Gomoliszewski, J. Gocał, S.
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Latoś), a także metodę pomiarów szczegółów leżących w
płaszczyźnie pionowej (T. Gomoliszewski).
W problematyce dokumentacyjnej dla celów architeiktonicznych interesujące opracowanie stanowi metoda po
miaru i badań korekt perspektywicznych (J. Gomoliszewski).
Skonstruowano urządzenie do automatycznego sporządza
nia modeli przestrzennych na podstawie płaskiego rysunku
Warstwicowego (Μ. Odlanicki, J. Ogorzałek, S. Latoś).
Dla badań zabytków kartograficznych opracowano me
todę, którą wykorzystano do badań map kopalni wielic
kiej i dawnych map Krakowa (Μ. Odlanicki, Μ. Milewski,
Z. Traczewska-Bialek).
Wyszczególnione opracowania stanowią jedynie część
dorobku pracowników naukowych Wydziału. Są oni rów
nież autorami wielu udoskonaleń, przyrządów i metod po
miarowych, pomysłów racjonalizatorskich, a przede wszyst
kim patentów. Wyniki działalności naukowej, podręczniki
i skrypty stanowią około 600 publikacji, pośród których
poważną pozycję stanowią publikacje zagraniczne. Dzia
łalność dotycząca kształcenia młodej kadry naukowej wy
raża się 50 przeprowadzonymi doktoratami.
Pracownicy naukowi Wydziału biorą czynny udział w
pracach międzynarodowych i krajowych instytucji nau
kowych, konferencjach naukowych i komisjach resorto
wych. Na szczególną uwagę spośród instytucji międzynaro
dowych zasługuje Międzynarodowa Asocjacja Geodezji (Μ.
Odlanicki, S. Milbert). Z innych instytucji naukowych za
granicznych, w których biorą udział pracownicy Wydziału
Geodezji Górniczej, należy wymienić: Międzynarodowa Fe
deracja Geodetów, Międzynarodowe Towarzystwo Foto
grametryczne, a z krajowych: Komitety PAN: Geodezji,
Górnictwa, Historii Nauki i Techniki, Komisja GorniczoGeodezyjna oraz Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN
w Krakowie, Rada Zakładu Geofizyki PAN, Rada Nauko
wa Instytutu Geodezji i Kartografii, Rada Naukowa Głów
nego Instytutu Górnictwa, Rada Wydawnictw Górniczych
„SLĄSK”, Rada Naukowo-Techniczna Ministerstwa Gór
nictwa i Energetyki, Komisja d.s. Ochrony Powierzchni
przed Szkodami Górniczymi, różne komisje resortowe: ko
misje koordynujące eksploatację filarów ochronnych MGiE,
komisja filarów szybów GIG itp. Pracownicy naukowi Wy

działu utrzymują stałe kontakty z pokrewnymi instytucja
mi naukowymi zagranicznymi państw socjalistycznych
i kapitalistycznych, a przede wszystkim z: Instytutem
Górnictwa w Leningradzie, Wszechzwigzkowym Instytutem
Naukowo-Badawczym Mechaniki Górotworu i Markszajderii w Leningradzie, Moskiewskim Instytutem Inżynierów
Geodezji, Aerofotogrametrii i Kartografii, Akademią Gór
niczą we Freibergu, Uniwersytetem Technicznym w Mis
kolc, Wyższą Szkołą Górniczą w Morawskiej Ostrawie i Na
rodową Radą d.s. Badań w Ottawie.
Działalność dydaktyczna

Na Wydziale prowadzone są studia. dzienne i zaoczne.
W roku akademickim 1968'69 studiowało: na studiach dzien
nych 560 studentów, a na zaocznych 211.
Na Wydziale Geodezji Górniczej AGH i przed jego pow
staniem na byłym Oddziale Geodezyjnym Wydziałów Poli
technicznych przy AGH i Oddziale Miernictwa Górniczego
AGH, tytuł magistra inżyniera uzyskało 739 absolwentów,
w tym 70 na studiach zaocznych. Tytuł inżyniera uzyskało
285 absolwentów, w tym 25 na studiach zaocznych.
Od czerwca 1949 r. do grudnia 1957 r., w ramach dzia
łalności Komisji Weryfikacyjno-Egzaminacyjnej stopień
inżyniera-geodety uzyskało 183 kandydatów, w tym 50 w
zakresie geodezji górniczej.
Na Wydziale istnieje studium podyplomowe w zakresie
ochrony powierzchni przed szkodami górniczymi.
Poważny wpływ na poziom praktycznego wyszkolenia
studentów Wydziału Geodezji Górniczej mają dobrze zor
ganizowane własne ośrodki szkoleniowe dla geodezji: Kroś
cienko, gdzie prowadzone są ćwiczenia połowę z geodezji
I i Goszyce koło Krakowa, gdzie prowadzone są ćwicze
nia z geodezji II i geodezji wyższej. Dla prowadzenia ćwi
czeń z geodezji górniczej, Wydział korzysta z życzliwej goś
ciny pobliskiej kopalni soli w Wieliczce.
Pracownicy naukowi Wydziału prowadzą również wy
kłady na Wydziale Górniczym i Geologiczno-Poszukiwaw
czym AGH, a wykładali lub wykładają na Politechnikach:
Krakowskiej, Łódzkiej, Uniwersytecie Jagiellońskim, Woj
skowej Akademii Technicznej i Wyższej Szkole Rolniczej
w Krakowie.

ProL dr inż, ROMAN HLIBOWICKI

Geodezja w uczelniach Dolnego Śląska
Pierwszą placówką geodezyjną naukowo-dydaktyczną na
Dolnym Śląsku po zakończeniu II wojny światowej była
Katedra Geodezji Politechniki Wrocławskiej.
Katedra utworzona 1.IX.1945 roku, obsadzona w Iipcu
1946 r., rozpoczęła działalność naukową, dydaktyczną i wy
chowawczą od roku akademickiego 1946/1947 pod kierow
nictwem mgr inż. Józefa Kożuchowskiego.
W trudnych warunkach powojennych, równolegle z pra
cami dydaktycznymi, prowadzone były prace naukowe, ale
i prace porządkowe i organizacyjne. Katedra powstała na
ówczesnym Wydziale Budownictwa Lądowego i z tym kie
runkiem związała swoje prace i całą działalność.
W następnych latach wyłoniła się potrzeba utworzenia
w kraju na wyższych uczelniach nowych wydziałów lub
oddziałów dla specjalizacji melioracji wodnych i wydziały
te (oddziały) utworzono w powstających wyższych szko
łach rolniczych (WSR). We Wrocławiu, po reorganizacji
uniwersytetu i politechniki powstały nowe uczelnie w ro
ku 1950—1951, a więc i Wyższa Szkoła Rolnicza z nowymi
wydziałami i oddziałem. Utworzeniu kierunku melioracyj
nego towarzyszyło powstanie nowych katedr, między inny
mi drugiej we Wrocławiu Katedry Geodezji. Początki tej
Katedry tkwią w zorganizowanej już Katedrze Politechniki
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Wrocławskiej, która wyposażeniem, pomieszczeniami i prze
de wszystkim składem osobowym przyczyniła się do pow
stania nowej katedry na nowej uczelni.
Katedra Geodezji rozpoczęła działalność naukową i dy
daktyczno-wychowawczą w 1950 r. jako Katedra Miernic
twa na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we
Wrocławiu. Organizatorem i kierownikiem Katedry został
prof, dr Roman Hlibowicki.
Katedrę zorganizowano od podstaw, w trudnych warun
kach lokalowych i organizacyjnych. W okresie zmian or
ganizacyjnych i programowych w uczelni przemianowano
w 1954 r. Katedrę Miernictwa na Katedrę Geodezji.
W następnych latach znacznie powiększył się skład oso
bowy Katedry, uzyskano nowe pomieszczenia i aparatury.
W 1960 r. decyzją Ministra Szkolnictwa Wyższego utwo
rzono przy Wydziale Melioracji Wodnych nowy 5-letni kie
runek studiów geodezyjnych. Oddział Geodezji Urządzeń
Rolnych przy Wydziale Melioracji Wodnych został całko
wicie zorganizowany i uruchomiony przez pracowników
Katedry Geodezji. W oparciu o kadrę naukowo-dydaktycz
ną tej katedry powstają obok niej 3 nowe katedry dla kie
runku geodezyjnego: geodezyjnych urządzeń rolnych, geo
dezji wyższej i fotogrametrii. Katedry te wraz z Katedrą
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Geodezji tworzą podstawę działalności naukowej i dydak
tyczno-wychowawczej nowego kierunku studiów geodezyj
nych. Wobec trudności organizacyjnych, przede wszystkim
w angażowaniu pracowników naukowo-dydaktycznych. W
latach 1967—1968 opracowano projekt reorganizacji prze
widujący powstanie dwu instytutów: Geodezji i Fotogra
metrii oraz Planowania i Organizacji Terenów Rolnych.
Bierze się również pod uwagę utworzenie jednego Insty
tutu Geodezji i Urządzeń Rolnych.
Głównym problemem naukowo-badawczym są „Metody
geodezyjnego zabezpieczenia potrzeb gospodarki narodowej
w dziedzinie ewidencji gruntów, urządzeń rolnych i leś
nych oraz melioracji rolnych”. Problem ten obejmuje wiele
zagadnień i tematów, spośród których tematem prac ba
dawczych były: mikrotriangulacyjna sieć promienista, po
miarowy ciąg poligonowy, przemieszczenie gleb i kształt
pól uprawnych, analiza lokalnych siatek triangulacyjnych
wyrównanych metodą ścisłą i uproszczoną, mikrotrianguIacja przy zdjęciach dolin rzecznych, trójobwodowa meto
da wyrównania niwelacyjnej sieci wzdłuż cieków, opty
malna długość celowej w ciągach niwelacji technicznej,
treść i skala map dla celów wodno-melioracyjnych, metody
podniesienia dokładności optycznego pomiaru odległości,
przybliżona korekta długości stromych boków w ciągach
tachymetrycznych, modelowe określenie wpływu odchyle
nia łaty na dokładność pomiarów dalmierzem Reichenbacha, dokładność przybliżonych wzorów na poprawkę odle
głości „za niepionowość łaty” w tachymetrii, analiza map
wodno-melioracyjnych, charakterystyka dokładności osnów
poligonowych, zastosowanie instrumentu BRT 006 do poligonizacji, probabilistyczna i statystyczna interpretacja nie
zależnych spostrzeżeń, badanie osnów
wysokościowych
i metod pomiaru, i inne — z zakresu kartografii i fotogra
metrii.
Rroblematyka naukowo-badawcza katedr uwzględnia po

trzeby gospodarki narodowej i wytyczne ustalone dla ba
dań naukowych w zakresie geodezji, jak również przyczy
nia się do dalszego rozwoju metod pomiarowych i oblicze
niowych.
Nowy, nie prow: dzony dotąd, kierunek studiów na na
szych uczelniach : e miał początkowo uprawnień do na
dawania stopni naukowych, należało więc kierować kandy
datów do odpowiednich wydziałów politechnicznych. Z
chwilą uzyskania uprawnień przeprowadzono dotąd 5 prze
wodów doktorskich.
Pracownicy katedr biorą udział w konferencjach, zjaz
dach, posiedzeniach naukowych w Komitecie Geodezji
PAN, Naczelnej Organizacji Technicznej, ogólnopolskich
konferencjach katedr geodezji.
Związek uczelni z praktyką i gospodarką polega na spo
rządzaniu dokumentacji technicznej, opracowaniu orze
czeń, ekspertyz i badań. Te bardzo istotne i ważne ele
menty współpracy z terenem w zakresie prac geodezyj
nych umożliwiają wykonawcom kontakt z wieloma zagad
nieniami i są okazją do zdobywania doświadczeń. Prace te
są często źródłem tematyki naukowej o charakterze ba
dawczym, rozwojowym, technicznym, w wielu przypadkach
dają one efekty ekonomiczne dla obu stron.
Udział w pracach dydaktycznych i wychowawczych ogra
niczał się początkowo (od 1950 r.) do prowadzenia zajęć z
dwóch przedmiotów: geodezji i geometrii wykreślnej na
studiach stacjonarnych dla kierunku melioracyjnego. Na
stępnie udział ten szybko powiększał się i obecnie prowa
dzi się zajęcia dydaktyczne również na studiach zaocz
nych i podyplomowych dla kierunków i specjalizacji: me
lioracji wodnych i geodezji na Wydziale Melioracji Wod
nych i Oddziale Geodezji Urządzeń Rolnych oraz dla spe
cjalizacji kartografii i geologii na Wydziale Nauk Przy
rodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego.
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Kierunek geodezji urządzeń rolnych został uruchomiony
w olsztyńskiej WSR w roku akademickim 1960/1961 w ra
mach Zawodowego Studium Geodezji Urządzeń Rolnych.
Przyjęto wtedy na I rok studiów 91 studentów, a w koń
cu roku akademickiego 1963/1964 skierowano do produk
cji 53 inżynierów geodezji urządzeń rolnych (w tym 7 ko
biet).
W dniu 3.X.1967 r. Zawodowe Studium Geodezji Urzą
dzeń Rolnych przekształcone zostało w Wydział Geodezji
Urządzeń Rolnych, a w końcu 1968/1969 r. ogólna ilość in
żynierów skierowanych do produkcji wzrosła do 355 (w
tym 47 kobiet). Ilość studentów przekroczyła w tym czasie
350 osób. W ciągu roku akademickiego 1969/1970 zostaną
wydane pierwsze dyplomy magisterskie. Zgodnie z przyję
tymi założeniami absolwenci Wydziału Geodezji Urządzeń
Rolnych w przeważającej większości objęli pracę w swej
specjalności jako geodeci urządzeniowcy. Najliczniej zasi
lali oni wojewódzkie i powiatowe biura geodezji i urządzeń
rolnych w województwach północnych, a w szczególności
w województwie olsztyńskim.
Kadra pracowników etatowych w chwili uruchomienia
Studium Zawodowego ograniczała się do 1 adiunkta i 1
asystenta, w roku akademickim 1969/1970 pracowało na
Wydziale 7 docentów, 2 doktorów (łącznie 9 doktorów

i doktorów habilitowanych), 30 magistrów i magistrów in
żynierów, 6 inżynierów i 11 laborantów. W zespole tym
wszyscy docenci uzyskali nominację w WSR w Olsztynie
już w okresie powstania tam kierunku geodezyjnego. Ty
tuły doktorskie uzyskało w tym czasie 7 osób, a tytuły
doktora habilitowanego — 2 osoby. Ponadto 7 magistrów
otworzyło przewody doktorskie, a kilku pracowników ma
ukończone lub zaawansowane prace habilitacyjne.
Podane wyżej liczby należy uzupełnić naświetleniem po
czątkowych trudności, które musiał przezwyciężyć nielicz
ny początkowo zespół pracowników. Ośrodek olsztyński nie
posiadał dotychczas żadnych tradycji związanych z podob
nego typu wydziałem. Pracę rozpoczęto zupełnie bez sprzę
tu geodezyjnego, nie posiadając wystarczającej kadry dy
daktycznej do prowadzenia zajęć z przedmiotów geodezyj
nych. Dużej pomocy kadrowej udzielił Wydział Geodezji
i Kartografii Politechniki Warszawskiej, przy czym wiele
instytucji udzieliło pomocy, przekazując lub wypożyczając
sprzęt geodezyjny, co umożliwiło planowe wykonanie ca
łości zajęć dydaktycznych już od pierwszego semestru.
Utworzony w październiku 1970 r. Wydział Geodezji
Urządzeń Rolnych otrzymał oryginalną eksperymentalną
strukturę organizacyjną, co może mieć pewne znaczenie w
związku z przeprowadzaną obecnie reorganizacją pracy
wyższych uczelni.
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Istotę eksperymentu Olsztyńskiego Wydziału Geodezji
Urządzeń Rolnych stanowi kompleksowa organizacja pracy
dla realizacji całości zadań w 3 „pionach działalności”.
Dydaktykę obsługują katedry w liczbie 5, a mianowi
cie: geodezji, geodezji wyższej i fotogrametrii, geodezyj
nych urządzeń rolnych, przyrodniczych podstaw urządzeń
rolnych oraz matematyki i statystyki matematycznej. Ba
dania naukowe prowadzone są w pięciu następujących ze
społach problemowych: podstawowych badań geodezyj
nych, geodezyjnych urządzeń rolnych, badań żywności
i użytkowania gleb, metod obliczeń geodezyjnych oraz sta
tystyki matematycznej.
Obsługę techniczną zarówno dydaktyki jak i badań nau
kowych wykonują dla całości Wydziału laboratoria spec
jalistyczne — wydziałowe lub uczelniane, również w licz
bie pięciu: geodezyjne, astronomiczno-geodezyjne, fotogra
metrii, chemiczno-rolnicze i obliczeń matematycznych.
Dla przykładu laboratorium geodezyjne prowadzi wypo
życzalnię sprzętu geodezyjnego, arytmometrów itp. dla ca
łego Wydziału, przy czym zapewniona jest praca ciągła na
dwie zmiany a własny warsztat mechaniczny dokonuje bie
żących napraw i konserwacji sprzętu. Laboratorium obli
czeń matematycznych jest zaopatrzone we własną maszynę
elektronową UMC-1, a niebawem będzie posiadać też ma
szynę GEO-2. Obsługa, konserwacja maszyny i programo
wanie są zapewnione przez stale zwiększający się własny
zespół odpowiednio doszkalanych pracowników. Jest to la

boratorium ogólnouczelniane, pracujące dla wszystkich wy
działów. uczelni, a również wykonuje ono pewną ilość za
mówień dla przemysłu.
W nowym schemacie organizacyjnym zrezygnowano z
tradycyjnych „uniwersalnych” jednostek realizujących za
równo zadania naukowe jak dydaktyczne. Dotychczasowe
tradycyjne katedry, zakłady, pracownie, czy też tworzone
niekiedy zespoły katedr — hierarchicznie sobie podległe —
realizowały w zasadzie identyczne zadania.
Działalność naukowa pracowników studium, a następnie
Wydziału Geodezji Urządzeń Rolnych wiązała się w dużym
stopniu z pracami doktorskimi i habilitacyjnymi.
W obecnej chwili całość prac badawczych pracowników
wraz ze współpracą w produkcji i z innymi placówkami
naukowymi, jest prowadzona w oparciu o 5 istniejących
na Wydziale zespołów problemowych, w skład których
wchodzą pracownicy skierowani tam z zasady przy
uwzględnieniu ich zainteresowań. W przypadku opracowy
wania tematów wymagających kompleksowego rozwiązy
wania, w skład zespołu mogą być dodatkowo powołani inni
uczestnicy z Wydziału, z innych wydziałów uczelni lub
spoza uczelnianych jednostek naukowych. Jedną z form
działalności zespołów stanowią otwarte zebrania naukowe,
odbywane z udziałem wszystkich osób zainteresowanych,
łącznie z przedstawicielami produkcji i studenckiego koła
naukowego.

Doc. dr inż. ANNA ŁOŚ

Działalność i osiągnięcia Oddziału Geodezji Urządzeń Rolnych
Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie
Oddział Geodezji Urządzeń Rolnych przy Wydziale Me
lioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie,
powołany został w 1960 r. Organizację Oddziału oraz pro
wadzenie I, a następnie II roku studiów powierzono, ist
niejącej przy Wydziale Melioracji, Katedrze Geodezji kie
rowanej przez zastępcę profesora dr inż. Annę Łoś. Orga
nizację nowo utworzonych katedr: geodezyjnych urządzeń
rolnych, geodezji wyższej i fotogrametrii powierzono mgr
inż. Ignacemu Rabczukowi, dr inż. Januszowi Tatarkowskiemu, dr inż. Markowi Kowalskiemu.
W 1966 r. powołano Katedrę Planowania i Organizacji
Terenów Rolniczych, której pierwszym kierownikiem był
(nieżyjący obecnie) doc. dr Stanisław Rokita.
W 1968 r. utworzono przy Oddziale Geodezji Urządzeń
Rolnych studia zaoczne z punktem konsultacyjnym w Rze
szowie.
—Pierwsze pomieszczenie Oddziału stanowiły zaledwie
4 pokoje przy ul. Marka 37, oddane nam przez Wydział
Melioracji Wodnych. Obecnie Oddział znajduje się w no
wym budynku WSR, oddanym do użytku w ramach inwe
stycji jubileuszowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Oddział został wyposażony w aparaturę geodezyjną
i geodezyjno-astronomiczną, pozwalającą na prowadzenie
zajęć dydaktycznych. Brak jest do tej pory sprzętu foto
grametrycznego i maszyn cyfrowych.
Rozwój Oddziału obrazuje najlepiej wzrost liczby szko
lonej młodzieży z 55 osób w 1960 r. do 784 w 1969 r.
Pierwsze egzaminy dyplomowe odbyły się w 1965 r. Od
dział Geodezji Urządzeń Rolnych opuściło z dyplomem
magistra inżyniera geodezji urządzeń rolnych:
w roku 1965 — 34 osoby (w tym 5 kobiet)
1966 — 37 osób (w tym 5 kobiet)
1967 — 60 osób (w tym 21 kobiet)
1968 — 65 osób (w tym 19 kobiet)
Razem 196 osób
Wychowankowie Oddziału podjęli pracę, zgodnie z kie
runkiem swych studiów, w resorcie rolnictwa w wojewódz
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kich lub powiatowych biurach geodezji (90%), najwięcej
bo ponad 100 osób w województwach krakowskim i rze
szowskim.
W procesie wychowawczym biorą czynny udział organi
zacje młodzieżowe: ZMS, ZMW, ZSP i szczególnie prężne
Koło Naukowe Geodetów. Młodzież zrzeszona w tych or
ganizacjach bierze czynny udział w wielu akcjach Oddzia
łu, w postaci czynów społecznych, przyczyniając się do bu
dowy domów akademickich, organizacji imprez kulturalno-oświatowych itp. Koło to współpracuje z władzami tere
nowymi, prowadząc badania o uzgodnionej tematyce geo
dezyjnej na terenie powiatów: Limanowa, Dąbrowa Tar
nowska, Proszowice. Studenci naszego Oddziału korzysta
ją, w dużym zakresie, z praktyk zagranicznych.
Pracownicy naukowi, obok pracy dydaktyczno-wycho
wawczej podjęli i rozwijają działalność naukowo-badaw
czą, którą przedstawiają w 70 opublikowanych pracach.
Ostatnio Wydział Melioracji i Oddział Geodezji Urządzeń
Rolnych uzyskały prawa doktoryzowania, w związku z czym
otwarto 8 przewodów doktorskich z zakresu geodezji.
Tematyka badań naukowych poszczególnych katedr
przedstawia się następująco:
Katedra Geodezji — prowadzi prace naukowe w dzie
dzinach: rachunku wyrównawczego, zastosowania rachun
ku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w
obliczeniach geodezyjnych oraz badania z zakresu poligonometrii i Instrumentoznawstwa geodezyjnego. Zagadnie
nia rachunku wyrównawczego i zastosowań Irachunku
prawdopodobieństwa w obliczeniach geodezyjnych
są
główną dziedziną prac naukowych katedry. Opracowano
tutaj nowe metody dwu i Wielogrupowych wyrównań, no
we kryterium do badania przypadkowości błędów spostrze
żeń geodezyjnych. Zastosowano po raz pierwszy rozkład
normalny n-wymiarowy do oceny jakości kształtu sieci
triangulacyjnej, wprowadzając nowy parametr „M” do
analiz dokładnościowych. W wyniku badań instrumentów

geodezyjnych podjęto dwie prace doktorskie. Katedra za
bezpiecza pomoce naukowe dla studentów w formie skryp
tów, atlasów do ćwiczeń, filmów dydaktycznych i stereoprzeźroczy.

Katedra Geodezyjnych Urządzeń Rolnyęh. W pracach
naukowych Katedry uwzględnione są trzy kierunki: geo
dezyjne urządzenia terenów rolnych i leśnych, ewidencja
gruntów i projektowanie terenów osiedlowych. Zagadnie
nia geodezyjnych urządzeń terenów rolnych i leśnych są
główną dziedziną prac naukowych Katedry. Przeprowadza
się badania dotyczące możliwości zmiany istniejącej struk
tury terenowej we wsiach w południowej części naszego
kraju, dla przystosowania jej do wymogów nowoczesnej
produkcji rolnej, przez wymianę i scalenia gruntów oraz
inne zabiegi urządzeniowo-rolne. Badania już opublikowa
ne i będące w toku obejmują między innymi problemy:
dróg polnych, rozdrobnienia i szachownic gruntów, różniczan i wiążących się z tym granic jednostek administra
cyjnych; zagadnienia granicy rolno-leśnej oraz rytmicznej
współpracy sektorów: państwowego, spółdzielczego i indy
widualnego. Z ewidencji gruntów przeprowadza się bada
nia, których celem jest opracowanie metody optymalnego
wykorzystania istniejących map katastralnych jako pod
kładów do akcji scaleniowej, a także przystosowania tych
map i materiałów do obecnie obowiązujących zasad jed
nolitej ewidencji gruntów.
Prace naukowe z zakresu projektowania terenów osie
dlowych obejmują zagadnienia rurystyki, ze szczególnym
uwzględnieniem przetworzenia strefy zabudowy wsi, uno
wocześnienia sieci komunikacji, strefy usług, przetwórstwa
i rekreacji oraz związania tych stref z rozłogiem upraw
nym w prawidłowo działający funkcjonalnie i poprawny
z punktu widzenia naukowej oceny krajobrazu zespół.
Katedra Geodezji Wyższej. Tematyka prac naukowych
Katedry obejmuje: sieci liniowo-kątowe, pośrednie po
miary odległości w sieciach triangulacyjnych i w poligonizacji precyzyjnej (telemetry różnych systemów), bada
nia instrumentów precyzyjnych. Dużo czasu przeznaczono
na opracowanie skryptów do prowadzonych wykładów.
Wydane skrypty obejmują cały zakres wykładowych przed
miotów, zabezpieczając w ten sposób pomoce naukowe dla
studentów.
Katedra Fotogrametrii. Główne kierunki badań Katedry
dotyczą wykorzystania zdjęć fotogrametrycznych do po
miarów o wysokiej dokładności małych obszarów oraz za
gadnień fotointerpretacji terenów pokrytych roślinnością.

W tej problematyce wykonano szereg prac, z których do
ważniejszych można zaliczyć: „Metoda zdjęć silnie zbież
nych”, „Cień mierzonego obiektu jako źródło dodatko
wych informacji zdjęć lotniczych” oraz „Niektóre zagad
nienia w interpretacji lotniczych zdjęć terenów zalesio
nych”. Przy Katedrze Fotogrametrii prowadzona jest pra
cownia pomocy naukowo-dydaktycznych, która pomaga,
względnie zaopatruje inne katedry w sprzęt audiowizual
ny, pomoce do zajęć dydaktycznych w formie przeźroczy
i wstawek filmowych.

Katedra Planowania i Organizacji Terenów Rolniczych.
Przedmiotem naukowym działalności tej Katedry jest
opracowanie teoretycznych podstaw planowania przestrzen
nego rolnictwa i wiejskiej sieci osadniczej w skali ma
kro- i mikroekonomicznej. W skali makroekonomicznej
przedmiotem badań są związki występujące między po
ziomem i strukturą produkcji rolniczej a przestrzennym
ukształtowaniem terenów rolniczych. W skali mikroeko
nomicznej prace zmierzają do wykrywania współzależnoś
ci pomiędzy poziomem produkcji a elementami organiza
cji terenu. Celem tych prac jest ustalenie właściwej struk
tury ekonomiczno-przestrzennej poszczególnych form go
spodarstw rolnych.
Powyższe kierunki badań mają dać podbudowę do wy
konywania dla obszarów wsi projektów zagospodarowa
nia przestrzennego, prac scaleniowych, wyznaczania tere
nów budowlanych oraz innych prac urządzeniowo-rolnych.
Pracownicy naukowi Oddziału Geodezji Urządzeń Rol
nych biorą żywy udział w pracach organizacyjnych i spo
łecznych uczelni przez sprawowanie opiekuństwa lat i grup
studenckich, udział w komisjach senackich i wydziało
wych. Doc dr inż. Anna Łoś pełniła funkcję prodziekana
Wydziału w latach 1966—1969.
Współpraca z przemysłem i produkcją rozwija się bar
dzo żywo. Oddział utrzymuje ścisły kontakt z resortem rol
nictwa, a w szczególności z wojewódzkimi i powiatowy
mi biurami geodezji. Duża ilość prac dyplomowych zosta
ła wykonana na zlecenie instytucji geodezyjnych. Oddział
utrzymuje również żywe kontakty z zagranicą, przede
wszystkim z krajami demokracji ludowej, przez udział w
konferencj ach naukowo-technicznych.
W najbliższym czasie przewiduje się przekształcenie
Oddziału w samodzielny Wydział Geodezji Urządzeń Rol
nych. Warunki pracy wydatnie się poprawią dzięki zapro
jektowanemu budynkowi Wyższej Szkoły Rolniczej, w
którym znajdą odpowiednie pomieszczenia katedry Od
działu.

Dr inż. ZOFIA TRACZEWSKA-BIAŁKOWA

Rozwój prac badawczych i naukowych
w zakresie historii geodezji w ciągu 25 lat PRL
Przez długi czas trwał w świadomości Polaków niesłu
szny pogląd, iż naród nasz w dawnych wiekach wykazy
wał niedorozwój pod względem technicznym. U schyłku
XIX w. tylko nieliczni, rozmiłowani w przedmiocie ba
dacze, usiłowali obalić to przeświadczenie, próbując zebrać
i ocenić polski dorobek w dziedzinie techniki. Wiek XX,
ze swym dynamicznym rozwojem techniki i coraz bardziej
dominującym jej znaczeniem w życiu współczesnym, przy
niósł wzrost zainteresowania jej historią. Wraz ze wzras
tającą specjalizacją, dziejami poszczególnych dyscyplin
i nauk technicznych zaczęli zajmować się nie tylko histo
rycy, ale również fachowcy odpowiednich dziedzin. Histo
ryczny rozwój geodezji, jednej z najstarszych gałęzi techpiki, stał się przedmiotem badań ze strony geodetów.

Prace badawcze nad historią geodezji w Polsce cecho
wał początkowo indywidualizm w podejmowaniu poszcze
gólnych tematów. Związany z tym niewielki ich zakres był
również wynikiem braku pomocy finansowej. Większość
prac stanowiły artykuły zamieszczane w Przeglądzie Geo
dezyjnym, mające początkowo charakter naukowych cie
kawostek. Nadmienić należy, że ten typ publikacji uka
zywał się już na łamach Przeglądu Mierniczego — orga
nu Stowarzyszeń Mierniczych w Polsce, wydawanego w
latach 1924—11939. Dostępne szerokiemu gronu geodetów
stały się niewątpliwie zachętą do podejmowania badań
i opracowań w tej dziedzinie. W ten sposób Przegląd Geo
dezyjny stał się kuźnią idei bądań w zakresie historii geo
dezji.
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Stopniowo zaczęła się wyłaniać potrzeba jakiegoś zorga
nizowanego i planowego badania historii geodezji, pod nad
zorem odpowiednich instytucji naukowych. Rozważania
na ten temat toczyły się od początku lat 50-tych w ło
nie Komitetu Geodezji PAN i Stowarzyszenia Geodetów
Polskich. W orbitę tych zainteresowań włączony został tak
że Komitet Historii Geodezji PAN. W latach 1953—1957
przeprowadzono szereg dyskusji na zebraniach naukowych
Komitetu Historii Nauki i Komitetu Geodezji PAN. Uwień
czeniem ich stało się powołanie z końcem 1957 roku, na
wniosek Komitetu Geodezji PAN, faktycznie działającego
już od 25 kwietnia tegoż roku, Zespołu Historii Geodezji
przy Komitecie Historii Nauki PAN. Na zebraniu orga
nizacyjnym omówiony został charakter zespołu, jego za
dania i formy pracy, określone w sposób następujący. „Za
daniem Zespołu będzie opracowywanie długofalowego pla
nu badań, inicjowanie, koordynowanie i opiniowanie bie
żących badań i wydawnictw, organizowanie zebrań i dys
kusji naukowych w zakresie historii geodezji polskiej”.
Fakt utworzenia Zespołu oraz jego cele i zadania zosta
ły podane do wiadomości szerokim rzeszom geodetów ko
munikatem w Przeglądzie Geodezyjnym.
Od 1958 r., w związku z reorganizacją Komitetu Historii
Nauki, Zespół znalazł się w Sekcji Nauk o Ziemi (obok
Zespołów Geologii i Geografii) przy nowo utworzonym Za
kładzie Historii Nauki i Techniki PAN.
W ciągu czterech pierwszych lat formalnego, a blisko
pięciu faktycznego, istnienia Zespołu, odbyło się łącznie
15 zebrań, na których referowano wyniki prowadzonych
badań. W zebraniach brało udział przeciętnie około 20 osób.
Od kilku lat Zespół odbywa regularnie dwa posiedzenia w
roku, na wiosnę i w jesieni. Przedmiotem ich jest nie tylko
dyskusja nad realizacją planu badań długofalowych, ale
również referaty będące wynikiem poszczególnych etapów
tychże badań.
Zespół pracuje w oparciu o wieloletnie i jednoroczne
plany pracy. Projekt perspektywiczny planu badań oparto
na założeniach, że stanowić on powinien próbę całościo
wego opracowania historii geodezji w Polsce, od najwcześ
niejszych czasów, aż do chwili obecnej, ze szczególnym
uwzględnieniem tej problematyki, która stanowi nowator
ski wkład Polski i Polaków do ogólnoświatowego rozwoju
tej dyscypliny naukowej.
Od początku swego istnienia — jak wiadomo — Zespół
współpracował z Komitetem Geodezji i Zakładem Historii
Nauki i Techniki PAN. Przewodniczący Zespołu bierze
udział zarówno w posiedzeniach Komitetu Geodezji jak
i Zakładu Historii Nauki i Techniki, w plenarnych posie
dzeniach Sekcji Nauk o Ziemi i ewentualnie innych nale
żących do niej zespołów. Żywy jest również kontakt z
Pracownią Historii Geografii i Kartografii Instytutu Geo
grafii PAN we Wrocławiu.
W łonie Zespołu zrodziła się inicjatywa uczczenia 400
rocznicy wydania pierwszego w języku polskim dzieła o
treści technicznej, podręcznika geodezji „Geometria to jest
miernicka nauka” Stanisława Grzepskiego. Uroczysta sesja
poświęcona tej rocznicy i autorowi dzieła zorganizowana
została staraniem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakładu
Historii Nauki i Techniki i Stowarzyszenia Geodetów
Polskich. Odbyła się w Krakowie, w auli Collegium Maius
w październiku 1966 r. Spośród pięciu referatów, dwa wy

głosili członkowie Zespołu, mgr inż. K. Sawicki „Trzy
spojrzenia na geometrię Grzepskiegon i mgr inż. St. J.
Tymowski „Łan jako jednostka osadnicza i miernicza”.
Przykład współpracy stanowi również kolokwium nauko
we zorganizowane w listopadzie 1967 r. w Łodzi przez Ze
spół i Katedrę Geodezji Politechniki Łódzkiej, poświęcone
pracom kartograficznym Fryderyka Getkanta na tle obron
ności Zatoki Gdańskiej w I połowie XVH wieku.
Zespół prowadzi ożywioną działalność popularyzacyjno-naukową. Jest ona realizowana — jak już wspomniano —
na łamach czasopisma technicznego Przegląd Geodezyjny, w
którym ukazują się nie tylko artykuły popularyzacyjnonaukowe, lecz także większe opracowania z zakresu histo
rii geodezji. Ponadto współautorzy Zespołu publikują swe
prace w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki”, w „Stu
diach i Materiałach z Dziejów Nauki Polskiej” w „Zeszy
tach Naukowych Politechniki Warszawskiej” i „Zeszytach
Naukowych AGH” oraz w kwartalniku „Geodezja i Kar
tografia”. Oprócz opracowań, w Kwartalniku Historii Nauki
i Techniki w dziale ,,Kronika", ukazują się systematycz
nie sprawozdania z kolejnych posiedzeń Zespołu.
Publikacje są najbardziej wymownym i ostatecznym
efektem badań i opracowań naukowych. W ciągu ostatnich
25 lat w zakresie historii geodezji ukazało się ich bardzo
wiele. Stosunkowo mało jest wydawnictw o charakterze
monograficznym i wydawnictw 'książkowych. Prace takie
dotyczące ściśle historii geodezji są właściwie dwie: 3 ko
lejne książki „Pięć wieków geodezji polskiej” — Kazimie
rza Sawickiego oraz „Geometria to jest miernicka nauka
1566 — Grzepskiego", wyd. IV, 1957 r. z opracowaniami
i komentarzami H. Barycza, K. Sawickiego. Pozostałe wy
dawnictwa książkowe, w liczbie około 20, związane są z
historią geodezji częściowo, jak na przykład K. Buczka
„Dzieje kartografii polskiej od XV — XVHI w.”, Wrocław
1963, H. Miincha „Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle
z lat 1802—1808, tzw. senacki”, Kraków 1959, T. Nowaka
„Cztery wieki polskiej książki technicznej”, Warszawa
1961, kolejne zeszyty „Ilustrowanego Katalogu Źródeł Kar
tograficznych do Historii Budowy Miast” itp. Liczba
artykułów naukowych i popularnonaukowych sięga oko
ło 280, w czym 56% stanowią opracowania członków Zespo
łu. Sprawozdania i recenzje, będące wyrazem śledzenia
wydawnictw w kraju i za granicą, wyrażają się liczbą 130,
przy czym 55% z nich jest dziełem członków Zespołu.
Tym można by zamknąć podsumowanie kierunków ba
dań i dotychczasowego dorobku w dziedzinie historii geo
dezji w okresie ostatnich 25 lat. Dorobek ten wyznaczył
historii naszego zawodu nie najgorszą pozycję ∣w ogólnopol
skim rozwoju historii nauki i techniki, wyraźnie zaznacza
jącym się w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Jednak, mimo
że zrobiono sporo, zwłaszcza w zakresie prac analitycz
nych, przed Zespołem stoją jeszcze poważne zadania. Wy
magają one wzmożonego wysiłku dotyczącego szczególnie
udoskonalenia warsztatu badawczego, badania zabytków
rzeczowych i prac syntetycznych. Należy oczekiwać, że tak
pojęte zadania w zakresie badania historii geodezji jako
składowej historii nauki i techniki postawią ją w rzędzie
dyscyplin, których ranga społeczna i pedagogiczna odpo
wiadać będzie wzrostowi upowszechnienia roli nauki i tech
niki w życiu gospodarczym i społecznym i konieczności
upowszechnienia naukowej kultury umysłu.

Członkostwo w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej SGP
jest obowiqzkiem każdego geodety
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Z Zrc/A OHCAWiZACJ/
Wymiana doświadczeń i poglądów
na tematy organizacyjne
W dniach od 22 do 23 października
1969 roku, we Wrocławiu, odbyło się
spotkanie aktywistów zarządów od
działów
Stowarzyszenia
Geodetów
Polskich z Łodzi i Wrocławia, w ra
mach współpracy i wymiany poglą
dów dotyczących działalności obu za
rządów oddziałów.
Program, oprócz działalności stowa
rzyszeniowej, obejmował również za
poznanie geodetów łódzkich z praca
mi geodezyjnymi i procesem techno
logicznym na terenie Kopalni Miedzi
w Lubinie i Huty Miedzy w Legnicy.
W świetlicy Wojewódzkiego Biura
Geodezji i Urządzeń Rolnych we Wro
cławiu, w koleżeńskiej i szczerej at
mosferze przeprowadzone były rozmo
wy aktywistów obu zarządów.
Przewodniczący oddziałów, koledzy
Μ. Kwiatkowski i F. Grzybowski omówili osiągnięcia i trudności wystę
pujące w pracy stowarzyszeniowej. Z
wypowiedzi obu przewodniczących
wynikało, że osiągnięcia w pracy od
działów powstawały w wyniku duże
go wkładu pracy wielu kolegów, któ
rym powierzono odpowiednie odcinki
działalności zgodnie z ich upodobania
mi oraz na skutek wytworzenia od
powiedniej
atmosfery
koleżeńskiej
współpracy. Dużo miejsca poświęcono
sprawie większego udziału młodzieży
w pracach SGP.
Następnie w dyskusji omawiano te
matykę szkolenia techniczno-ekono
micznego, postępu technicznego, wy
nalazczości, współpracy z młodzieżą i
rozwojem życia towarzyskiego, które
także stanowi jeden z zasadniczych
czynników jednoczenia geodetów i za
chęcania ich do aktywnej współpracy
w naszym Stowarzyszeniu.
Kilkakrotnie podkreślano potrzebę
współpracy obu zarządów i utrzyma
nie ciągłości wymiany w zakresie
szkolenia, filmów technicznych itp.
Wrocławianie szczycą się swoim re
gionalnym bogactwem. Rozwijające
się zagłębie miedziowe w okolicach
Lubina i Głogowa stanowi pokaźne
bogactwo narodowe. Zasoby miedzi w
tym rejonie wysuwają Polskę na
czołowe miejsce w Europie i także w
skali światowej oraz zobowiązują do
rozwoju wydobycia.
Budowa nowych kopalni i rozbudo
wa hutnictwa miedzi jest obecnie jed
nym z czołowych zamierzeń gospodar
czych województwa i kraju.
Z dużym zainteresowaniem grupa
kolegów z Łodzi zwiedzała Hutę Mie
dzi w Legnicy oraz tereny objęte bu
dową Kopalni Miedzi w Lubinie.
Geodeci wrocławscy, wykonujący
pomiary realizacyjne na tych tere
nach, z dużą życzliwością naświetlali
w swoich prelekcjach specyfikę złożo
nych prac geodezyjnych, jak na przy
kład zakładanie znaków geodezyjnych
w wyrobiskach górniczych przez wy
korzystanie kotwi klinowych, kotwi z
tulejami rozporowymi i inne.
Początki zamierzeń inwestycyjnych
na terenie obecnego zagłębia miedzio- i

ίz

wego, uruchomienie kopalni, proces
wydobycia rudy miedzi, jej wzbogaca
nie i produkcję w hucie pokazano
zwiedzającym w ciekawym czteroczęściowym filmie dźwiękowym. Mecha
nizacja i automatyzacja wydobycia
oraz produkcja miedzi w Kopalni
Miedzi w Lubinie i Hucie Miedzi w
Legnicy, budziły wśród uczestników
podziw. Wydobycie rudy miedzi z głę
bokości około 1 kilometra jest pra
wie w pełni zautomatyzowane. Wpro
wadzono szeroki zestaw sprzętu i urządzeń produkcji FADROM i innych,
gdzie rola człowieka ogranicza się do

odpowiedniego sterowania tymi urzą
dzeniami.
Pełny zestaw maszyn z pokazem ich
działalności uczestnicy spotkania obej
rzeli na wystawie zorganizowanej
przez Kopalnię Miedzi w Lubinie.
Aktywiści z Oddziału Łódzkiego
SGP wyrażają kolegom z "Wrocławia
serdeczne podziękowanie za zorgani
zowanie spotkania, umożliwienie i
uatrakcyjnienie zwiedzania Kopalni
Miedzi w Lubinie i Huty Miedzi w
Legnicy.
Mgr inż. Jerzy Najdyhor
Łódź

Z Koła SGP w Płocku
Z okazji przypadającej w tym roku
XXV-rocznicy
powstania
Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej oraz w
uznaniu zasług na niwie zawodowej i
społecznej
geodetów, pracowników
Mazowieckich Zakładów Rafineryj
nych i Petrochemicznych w Płocku, a
zarazem
członków
Stowarzyszenia
Geodetów Polskich — Koła Tereno
wego SGP w Płocku, dyrekcja tych
zakładów w oparciu o uchwałę nr
492 Rady Ministrów, z dnia 22 grud
nia 1959 roku (Mon. Pol. nr 2 z
1960 roku, poz. 6), wystąpiła z wnio
skiem o nadanie odznak „Za zasługi
w dziedzinie geodezji i kartografii”.
W uzasadnieniu wniosku czytamy —
między innymi: ...„osoby są ściśle
związane z budową naszego kombina
tu od początku jego istnienia. Pracę
ich cenimy bardzo wysoko. Cenimy
ich postawę oraz zaangażowanie w
pracy zawodowej i społecznej. Praca,
którą wykonują geodeci, stanowi trwa
ły dorobek kombinatu”...
Przyznane srebrne odznaki zostały
uroczyście wręczone w dniu 29 listo
pada 1969 roku kolegom:
Stanisławowi Mendrali
Wacławowi Rosłańcowi
Ryszardowi Kowalskiemu
Edwardowi Syrkowi i
Celestynowi Poziemskiemu

przez Dyrektora Naczelnego zakładów
na naradzie dyrekcyjnej, w obecności
przedstawicieli Partii, Związków Za
wodowych i Samorządu Robotniczego.
Dyrektor naczelny, mgr Andrzej Woroniecki i I sekretarz Komitetu Za
kładowego PZPR, mgr Stanisław
Dzięglewski, wręczając przyznane od
znaki, raz jeszcze podkreślili uznanie
dla pracy geodetów.
Dalsza część spotkania upłynęła
przy czarnej kawie w miłej, serdecz
nej i bezpośredniej rozmowie i była
platformą wymiany wspomnień od
początku budowy Kombinatu Petro
chemicznego w Płocku.
Należy
podkreślić,
że
geodeci,
uczestnicząc od samego początku w
budowie Mazowieckich Zakładów Ra
fineryjnych i Petrochemicznych, sty
kają się w swej codziennej pracy z
różnymi zjawiskami, mają możność
szerokiej konfrontacji działania z ist
niejącymi potrzebami technicznymi i
społecznymi. Dzięki zaangażowaniu w
pracy zawodowej i społecznej dają
wyraz poparcia dla polityki Partii i
Rządu.
Przyznane odznaki będą jeszcze bar
dziej do tej pracy mobilizować.
Ryszard Kowalski
Płock

V Sympozjum dla inżynierów naczelnych
W dniu 20 i 21 listopada 1969 roku
staraniem Głównej Komisji Szkolenia
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
zostało zorganizowane V Sympozjum
dla inżynierów naczelnych z następu
jącym programem obrad:
— Dorobek
naukowy
Instytutu
Geodezji i Kartografii w okresie 20Iecia — doc. dr inż. Andrzej Hermanowski
— Niektóre problemy socjologii —
dr inż. Jan Hoser
— Znaczenie i rola pomiarów gra
wimetrycznych w geodezji — doc. dr
inż. Zbigniew Ząbek
— Geodezja satelitarna — dr inż.
Janusz Śledziński

— Niektóre zagadnienia geodezji in
żynieryjnej — doc. dr inż. Marian
Pękalski
W drugim dniu obrad:
— Problemy scaleń gruntów w nie
których krajach Europy zachodniej —
doc. dr inż. Andrzej Hopfer i mgr inż.
Marian Szymański
— Numeryczny model terenu i jego
zastosowanie — mgr inż. Janina Deryło-Stępniak
— Strzałka zwisu i jej pomiar w
praktyce geodezyjnej — mgr inż. Sta
nisław Janusz Tymowski.
Obrady V Sympozjum odbywały się
w gmachu NOT, w Warszawie, przy
bardzo licznym udziale zainteresowa
nych,
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Rozwiqzanie zadania nr 75
Rozwiązanie zadania nr 75 nadesła
ło 36 osób. Przeważało rozwiązanie
oparte o to samo założenie wynika
jące z zestawienia dwu następujących
równań (rys. 1)

OB =

Równania te
otrzymując

200 AO = 300 OB

AB-R

AO

i

AB-R
300

dodajemy

stronami,

300 -OB = (AO + OB) R
AO + OB = AB-R
Ponieważ AO + OB = AB, przy
czym AB + 0, równanie to po podzie
leniu przez AB przybierze postać

R

R

200^ + ΙΝ)0

AO
~AB
OB
~AB

skąd R = 120 m
Wariant tego sposobu jest następu
jący:

_ R
~ ^BB7
_ R
= AA'

Równanie 2 zapisujemy w postaci:

1. AO-BB'= AB-R
2.

OB-AA' = AB-R

które przedstawiamy w postaci

stąd

Jan
Galler
(Świnoujście,),
Grzegorz
Krawczyk (Szczecin), Krystyna Tuszyńska
(Wrocław),
Bolesław
Cieszyński
(Byd
goszcz), Antoni Michniewicz (Warszawa),
Franciszek Truskowski (Olsztyn), Czesław
Kosmowski (Września), Longin Strutyński
(Blachownia
Śląska), Andrzej
Bogucki
(Ostrowiec), Wincenty Alenowlcz (Gdańsk),
Kamil Kasprzycki (Bielsko-Biała), Wiktor
Gogoliński (Kraków), Ewa Musiał (Warsza-

wa), Wiktor Pietrulan (Szczecin), Witold
Kuckiewicz (Warszawa), Jan Starek (Wro
cław), Sabina Kozik (Niemodlin), Piotr
Pietruszka (Kuniów, pow. Kluczbork), Ro
man Arabski (Łódź), Saturnin Zygmunt
(Bytom), Jan Zogorski (Lubin), Henryk
Liberek (Jarocin Poznański), Edmund Mu
siał
(Radomsko),
Waldemar
Godlewski
(Szubin), Remigiusz Szczepański (Warsza
wa), Józef Zdyb (Gdańsk), Ksawery Ma

300· OB
300,2
R =----------------- =
_
= 120 m
3
5
— OB +OB

W wyniku losowania nagrodę głów
ną w postaci mapy plastycznej od
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
otrzymał kol. Witold Klimowicz z
Warszawy.
Nagrody książkowe od Stowarzysze
nia Geodetów Polskich w wyniku lo
sowania przypadły kolegom: Antoni
Michniewicz z Warszawy, Czesław
Kosmowski z Wrześni, Jan Starek z
Wrocławia, Jan Komor z Piekar
Śląskich, Zygmunt Pyzik z Lublina.
St. J. T.

Rozwiqzanie zadania nr 75 nadesłali:

Zadanie nr 80
W trójkącie dane są boki AB i BC
oraz dwusieczna kąta ABC, oznaczona
na rys. 1 jako BD.
Obliczyć długość boku AB oraz ką
ty trójkąta ABC.
Dane: AB = 166 500
BC = 133 200
BD = 140 405

należy nade

słać do dnia 10 maja 1970 roku
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NAGRODA
Za prawidłowe rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda w postaci mapy plastycznej
— od Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Poza tym przyznanych będzie w wy
niku losowania 5 nagród dodatkowych w
postaci książek od Stowarzyszenia Geo
detów Polskich.
UWAGA!

Zadanie nadesłał kol. Edmund Mu
siał z Radomska.
Rozwiązanie zadania

lewicz (Radomsko), Henryk Kosiński (San
domierz), Witold Klimowicz (Warszawa),
Jan Komor (Piekary Śląskie), Sylwester
Waśkowski (Szczecin), Gissa (ZSRR — Bu
chara), Wojciech Michalski (Ostrów Mazo
wiecka),
Jacek
Grochulski
(Warszawa),
Zygmunt Pyzik (Lublin), Eugeniusz Ko
wolik (Ruda Śląska), Grupa Pomiarowa
Kombinatu Siarki w Machowie (Machów —
Rzeszowskie OPM).

Koledzy pragnący zamieścić w „Ką
ciku Zadań” zadanie do rozwiązania,
proszeni są o nadsyłanie takich zadań
łącznie z rozwiązaniami. Projekty przy
jętych
przez redakcję, nadsyłanych
wraz z rozwiązaniami zadań, są honoro
wane ryczałtem w wysokości 200 tí.

Autoroip zadania przysługują prawa
autorskie.

ςbπujγl:

POLSKIEGO TOWARZYSTWAi Fotogrametryczneg

Mgr inż. ANDRZEJ IDZIK

0 odruchach warunkowych przy pracy na autografie
„Fizjologia dawno już stwierdziła, że człowiek wykonu
jąc określoną pracę „wchodzi” w specyficzny rytm, słu
żący najlepszemu jej wykonaniu. Zdolność ta opiera się na
dążności do ściśle określonej periodyzacji ruchów. Pozna
nie fizjologicznych, a w szczególności odruchowo-warunkowych mechanizmów, będących podstawą tego zjawiska, jest
szczególnie ważne ze względu na to, że ruchy rytmiczne
lub cykliczne stanowią najbardziej rozpowszechnioną po
stać aktów ruchowych zarówno w pracy jak i w spor
cie” — Μ. Aleksiejew [1].
Ponieważ dokładność kreślenia warstwicy względem po
wierzchni terenu jest jedną z podstawowych składowych
wpływających na dokładność opracowywania warstwicy
[2], wyjaśnienie zagadnienia tegoż kreślenia za pomocą in
strumentów typu autografów będzie tematem tego arty
kułu.
Ci z czytelników, którzy mieli możność pracowania na
autografach, zauważyli zapewne w szczególności, że z cza
sem, gdy nabrali już rutyny, to jest gdy następowało
automatyczne zgranie odruchów rąk i nóg z tym, co wi
dzieli w okularach instrumentów, że następujące po sobie
w określonym rytmie reakcje ruchowe często wyprzedzały
bodźce, którymi były oderwanie znaczka przestrzennego od
powierzchni modelu stereoskopowego, co przy powtórnym
kreśleniu przy tym samym zestrojeniu zdjęć często dawało
w efekcie na rysunku bezbłędność warstwicy, to jest brak
odchyleń.
Jak wiemy, a co zostanie poniżej potwierdzone, na do
kładność kreślenia warstwicy względem powierzchni tere
nu mają wpływ:
— ogniskowa kamery f
— stosunek bazowy v
— zdolność przestrzennego widzenia obserwatora ß
— kąt nachylenia terenu a
— prędkość prowadzenia znaczka po powierzchni mode
lu V.
Natomiast wpływ czynników takich jak reakcje ruchowe
obserwatorów lub konstrukcje i klasy instrumentów można
przyjąć za ograniczone i stałe. Z tego też powodu zostaną
one omówione w następującej kolejności:

1. Rytmiczne warunkowe reakcje człowieka (na podsta
wie [1]). Zbadanie roli reakcji warunkowej na czas w
kształtowaniu się stereotypu „rytmicznego”, w zależności
od częstości występujących sygnałów (bodźców) była za
gadnieniem pracy, którą publikował Μ. Aleksiejew. Ba
dania dokonano na osobach młodych i zdrowych, w wieku
17—23 lata, rejestrując zmiany właściwości elektrycznych
prądów czynnościowych mięśni w procesie rytmicznych
reakcji ruchowych. Wychodząc z założenia, że częstotli
wości sygnałów w zakresie od 20 do 200 na minutę są
charakterystyczne dla większości ruchów człowieka, użyto
je o częstości 20, 30, 37, 60, 86, 120 i 200 — na minutę, to
znaczy, że sygnały występowały co 3, 2, 1,6, 1,0, 0,7, 0,5
i 0,3 sekundy.
W czasie badań stwierdzono, że gdy przerywano nada
wanie sygnałów, ruchy dodatkowe pojawiały się tylko
przy przerwach mniejszych od 1 sekundy, to jest w za
kresie 1—0,3 sek z tym, że dla przerw 0,7 sek ruch dodat
kowy pojawiał się w zakresie 0,65—0,74 sek, natomiast dla
przerw 0,3 sek — w 0,28—0,32 sek. W badaniach tych
ujawniła się wyraźnie zależność występowania ruchów
dodatkowych od wielkości przerw pomiędzy sygnałami, to
jest przejawów reakcji warunkowych na czas od częstotli
wości bodźców warunkowych.
Na podstawie dokonanych spostrzeżeń postawiono sobie
zagadnienie: „jeżeli reakcja ruchoma przy wielkich przer
wach powstaje jedynie na zewnętrzny bodziec warunko
wy, to jakie znaczenie ma rytm występowania bodźców?
Doświadczenia wykazały, że z następowaniem bodźców
warunkowych po sobie w określonym rytmie, nawet co
3 : 2 sek, okresy utajenia ruchów skracają się znacznie,
porównując okres utajenia pierwszej reakcji ruchowej w
serii z następnymi można powiedzieć, że nawet przeszło
dwukrotnie.
Następną czynnością było wprowadzenie bodźców do
datkowych w różnym czasie po jakimś podstawowym
bodźcu z działających w określonym rytmie, badanie reak
cji ruchomej i wielkości jej okresów utajenia. Badania
wykazały, że okres utajenia warunkowej reakcji rucho
wej w odpowiedzi na dodatkowe bodźce zastosowane po

1. Rytmiczne warunkowe reakcje człowieka (na podsta
wie [1]).
2. Wyznaczenie okresu i amplitudy w ruchu harmonicz
nym, jakim posuwa się znaczek przestrzenny kreślący
warstwicę względem warstwicy bezbłędnej modelu.
3. Analiza czynności przy pracy na autografach od stro
ny fotogrametrycznej.

„podstawowym” (po 0,4 sekundy) znacznie wzrósł. Był on
z reguły znacznie dłuższy niż przy pierwszej reakcji ru
chowej w danej serii. Okazało się jednak, że im bliżej w
czasie stosowaliśmy bodziec dodatkowy do tego momentu,
w którym powinien pojawić się następny z kolei podsta
wowy sygnał warunkowy (to jest po 0,8 i 1,2 sek), tym
bardziej skracał się okres utajenia.
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Jednolite wyniki doświadczeń u wszystkich badanych po
zwoliły nam przedstawić je w postaci jednej
krzywej
zbiorczej, charakteryzującej średnie okresów utajenia ru
chowych na bodźce występujące w rytmie podstawowym
(1) oraz na dodatkowe i opóźnione bodźce (2).
Linia przerywana na rysunku 1, równoległa do osi odcię
tych, wykazuje średnią wielkość okresu utajenia pierw
szych reakcji ruchowych w każdej serii, średnią tę można
umownie przyjąć za charakterystyczną dla pewnego pozio
mu „spoczynkowej pobudliwości korowej” w pauzach po
między bodźcami.
Na podstawie wyników tych badań stwierdzono, że ste
reotyp „rytmiczny” charakteryzuje się określoną dynami
ką zmian pobudliwości korowej, wyrażającą się w znacz
nym zwiększeniu się okresu utajenia natychmiast po ko
lejnym bodźcu podstawowym i zmieniającą się w silną fa
zę wzmożonej pobudliwości w momencie, gdy powinien
pojawić się kolejny sygnał. Stwierdzono również, że po
zakończeniu stosowania bodźców warunkowych w określo
nym rytmie, rozwija się proces hamowania, charakteryzu
jący się wydłużeniem okresu utajenia na bodziec warun
kowy (rys. 1, część prawa). Hamowanie to nie jest znacz
ne.
Indukcję ujemną po dodatkowych bodźcach warunko
wych (to jest wydłużenie okresu utajenia) cechuje nietrwałość i zmienność, które ujawniają się szczególnie wy
raźnie w przypadkach, kiedy bodźce dodatkowe stosowane
są w tym samym odstępie po podstawowym bodźcu wa
runkowym. Wówczas można zaobserwować, że pierwszy
z nich może nie wywołać reakcji, następnie skraca się
okres utajenia, aż reakcja następuje jednocześnie z bodź
cem, a w razie braku bodźca — reakcja powstaje, co mo
żna ująć przez wniosek „Głęboka reakcja hamulcowa sła
bła i została zastąpiona przez pobudzanie”.
Doświadczenia wykazały w sposób przekonujący, że
„długotrwałość i głębokość indukcji ujemnej oraz faza
wzrostu pobudliwości nie stanowi czegoś stałego, związa
nego z siłą danego bodźca warunkowego lub charakteru
reakcji ruchowej. Wyznaczają ją w głównej mierze okresy
przerw, kolejność sygnałów warunkowych, to jest cały
układ bodźców warunkowych, który je łączy. Gdy bodźce
warunkowe następują jeden po drugim z dużą przerwą, in
dukcja ujemna trwa również dłuższy okres czasu. Faza
wzrostu pobudliwości również nie jest skoncentrowana.
Gdy ptrzerwy między bodźcami są małe, to zarówno in
dukcja ujemna jak i faza wzrostu pobudliwości trwa od
powiednio krócej, to jest koncentruje się”.
A jak przejawia się zależność pomiędzy warunkową re
akcją na czas i reakcją na bodziec zewnętrzny? Otóż przy
długich przerwach pomiędzy bodźcami reakcja ruchowa
powstaje jedynie na bodziec, a więc istnieje przewaga re
akcji na bodziec zewnętrzny, przy krótkich przerwach
(mniejszych od 1 sekundy) reakcja warunkowa na czas
osiąga przewagę. Na ten stosunek ma również wpływ na
tężenie bodźców.
Następnym etapem doświadczeń było podzielenie bada
nych na grupy. W jednej uprzedzono o tym, aby nie ha
mować ruchów dodatkowych, w drugiej zalecono pow
strzymywanie się od wykonywania tych ruchów. Dokonu
jąc porównania, u przedstawicieli grupy pierwszej, pomię
dzy krzywą zmian przeciętnych okresów utajenia, w za
leżności od przerw pomiędzy bodźcami warunkowymi
i krzywą charakteryzującą przejawy reakcji warunkowej
na czas (procentowe występowanie reakcji) również w za
leżności od tych samych przerw pomiędzy bodźcami stwier
dzono, że „obie krzywe biegną równolegle aż do przerwy
wynoszącej 1 sekundę, reakcja na czas nie przejawia się
i wielkości okresów utajenia są praktycznie jednakowe
(rys. 2). Poczynając od tej przerwy okresy utajenia skra
cają się tym bardziej, im częściej występuje reakcja na
czas, aż w końcu okresy utajenia stają się „ujemne”, to
jest reakcje warunkowe wyprzedzają bodziec warunkowy.
Natomiast u przedstawicieli grupy drugiej (rys. 3), u któ
rych w pewnym stopniu zahamowano ruchy dodatkowe (to
jest reakcję na czas), „obserwowaliśmy — począwszy od
przerw wynoszących 1,0—0,7 sekundy wyraźne wydłużenie.
Zaczynały się one zmniejszać jedynie wtedy, kiedy prze
jawiała się reakcja warunkowa na czas, to jest przy przer
wie wynoszącej 0,3 sekundy. W ten sposób, przy przerwach
pomiędzy bodźcami mniejszymi niż 1 sek (w przeciwień
stwie do dużych przerw) hamowaniu reakcji warunkowej
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na czas towarzyszy wzrost okresów utajenia reakcji uchowych”.
Doświadczenia z pozostałymi badanymi dały rezultaty
pośrednie w porównaniu z wynikami uzyskanymi u przed
stawicieli tych skrajnych grup, „lecz u wszystkich bada
nych okres utajenia zmniejszał się, gdy przy przerwach
mniejszych niż 1 sek występowała reakcja na czas; gdy
zaś reakcja na czas uległa zahamowaniu, okres utajenia
wzrastał.
U badanych tych w większości pierwszych zastosowań
nowego rytmu występowała faza zmiennych okresów uta
jenia (okresy utajenia stopniowo zmniejszały się lub wzra
stały) — przeciętnie nie były większe niż 0,08 sek. Reak
cja występowała na czas w postaci ruchów dodatkowych.
Omawiając wyniki doświadczeń, Μ. Aleksiejew między
innymi stwierdza: „przy regularnie naprzemiennym sto
sowaniu bodźców dodatnich i hamulcowych odruchy od
znaczały się szczególną dokładnością. Widocznie również

Rys. 2

w warunkach naszych doświadczeń reakcja na czas, wa
runkująca ściśle rytmiczną zmianę procesów pobudzania
i hamowania, stwarza najbardziej sprzyjające warunki dla
przebiegu okresowych warunkowych reakcji ruchowych”.

2. Wyznaczenie błędu kreślenia warstwicy względem po
wierzchni terenu
Ze względu na to, że obraz przebiegu warstwicy kreś
lonej względem warstwicy bezbłędnej ma postać krzywej
sinusowej możemy przyjąć, że znaczek przestrzenny, kreś
lący warstwicę posuwa się ruchem harmonicznym o rów
naniu:
(1)

gdzie
A — jest amplitudą, a
T — okresem tego ruchu.
Maksymalny błąd kreślenia warstwicy względem powierz
chni terenu
będzie równy amplitudzie A, gdy:
(2)

to jest, gdy

Z powyższego równania wyznaczymy okres T równy
T = 4i1

sina = —
a

(7)

a*=≡6i+/2

(ɛ)

otrzymamy:
(4)

gdzie tɪ — będzie czasem utajenia ruchu. Czas ten wraz z
prędkością u — prowadzenia znaczka po powierzchni mo
delu, ma istotny wpływ na dokładność kreślonej warstwicy. Od tych parametrów zależy odstęp pomiędzy punkta
mi bezbłędnymi warstwicy, który jest równy pół długości
fazy ruchu harmonicznego, co obrazuje tablica 1. Należa-

H-

Prędkość prowadzenia znaczka
po powierzchni modelu w mm/sek

0,3

0,2

0,4

0,5

Odstęp pomiędzy punktami bezbłędnymi
warstwicy w mm
0,6
1,2
2,4
4,8
9,6

0,4
0,8
1,6
3,2
6,4

0,2
0,4
0,8
1,6
3,2

0,8
1,6
3,2
6,4
12,8

(9)

b
Zfra+ 1)

(10)

sin/?

(11)

V

/(r2+l)

A =-------------sin β ctg a

1,0
2,0
4,0
8,0
16,0

(12)

V

łoby tu jednak zaznaczyć, że w rozumowaniu tym pomi
nięto wpływ sił bezwładności, działających na wydłużenie
czasu reakcji.
Wielkość amplitudy A wyznaczymy na podstawie rys. 4,
znajdując jej związek z minimalną wysokością H, jaką wy
czuwa obserwator, i kątem nachylenia terenu a, to jest:
A - Hctga
(5)

a

siniβ

gdzie:
f — jest ogniskową kamery
V — stosunkiem bazowym,
β — ostrością przestrzenną wzroku obserwatora, i osta
tecznie

Czas utajenia ruchu tɪ w sek

0.1

6

a po wprowadzeniu stosunku

H=
Tablica 1

t2+∕t

Zmniejszenia amplitudy, a tym samym podniesienie do
kładności opracowania map Warstwicowych, możemy do
konać tylko poprzez dobór odpowiedniej ogniskowej ka
mery i typu kamery, co przedstawia tablica 2, w której
współczynniki liczbowe podane są w centymetrach, w
skali modelu.
Tablica 2
X= Z<±L11 siniJetg a

Typ kamery t/l

(p = oo%)

A
A
A
A

21.0/18
11,5/18
15,2/23
8,8/23

=
=
=
=

69 sin β
25 sin β
35 sin β
18 sin β

ctga
ctg a
ctg a
ctg a

Mając wyznaczony okres T i amplitudę A we wzorze
(1) i wzorując się na G. Lindigu, który swego czasu w
swych rozważaniach dokonał wyprostowania warstwicy
bezbłędnej (warstwicy porównania), możemy przedstawić
w przybliżeniu przebieg warstwicy badanej w postaci wzoru
ogólnego:

⅝∙

Rys. 4.

y=

P1 +1

sini3 ctgα sin

(13)

V

gdzie:
X i y — współrzędne układu prostokątnego,
f — ogniskowa kamery,
V — stosunek bazowy,
β — ostrość przestrzenna obserwatora,
a — kąt nachylenia terenu
«i — czas utajenia ruchu
V — prędkość przesuwu znaczka po powierzchni
modelu.

3. Analiza czynności przy pracy na autografach od stro
ny fotogrametrycznej

Natomiast H wyznaczymy z rys. 5, z zależności:
H _
a
sin β
sin (ɑ — β)
to jest
ɪʃ
asinß
siu (a — β)

Zakładając, że β jest rzędu minuty,

(6)

Dla omówienia odruchów warunkowych przy pracy na
autografie posłużyliśmy się najpierw pracą Μ. Aleksiejewa, który wraz ze swymi współpracownikami dokonał
pełnej analizy mechanizmów odruchowo-warunkawych w
periodyzacji ruchów. W części 1 zostały przedstawione, w
sposób ogólny, spostrzeżenia dokonane przy badaniu ru
chów rytmicznych, posługując się terminologią medyczną.
Teraz należałoby wyjaśnić te terminy, a pierwszym z nich
jest słowo bodziec.
Otóż bodźcem lub sygnałem będzie oderwanie się znacz
ka przestrzennego od powierzchni modelu, a które będzie
my się starali usunąć poprzez sprowadzenie go na tę po
wierzchnię za pomocą ruchów rąk. Sprowadzanie to ma
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charakter wahadłowy, a znaczek posuwa się w przybli
żeniu ruchem harmonicznym, którego parametry można
wyznaczyć. Ze względu na to, że operator w sposób ciąg
ły obserwuje model, przez to częstotliwość spostrzeżeń
jest bardzo wielka, a tym samym czas utajenia reakcji
bardzo mały. Jednak te czynniki w pełni nie decydują
o charakterze przebiegu warstwicy, ma tu wielki wpływ
prędkość prowadzenia znaczka po modelu oraz bezwład
ność części ruchomych instrumentu. Te dwa parametry
są ze sobą związane i można ich wpływ niekorzystny
ograniczyć poprzez zmniejszenie prędkości, co czynią ope
ratorzy w zależności od skali trudności modelu (terenu)
lub jakości materiału zdjęciowego, jaki opracowują.
Powracając do wielkiej częstotliwości obserwacji i krót
kiego czasu utajenia, można z całą stanowczością stwier
dzić, że tym czynnikom zawdzięcza się wielką dokład
ność opracowań warstwie, począwszy od pewnej wartoś
ci kąta nachylenia terenu a. Zmniejszając kąt nachylenia
terenu spostrzegamy, że dokładność kreślenia warstwie
względem powierzchni modelu, przy pewnej wartości a
raptownie maleje, to znaczy, że istnieje próg, w którym
brak jest jej regularnej ciągłości -zmian, mimo że funk
cja ctga zmienia się w sposób regularny. W tym momen
cie obserwator już nie kreśli warstwicy w sposób mecha
niczny, a właściwie „szuka” jej przebiegu. To szukanie
powoduje wytrącenie się z rytmu, a tym samym — brak
ciągłości obserwacji (obserwacja odbywa się „skokami”),
czyli następuje zmniejszenie częstotliwości i wydłużenia
okresu utajenia. Zjawisko to można wytłumaczyć zani
kaniem działania reakcji na czas i pojawieniem się reak
cji na bodziec zewnętrzny, o czym była mowa w części 1.
Następnym z terminów jest bodziec dodatkowy. Będzie
to także oderwanie się znaczka przestrzennego od modelu,
ale w przypadkach „zaskakujących” i „niespodziewanych”
dla danego wycinka modelu. Wytłumaczyć to można w
następujący sposób: operator opracowujący stereogram po
pewnym czasie „przyzwyczaja się” do danego charakteru
terenu, a znaczek prowadzi po jego powierzchni, gdzie
napotyka on na swej drodze drobną, nietypową formę
terenu lub pierwszą z szeregu form. Może się wówczas
zdarzyć, że obserwator nie zareaguje na nią, to znaczy
nie zostanie ona zarejestrowana, następnie odpowiednio

zmniejszy prędkość prowadzenia znaczka, będzie miał naj
większe trudności z rysowaniem pierwszych form, a na
stępnie wejdzie w normalny rytm pracy. To zjawisko po
krywa się z omówionymi w części 1 spostrzeżeniami na
temat nietrwałości i zmienności indukcji ujemnej po do
datkowym bodźcu warunkowym.
Praca na autografie będąca połączeniem szeregu ruchów
nie przysparza żadnych trudności, gdy ją opanujemy w
takim stopniu, że wszelkie czynności wykonujemy auto
matycznie. Po chwili od rozpoczęcia rysowania wchodzi
my w rytm, którego właściwie nie odczuwamy aż do chwi
li, gdy Oderwiemy się od pracy i wówczas odczuwamy
ogólne zmęczenie psychiczne. Stopień tego zmęczenia,
a właściwie okres, po którym następuje to zmęczenie, w
dużej mierze zależy od: doświadczenia, treningu, stopnia
zdolności do pracy, od zdolności reagowania ogólnego, od
powiednio do złożoności warunków i wytrzymałości. Pod
wpływem rozwijającego się zmęczenia spostrzegamy: za
burzenia w odruchach, zmianę ich wielkości, zmianę okre
su utajenia, Tozhamowywanie reakcji na bodźce złożone.
Wszystkie te objawy występują silniej i szybciej u po
czątkujących. Występuje u nich, oprócz „walki” pomiędzy
mechanizmem reakcji na czas i mechanizmem reakcji na
bodziec zewnętrzny (o czym była mowa w części 1), rów
nież równoczesny proces pobudzania — chęci rysowania,
obok procesu hamowania ·— dążności do minimalnych ru
chów dodatkowych. Tę właśnie różnicę pomiędzy pracow
nikiem, który opanował biegle rysowanie warstwie a pra
cownikiem początkującym, można prześledzić na rysunkach
2 i 3 w części 1, a rezultatem której jest brak harmonii
na rysunku warstwie.
LITERATURA
I-Aleksiejew Μ. — Zagadnienie mechanizmów nerwowych
i współdziałanie dwu układów sygnalizacyjnych w rytmicznych
warunkowych reakcjach ruchowych człowieka (tłumaczenie z
rosyjskiego). Zagadnienie wyższych czynności nerwowych (wy
bór prac z czasopisma „Żurnał wysszej nerwnoj dejatelnosti”
r. 1952 i 1953). Warszawa 1956, str. 504—522
2. Idzik A. — Wyznaczenie zakresu zmienności błędu warstwi
cy fotogrametrycznej w zależności od kąta nachylenia terenu,
dokładności ustawienia wysokości warstwicy i dokładności
kreślenia warstwicy względem powierzchni terenu. Przegląd
Geodezyjny nr 11/1969.

Seminarium na temat „ Fotogrametria w pomiarach inżynieryjnych"

W dniach 17 i 18 listopada 1969 r.
odbyło się, urządzone staraniem Sek
cji Fotogrametrycznej Stowarzyszenia
Geodetów Polskich, seminarium na te
mat „Fotogrametria w pomiarach in
żynieryjnych”.
Po otwarciu obrad i powitaniu przy
byłych na seminarium, miało miejsce
wygłoszenie następujących referatów:
— Wybrane zagadnienia z dziedzi
ny zastosowań fotogrametrii naziem
nej do wyznaczania przemieszczeń
obiektów przemysłowych — dr inż. Ir
mina Laudyn
— Dokładność fotogrametrii jedno- i
dwuobrazowej, wyznaczona na mode
lach — dr inż. Mieczysław Niepokolczycki
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— Pomiar deformacji komina, wy
wołanych dobowymi zmianami nasło
necznienia — mgr inż. Elżbieta^ Wanot
— Metodyka i rezultaty okresowych
pomiarów wychyleń komina — mgr
inż. J. Bernasik.
Po wygłoszeniu referatów miała
miejsce dyskusja, a następnie narada
przedstawicieli sekcji fotogrametrycz
nych.
W drugim dniu obrad wygłoszono
następujące referaty:
— Pomiary fotogrametryczne trajek
torii wodnych statków — dr inż.
Adam Linsenbarth, mgr inż. Andrzej
Rymarowicz
— Fotogrametryczny pomiar od
kształceń membrany blaszanej pod

wpływem impulsu ciśnienia — dr inż.
Andrzej Majde
— Próbne zastosowanie fotograme
trii naziemnej do określenia kształ
tu elementów konstrukcji piętrzącej
dla jazów rzecznych — mgr inż. Woj
ciech Bychawski, mgr inż. Andrzej
Nowosielski
— Fotogrametryczne pomiary od
kształceń budynku objętego wpływa
mi podziemnej eksploatacji górni
czej — mgr inż. Jerzy Bernasik
— Próby zastosowania fotogrametrii
w budownictwie przemysłowym — dr
inż. Mieczysław Niepokolczycki.
Po wygłoszeniu referatów w drugim
dniu obrad nastąpiła dyskusja, a na
stępnie podsumowanie i zamknięcie
obrad.
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ZAGADNIENIA OGÓLNE
1*

528:358.3

IGiK

PODUFALY E.T.: The Army’s New TOPOCOM. Wojsko
wa Służba Topograficzna w USA. Photogram. Engng. 1969
t. 35, nr 8, s. 750—754, rys. 7.
TOPOCOM jest skrótem nowego Dowództwa Topograficz
nego w armii Stanów Zjednoczonych, któremu podlegają:
dawniejsza Służba Kartograficzna Armii (Army Map Ser
vice), Laboratorium Inzynieryjno-Topograficzne Armii oraz
30 i 64 bataliony inżynieryjne (topograficzne). Zmiana była
wykonana w celu lepszego dostosowania służby do nowo
czesnych udoskonaleń jak: Secor, geodezja satelitarna,
UNAMACE, „automatyczny kartograf” i inne. Następnym
powodem zmiany było uznanie rosnącej niezbędności kar
tografii i produktów pochodnych przez dowództwo naczel
ne armii. Szczególną wagę przywiązuje się do Centrum
Danych Topograficznych.
T. B.
2*

001.18:528

IGiK

ALBERT Κ.-H.: Aufgaben, Ziele und Forderungen an die
Qualität der prognostischen Arbeit im Vermessungs- und
Kartenwesen. Zadanie, cele i wymagania co do jakości prac
prognostycznych w geodezji i kartografii. Vermessungs
technik, 1969, t. 17, nr 7, s. 246—250. Prognoza jako element
socjalistycznego kierowania gospodarką. Zadania i cele pra
cy prognostycznej w geodezji i kartografii. Wymagania ja
kości stawiane wypowiedziom prognostycznym.

OBLICZENIA GEODEZYJNE

3*

528.063.9:681.3

IGiK

GAŹDZICKI J.: Wykonywanie obliczeń na maszynie GEO2.
Z. 1, Ser. Systemy Programów Specjalistycznej Maszyny
Cyfrowej GEO 2. Warszawa1 IGiK 1968, ss. 28.

Opis konstrukcji i obsługi maszyny oraz informacje od
nośnie do przygotowania danych początkowych do obliczeń
geodezyjnych. Zakres tych informacji obok
znajomości
opisów i instrukcji Systemów Programów Geodezyjnych
PG 1, PG 2, PG 3 i PG 4 oraz Systemu Programów Pod
stawowych z kodem W-GEO pozwala operatorowi na sa
modzielne prowadzenie obliczeń.
W. B.

4*

528.14:528.34:516.3

TGiK

GALDA Μ., SKÓRCZYÑSKI A.: Pewne zagadnienia z wy
równania sieci przestrzennych. Zesz. nauk. Polit. Warsz.
Geodezja 1968 nr 22, s. 140—151, rys. 2, tabl. 10.
Przedstawiono metodę jednoczesnego wyrównania wszyst
kich wykonanych obserwacji (kątów poziomych, kątów pio
nowych i pomiarów długościowych). Autorzy stwierdzają,
że takie wyrównanie podnosi dokładność wyników w po
równaniu z dotychczas stosowanymi metodami oddzielne
go wyrównywania współrzędnych płaskich i wysokości.

W. Μ.

NRil

GEODEZJA WYŻSZA
5*

528.381

IGiK

DEUMLICH F.: Zur gegenwärtigen Bedeutung grossflächi
ger Nivellements höchster Genauigkeit. O współczesnym
znaczeniu Wielkopowierzchniowej niwelacji najwyższej do
kładności. Vermessungstechnik 1969 nr 6, s. 201—205, rys.
1, bibliogr. poz. 15.
Cel niwelacji najwyższej dokładności. Znaczenie i zadania
Komisji Współczesnych Ruchów Skorupy Ziemskiej. Po
ziom rozwoju sieci niwelacyjnych najwyższej dokładno
ści na różnych kontynentach i w poszczególnych krajach.
Zadania na przyszłość. Współpraca z NRD.
H.H.
6*

528.331.1.022.088.3

IGiK

STEINICH L.: Untersuchungen zur Konfiguration und
Beobachtungsgenauigkeit in trigonometrischen Aufnahme
netzen. Badania nad konfiguracją i dokładnością obserwa
cji w sieciach trygonometrycznych. Vermessungstechnik
1969 nr 6, s. 222—229, rys. 17, tabl. 6, bibliogr. poz. 7.

Badanie średniego błędu punktu. Sposoby pomiaru. Ocena
ekonomiczności i dokładności przy obserwacjach kierunku.
H. H.
7*

528.061.2

IGiK

HORVÁTH K.: A refrakció LgyelembeveteIe a geodeziai
mérésekben. Uwzględnianie refrakcji w pomiarach geode
zyjnych. Geodez. ós Kartogr. (B-pest), 1969 t. 21, nr 2,
s. 123—126, ibibl. 16.

Z biegiem czasu powstały liczne teorie o uwzględnianiu
refrakcji, lecz są one słuszne jedynie w pomiarach ekspe
rymentalnych wykonywanych w założonych warunkach me
teorologicznych. Badania rozpoczęte w latach trzydziestych,
określające na podstawie statystyki zmiany decydującego
dla refrakcji czynnika fizycznego, jakim jest temperatura
jako funkcja wysokości i czasu, można uznać jako postęp.
Według statycznego poglądu refrakcja jest zagadnieniem
geometrycznym, w przeciwieństwie do dynamicznego po
glądu, który bada zmiany czasowe czynników7 wpływają
cych na refrakcję i ustala zależności między parametrami
meteorologicznymi i współczynnikiem refrakcji. Będzie mo
żna uwzględniać współczynnik refrakcji najlepiej odpo
wiadający czasowi i miejscu obserwacji; przez to będzie
można spełnić wymagania stawiane elektromagnetycznym
i elektrooptycznym pomiarom odległości oraz trygonome
trycznym pomiarom wysokości.
T. B.
8*

551.10.61:528.088.24

IGiK

MASLlC D. I., PetraSEVIC g. G.: Sotocnyje izmierenija
refrakcii w Zapoljar’e. Dobowe zmiany refrakcji w strefie
podbiegunowej. Geodez. i Kartogr. (Moskwa) 1969 t. 14,
nr 9, s. 23—28, rys. 4, tabl. 3, bibliogr. poz. 4.
Przytoczone wyniki ciągłych dobowych obserwacji odle
głości Zenitalnych i elementów meteorologicznych na punk
tach triangulacyjnych w ciągu 25 dni. Wykryto chód do
bowy współczynnika refrakcji i jego zależność od czyn
ników meteorologicznych; dano zalecenia co do najbardziej
korzystnego czasu pomiaru odległości zenitalnych i różnic
wysokości.
T. B.
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9*

528.526.6:621.375

IGiK

KAHLEN P.: Der Laser-Kreisel. Ausführungen und An
wendungen. Giroskop laserowy. Przedstawienie zasady
działania i zastosowania. Vermess.-techn. Rdsch. 1969 t. 31,
nr 7, s. 241—256, rys. 17, bibliogr. poz. 21.
Zasada działania: wirowanie dwóch promieni laserowych
w zamkniętym obwodzie, w przeciwnych kierunkach (do
świadczenie Sagnaca). Budowa i działanie lasera gazowego
(laser He-Ne). Budowa giroskopu laserowego firmy Ho
neywell (giroskop przestrzenny). Odczytywanie wskazań
giroskopu laserowego. Dokładność pracy giroskopu lase
rowego (do 0,5”). Zastosowanie giroskopu laserowego w
geodezji i nawigacji. Giroskop laserowy w nawigacji iner
cyjnej.
T. B.

10*

528.517:621.374.029.673

Przedstawiono zasadę działania i budowę nowego dalmie
rza, przeznaczonego do pomiaru odległości do 2000 m z
dokładnością nie mniejszą jak ± 2 cm, co zostało potwier
dzone przez wyniki pomiarów próbnych.
T. B.
528.511.089.6

IGiK

RAUHUT J.: Ein Komparator zur Bestimmung der Tei
lungsfehler von 24-m- Invarbändern. Komparator do okreś
lania błędów podziału dwudziestoczterometrowych taśm
inwarowych. Vermessungstechik 1969 nr 6, s. 205—209, rys.
7, bibliogr. poz. 16.
Wyniki otrzymane z pomiarów inwarowymi taśmami. Za
sady pomiaru. Produkcja inwarowych taśm. Błędy podziału
wzorca i badanej taśmy.
H. H.
GEODEZJA INŻYNIERYJNA

12*

528.48:624.032.22

IGiK

Pomiary i obsługa geodezyjna wysokich obiektów. BOITE.
Instytutu Geodezji i Kartografii, Warszawa 1969 s. 3, poz.
tab. 19, maszyn.
Temat określono z punktu widzenia prac geodezyjnych
związanych z montażem wysokich budowli, metod pomia
ru odkształceń i dokładności. Tzb sporządzono na podsta
wie materiałów opracowanych dokumentacyjnie w ośrodku,
jak artykuły z czasopism, sprawozdań z konferencji; jęz.
poi.., ros., czes., niem., za lata 1965—1969.
A. Ł.

13*

528.489:624.191.6—52:621.375.8

14*

IGiK

SCHMIDLA P.: Neu Methoden zur Vermessung von ge
krümmten Schildvortrieben im Tunnelbau. Nowe metody
pomiaru przesunięć tarczy po lukach w budownictwie tu
nelowym. Z. Vermess.-wes. 1969 t. 94, nr 9, s. 371—375,
rys. 2, bibliogr. poz. 5.

Przy budowie tunelu metodą tarczy geodeta ma zadanie
prowadzenia tarczy po krzywych poziomych i pionowych
według zaplanowanego położenia i nachylenia. Używane
obecnie metody zapewniają jedynie ograniczoną dokład

528.486.088.3

IGiK

DRAKE J.: Toleranzen des Stahlbaus für messtechnische
Arbeiten. Tolerancje prac techniczno-pomiarowych przy
montażu konstrukcji stalowych. Vermessungstechnik, 1969
t. 17, nr 7, s. 272—275, rys. 5, bibliogr. poz. 6.
Szybki rozwój budownictwa w NRD wprowadza budownic
two z lekkich metali łatwe i ekonomiczne. Wymaga to od
inżyniera geodety konsekwentnie ustalenia nowych tole
rancji wymiarowych i nowych wymagań dokładności. Przy
toczono odpowiednie normy (TGL).
T. B.
FOTOGRAMETRIA

IGiK

NEVEROV L.A.: Novyj fazovyj Infrakrasnyj dal’nomer
KDG-3 („Kvant”). Nowy fazowy dalmierz KDG-3 pracu
jący promieniami podczerwonymi. Geodez. i Kartogr.
(Moskva) 1969 t. 14, nr 9, s. 28—32, rys. 4, bibliogr. poz. 1.

11*

ność i szybkość określenia położenia tarczy. Przedstawiono
nowe metody zapewniające wysoką dokładność położenia
i wysokości tarczy w każdym punkcie jej drogi.
T. B.

15*

771.536:528.71

IGiK

SKALSKA G.: Badanie deformacji filmów lotniczych. Pr.
IGiK t. 16, z. 1(37) 1969 s. 3—15, rys. 2, ∣tabl. 4, iwykr. 6,
diagramów 11, bibliogr. poz. 7.

Celem pracy było określenie wielkości deformacji filmów
lotniczych stosowanych obecnie w produkcji, a mianowicie
Gevaert Aviphot Pau 30 i Ilford HP3-33o. Badana po
wierzchnia wyników filmów wynosiła 16 X 16 cm. Po
miary deformacji wykonano w 25 punktach tej powierzchni
przy pomocy Stereokomparatora Zeissa 1818. Średnie war
tości współczynników regularnej deformacji ze wszystkich
badań wyniosły dla filmu Gevaerta + 1.35 X 10-8, dla
filmu Ilforda + 0,49 X 10-3. Średnia wartość średniej de
formacji resztkowej dla obydwu filmów wyniosła ± 11 μ.
Maksymalna wartość deformacji resztkowej występująca
na skraju badanej powierzchni w ciągu 3-letniego okresu
badań nie przekroczyła 35 u.
G. S.

16*

528.721.15:528.738

IGiK

MILASOVSKY B.: Über die Kartierung terrestrischpho
togrammetrischer Aufnahmen mit Nomogrammen. Kartowa
nie z fotogrametrycznych zdjęć naziemnych przy użyciu nomogramów. A nehézipari müszaki egyetem Idegennyelvii
kôzleményei XXIX 1967 t. 3, rys. 2, tabi. 3, bibliogr. poz. 4.
Opisano metodę punktowego kartowania treści zdjęć na
ziemnych przy użyciu monogramów. Metoda ta znajduje
zastosowanie w pracach związanych z użyciem fotograme
trii naziemnej w kopalniach odkrywkowych. Stosowanie
szablonów eliminuje proces obliczania współrzędnych xyz
w oparciu o podstawowe wzory fotogrametrii naziemnej.
J. K.
17*

528.77:910.26:65.011.56

IGiK

RIB H., MILLES R.: Automatic interpretation of terrain
features. Automatyczna interpretacja szczegółów tereno
wych. Photogram. Engng. 1969 nr 2, s. 153—164, rys. 7, bi
bliogr. poz. 6.
Interpretacja elementów; struktury, formy i tonacji zdjęć
lotniczych jest podstawą dla identyfikacji szczegółów tere
nowych. Pomiar tych elementów został wykonany przy
pomocy densytometru z zastosowaniem Wielopasmowego
widma (od ultrafioletu do dalekiej podczerwieni). Przed
stawiono próby wykonania wzorców rozpoznawczych dla
różnych szczegółów terenowych.
Μ. K.

Niniejszy Przegląd Dokumentacyjny zawiera jedynie część analiz dokumentacyjnych publikacji z zakresu geodezji. Pełna dokumenta
cja ukazuje się w postaci kart dokumentacyjnych wykonanych przez CENTRALNY INSTYTUT INFORMACJI NAUKO
WO-TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ (Warszawa, al. Niepodległości 188). CIINTE przyjmuje prenumeratą kart dokumentacyjnych,
która może obejmować zarówno całą dokumentację naukowo-techniczną, jak i oddzielne jej działy lub poszczególne zagadnienia i te
maty techniczne. CIINTE wykonuje za zwrotem kosztów fotokopie i mikrofilmy publikacji objętych zarówno przeglądem dokumenta
cyjnym, jak i kartami dokumentacyjnymi.
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UKD 061.3:528:008(438),,45-25”

PACHUTA St. — The Results of Putting into Life the
Achievements of Modern Technics, Scientific and Tech
nical and Organization Problems. Przegląd Geodezyjny
No 2/1970
The author presents the history of Polish Surveyors’ Association
in the years 1945—1969 and the achievements of this Association.
The number of members grew from 575 in 1945 to 9500 in 1968.
During 25 eyars of its activity the Association organized several
courses and 37 scientific and technical conferences.

UKD 528(438),,45-25”

SZMIELEW B. — 25 Years of Surveying in People’s Po
land — Przegląd Geodezyjny No 2/1970.—
The author describes the work of surveyors in People’s Poland
and puts special stress on the fact that the foundation of geo
detical service institutions in 1945 by people’s authorities showed
their perfect understanding of the role that geodesy had to play
in ńational economy. He mentions the different systems created
in order to standardize the main administration and work pro
blems connected with surveying in Poland.

UKD 528.46:711.163,,45-25"

DUMAÑSKI K. — Surveying and Country Planning in
25 Years of People’s Poland — Przegląd Geodezyjny No 2/
/1970.—
At the beginning the author introduces us to the present si
tuation of serveying service in country planning and describes
its development in the Polish People’s Republic. He discusses
the main achievements in this field from 1945 to 1969, dividing
them into several groups according to their character. The most
important ones were the land reform, colonization of Regained
Territories and, at present, large scale remembrement of land.
The author appreciates the high standard of this work as to
technics and range and its importance for national economy.

UKD 528.45(438),,45-25”

GŁOWIŃSKA K., LIPIŃSKI B. — 25 Years of Town Sur
veying. Przegląd Geodezyjny No 2/1970.—
The authors give a full picture of administrative organization
ɪn communal economy and surveying and cartographical enter
prises. They discuss problems facing communal economy in the
Held of geodesy and cartography and the present stage of work
planned for the period of 1945—1970.

UKD 358.3:528(438),,45-25”

LlPERT C. — Military Topographical Service in 25 Years
of People’s Poland — Przegląd Geodezyjny No 2/1970.—
The author presents the traditions of Polish military cartography
Qs well as the history of Military Topographical Service in
25 Years of Polish People’s Republic. The Military Topographical
Service has provided for the needs of the army and moreover
Worked out a number of publication for general use such as:
the Atlas of Poland, large scale maps, detailed maps for the use
°f national economy,' ect.

UKD 528:634(438),,45-25”

BARANIECKI R. — Geodesy in Forestry in 25 Years of
People’s Poland — Przegląd Geodezyjny No 2/1970.—
Surveying in forestry leads to working out maps recording the
irθa of forests and helping in their ménagement. In the period
Oetween 1956 and 1965 several maps of all state forests, covering
the area of 6494 acres, have been worked out in the scale of
1 : 5000.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
ć. d.
Główny Urząd Pomiarów Kraju został przeorganizowany
i nadano mu nazwę Centralny Urząd Geodezji i Kartografii,
jednak do wykonywania zadań państwowej służby geodezyj
nej powołani zostali, oprócz Centralnego Urzędu Geodezji
i Kartografii, również ministrowie: rolnictwa oraz gospo
darki komunalnej. Centralny Urząd został pozbawiony do
tychczas istniejących organów terenowych: wydziałów, re
feratów i biur pomiarów. Dla łączności z terenem jako or
gana Centralnego Urzędu — zostały zorganizowane delega
tury w siedzibach wojewódzkich rad narodowych.
Ta druga organizacja państwowej służby geodezyjnej
i kartograficznej („trójresortowa”) okazała się niewłaściwa.
Dla naprawienia zła wydano nowe przepisy (dekret z 15
czerwca 1956 r. — o państwowej służbie geodezyjnej). We
dług nowych przepisów (dotychczas obowiązujących) orga
nami państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej są:
Centralny3) Urząd Geodezji i Kartografii oraz resortowe
służby geodezyjne (art. 3). Jednak, pomimo upływu 13 lat
od wydania dekretu. Rada Ministrów nie podjęła dotychczas
uchwały z mocy art. 2 dekretu, o określeniu zadań służby
geodezyjnej w prezydiach rad narodowych.
Status służby geodezyjnej resortów rolnictwa oraz gospo
darki komunalnej w prezydiach rad narodowych jest oparty
dotychczas na przepisach dekretu, który w 1956 r. utracił
moc obowiązującą.
Na czele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii stoi
prezes podporządkowany ministrowi Spraw Wewnętrznych,
do którego właściwości należą sprawy objęte zakresem
działania Głównego Urzędu (Dz. U. nr 54/56 — 249). Minister
Spraw Wewnętrznych, zarządzeniem nr 68/57 z 15 kwietnia
1957 r., przekazał swe uprawnienia w omówionym zakresie
działania prezesowi Głównemu Urzędu Geodezji i Karto
grafii, za wyłączeniem występowania na Radzie Ministrów
oraz w Sejmie.
Regulamin organizacyjny Głównego Urządu utrzymał or
ganizację delegatur w siedzibach wojewódzkich rad naro
dowych. Ponieważ jednak nowa ustawa z 1956 r. nie prze
widuje takiej organizacji, delegatury działają jako komórki
organizacyjne Głównego Urządu, detaszowane na tereny
poszczególnych województw oraz miast wydzielonych z wo
jewództw.
Resortowe służby geodezyjne zostały powołane do dzia
łania w zakresie potrzeb gospodarczych tych resortów, któ
re wymagają dokonywania robót geodezyjnych. Szczegóło
wy zakres działania organów państwowej służby geodezyj
nej został podany w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13
czerwca 1956 r. i ogłoszony w Dzienniku Ustaw nr 40
poz. 182.
Instrukcje techniczne wydaje prezes Głównego Urzędu,
jednak przepisy w zakresie robót geodezyjnych, wykonywa
nych dla potrzeb poszczególnych resortów, wydają właściwi
ministrowie w porozumieniu z prezesem Głównego Urzędu
(art. 8).
Wykonawca robót geodezyjnych i kartograficznych obo
wiązany jest zgłosić je przed przystąpieniem do ich wy
konania, a po wykonaniu .robót — przekazać sporządzone
materiały właściwym organom — organowi państwowej
służby geodezyjnej i kartograficznej (art. 9). Przepisy wy
konawcze zostały ogłoszone w Monitorze Polskim nr 102,
poz. 545 z 1959 r.
Osoby wykonujące roboty geodezyjne są uprawnione do
wstępowania na grunty i budowle objęte pomiarami, a tak
że do usuwania przeszkód napotykanych w czasie robót
oraz do umieszczania nieodpłatnie znaków geodezyjnych
na gruntach i budynkach (art. 10). Szkody powstałe w nie
ruchomości podczas wykonywania pomiarów powinny być
naprawione lub należy wypłacić odszkodowanie za szkody
w plonach i drzewostanie (art. 11). Przepisy wykonawcze
zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw nr 39/53 — 170.
Kto usuwa znak geodezyjny lub go uszkadza, podlega
karze aresztu do 6 miesięcy lub grzywnie. Osoby wykonu
jące bezprawnie roboty geodezyjne lub kartograficzne, bądź
osoby, które nie zgłoszą robót przed przystąpieniem do ich
wykonywania, a także jeśli nie przekażą materiałów po
wykonaniu robót, podlegają karze grzywny. Tej samej ka
rze podlega ten, kto uniemożliwia lub utrudnia wykonanie
robót (art. 17). Orzekanie w tych sprawach następuje w
trybie przepisów o orzecznictwie karno-administracyjnym
(ustawa z dnia 15.ΧΠ.1951 r.) jednolity tekst został ogło
szony w Dzienniku Ustaw nr 89/66 — 233.
Zebrał i ułożył mgr inż. W. Barański
s) W listopadzie 1956 r. Centralny Urząd Geodezji i Kartografii
został przemianowany na Główny Urząd Geodezji i Kartografii
(Dz. U. nr 54/56 — 246 i 249, a także Monitor Polski nr 99/56 —
1138).

SPRAWOZDANIE GŁÓWNEJ KOMISJI SAMOPOMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
zα miesiące: wrzesień, październik, listopad i grudzień 1969 r.
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
Wrzesień. Wplywy ze składek wy
niosły zł 35 818
W miesiącu tym wypłacono 3 zapomo
gi pośmiertne na sumę zł 27 000
We wrześniu zmarli następujący ko
ledzy: Teofil Swierczydski z Warsza
wy, lat 58, zmarły 4 września 1969 r.
(zawiadomienie nr 785); Karol Micha
lik z Katowic, lat 80, zmarły 13 sierp
nia 1969 r. (zawiadomienie nr 786);
Feliks Wasilewski z Warszawy, lat 72,
zmarły 15 września 1969 r. (zawiado
mienie nr 787).

Październik. Wpływy ze składek wy
niosły zł 53 987 »
W miesiącu tym wypłacono 7 zapo
móg pośmiertnych na sumę zł 63 000
W październiku zmarli następujący
koledzy: Jerzy Witko z Wrocławia,
lat 90, zmarły dnia 25 września 1969 r.
(zawiadomienie nr 788); Mieczysław
Cieszański z Witrszawy, lat 77, zmar
ły 28 września 1969 r. (zawiadomienie
nr 789); Teodor Klażyński z Warsza
wy, lat 76, zmarły 27 września 1969 r.
(zawiadomienie nr 790); Kazimierz
Poradzewski z Poznania, lat 67, zmar
li’ 21 września 1969 r. (zawiadomienie
798); Władysław Guzek z Poznania,
lat 74, zmarły 5 października 1969 r.

(zawiadomienie nr 792); Jan Wizner z
Łodzi, lat 68, zmarły 11 października
1969 r. (zawiadomienie nr 793); Eu
stachy Wolański z Krakowa, lat 65,
zmarły 17 września 1969 r. (zawiado
mienie nr 794).
Listopad 1969 r. W okresie tym
wpłacono składek członkowskich na
sumę — 29 576 zł.
Wjrplacono 8 zapomóg pośmiertnych
na sumę — 72 000 zł.
W okresie tym zmarli następujący
koledzy: Wacław Nestorowicz, lat 78,
z O/Koszalin, zmarł 9.X.1969 r. (zamiadomienie nr 795); Eugeniusz Drużdziel,
lat 68, z Ο/Łódź, zmarł 25.X.1969 r. (za
wiadomienie nr 796); Edward Gałecki,
lat 32, z O/Koszalin, zmarł 26.X.1969 r.
(zawiadomienie nr 797); Tadeusz Kuch
ta, lat 39, z O/Kraków, zmarł 29.X.
1969 r. (zawiadomienie nr 798); Wła
dysław Biernacki, lat 67, O/Kielce,
zmarł 10.X.1969 r. (zawiadomienie nr
799); Sergiusz Esmont, lat 64, z
Ο/Szczecin, zmarł 29.X.1969 r. (zamiadomienie nr 800); Kazimienz Szymań
ski, lat 73, z Ο/Szczecin, zmarł 3.XI.
1969 r. (zawiadomienie nr 801); Adam
Kozłowski, lat 48, z O/Wrocław, zmarł
17.XI.1969 r. (zawiadomienie nr 802).

Grudzień 1969 r. W grudniu wpły
wy ze składek wynosiły — 143 245 zł.

Wypłacono 1 zapomogę pośmiertną
na sumę złotych 9 000.
W okresie tym zmarli następujący
koledzy: Roman Tokarzewski, lat 81,
z O/Łódż, zmarł 21.XI.1969 r. (zawiado
mienie nr 803); Mikołaj Zubkowski,
lat 66, z O/Koszalin, zmarł 8.XII.1969 r.
(zawiadomienie nr 804). Zapomoga po
kol. R. Tokarzewskim nie została wy
płacona ze względu na toczące się po
stępowanie spadkowe.
KASA ZAPOMOGOWA

Wrzesień. Wj,placono 1 zapomogę
bezzwrotną, w sumie 1500 złotych —
koledze z Poznania.
Październik. Wypłacono 2 zapomo
gi bezzwrotne na sumę ogółem
3000 złotych, kolegom: z Białegosto
ku — 1, z Olsztjma — 1.
Listopad 1969 r. Wypłacono w tym
okresie 6 zapomóg bezzwrotnych na
sumę 13 000, następującym kolegom: z
Bydgoszczy — 1, z Katowic — 1, z Lu
blina — 1, z Opola — 1, z ∣Poznania —
Iiz Warszawy — 1.

Grudzień 1969 r. W grudniu wypła
cono 3 zapomogi bezzwrotne na sumę
9000 złotych: 2 — kolegom z Białego
stoku, 1 — koledze z Olsztyna.

Jubileuszowa sesja naukowa Wydziału Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej
W dniach 28 i 29 listopada 1969 ro
ku odbyła się jubileuszowa sesja pra
cowników Wydziału Geodezji i Kar
tografii Politechniki Warszawskiej z
następującym porządkiem obrad.
Po otwarciu sesji i wygłoszeniu sło
wa wstępnego przez prorektora prof,
ðr Henryka Leśnioka wygłoszone zo
stały w pierwszym dniu obrad na
stępujące referaty:
— Osiągnięcia Wydziału Geodezji i
Kartografii
Politechniki
Warszaw
skiej w 25-leciu PRL — prof, dr Cze
sław Kamela
— Model ekonomiczny zatrudnienia
geodetów w Polsce Ludowej — doc.
dr Zdzisław Adamczewski
Następnego dnia — 29 listopada
1969 r. — wygłoszone zostały następu
jące referaty:
— Kilka uwag na temat wyrówna
nia odchyłki liniowej w poligonach —
Prof. dr Henryk Leśniok
— Możliwości zastosowania dalmie
rza kreskowego ze stałą „50” do poIigonizacji technicznej — dr inż. Je
rzy Ząbek
— Niektóre problemy związane z
wyznaczeniem elipsoidy i powiąza
niem odległych układów geodezyj

nych w oparciu o triangulację sateli
tarną — mgr inż. Adolf Czarnecki
— Badania wpływu refrakcji różni
cowej na optyczny pomiar odległości
dalmierzem kreskowym — dr inż. Je
rzy Ząbek
— Analiza wyników przemieszczeń
zapory wodnej obserwowanych pod
czas piętrzenia zbiornika — dr inż.
Irmina Laudyn
— Wyznaczenie wpływu błędu cen
trowania teodolitu na wynik pomia
ru kąta poligonowego — doc. dr Zdzi
sław Adamczewskii
— Wybrane problemy z dziedziny
wykorzystania fotogrametrii naziem
nej dla celów wyznaczania odkształ
ceń — dr inż. Irmina Laudyn
— Prace badawcze Katedry na te
mat stabilizacji osnów geodezyjnych
znakami ściennymi — dr inż. Krysty
na Kasińska
— Ocena wartości technicznej ukła
du centralnego sieci triangulacyj
nej — dr inż. Janusz Martusewicz
— Wyznaczenie objętości mas ziem
nych przy zastosowaniu metod foto
grametrii naziemnej — mgr
nisław Dąbrowski

— Prace naukowe Katedry Astro
nomii Geodezyjnej PW w latach
1967/68 — dr inż. Magdalena Dukwicz-Latka
— Pomiary cmentarzysk, grodzisk i
zamków obronnych w Polsce w okre
sie 25-lecia PRL — dr inż. Jerzjr
Fellmann
— Generalizacja treści mapy mia
sta w skali 1 :5000 — mgr inż. Sta
nisław Kolanowski
— Przestrzeń barw — zagadnienie
dla kartografów — dr inż. Anrzej Ma
kowski
— Zastosowanie maszyny Cjrfrowej
dla obliczeń długości pomierzonych
dalmierzem elektrooptycznym EOS —
mgr inż. Romuald Kłeczek, mgr inż.
Zbigniew Zaorski
— Pomiary krótkiej bazy dalmie
rzem elektrooptycznym EOS — mgr
inż. Romuald Kłeczek
— Badanie stałości osi pionowej
teodolitu precyzyjnego — mgr inż. Ta
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HOPFER A. — XXXIII Konferencja Naukowo-Technicz
na — „Scalenie Gruntów”. — Przegląd Geodezyjny
nr 3/1970.
Autorzy przedstawiają przebieg XXXIII Konferencji poświęconej
scaleniu gruntów w Polsce. W konferencji wzięło udział około
300 specjalistów, którzy podjęli szereg uchwal w dziedzinie kon
cepcji projektowych oraz organizacji i techniki prac przy sca
leniach gruntów.

I

UKD 528.711.163(438.16)
GÓRAL P., NALEPA A., CHUDZIKIEWICZ K., STAWOWSKI J. — Scalenie gruntów na Żuławach. — Prze
gląd Geodezyjny nr 3/1970.
Autorzy podają charakterystyczne cechy Żuław i wpływ tych
cech na przeprowadzane scalenia i wymianę gruntów. Omawiają
również założenia Rospodarczo-przestrzenne do projektów sca
leń, podają również przykłady projektów scalenia gruntów na
Żuławach.

UKD 528.517:621.375
MILEWSKI J. — Lasery i fotodiody — nowe źródła świa
tła zastosowane w dalmierzach świetlnych. — Przegląd
Geodezyjny nr 11/1969.
Autor omawia fizyczne podstawy nowych źródeł promieniowa
nia. zastosowanych w dalmierzach świetlnych. Należy przypusz
czać, że już w najbliższej przyszłości nowe źródło śwdatla zwane
laserami lub fotodiodami znajdą zastosowanie przy budowie
dalmierzy świetlnych. Pierwszymi konstrukcjami tego typu są
dalmierze: radziecki GD 314 z I9S5 roku, szwedzki Geodimetr
model 8 z 1968 roku i szwajcarski Distomat Di 10.

UKD 528.482
JABŁOKSKI WE., POWROZNIK T. — Cecdezyjne bada
nia odkształceń zbiornika cylindrycznego napełnionego
cieczą. — Przegląd Geodezyjny nr 3/1970.
Autorzy przedstawiają rozważania dotyczące odkształceń stalo
wego zbiornika walcowego napełnionego cieczą, o wysokości
12 metrów', a średnicy 10 metrów. Pomiary przeprowadzone na
ɛ poziomych przekrojach zbiornika wskazały, że maksymalna
deformacja nie przekracza 12 mm.
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XOΠΦEP A.: HayHHθ-τexHHHecκaH κoHφepeHpnπ ,,KOMac
eaɪjnn 3βΜβπι>”
Przegląd Geodezyjny nr 3/1970.
Abtop o∏MCbiBaeτ xo∏. 33-eii κθHφepeHumt nocBBinenHOit KOMaccamm 3eMejib b Πo∏bme. B κoHφepenmm ∏pmhhhii yπacτne okojio
300 CnemiajinCTOB, κoτoptιe πpnHθiι PHfl peniemiit b o6jiacτn
πpoeκτHbix KOHnenmiii, oprami3amiH n τexH∏κπ pa6oτ πpπ koMaccamm 3eMejib.

YAK 528:711.163(438.16)

TYPAJIb ∏., HAJIEΠA A., XYA3J4KEBHH K., CTABOBCKM Μ.: KoMaccai;HH 3eMe∏b b Aeflbτe Bncjibi
Przegląd Geodezyjny nr 3/1970.
Abtopbi cooθmaκ>τ xapaκτepιιcτιmecκMe ιιepτbi fle∏BTbi BiiCJibi
H HX BJIMHHMe Ha XOfl KOMaCCaMMM II OSMeHa 3eMHHMlI. PaCCMaTpiIBaκ>τ τo2κe xθ3HiieτBeHHθ-πpocτpaHCTBeHHbie ochobłi λjih npoeκτoB
KOMaccamiii u coo6ιuaιoτ πpιiMepbi πpoeκτoB KOMaccannM 3eMejib
B flejlbτe BHCHbI.

YAK 528.517:621.375

MMJIEBCKM K>.: JIaaepbi u φoτofl∏oflbi — Itoiibie
KM cβeτa IipMMeimeMbie b CBeTOAaJibHOMepax
Przegląd Geodezyjny nr 3/1970.

mctohhm-

Abtop paccMaτpιmaeτ φ∏3imecκπe cκoiicτBa HOBbix hctohhmkob
H3∏yHeHiiH, πpιiMeHHeMbix b CBeTOflanbHOMepax. Cπeflyeτ HafleπτcH,
HTO yjκe b caMOM 6πh3kom Syflymen HOBbie Mctohhiikh cβeτa. Ha3biBaeMbie na3epa.Mi1 11 φoτofl∏oflaMit, HaiiayT npiiMenemie npii nocτpoiiκe CBeTOflanbHOMepoB. Πθρββιμη πpιιθopaMM 3τoro τnπa hbHHiOTcn HanbHOMepbi: cθBeτcκnii ΓA 314 c 1965 rofla, HiBeflCKitil Teo∏HMeτp Mθ∏e∏b 8 c 1968 rosa m IUBeiinapcKMM HncτθMaτ ¿110.
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HBJIOHCKU B., ΠOBP03bHMK T. : ΓeoAe3MHecκMe HCCJieflθBa∏M∏ AeφopMapπιi hmjimiiapm,icckoγo Gacceiina nanojiiieHHOlO XMAKOCTblO
Przegląd Geodezyjny nr 3/1970.
ABTOpbi npeflcτaB∏Hioτ PaccyxfleHMH oτHθCHm∏ecH κ aeφopMaUHHM CTanbHOTO minMimpimecKOro SaCCeiiHa HanonHeHHoro XiiflKOCTbK>; Bbicoτa SacceiiHa 12 MeτpoB. flnaMeτp ero — 10 m6tpob.
∏3MepeHMH SbIflM IicnonneHbi Ha 8 ropM3θHτa∏bHbix ceπeH∏Hx SacceiiHa M orni πoκa3an1t, HTO MaKCiiMaitbHaH fleφopMamiH ne npeBOCXOflMT 12 MMHHMMeTPOB.
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XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna-„Scalenie gruntów"
W dniach od 20 do 22 października 1969 r. odbyła się
w Olsztynie Konferencja Naukowo-Techniczna Stowarzy
szenia Geodetów Polskich na temat scalenia gruntów.
W sali posiedzeń Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo
wej w Olsztynie zebrało się blisko 300 przedstawicieli
wojewódzkich i powiatowych biur geodezji i urządzeń
rolnych, Departamentu Urządzeń Rolnych Ministerstwa
Rolnictwa, pracowników nauki i studentów wyższych
uczelni reprezentujących kierunek geodezyjnych urządzeń
rolnych, a także Instytutu Geodezji i Kartografii, Insty
tutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, wojewódzkich
zjednoczeń PGR, biur projektów organizacji gospodarstw
rolnych i Generalnego Inspektoratu PGR, oraz innych
zainteresowanych organizacji i instytucji, wreszcie prasy
specjalistycznej i codziennej. Ponadto obrady zaszczycili
SWO ją obecnością wiceminister rolnictwa tow. Jerzy
Popko, przewodniczący PWRN w Olsztynie, inż. Marian
Gotowiec, sekretarz Wydziału Rolnego KW PZPR
w Olsztynie, tow. Kazimierz Waszczuk, przedstawiciele
władz partyjnych, gospodarczych i administracyjnych
kraju i województwa.
Uczestników konferencji powitał przewodniczący Za
rządu Głównego SGP kol. Stanisław Pachuta, a obradom
przewodniczył kol. Konstanty Dumański, dyrektor Depar
tamentu Urządzeń Rolnych, przewodniczący Sekcji Geode
zyjnych Urządzeń Rolnych SGP. W prezydium zasiedli —
między innymi — przewodniczący Komitetu Organizacyj
nego XXXIII Konferencji, kol. Czesław Jaworski oraz
przedstawiciele wojewódzkich biur geodezji i urządzeń
rolnych, sąsiadujących z województwem olsztyńskim: bia
łostockiego, kol. Sławomir Dawidziuk; warszawskiego,
kol. Jan Kłopotowski; bydgoskiego, kol. Fulgenty Wąso
wicz i gdańskiego, kol. Jerzy Stawowski.
W imieniu gospodarzy głos zabrali przewodniczący
WKP NOT w Olsztjmie inż. W. Hepke oraz sekretarz
Wydziału Rolnego KW PZPR, tow. Waszczuk, a następ
nie z dłuższym przemówieniem wystąpił wiceminister
tow. Jerzy Popko. Ocenił on wysoko dotychczasowe
osiągnięcia geodetów-urządzeniow-ców na polu realizacji
nowej ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, podkreśla
jąc przy tym dobre przygotowanie, zaangażowanie
w pracy i pozytywne wyniki uzyskiwane przez młodą
i niedoświadczoną jeszcze kadrę techniczną.
Na posiedzeniu plenarnym odbytym przed południem
pierwszego dnia obrad kol. K. Dumański wygłosił refe
rat „O celach i zadaniach współczesnego scalania grun
tów”, a następnie, w zastępstwie nieobecnego (z powodu
złego stanu zdrowia) kol. Mariana Frelka, referat „Nie
które problemy współczesnego scalania gruntów w Polsce”
wygłosił kol. Zygmunt Żurawski.

W czasie przerwy uczestnicy Konferencji zaznajamiali
się z eksponatami wystawy przygotowanej · z okazji Kon
ferencji. Składała się ona z dwu zasadniczych części.
Ogólnej, która zawierała niektóre dane dotyczące te
renu całego kraju i województwa olsztyńskiego. Odrębne
plansze przeznaczono między innymi na przedstawienie
struktury gospodarstw rolnych, struktury użytków rol
nych oraz stanu zaawansowania prac scaleniowych. Cie
kawą formę graficzną tej części opracowali koledzy
J. Podstawski i H. Rozenek. Fragment informacji podsta
wowych na wystawie zawierają tablice 1 i 2.
Część druga — szczegółowa — prezentowała opracowania
projektowe województw: białostockiego, gdańskiego, kie
leckiego, łódzkiego, poznańskiego, rzeszowskiego i szcze
cińskiego. W dość szerokim rozmiarze wyeksponowano
prace Wykonjrwane na terenie woj. olsztyńskiego. Poczy
nając od etapu programowania (Pasłęk), przez studia
wstępne — do rozwiązań projektowych dotyczących cha
rakterystycznych dla Warmii i Mazur obszarów, wykazu
jących duży udział gruntów PFZ i PGR-ów, a także
obiektów z południowo-zachodnich rejonów województwa,
gdzie występuje typowa uciążliwa szachownica gruntów
gospodarstw indywidualnych.
Pokazano także interesujące plansze dotyczące studiów
i projektów scalenia gruntów wykonj’wanych we Francji
i Holandii.
Popołudniowe obrady w dniu 20 października oraz cały
dzień następny poświęcono na wygłoszenie wypowiedzi
autorskich oraz na dyskusję w komisjach problemowych.
I tak uczestnicy Komisji I — Koncepcji projektowych —
zaznajomili się z następującymi referatami:
— Metodyka oceny projektów scalenia i wymiany
gruntów — mgr inż. Jan Kłopotowski
— Specyfika scalenia gruntów w woj. białostockim —
mgr inż. R. Ejsmont i mgr inż. Μ. Kulczalcowicz
— Specyfika scalenia gruntów w woj. olsztyńskim —
inż. H. Rozenek i mgr inż. W. Ziajka
— Specyfika scalenia gruntów w woj. rzeszowskim —
mgr inż. H. Ginel i mgr W. Rabski
— Specyfika scalenia gruntów w woj. rzeszowskim —
inż. S. Gdula.
Dyskusja w Komisji I skoncentrowała się głównie na
problemach programowania prac Scalenicwych, opraco
wywania założeń gospodarczo-przestrzennych, docelowych
koncepcji przestrzennego rozmieszczenia gruntów różnego
typu gospodarstw rolnych i możliwościach zagospodaro
wania gruntów PGR.
Wśród wielu ciekawych wypowiedzi należy zwrócić
uwagę na głos wicedyrektora Generalnego Inspektoratu
PGR, kol. Tadeusza Osuchowskiego, który wskazał jako
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Tablica 1. Użytkowanie ziemi i struktura gospodarstw

Województwo

Powierzchnia w rozbiciu
na użytki w tys. ha
Powierz- !
chnia j
{ ogólna '
Pozo
UzytKi . _
¡w tys. ha Grunty i Użytki
stałe
i orne j zielone 1 LasY
użytki

Powierzchnia w rozbiciu
na użytkowników w tys. ha

Struktrura gospodarstw

PGR

Gospo
darstwa
pry
watne

137
224
198
37
16
453
11
67
37
508
128
301
83
334
54
341
219

1 525
1 157
453
520
1 424
358
1 107
1 855
1 340
681
448
1 408
960
261
2 301
704
376

80
82
48
12
10
130
8
78
21
179
38
95
68
85
37
111
61

573
613
399
383
497
856
432
483
330
731
336
890
755
588
590
749
795

178 300
173 200
74 000
226 700
329 400
69 100
365 200
368 600
273 600
102 900
125 700
278 400
306 800
59 100
396 400
181 300
89 200

5,0
9,2
14,3
26,3
4,3
9,9
9,9
3,1
6,7
9,5
15,9
15,3
5,8
13,1
8,1
13,4
14,4

8,1
16,8
22,6
39,1
21,3
19,9
36,0
18,1
17,0
15,1
30,3
23,2
33,2
22,8
14,5
22,7
24,1

20,1
17,5
15,0
22,4
43,6
16,5
38,9
44,1
34,5
12,8
21,6
18,2
47,1
16,1
29,1
20,1
16,3

38,3
33,0
22,6
10,2
27,0
29,7
13,3
29,2
35,0
26,1
25,0
24,6
12,9
28,1
34,8
35,4
31,4

28,5
23,5
25,6
2,0
3,8
24,0
1,9
5,5
6,8
36.5
7,2
18,7
1,0
19,9
13,5
8,4
13,5

3 146 ; 16 879
1

1 145

10 003

3 591 900

9,7

23,1

30,4

26,1

10,7

PFZ

Pozos Ogółem
tali użyt gospodarstw
kownicy

Do
0,5 ha

Od 0,5 Od 2 do Od 5 do
10 ha
5 ha
do 2 ha

Ponad
10 ha

w odsetkach ogólnej liczby gospodarstw
Białostockie
Bydgoskie
Gdańskie
Katowickie
Kieleckie
Koszalińskie
Krakowskie
Lubelskie
Łódzkie
Olsztyńskie
Opolskie
Poznańskie
Rzeszowskie
Szczecińskie
Warszawskie
Wrocławskie
Zielonogórskie

Ogółem

2 315
2 079
1 098
952
1 947
1 797
1 558
2 483
1 728
2 099
950
2 694
1 866
1 268
2 982
1 905
1 451

1 019
1 190
484
422
1 055
697
766
1 423
1 080
862
511
1 538
776
530
1 657
883
470

465
186
165
114
233
188
198
351
192
367
105
296
316
172
476
295
175

637
497
293
298
483
700
440
550
320
620
248
630
652
377
585
558
658

15 363

4 246

8 547

i

193
207
156
119
175
211
153
160
136
251
87
230
122
189
312
169
148
3 017

podstawowe następujące
formy
zagospodarowywania
gruntów PFZ przez PGR-y:
— wyłączenie ich do areałów istniejących gospodarstw,
zwracając szczególną uwagę na prawidłowość ukształto
wania rozłogów PGR,
— gospodarowanie „z dojazdu” na kompleksach nie
mniejszych niż 100 ha i położonych w promieniu 3 4 km
od bazy,
— tworzenie nowych przedsiębiorstw.
Szereg wypowiedzi dotyczyło także problematyki, dróg
transportu rolnego. Przedstawiciel Zaliladu Melioracji
Przeciwerozyjnych Instytutu Melioracji i Użytków Zie
lonych, kol. B. Gotchold, zwrócił uwagę na to, aby przy
likwidacji nadmiernej liczby dróg zabezpieczać odpo
wiednio stare, nieużytkowane drogi. Zależnie od jakości
gleby i ukształtowania pionowego terenu należy je za
lesiać całkowicie lub tylko obrzeża wąwozów, w których
biegną, mniejsze wąwozy — zasypywać lub umacniać
w odpowiedni sposób.
Ogólnie w dyskusji w czasie obrad w Komisji I wzięło
udział 21 kolegów, a ,jej rezultatem były następujące
wnioski:
1. Istnieje konieczność podjęcia prac naukowo-badaw
czych oraz techniczno-projektowych nad sporządzeniem
planów przestrzenno-gospodarczych w zakresie organi
zacji rolnictwa, w skali powiatów, ze szczególnym
uwzględnieniem :
Tablica 2. Ogólne potrzeby oraz program prac scaleniowo-wymiennych w latach 1968 — 1975
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a) organizacji jednostek gospodarki rolnej,
b) programu gospodarki ziemią,
c) koordynacji
przestrzenno-gospodarczych
zamierzeń
inwestycyjnych i gospodarczo-społecznych.
Dotyczy to w szczególności obszarów, na których sca
lenie gruntów ma głównie na celu stworzenie podstaw
do racjonalnego zagospodarowania gruntów PFZ przez
jednostki gospodarki uspołecznionej. Opracowania te,
wykonywane we wszystkich niezbędnych przypadkach, po
ich zatwierdzeniu przez prezydia powiatowych rad na
rodowych, stanowić powinny podstawę działania dla po
szczególnych organów i jednostek gospodarczych. Między
innymi stanowiłyby one podstawę wyjściową dla przygotowywania założeń gospodarczo-przestrzennych do pro
jektów scalenia.
2. Niezbędne jest podjęcie prac nad metodyką i zakre
sem sporządzania założeń w odniesieniu do różnych wa
runków społeczno-gospodarczych wsi objętych pracami
scaleniowymi. W metodyce tej powinien być uwzględnio
ny sposób badania spodziewanej efektywności scalania.
3. Celem zapewnienia racjonalności i efektywności za
gospodarowania scalanych gruntów PFZ niezbędna jest
koordynacja aktualnej i przewidywanej działalności gos
podarczej w zakresie:
a) scalenia i przekazywania gruntów PFZ dla jednostek
gospodarki uspołecznionej,

b) prac melioracyjnych i zagospodarowania pomelioracyjnego trwałych użytków zielonych,
c) ustalania kierunków i zasad inwestowania jednostek
gospodarki uspołecznionej, przejmujących w zagospoda
rowanie grunty PFZ.
4. Należy powołać przy WBGiUR pracownie zajmu
jące się planowaniem struktury przestrzenno-gospodarczej rolnictwa.
5. Należy skomentować zasadę poddawania scaleniu
terenów zabudowanych wyłącznie za zgodą właściciela
(posiadacza), w sposób następujący: „Poddawanie scaleniu
terenów zabudowanych za zgodą właściciela (posiadacza
samoistnego) dotyczy tych przypadków, gdzie istnieje
potrzeba zmiany lokalizacji działki siedliskowej na nowe
tereny budowlane lub przeniesienie zabudowań na inną,
nową działkę. Przepis ten nie ma zastosowania w przy
padku korygowania granic istniejących działek sied
liskowych”.
6. Należy zorganizować studia podyplomowe z zakresu
urządzeń rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem proble
matyki scalenia gruntów.
7. Przy programowaniu prac scaleniowych, podejmo
wanych z urzędu, należy uwzględniać również obszary,
gdzie istniejące granice własności uniemożliwiają prawi
dłową gospodarkę przeciwerozyjną.
8. Przy scaleniu wsi z zabudową nadmiernie zagęsz
czoną (działki małe o niekorzystnych kształtach, wąskie
itp.), należy również wydzielać prawidłowe działki bu
dowlane tym rolnikom, którzy w adaptowanych osiedlach
mają działki nieodpowiednie pod zabudowę. Dla tych rol
ników powinno się wydzielać działki budowlane w po
bliżu dotychczasowych zagród nawet w przypadku, gdy
nie złożyli oni deklaracji na przeniesienie budynków.
Obradami Komisji I kierowali koledzy: Bogusław Żu
kowski, Elżbieta Ofierska i Władysław Ziajka.
W Komisji II — Organizacji i techniki prac scalenio
wych — wygłoszono wypowiedzi autorskie dotyczące
następujących referatów:
— Szacunek gruntów dla celów scaleniowo-wymiennych — mgr inż. W. Januszko
— Technika i dokumentacja (wyjściowa i końcowa)
projektu scalenia (wymiany) gruntów — mgr inż. S. Goraj,
mgr inż. K. Przybylowski
— Zastosowanie maszyn matematycznych w projekto
waniu urządzeniowo-rolnym — mgr J. Balandynowicz
i mgr inż. K. Sikorski
— Organizacja jednostek wykonawczych resortu rol
nictwa w dostosowaniu do aktualnych zadań — mgr inż.
St. Stasiak.
Dyskusja uczestników Konferencji, zgrupowanych w tej
najliczniejszej komisji, była bardzo ożywiona. Toczyła się
ona głównie wokół zagadnienia zabezpieczenia odpowied
nich podkładów mapowych dla prac scaleniowych, sza
cunku gruntów i nowoczesnej techniki stosowanej przy
scaleniach.
Między innymi kol. Emil Nowosielski z IGiK, w obszer
nej wypowiedzi poinformował zebranych o podjętych
przez IGiK próbach kompleksowego określenia przydat
ności podkładu dla celów scaleniowych, a kol. Marian
Szymański zapowiedział możliwość stosunkowo szybkiego
wprowadzenia urządzeń elektronowych, które pozwolą na
zautomatyzowanie niektórych etapów prac projektowych.
Komisja II uchwaliła następujące wnioski:

I. VV zakresie szacunku porównawczego gruntów
1. Szacunek porównawczy gruntów jest problemem
bardzo złożonym, ponieważ musi uwzględniać szereg
warunków charakterystycznych dla każdego obiektu,
w związku z czym wymaga w każdym przypadku indy
widualnego ujęcia. W tej sytuacji nie jest możliwe usta
lenie jednolitej uniwersalnej metody przeprowadzenia
szacunku gruntów. Dyskusja wykazała, że zagadnienie to
może być rozwiązane w oparciu o rzetelną i obiektywną
wiedzę projektanta urządzeniowca przy ścisłej współ
pracy z uczestnikami scalenia. Ponadto dyskusja wyka
zała, że bardzo istotnym elementem, ułatwiającym właści
we przeprowadzenie szacunku, jest mapa glebowo-rolnicza. W związku z tym zaleca się wyprzedzanie prac

scaleniowych pracami nad tą mapą tak, aby dla każdego
obiektu scalanego dysponować mapą glebowo-rolniczą.
W związku iz powyższym zachodzi potrzeba podjęcia szer
szej działalności szkoleniowej na tym odcinku.
2. Należy opracować i rozpropagować materiały doty
czące szacunku porównawczego gruntów, uwzględniając
dotychczasowe osiągnięcia nauki i praktyki, które mo
głyby posłużyć jako wskazówki w praktycznej działal
ności geodetów urządzeniowców.
3. W programach nauczania geodetów urządzeniowców
należy w szerszym zakresie uwzględnić tematykę eko
nomiczno-rolniczą z uwzględnieniem szacunku porównaw
czego gruntów.
II. W zakresie techniki i dokumentacji prac scaleniowych

1. Dla pełnego wykorzystania nagromadzonej doku
mentacji geodezyjnej do prac scaleniowych zachodzi pilna
potrzeba określenia sposobu badania wartości technicznej
istniejących podkładów mapowych, bowiem osiągnięcie
założonej dokładności obliczenia powierzchni na podkła
dach mapowych wiąże się ściśle z określeniem przydat
ności tych podkładów dla wymienionego celu. W związku
z tym uznaje się za niezbędne przyśpieszenie ostatecznego
opracowania — zaprezentowanej w toku konferencji
przez przedstawiciela IGiK — metody ustalania przydat
ności podkładów do prac urządzeniowo-rolnych.
2. Zachodzi bardzo pilna potrzeba ścisłego skoordyno
wania planu robót geodezyjnych nad mapą zasadniczą
z programem prac scaleniowych i zapewnienia termino
wego wykonania tej mapy.
Mapa zasadnicza powinna być opracowana w pierwszej
kolejności dla obiektów objętych programem scalenia,
a nie posiadających map o odpowiedniej wartości kartcmetrycznej.
3. Forma i treść, opracowywanej przez Główny Urząd
Geodezji i Kartografii, mapy zasadniczej w skali 1:5000
na podkładzie fotogrametrycznym, wymaga dalszego
ścisłego uzgodnienia pod kątem możliwości jej bezpośred
niego wykorzystania do prac scaleniowych. W szczegól
ności chodzi tu o założenie dostatecznie gęstej sieci zaStabilizowanych punktów osnowy geodezyjnej.

III. W zakresie postępu technicznego
Duży rozmiar zadań w zakresie poprawy struktury
terenowej gospodarstw oraz potrzeba ich terminowego
wykonania powodują konieczność poszukiwania nowo
czesnych metod w pracach scaleniowych, zastosowania
współczesnej techniki elektronowej i nowoczesnej organi
zacji tych prac. W tym celu należałoby opracować
perspektywę rozwojową mechanizacji i automatyzacji
całokształtu geodezyjnych prac urządzeniowo-nolnych.
W najbliższym natomiast okresie należałoby dążyć do
wykorzystania istniejących możliwości w tym zakresie,
a mianowicie będących w posiadaniu wojewódzkich
ośrodków ETO maszyn liczących. W tym celu należy,
możliwie w najkrótszym czasie, opracować i rozpowszech
nić odpowiednie programy dla geodezyjnych prac projek
towych, dostosowane do tych maszyn.

IV. W zakresie małej mechanizacji
Ze względu na poważne niedobory w wyposażeniu wo
jewódzkich i powiatowych biur geodezji w podstawowy
sprzęt obliczeniowy i geodezyjny zachodzi bardzo pilna
potrzeba poprawy tego> wyposażenia. W szczególności
chodzi o zwiększenie liczby arytmometrów, sumatorów,
teodolitów, niwelatorów oraz innej aparatury i drobnego
sprzętu geodezyjnego.
V. VV zakresie spraw organizacyjnych

XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna, oceniając
bardzo pozytywnie dotychczasowe wysiłki biur geodezji
i urządzeń rolnych na odcinku ochrony użytków rol
nych — jako dalszy etap postępu w tej dziedzinie widzi
potrzebę utworzenia skutecznego systemu kontroli w tej
dziedzinie już na etapie tworzenia się planów zagospoda
rowania przestrzennego, a mianowicie w organach plano
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wania przestrzennego i gospodarczego. Praktykowana
obecnie kontrola ochrony użytków rolnych dopiero na
etapie realizacji planów zbyt często nie jest w stanie
przeciwdziałać poważnym stratom w gospodarce na
rodowej.

Dezyderat w sprawie zmiany przepisów Instrukcji
nr 141 — w sprawie scalenia i wymiany gruntów, § 80,
p. 3 — propozycja: „Ogólne powierzchnie i wartości sza
cunkowe użytków przed i po scaleniu mogą się różnić
nie więcej niż 1/100. Sumy wartości jednostkowych w
użytkach przed i po scaleniu mogą się różnić nie więcej
niż 1/50”.
Obradami Komisji II kierowali koledzy: Zygmunt
Bojar, Bronisław Kowanda, Stanisław Sarosiek.
W Komisji III — Prawno-urządzeniowej przedstawiono
wypowiedzi autorów następujących referatów:
— Zagadnienia prawne dotyczące scalenia i wymiany
gruntów — mgr T. Rożeński
— Dotychczasowe doświadczenia w przedmiocie reali
zacji ustawy o scaleniu gruntów — inż. S. Dawidziuk
— Dotychczasowe doświadczenie w przedmiocie reali
zacji ustawy o rentach dla rolników — J. Boratyński
— Dotychczasowe doświadczenia w przedmiocie reali
zacji ustawy o wykupie gospodarstw — mgr S. Jurek,
I. Makaruk, S. Kotkowski.
I tu dyskusja była gorąca, a poruszane w niej proble
my dotyczyły szerokiego wachlarza zagadnień. Stosunko
wo często powtarzały się głosy dotyczące uwzględniania
w pracach scaleniowych zmian w użytkowaniu gruntów,
nie wykazanych w dokumentach ewidencji gruntów, ulg
podatkowych stosowanych w odniesieniu do uczestników
scalenia gruntów, zastrzeżeń do projektu scalenia, a także
niektórych przepisów wykonawczych i instrukcji o sca
leniu gruntów.

Kol. Teodor Rożeński, wicedyrektor Departamentu
Urządzeń Rolnych, zwrócił uwagę na potrzebę właściwej
interpretacji szeregu przepisów, postulując także wydanie
broszury na temat roli i zadań prezydiów powiatowych
rad narodowych w zakresie scalenia i wymiany gruntów.
Kol. Antoni Sander z WBGiUR w Kielcach poruszył
problem wpływu normy 5 ha powierzchni użytków rol
nych przy realizacji ustawy o przejmowaniu gospodarstw
za rentę.
Kol. Wojciech Illukowicz z WBGiUR w Olsztynie usto
sunkował się między innymi do zagadnienia wydawania,
rozszerzania i uchylania decyzji o podjęciu prac scale
niowych.
Ogółem w dyskusji zabrało glos 24 kolegów, a w jej
wyniku uchwalono następujące wnioski:
1. Konieczne jest ustalenie, w jakich przypadkach moż
na podejmować decyzje w sprawie przeprowadzenia prac
scaleniowych z urzędu, gdy istnieje potrzeba zlikwidowa
nia uciążliwej szachownicy gruntów w gospodarstwach
indywidualnych, a rolnicy odmawiają złożenia wniosku
o scalenie ich gruntów.
2. Uznaje się za pożądane, aby zostały wprowadzone
ulgi w świadczeniach rolników na rzecz państwa rów
nież w tych przypadkach, kiedy otrzymują oni (po sca
leniu) grunty należące dotychczas do gospodarstw indy
widualnych.
3. Należy rozszerzyć przepisy dotyczące wykorzystania
środków Funduszu Rozwoju Rolnictwa na finansowanie
prac przy doprowadzeniu gruntów z Samosiewami leśny
mi do stanu umożliwiającego prowadzenie na nich pro
dukcji rolniczej.
4. Należy zastosować ulgi inwestycyjno-remontowo-budowlane w podatku gruntowym dla wsi, w których do
konano scalenia gruntów.
5. Należy wprowadzić przepis umożliwiający przejmo
wanie za renty gospodarstw o powierzchni mniejszej niż
5 ha użytków rolnych, w szczególności w przypadku bra
ku członków rodziny, zobowiązanych do alimentacji.
6. Uznaje się za wskazane przekazanie r.a rzecz orga
nów administracji rolnej prezydiów rad narodowych
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uprawnień do podejmowania decyzji w sprawach przy
musowego wykupu.
7. Pożądana byłaby zmiana rozporządzenia Ministra
Rolnictwa, ustalającego zasady, że nabycie nieruchomości
w drodze licytacji na rzecz państwa może mieć miejsce
tylko w przypadkach włączenia nabytej nieruchomości do
uspołecznionego gospodarstwa rolnego.
8. Należy uruchomić kredyty bankowe na zakup gospo
darstw rolnych zarówno w drodze licytacji, jak i —
w uzasadnionych przypadkach — w obrocie cywilno-prawnym.
9. Konieczne jest wprowadzenie nowych zasad wynagra
dzania pracowników powiatowych biur geodezji i urzą
dzeń rolnych, które stanowiłoby odpowiedni bodziec do
stabilizacji i pozyskiwania nowych wysoko kwalifikowa
nych kadr.
10. Ministerstwio Rolnictwa powinno wydać zbiór prze
pisów dotyczących trzech ustaw z dnia 24.1.1968 r. wraz
z przepisami wykonawczymi i szczegółowymi komenta
rzami.
Obrady Komisji III prowadzili koledzy: Tadeusz Władziński, Aleksander Krasadomski i Aleksander Denysenko.
Końcowe posiedzenie plenarne konferencji (22.X.), w za
stępstwie nieobecnego ze względów służbowych kol. K. Dumańskiego, poprowadził kol. Emil Nowosielski.
Po przedstawieniu przez przewodniczących komisji pro
blemowych wniosków zgłoszonych przez te komisje od
była się dyskusja, w wyniku której uwzględniono dodatko
wą propozycję kol. Edmunda Przelaskowskiego z WBGiUR
w Olsztynie i uzupełniono treść wniosków przedstawio
nych przez Komisję Organizacji i Techniki Prac Scale
niowych.
Wszystkie wnioski zostały w drodze głosowania zatwier
dzone przez zebranych. Jako ostatni zabrał głos w dyskusji
kol. Marian Szymański, który w obszernym wystąpieniu
ustosunkował się szczegółowo do problemów poruszonych
na Konferencji, wypowiadając się także pozytywnie o at
mosferze i wynikach Konferencji. Zamknięcia obrad do
konał kol. E. Nowosielski, dziękując w ciepłych słowach
organizatorom za pracę włożoną w przygotowanie i prze
prowadzenia Konferencji.
*

Na zakończenie jeszcze kilka słów na temat omówionej
tu XXXIII Konferencji.
Nie ulega wprawdzie wątpliwości, że Konferencja ta by
ła potrzebna i pożyteczna. Jej celowość i skuteczność wy
raziła się już przez to, że stanowiła forum wymiany po
glądów dla licznego grona fachowców zainteresowanych
problematyką scaleniową, a zostanie jeszcze uzupełniona
właściwym ustosunkowaniem się' odpowiednich instytucji
do uchwalonych na Konferencji wniosków. Tym niemniej
słuszne wydaje się zastanowienie się nad metodyką i „tech
nologią” — jeśli można użyć takiego określenia — przy
gotowywania i przeprowadzania takich konferencji.
Jak powinien się przedstawiać dobór tematów referatów
lub na przykład regionów kraju, których one dotyczą,
a także podział na komisje problemowe.
Czy fakt poruszania tych samych lub podobnych tematów
podczas obrad każdej z komisji świadczy dobrze czy żle
o tym doborze, a jeśli źle, to jak go uniknąć?
Wątpliwości te dotyczą także celowości, tematyki i for
my wystaw towarzyszących czasem konferencjom, wycie
czek ich uczestników, formy tak zwanych materiałów kon
ferencyjnych, i Icosztow ich opracowania.
Czy dotychczas stosowane zasady dotyczące organizacji
konferencji są słuszne, czy nie można ich ulepszyć, zmody
fikować, i co ważne — ujednolicić, uczynić tańszymi,
krótszymi, a zarazem efektywnymi?
Takie pytania mogą się nasunąć uważnym i częstym
uczestnikom, a zwłaszcza organizatorom konferencji nau
kowo-technicznych SGP. Być może jest już czas — może
nie na kolejną „konferencję na temat konferencji”, ale na
narądę nad tym zagadnieniem na szczeblu Zarządu Głów
nego SGP i zarządów poszczególnych sekcji jako poten
cjalnych organizatorów następnych konferencji.
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Scalenia gruntów na Żuławach
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I. Cechy charakterystyczne rejonów Żuław z punktu wi
dzenia warunków przeprowadzania scaleń i wymiany
gruntów
Teren Żuław Wiślanych ograniczony jest krawędzią
morfologiczną przebiegającą od zachodu po linii Gdańsk—
Tczew—Piekło, a od południa i wschodu po linii Piekło—
Malbork—Żuławka Sztumska—Stare Dolno—Bogaczewo—
Elbląg—Zalew Wiślany. Ogółem powierzchnia Żuław wy
nosi ca 1740 km2. Rzeki Wisła i Nogat dzielą ten obszar
na trzy części:
— Żuławy Gdańskie — położone na zachód od Wisły,
— Żuławy Wielkie — położę między Wisłą i Nogatem
oraz
— Żuławy Elbląskie — położę na wschód od Nogatu.
Żuławy Gdańskie posiadają gleby średnie i ciężkie,
a bliżej krawędzi morenowej gleby mułowe — torfowe
i murszowe.
Żuławy Wielkie odgraniczone są od morza pasmem wydm
przechodzących na wschód w mierzeję wiślaną. W północ
nej części Żuław Wielkich, w okolicy Jantara, Mikoszewa,
Popowa i Sztutowa, występują głównie mady ciężkie
i bardzo ciężkie o wysokim Oglejeniu. W okolicach Marzęcina, Gozdawy, Jeglownika oraz jeziora Druzno występują
gleby torfowe i mułowo-torfowe, bardzo często zmurszałe.
Pozostały obszar Żuław posiada mady bardzo ciężkie,
ciężkie i średnie. Mady lekkie i bardzo lekkie występują
lokalnie w pobliżu cieków.
. Według gleboznawczej klasyfikacji gruntów dominują na
Żuławach klasy II, Ilia, IIIb i IVa. Przybliżony wskaźnik
bonitacji gleb, obliczany na podstawie współczynników
prof. Strzemskiego, waha się w granicach 4,6—6,0 dla grun
tów ornych i 4,0—4,6 dla użytków zielonych. Układ wskaź
ników bonitacji gleb w poszczególnych powiatach rejonu
żuław przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Wskaźniki bonitacyjne użytków rolnych
Grunty orne

Powiat

Użytki zielone

Gospod.
całkowita

PGR

Gospod.
całkowita

Elbląg
Gdańsk
Malbork
Nowy Dwór Gdański

4,60
4,42
5,91
5,87

4,97
4,72
6,00
5,69

3,95
3,55
4,40
4,57

4,87
3,88 j
4,64
4,71

Średnia dla Żuław

5,18

5,35

4,12

4,53

Średnia dla woj. gdańskiego

3,74

4,64

3,10

3,83

PGR

Struktura użytków rolnych na Żuławach w odniesieniu
do innych rejonów województwa i całego kraju jest bar
dzo nietypowa i specyficzna. Jak wiadomo użytki rolne
Żuław znajdują się na nizinie położonej średnio w pozio
mie morza. Poziom wód gruntowych regulowany jest moc
no rozwiniętymi systemami melioracyjnymi i waha się na
poziomie średnim. Nie ma tutaj wykształconych typowych,
naturalnych użytków rolnych, łąk i pastwisk czy gruntów
ornych.
Potrzeba prowadzenia racjonalnej gospodarki zmusiła do
stosowania systemu przemienności użytków. Taki system
jest uzasadniony i praktykowany zarówno w gospodar
stwach państwowych, spółdzielczych, jak i indywidualnych.

Jednym z podstawowych czynników na żuławach, rzu
tujących na Kształtowanie się rozłogu gruntów scalanych
oraz warunkujących kierunek manewrowania przy projek
towaniu, jest istniejący system melioracyjny, bytem ten
utworzony przez siec kanaiów i rowów otwartych pozwala
na regulowanie obiegu wód retencyjnych. Całe Zuiawy
pocięte są rowami otwartymi. W ten sposob pojedyncze
poldery uprawowe (między rowami) jakkolwiek regularnie
ukształtowane, są jednak dość małe i zamykają się w gra
nicach kilku, a co najwyżej kilkunastu hektarów. Stanowi
to istotne ograniczenie swobody manewru przy technicz
nym rozwiązywaniu projektu scalenia.
żuławy to teren pozbawiony lasów, w związku z tym
tereny te są narażone na działanie wiatrów nie sprzyjają
cych rolnictwu. Aby ograniczyć szkodliwe działanie wia
trów zaprojektowano sieć pasów Wiatrochronnych. Na te
cele zajęto dotychczas około 500 ha, a docelowo planuje
się zajęcie tymi pasami około 1500 ha gruntów.
Pasy Wiatrochronne, szerokości kilku do kilkunastu me
trów, zajmują często dość znaczną powierzchnię poszcze
gólnych gospodarstw rolnych. Uregulowanie spraw włas
nościowych na terenach zajmowanych pod te pasy, pro
wadzone jest w ramach postępowania scaleniowo-wymiennego. Za tereny zajęte pod pasy Wiatrochronne wydzielane
są odpowiednie ekwiwalenty gruntowe z gruntów Pań
stwowego Funduszu Ziemi.
Na skutek inwestycji melioracyjnych szereg cieków,
uznanych dotąd za cieki podstawowe, przeklasyfikowano
jako cieki gospodarcze. Będą one zatem musiały być włą
czone do areału gruntów gospodarstw indywidualnych.
Również to zagadnienie regulowane jest równolegle ze
scaleniem.
Innym, ważnym czynnikiem, wpływającym w zasadni
czy sposób na kształtowanie się masywów gruntów scala
nych, jest system istniejącej zabudowy wsi na Żuławach.
Występuje tutaj zabudowa zwarta, kolonijna i fermowa.
Dwa pierwsze systemy osiedlowe nie nasuwają w za
sadzie większych trudności. Natomiast zagrody chłopskie,
rozrzucone po obszarze całej wsi, rzutują na techniczne
rozwiązania projektów scaleniowych. Sytuacja ta występuje
szczególnie drastycznie w przypadku komasowania grun
tów gospodarstw ekonomicznie słabych. Scalenie tych grun
tów dokonywane jest w aspekcie przejęcia ich w przy
szłości przez gospodarstwa uspołecznione, co zmusza do
lokalizowania ich w bezpośrednim sąsiedztwie rozłogów
tych gospodarstw. Tymczasem
niejednokrotnie siedliska
poszczególnych, scalanych gospodarstw indywidualnych są
położone na przeciwległym końcu gruntów wiejskich i tam
nadal pozostają.
Przypadki takie przyśpieszają niewątpliwie zaniedbanie
takiego gospodarstwa.
Struktura stanu władania gruntami na obszarze czterech
omawianych powiatów na Żuławach charakteryzuje się
znacznym udziałem państwowych gospodarstw rolnych (ta
blica 2). Państwowe gospodarstwa rolne obejmują w tych
powiatach średnio 43,2% powierzchni użytków rolnych,
z czego najwięcej przypada na powiaty: Malbork (51,3%)
i Nowy Dwór (48,30∕o), najmniej na Elbląg (34,3«/#). Rolnicze
spółdzielnie produkcyjne w porównaniu z gospodarstwami
państwowymi i gospodarką indywidualną zajmują znikomy
procent użytków rolnych.
Struktura
obszarowa
gospodarstw
indywidualnych
przedstawiona została w tablicy 3. Treść tej tablicy wyka
zuje wyraźną przewagę liczbową
gospodarstw grup
5>00—10,00 ha i powyżej 10,00 ha. Powierzchniowo naj
większy areał użytków rolnych obejmują gospodarstwa
grupy powyżej 10,00 ha.
Rozłóg gruntów w gospodarstwach indywidualnych na
Żuławach jest w zasadzie prawidłowy, co jest wynikiem
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Tablica 2. Struktura użytków rolnych według użytkowników
(dane ewidencji gruntów na dzień 31.XII.1968 r.)
I

Ogółem

Gospodarstwa
indywidualne

PGR

Powiat

Elbląg
Gdańsk
Malbork
Nowy Dwór Gdański
Razem:

Pozostaj⅞ (m. in. RSP)

PFZ

ha

0/
Zo

ha

0Zo

ba

0/
ZO

ha

0/
Zo

ha

42,222
61,155
42,413
40,393

100,0
100,0
100,0
100,0

15,154
24,921
21,740
19,507

34,3
40,7
51,3
48,3

21,678
28,070
15,325
17,176

49,0
45,9
36,1
42,5

5,128
5,322
1,813
2,816

11,6
8,7
4,3
7,0

2,262
2,842
3,535
894

5,1
4,7
8,3
2,2

188,183

100,0

81,322

43,2

82,249

43,7

15,079

8,0

9,533

5,1

dotychczasowej -działalności służby geodezyjno-urządzenio
wej w okresie osadnictwa i później w okresie prowadzo
nych regulacji rolnych. Również rozdrobnienie gruntów
jest niewielkie. Średnio na pojedyncze gospodarstwo przy
pada 2—3 działki łącznie z działką siedliskową. Zatem roz
drobnienie i szachownica gruntów prawie nie wchodzą tu
w rachubę jako problem.
Na obszarze omawianych powiatów występuje około
1000 gospodarstw indywidualnych ekonomicznie słabych,
które zajmują powierzchnię około 7600 ha użytków rol
nych. Najwięcej gospodarstw ekonomicznie słabych wy
stępuje w powiecie elbląskim oraz gdańskim w grupach
Otezarowych od 5 do 10 ha.
Gospodarstwa, których właściciele ukończyli 60 lat
stały się problemem dość trudnym do rozwiązania. Na
terenie Żuław jest ich około 3100, o łącznej powierzchni
około 20 800 ha.
Z liczby tej około 600 gospodarstw — to gospodarstwa
bez następców.
Obszar gruntów PFZ o powierzchni 15 079 ha składa
się z 5385 działek położonych niejednokrotnie we wza
jemnej szachownicy z gruntami gospodarstw indywidual
nych i państwowych gospodarstw rolnych. Na podstawie
zebranych danych stwierdzono, że będzie następował
dalszy przyrost gruntów PFZ z gospodarstw ekonomicznie
słabych, jak i gospodarstw bez następców, których właś
ciciele chcą przekazać swoje nieruchomości państwu
w zamian za rentę.

O/
Zo

nia areału gruntów państwowych gospodarstw rolnych,
są ekonomicznie uzasadnione. Rzecz jasna, że grunty PFZ,
położone w szachownicy z gruntami gospodarstw indywi
dualnych, nie leżą odłogiem. Są one zagospodarowane
przez dzierżawców rolników indywidualnych. Jednak
intensywność gospodarki indywidualnej na tych gruntach
jest niższa o ca 20%. niż w państwowych gospodarstwach
rolnych, czy nawet na gruntach stanowiących własność
rolników. Zatem zabiegi scaleniowo-wymienne zmierzają
do wyzwolenia rezerw tkwiących w mniej intensywnym
zagospodarowaniu gruntów PFZ.
Bardzo ważnym etapem przygotowań do scaleń grun
tów na Żuławach było opracowanie programu scaleń.
Program ten wykonano w oparciu o przeprowadzoną
inwentaryzację rozłogu gruntów w poszczególnych sekto
rach władania. Wykonano to oddzielnie dla każdego po
wiatu na mapie w’ skali 1:25 000. Układ gruntów państwo
wych gospodarstw rolnych i sieć cieków podstawowych
oraz ilość i sposób rozproszenia gruntów PFZ pozwoliły
na określenie granic obszarów scaleniowych. Obszary te,
zamykające powierzchnie 1000—1500 ha i obejmujące
grunty 2—3 wsi zostały odpowiednio Zanumerowane
i w zależności od ilości gruntów PFZ, znajdujących się
w tych obszarach, wprowadzone do planu na odpowiednie
lata. Kierowano się tutaj zasadą, że w pierwszym rzędzie
scalenie należy wykonać na tych obszarach, na których
znajduje się najwięcej gruntów PFZ, a przyległe gospo
darstwa Vdelkotowarowe mają warunki, aby grunty te
we właściwy sposób zagospodarować.
Na przykład, w powiecie Malbork wyodrębniono w ten
sposób 19 obszarów scaleniowych. Średnia wielkość
obszaru wynosi 900 ha. Średnia ilość gruntów PFZ w jed
nym obszarze wynosi 126 ha.

II. Programowanie scaleń i wymiana gruntów

Dwuletni okres realizacji ustawy z dnia 24 stycznia
1968 roku — o scalaniu i wymianie gruntów, potwierdził
w całej rozciągłości potrzebę wykonywania zabiegów scaIeniowo-Wymiennych na terenach Żuław. Mimo że za
biegi Scaleniowo-Wymienne na obszarze Żuław, w porów
naniu do innych regionów kraju są (zdaniem autorów)
bardziej skomplikowane i trudniejsze ze względu na
specyfikę regionu, to są one jednak ekonomicznie uza
sadnione.
Głównym celem tych prąc jest scalanie gruntów PFZ
i przekazywanie ich państwowym gospodarstwom rolnym,
połączone z ogólnym porządkowaniem struktury prze
strzennej gospodarstw rolnych.
Na terenach Żuław towarowość państwowych gospo
darstw rolnych jest znacznie wyższa od towarowości gospo
darstw indywidualnych. Z tych też względów zabiegi scaIeniowo-Wymienne, zmierzające w efekcie do powiększe

III. Założenia
scalenia

gospodarczo-przestrzenne

projektów

do

Założenia gospodarczo-przestrzenne (ZGP) oprócz swego
zasadniczego celu, jakim jest wprowadzenie przestrzenne
go ładu, podania wytycznych do technicznego rozwiązania
projektu scalenia, zawierają również analizę stanu istnie
jącego i wnioski dotyczące ukierunkowania produkcji na
obszarach poddanych scaleniu. Stanowić więc mają jed
nocześnie postulaty i wytyczne rolnictwa dla celów pla
nowania przestrzennego. Dla ujednolicenia opracowania
ZGP — Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych
w Gdańsku opracowało i uzgodniło z Wydziałem Bu
downictwa, Urbanistyki i Architektury PWRN, jak i Pra-

Tablica 3. Strublura obszarowa gospodarstw indywidualnych w powiatach rejonu Żuław
Grupy obszarowe gospodarstw

Ogółem
Powiaty

Liczba
gosp.
Elbląg
Gdańsk
Malbork
Nowy Dwór Gdański

Razem

106

2 00-5,00 ha

0, 10-2,00 ha

Pow. uiytk. roln.
ha

%

2 918
4 586
1998
3 056

21 678
28 070
15 325
17 176

100,0
100,0
100,0
100,0

12 558

82 249

100,0

Liczba
gosp.

Pow. użytk. roln.

Liczba
go≡P∙

5,00-10,00 ha

Pow. użytk. roln.

Liczba
gosp.

powyżej 10,00 ha

Pow. użytk. roln.

ha

O/
ZO

Liczba
gosp·

Pow. użytk. roln.

ha

O/
ZO

462
1 431
430
1 020

458
1 127
356
922

2,1
4,0
2,3
5,4

257
384
142
368

839
1 212
377
1 091

3,9
4,3
2,5
6,3

1 278
1 671
677
1 089

9 559
12 571
5 419
8 379

44,1
44,8
35,4
48,8

921
1 100
749
579

10
13
9
6

822
160
173
784

49,9
46,9
59,8
39,5

3 343

2 863

3,4

1 151

3 519

4,3

4 715

35 928

43,8

3 349

39 939

48,5

ha

%

ha

%
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oownią Planów Regionalnych konspekt założeń gospodarczo-przestrzennych, który ujmuje całokształt zagadnień
niezbędnych do wykonania scalenia, jak również zawiera
pełną problematykę opracowania postulatów i wytycz
nych rolnictwa dla potrzeb planowania przestrzennego.
Konspekt ten, po zaopiniowaniu przez Ministei-Stwo Rol
nictwa, przekazano do wszystkich powiatowych biur geo
dezji i urządzeń rolnych na terenie województwa w celu
prowadzenia jednolitych opracowań tak części opisowej
jak i graficznej.
Materiałem wyjściowym do opracowania założeń gospodarczo-przestrzennych są:
— mapa inwentaryzacji gruntów w skali 1:25 000 dla
całego powiatu,
— aktualny operat ewidencji gruntów,
— wytyczne planu regionalnego Żuław,
— założenia planów ogólnych zagospodarowania prze
strzennego,
— istniejące i obowiązujące opracowania w zakresie WTB,
— mapy glebowo-rolnicze, określające kompleksy rolniczej przydatności gruntów,
— wytyczne planów gromadzkich,
— materiały określające stan istniejący w zakresie
produkcji roślinnej, zwierzęcej, nawożenia itd.,
— plany gospodarczego urządzenia PGR, RSP, RZD
i inne.
W celu racjonalnego ukształtowania rozłogu gruntów
gospodarstw Wielkotowarowych koncepcję zmian prze
strzennych uzgadnia się z aktywem gromadzkim i wiejskim, jak również z zainteresowanymi instytucjami pań
stwowymi. Z uwagi na obowiązujące przepisy w zakre
sie koncentracji zabudowy oraz sporządzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego ZGP są uzgadniane z założeniami tych planów. Szczególnie ważne dla
wykonawcy prac technicznych są następujące dane:
— uzgodnione z Wydziałem Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury potrzeby w zakresie wyznaczenia i po
działu terenów budowlanych — poparte dokładną analizą
konkretnych potrzeb;
— uzgodniona z aktywem gromadzkim i jednostkami
gospodarki uspołecznionej koncepcja przestrzenna i projekt docelowy scalenia;
— wykaz gospodarstw ekonomicznie słabych (przeanali
zowany z aktywem gromadzkim i powiatowym). W wy
kazie tym powinny być wszystkie te gospodarstwa, które
należy przemieścić i ukształtować w trakcie postępowania
Scaleniovzego;
— uzgodniona z powiatowym inspektoratem wodnych
melioracji — klasyfikacja cieków z podziałem na podsta
wowe i gospodarcze · oraz ewentualne potrzeby w zakresie melioracji;
— propozycje dotyczące gospodarki gruntami PFZ.
Założenia gospodarczo-przestrzenne opracowywane przez
powiatowe biura geodezji i urządzeń rolnych przy współ
udziale wykonawcy prac technicznych są uzgadniane
z aktywem gromadzkim, jak i z zainteresowanymi insty
tucjami, o czym już była mowa wyżej.
Ze względu na to, że cykl prac scaleniowych musi być
przeprowadzany w ciągu jednego roku gospodarczego za
łożenia gospodarczo-przestrzenne muszą być opracowane
z wyprzedzeniem prac technicznych.
Wykonawca prac technicznych włącza się do opraco
wania założeń na etapie opracowania koncepcji zmian
przestrzennych dla obszaru scalenia, po sprawdzeniu
aktualności ewidencji gruntów.
W trakcie wykonywania prac aktualizacyjnych na
gruncie wykonawca przeprowadza rozeznanie odnośnie do
zamierzonych zmian przestrzennych, co umożliwia spre
cyzowanie konkretnej koncepcji przestrzennej. Opracowa
na tym trybem koncepcja zmian przestrzennych jest pod
dawana analizie na naradach roboczych zespołu, w skład
którego wchodzą przedstawiciele instancji Partyjnvch,
władz wojewódzkich, powiatowych, aktywu gromadzkiego
i zainteresowanych instytucji, jak również wykonawcy.
Celem narady jest zapoznanie szerszego aktywu z istnie
jącymi problemami na obszarach scaleniowych i zaopi
niowanie
projektowanych
koncepcji pod względem
gospodarczym.
W listopadzie 1969 r. przeanalizowano w ten sposób
założenia dla 21 obszarów scaleniowych objętych planem
prac na rok 1970 na terenie powiatów: Malbork. Nowy
Dwór Gdański, Elbląg, Pruszcz Gdański i Wejherowo,

w wyniku czego wprowadzono pewne poprawki do za
łożeń dla obszarów o bardziej skomplikowanej proble
matyce.
Doświadczenia z przeprowadzonych w latach 1968
i 1969 prac scaleniowych dowiodły, że ten sposób opra
cowania założeń jest słuszny. Przy wnikliwie opracowa
nych założeniach, ujmujących wszystkie PGruszone wyżej
zagadnienia, prace techniczne przebiegają sprawniej, wy
konawca nie napotyka na trudności przy szczególnym
rozwiązaniu projektu scalenia, co powoduje w efekcie
mniejszą ilość odwołań.
Rok 1969 w porównaniu z 1968 charakteryzował się
stosunkowo większą ilością przeprowadzonych scaleń
i mniejszą ilością odwołań ze strony rolników indywi
dualnych. Wydaje się, że ustalona forma założeń gospodarczo-przestrzennych i opracowane według niej założe
nia do planu prac scaleniowych na rok 1970 zapewnią
prawidłowe techniczne wykonanie projektu scalenia, jak
również pozwolą na szerokie ich wykorzystanie przez
organa planowania przestrzennego.
Założenia gospodarczo-przestrzenne w pełni przydatne
dla wykonawcy prac scaleniowych powinny:
1) charakteryzować się maksymalnie stabelaryzowaną
częścią pierwszą — studialną.
2) uwzględniać postulaty aktywu wiejskiego,
3) w części drugiej — koncepcyjnej — podawać w sposób
ogólny wytyczne do rozwiązania projektu ze wskazaniem
kierunku manewru.

IV. Projekt scalenia gruntów na terenach Żuław
Służba geodezyjno-urządzeniowa województwa gdań
skiego do czasu uchwalenia trzech ustaw sejmowych do
tyczących gospodarki ziemią, nie miała kadry bezpo
średniego wykonawstwa z doświadczeniem w zakresie
prac scaleniowych. Wielką rolę w przygotowaniu tej
kadry do nowych zadań spełniły kursy organizowane
centralnie przez Ministerstwo Rolnictwa. Niezależnie od
tego WBGiUR w Gdańsku prowadzi corocznie szkolenie
z zakresu nowych przepisów dotyczących scalenia i wy
miany gruntów, obejmując nimi również kadrę bezpo
średniej produkcji biur powiatowych.
Dwuletni okres prac scaleniowo-wymiennych, prowa
dzonych w myśl nowych przepisów, był etapem doświad
czeń i wypracowania najbardziej właściwej dla miejsco
wych warunków technologii prac.
W okresie doświadczeń nie uniknięto pewnych niepra
widłowości, między innymi nie zawsze udało się zachować
przewidziane przepisami terminy. Szczególnie cennym
osiągnięciem minionego okresu jest uzyskanie odpowied
niego wyprzedzenia prac przygotowawczych. Pozwala to
na przyjęcie następującego kalendarza robót scaleniowowymiennych objętych planem na 1970 rok:
1. Dokonanie aktualizacji i wprowadzenie zmian do
operatu ewidencji gruntów — do końca listopada 1969 r.
2. Opracowanie
założeń
gospod arczo-pr Zestrzennych
oraz wydania decyzji o wszczęciu postępowania scalenio
wego — do końca 1969 r.
3. Doko∣nanie szacunku porównawczego gruntów i spo
rządzenie rejestru przed1 scaleniem do końca lutego 1970 r.
4. Opracowanie projektu scalenia gruntów — do końca
kwietnia 1970 r.
5. Wyniesienie, w oparciu o założoną osnowę realiza
cyjną, projektu na grunt i okazanie tego projektu zainte
resowanym — do końca maja 1970 r.
6. Komisyjne rozpatrzenie odwołań — do końca czerwca
1970 r.
7. Wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu — do końca
czerwca 1970 r.
8. Protokolarne wprowadzenie w nowy stan posiada
nia — do końca Iipca 1970 r.
9. Skompletowanie i przekazanie dokumentacji do
Skladnicv zasobu geodezyjnego — do końca paździer
nika 1970 r.
Uzyskane doświadczenia wskazują na przyjęcie następu
jącej technologii prac scaleniowych, naszym zdaniem —
najbardziej korzystnej z punktu widzenia ekonomicz
no- gospod ar czego :
1. Ustalenie obszaru scalenia, obejmującego wszystkie
grunty
gospodarstw indywidualnych.
gruntów PFZ
i w uzasadnionych przypadkach niektóre grunty gospo
darstw uspołecznionych. Jest to konieczne dla uzyskania
odpowiedniej swobody manewru.
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2. Dokonanie szacunku porównawczego gruntów poło
żonych wewnątrz całego obszaru scalenia. Podstawą sza
cunku porównawczego jest mapa glebowo-rolnicza. Projekt
szacunku porównawczego gruntów oraz obliczenie wartości
działek sporządza się na kopii OzaIidowej mapy ewidencji
gruntów w skali 1:5000.
3. Sporządzenie rejestru I etapu przed scaleniem dla
całego obszaru scalenia.
4. Obliczenie wartości gruntów tylko tych gospodarstw
indywidualnych, PFZ oraz gospodarstw uspołecznionych,
które są poddane bezpośrednim zabiegom projektowym,
a następnie sporządzenie rejestru II etapu.
5. Ogólne zestawienie gruntów w rejestrze przed sca
leniem należy zamknąć na powierzchnię obszaru scalenia.
6. Opracowanie projektu scalenia na kopii mapy ewi
dencji gruntów w skali 1:5000, sporządzonej na twardym
podłożu przy zastosowaniu warstwy dwuazoniowej, przyj
mując dane powierzchniowe do obliczenia wartości i za
projektowania ekwiwalentów z rejestru gruntów.
7. Zaprojektowanie osnowy realizacyjnej. Realizacja
osnowy w terenie, przed wyniesieniem projektu dla
uzyskania miar z gruntu w tych przypadkach, gdy podkład
mapowy nie posiada osnowy geodezyjnej. W związku
z tym, że obszary objęte bezpośrednimi zabiegami projek
towymi składają się z szeregu pojedynczych lub kilku
kompleksów działek, osnowa realizacyjna będzie miała
najczęściej postać linii pomiarowych, opartych o zastabilizowane punkty stałe istniejące na mapie i w terenie.
(Najbardziej korzystne byłoby oczywiście założenie oma
wianej osnowy na etapie wstępnych prac technicznych,
co jest jednak utrudnione z uwagi na niedostateczną
liczbę wykwalifikowanych pracowników).
8. Wyniesienie projektu na grunt, w oparciu o zało
żoną osnowę pomiarową. Pobranie miar niezbędnych do
obliczenia sposobem analityczno-graficznym powierzchni
nowo wydzielonych działek.
9. Sporządzenie rejestru po scaleniu, zamkniętego na
powierzchnię obszaru scalenia.
10. Sporządzenie nowych rejestrów
gruntów
dla
wszystkich obrębów objętych obszarem scaleniowym.
Uaktualnienie operatu ewidencji gruntów w okresie prac
przygotowawczych oraz projekt scalenia powodują ko
nieczność wprowadzenia zmian praktycznie w 70—90%
jednostek rejestrowych we wszystkich obrębach w danym
obszarze scaleniowym. Stąd celowe jest sporządzenie
nowego rejestru gruntów.
11. Sporządzenie wykazów zmian gruntowych ogólny
mi powierzchniami działek i następnie przesłanie wraz
z kopią mapy po scaleniu do biur notarialnych celem
wprowadzenia zmian w hipotece.
Scalenie gruntów w warunkach Żuław jest zabiegiem
trudnym, wymagającym od wykonawcy umiejętnego roz
ważenia wszystkich czynników, które po zrealizowaniu
projektu scalenia będą rzutować na intensyfikację pro
dukcji rolniczej. Do głównych cech, a jednocześnie trud
ności projektów scalenia, należy zaliczyć:
1. Ograniczenie swobody manewru w projektowaniu,
spowodowane:

a) ograniczeniem przemieszczenia gruntów gospodarstw
indywidualnych o wysokiej wydajności,
b) występowaniem farmowej zabudowy gospodarstw
indywidualnych, powodującej powstawanie enklaw w
rozłogu gruntów gospodarstw uspołecznionych,
c) gęstą siecią kanałów i rowów melioracyjnych unie
możliwiających zaprojektowanie najkrótszych dojazdów
na skutek braku mostów i przepustów. Odległości oraz
dojazdy do działek w warunkach Żuław mają zasadni
cze znaczenie przy rozwiązaniu projektu.
2. Trudność wydzielenia ekwiwalentów w granicach
3% dopuszczalnej różnicy wartości bez pozostawienia
w szeregu przypadków wąskich pasków pomiędzy zapro
jektowaną ekwiwalentną działką a rowem
meliora
cyjnym.
3. Niekorzystne, na przykład peryferyjne położenie
osiedli i ośrodków gospodarczych gospodarstw uspołecz
nionych w stosunku do rozłogu gruntów utrudnia niejed
nokrotnie właściwe, w stosunku do nich, wydzielenie
gruntów.
4. Grunty PFZ występują, z reguły w gorszej kulturze
uprawowej od gruntów gospodarstw uspołecznionych
i indywidualnych. Bezpośrednim następstwem wydziela
nia ekwiwalentu z tych gruntów są skargi i niezadowo
lenie rolników.
5. Szacunek porównawczy gruntów w warunkach
Żuław nie odgrywa tak zasadniczej roli, jaką spełnia
w województwach, gdzie występuje uciążliwa szachow
nica i duże zróżnicowanie gleb. Grunty są dobrej jakości
i uczestnikowi scalenia nie zależy na wyrównaniu war
tości w postaci ekwiwalentu powierzchniowego za wy
dzielenie działek w warunkach mniej lub bardziej ko
rzystnych od dotychczasowych. Praktyka wykazuje, że
rolnicy są zainteresowani z reguły w otrzymaniu tej
samej powierzchni gruntów i nie interesują się ich
wartością.
Szacunek gruntów jest tutaj konieczny, głównie dla za
chowania interesu Skarbu Państwa. Wydaje się jednak,
że przy szacunku należy dążyć do minimalnego zróżni
cowania wartości gruntów.
Na zakończenie poruszanych w tym artykule zagadnień
należy stwierdzić, że jednorazowy cykl prac ScaleniowoWymiennych możliwy jest do zachowania pod warunkiem
odpowiedniego wyprzedzenia prac przygotowawczych przed
podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania scaleniowe
go, a w szczególności:
1) dokonania uaktualnienia operatu ewidencji gruntów
w zakresie zaistniałych, a nie zgłosznoych zmian na
gruncie,
2) przygotowania podkładu mapowego terenów osiedlo
wych w skali 1:1000 (w przypadku gdy zachodzi potrzeba
podziału terenów budowlanych),
3) zaprojektowania i założenia na gruncie osnowy reali
zacyjnej w tych przypadkach, gdy mapa ewidencji grun
tów nie posiada niezbędnej ilości punktów osnowy po
miarowej i równocześnie jest wątpliwa jej wartość kartometryczna.
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Mapy glebowo - rolnicze w urządzeniach terenów rolnych
Sporządzane w Polsce od 1965 roku mapy glebowo-rolnicze w skali 1:5000 są głównie przeznaczone dla służby
agrotechnicznej, zatrudnionej bezpośrednio w produkcji
rolnej, jednakże stanowią również cenny materiał pod
stawowy lub pomocniczy w pracach projektowych dla
różych dziedzin rolnictwa, w tym również do projekto
wania urządzeń terenów rolnych.
Głównymi elementami treści map glebowo-rolniczych
są kompleksy rolniczej przydatności gleb oraz jednostki
glebowe z uwzględnieniem pionowej zmienności składu
mechanicznego do głębokości 1,5 m. Pod pojęciem kom
pleksów rolniczej przydatności gleb rozumie się takie
zespoły gleb, które wykazują podobne właściwości i mogą
być podobnie użytkowane. Kompleksy stanowią określone
typy siedliskowe roślin uprawnych, obejmujące wszyst
kie Avarianty zmianowań możliwych dla danej przestrzeni
produkcyjnej, przy uwzględnieniu warunków klimatycz
nych i geomorfologicznych.
Ustalono 14 kompleksów rolniczej przydatności gleb
ornych, a mianowicie:
1
2
3
4

—
—
—
—

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

kompleks pszenny bardzo dobry,
kompleks pszenny dobry,
kompleks pszenny wadliwy,
kompleks żytni bardzo dobry, czyli pszenno-żytni,
kompleks żytni dobry,
kompleks żytni słaby,
kompleks żytni najsłabszy,
kompleks zbożowo-pastewny mocny,
kompleks zbożowo-pastewny słaby,
kompleks pszenny dobry śródgórski i podgórski,
kompleks zbożowy górski,
kompleks zbożowo-pastewny górski,
kompleks owsiano-pastewny górski,
gleby orne przeznaczone pod użytki zielone.

Na terenach równinnych występują kompleksy od 1
do 9 oraz 14, a na terenach podgórskich i górskich —
kompleksy od 10 do 14 oraz 8. Nazwy kompleksów rol
niczej przydatności gleb przyjęto od roślin wskaźniko
wych, charakteryzujących odpowiedni dobór roślin upraw
nych, a więc pod tymi nazwami nie należy widzieć tylko
danej rośliny wskaźnikowej, lecz cały zespół roślin ma
jących podobne wymagania środowiskowe.
Jednostki glebowe na mapach glebowo-rolniczych scha
rakteryzowane są przez podanie w konturach typów
oraz gatunków gleb, w postaci składu mechanicznego,
z uwzględnieniem jego zmienności na głębokościach
0—50 cm, 50—100 cm oraz 100—150 cm.
Bardzo ważnym elementem w projektowaniu urządzeń
rolnych warunkującym prawidłowe rozwiązanie projektu
są stosunlti wilgotnościowe w glebie. Stosunki te, okre
ślane w terenie dla poszczególnych konturów, są _ uwi
docznione na pierworysach map glebowo-rolniczych
i mają swoje odzwierciedlenie na mapach, w komplek
sach rolniczej przydatności gleb. Również aneksy do po
szczególnych map zawierają ogólną ocenę warunków wil
gotnościowych, ze wskazaniem gleb wymagających melio
racji odwadniającej.
Dla każdego kompleksu rolniczej przydatności gleb
charakterystyczne są odpowiednie stosunki wilgotnościo
we, co ilustruje tablica 1.
Opisana powyżej w skrócie treść map glebowo-rolni
czych, aczkolwiek w sposób ogólny wyjaśnia istotę tych
map, jednakże nie wystarcza do całkowitego ich pozna
nia. Nie jest to jednakże celem tego artykułu, lecz było
konieczne do wyjaśnienia przed wskazaniem głównych
kierunków wykorzystania tych map w urządzeniach te
renów rolnych.
Urządzenia rolne stanowią cały system planowych za
biegów, mających na celu zorganizowanie terenów rol

nych pod kątem należytego ich wykorzystania przez rol
nictwo i gospodarkę narodową. Gleba, a w szczególności
jej rolnicza przydatność, nie może być sprawą obojętną
w czasie projektowania urządzeniowo-rolnego, w tym
również w scaleniach i wymianie gruntów, gdyż właśnie
gleba stanowi ich bazę produkcyjną i gospodarczą.
Ogólnie przyjęte jest sporządzanie dla celów urządze
niowo-rolnych tak zwanego „studium glebowego”, co
pozwala projektantowi w każdym momencie skonfronto
wać swoje projekty z potencjalnymi możliwościami pro
dukcyjnymi terenu. Jednakże wykonanie takiego studium
ogranicza się zazwyczaj do Zakolorowania różnymi kolo
rami poszczególnych klas gruntów. Tak wykonana mapa
daje orientację wyłącznie w zakresie rozmieszczenia po
szczególnych klas, ale nie daje informacji o rozmieszcze
niu gleb ani o ich rolniczej przydatności. Na przykład,
w klasie V mogą być gleby bardzo lekkie, wytworzone
z piasków słabo gliniastych całkowitych, jak również gle
by okresowo podmokłe, wytworzone z torfów podścielo
nych piaskiem luźnym. Różnica w rolniczej przydatności
tych gleb jak i stanowisku pod urządzenia gospodarcze
jest tu oczywista.
Dotychczas jeszcze do prac scaleniowych i wymiennych
wykonywanych według instrukcji nr 141 ministra rol
nictwa z 20 Iipca 1968 r„ sporządzane są dla niektórych
terenów studia glebowe. Grunty orne są wówczas (zgod
nie z załącznikiem nr 3 do tej instrukcji) łączone kla
sami według następującego klucza:
RI i RH, RIIIa i RIIIb, RIVa i RIVb oraz RV i RVI.
Podczas gdy mariaż klas RV i RVI nie budzi zastrze
żeń, łączenie klas RIIIa i RIIIb wydaje się niewłaściwe.
Na gruntach klasy RIIIa można uprawiać prawie wszyst
kie rośliny rolnicze, również te, które mają duże wy
magania glebowe, uzyskując pewne i dość wysokie plony.
Natomiast rozpoczynając od klasy RIIIb mogą zaznaczać
isię już dość wyraźnie pewne wadliwe cechy gleby, jak
na przykład okresowa wrażliwość na suszę, czy też na
większe opady. Dlatego też bardziej słuszne byłoby łącze
nie w studiach glebowych klasy RIIIa z klasami RI i RII.
Studia glebowe, sporządzone według przyjętych dotych
czas zasad, nie dają orientacji o uwilgotnieniu terenu, po
mimo że ten element jest bardzo ważny w projektowaniu
urządzeniowo-rolnym. Jeśli miałyby one być rzeczywiś
cie studiami, należałoby na nich wydzielać grunty okre
Tablica 1
Kategorie stosunków
wilgotnościowych
1 — gleby o właś
ciwym uwil
gotnieniu

la — gleby okreso
wo nadmier
nie Uwilgotnione

Kompleksy rolniczej przydatności gleb
I
4
5
6
7
3

1

2

+

+

+

+

+

+

+

8 I

+
+

3 — gleby podmo
kłe

5 — gleby suche

+

+

+

+

14

+

2 — gleby okreso
wo podmokłe

4 — gleby okreso
wo suche

9

+

+
+
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sowo i trwale podmokłe, co jest możliwe, posługując się
odmianą gleby oznaczoną na mapie klasyfikacyjnej oraz
tabelą klas gruntów.
Mapy glebowo-rolnicze dają wyczerpujące wiadomości
o glebach, ich rolniczej przydatności oraz informacje
o stosunkach wilgotnościowych w poszczególnych kontu
rach. Całkowicie eliminują one wykonywanie studiów
glebowych dla potrzeb urządzeniowo-rolnych na terenach,
dla których zostały już sporządzone. W chwili obecnej
około 100 powiatów ma całkowite pokrycie tymi mapa
mi. Omówię zatem podstawowe kierunki wykorzystania
map glebowo-rolniczych w skali 1:5000 w projektowa
niu urządzeniowo-rolnym.
Lokalizacja terenów pod osiedla wiejskie

Tablica 2

Przydatność grun
tu pod osiedle
wiejskie

+

2

3

+

(+)

4

5

6

++ ++ ++

7

8

9

14

+

-

-

-

Przydatność gruntów pod osiedla wiejskie w zależności
od kompleksu rolniczej przydatności gleb ilustruje tabli
ca 2. Dwoma krzyżykami oznaczono w niej kompleksy
najodpowiedniejsze pod
osiedla
wiejskie, natomiast
kreską kompleksy całkowicie nieprzydatne do tego celu.
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Drogi połowę, w szczególności te, które służą do
obsługi poszczególnych działek lub pól, ze względu na
sezonowe i niezbyt częste wykorzystywanie, mają zazwy
czaj naturalną nawierzchnię gruntową. Dlatego też po
winno się je, w miarę możliwości, projektować na grun
tach zwięzłych, nie podmokłych, nie torfowych, lecz mi
neralnych, o dobrej przepuszczalności wody. Będą to więc
grunty posiadające właściwości w przybliżeniu takie, jakie
powinny mieć tereny przeznaczone pod osiedla z tym
jednali, że mogą mieć nieco wyższy poziom wód
gruntowych.
Projektowanie kompleksów gospodarczych dla gospodarstw
Wiclkotowarowych

Przy wyborze terenów
przeznaczonych pod osiedla
wiejskie powinno się uwzględniać między innymi: wa
runki wodne terenu, skład mechaniczny gleb oraz rol
niczą ich przydatność. Wszystkie te elementy zawiera
mapa glebowo-rolnicza.
Zabudowę w osiedlach lokalizuje się na glebach mine
ralnych o niskim poziomie wód gruntowych. Na mapach
glebowo-rolniczych skład mechaniczny jest podawany do
głębokości 1,5 m. Jest to głębokość, której zazwyczaj nie
przekraczają fundamenty budynków wiejskich, a nawet
podłóg piwnicznych.
W wyniku obciążenia przez budowle grunt ulega osia
daniu. Grunty o składzie mechanicznym piasków osiadają
szybko i niemal całkowicie, bez większych późniejszych
zmian. Gliny i iły osiadają natomiast powoli, przez okres
kilku lat. Inaczej zachowują się grunty o składzie me
chanicznym pyłów, są one podatne na rozmywanie
i przemieszczanie na skutek działania wód gruntowych
i powierzchniowych, a przy tym nie pęcznieją pod
wpływem uwodnienia jak iły i gliny, lecz odwrotnie —
kurczą się.
Podwórza w osiedlach wiejskich spełniają wielorakie
funkcje, wśród których najważniejsze związane są z pro
dukcją rolniczą. Szybkie odprowadżenie wody opadowej
oraz szybkie osuszenie gruntu podwórza jest warunkiem
jego dobrego funkcjonowania. Z tego też powodu grunt
o składzie mechanicznym glin ciężkich i iłów jest naj
gorszym stanowiskiem pod osiedle. Piaski luźne szybko
są osuszane, jednakże z uwagi na brak koloidalnego
związania cząstek piasku utrudniają transport w obrębie
podwórza. Zachodzi wówczas potrzeba utwardzenia po
wierzchni podwórza.
Grunty w otoczeniu osiedla powinny być przydatne pod
ogrody owocowe, warzywne i kwiatowe. Również z tych
względów piaski luźne nie są zbyt przydatne pod osiedla.
Bardziej nadają się tu piaski gliniaste; w osiedlach
szybko osiągają one maksymalny stopień kultury, gdyż
bliskość źródeł próchnicy i wody oraz intensywna upra
wa umożliwiają szybkie ich udoskonalenie. Lokalizacja
osiedli na słabych gruntach ma ponadto tę dobrą stronę,
że pozwala na utrzymanie względnie korzystnego bilansu
w gospodarce polowej, jeśli zachowujemy dla niej grunty
Iensze.
Reasumując powyższe wywody należy stwierdzić, że
nod osiedla nie nadają się grunty zaliczone do 8, 9
i 14 kompleksów rolniczej przydatności gleb, gdvż są one
okresowo lub trwale nadmiernie Uwilgotnione. Z pozosta
łych najodpowiedniejsze pod osiedla są grunty w kom
pleksach 4. 5 i 6 — o niskim poziomie wód gruntowych
ora’ kompleks 3 na glebach wytworzonych z glin pod
ścielanych piaskiem lub żwirem.

Kompleks rolniczej
przydatności gleb

Projektowanie dróg polowych

W czasie przeprowadzania scaleń lub wymiany, gruntj'
Państwowego Funduszu Ziemi wydziela się w miarę moż
liwości w jednym kompleksie gospodarczym, co stanowi
bardzo ważny warunek racjonalnego ich zagospodarowa
nia przez państwowe gospodarstwa rolne lub rolnicze
spółdzielnie produkcyjne. Wyłączne kierowanie się odle
głością terenu od głównego ośrodka przejmującego te
grunty do zagospodarowania, kształem, przebiegiem dróg,
a nawet klasami gruntów, nie wystarcza do prawidłowe
go zaprojektowania poszczególnych kompleksów gospo
darczych. Prawidłowe usytuowanie tych kompleksów
będzie miało miejsce wówczas, gdy zostanie jednocześnie
uwzględniona także rolnicza przydatność gleb i jej
zmienność.
W kompleksie gospodarczym rolnicza przydatność obję
tych przezeń gleb powinna być w miarę możliwości zbli
żona. co pozwala na zaprojektowanie na tym terenie jed
nolitego płodozmianu. Zmienność rolniczej przydatności
gleb powinna być w kompleksie gospodarczym jak naj
mniejsza, bo wówczas możliwe będzie utrzymanie jedna
kowych warunków do plonowania roślin na całym
terenie.
Przy projektowaniu kompleksów gospodarczych dla
gospodarstw Wielkotowarowych powinno się również
uwzględniać skład mechaniczny, a więc i gatunek gleby.
Niektóre gleby, przeważnie bardzo ciężkie, wytworzone
z glin i iłów, są lepiej wykorzystywane przez gospo
darstwa Wielkotowarowe. gdyż są one w stanie zastoso
wać odpowiednie ciężkie maszyny rolnicze.
Wszystkie niezbędne informacje o glebie, potrzebne do
zaprojektowania kompleksów gospodarczych, zawierają
mapy gleboWo-rolnicze.
Projektowanie Plodozmianow i pól Plodozmianowych

Ilość płodozmianów w gospodarstwie powinna być usta
lona przede wszystkim odpowiednio do przyjętego kie
runku produkcji oraz na podstawie analizy rolniczej
przydatności gleb w całym gospodarstwie. Duża różno
rodność rolniczej przydatności gleb powoduje często
zwiększenie ilości płodozmianów.
Pola płodozmianowe powinny mieć w miarę możliwości
jednakowa na całej powierzchni lub zbliżoną rolniczą
przydatność gleb, gdyż poziwoli to na stosowanie na całym
polu jednakowej uprawy, jednakowego nawożenia gleby
i jednakowego doboru odmian roślin rolniczych.
Gleby na określonym terenie są odpowiednie do za
stosowania danego Zmianowania lub też nie, w zależności
od ich rolniczej przydatności.
Weźmy płodozmian, w którym dominującą rolę wśród
zbóż ozimych odgrywa (lub występuje łącznie) pszenica
oraz rośliny o zbliżonych do niej wymaganiach rolni
czych, a więc płodozmian pszenny, na przykład mający
następujące zmianowania:
1) buraki cukrowe (pełna dawka obornika),
2) pszenica jara z wsiewką,
3) koniczyna z trawami,
4) koniczyna z trawami,
5) rzepak ozimy (pół dawki obornika),
6) pszenica ozima (uprawki pożniwne).
Pod taki płodozmian nadają się gleby zaliczane do
kompleksów 1, 2, 3, 4, 8 i warunkowo 5. Pod płodozmian
żytni, reprezentowany na przykład następującym zmianowaniem:

1) ziemniaki (pełna dawka obornika),
2) erwies z wsiewką,
3) koniczyna biała,
4) żyto (uprawki pożniwne),
5) mieszanka strączkowa,
6) żyto — poplon: łubin + seradela
nadają się gleby ,zaliczane do kompleksów 4, 5 i wa
runkowo 6 i 9. Pod płodozmian żytnio-łubinowy nadają
się gleby znajdujące się w kompleksie 6 i 7.
Płodozmian, w którym dominować będą rośliny pastew
ne, wymaga gleb bardziej zasobnych w wodę, a więc
objętych przez kompleksy 1, 2, 4, 8, 9 i warunkowo 14.
Do zamiany na użytki zielone nadają się gleby w kom
pleksach 8, 9, 14, a nawet wyjątkowo 1 i 2.
Przydatność gleb pod wyżej wymienione przykładowo
płodozmiany przedstawiono w tablicy 3.
Tablica 3
Kompleksy rolniczej przydatności gleb

Płodozmian

Pszenny

1

2

3

+

+

÷

Żytni

5

+

(+)

+

+

Żytnio-łubinowy

+

+

(+)

(+)

7

8

?

14

+
(+)
+

Pastewny
Łąkowo-pastwiskowy

6

+

(+)

+
+

+

(+)

+

+

+

Przy ustalaniu odpowiednich zestawów kompleksów
rolniczej przydatności gleb, należy uwzględniać również
jednostki glebowe w tych kompleksach. Jest to szczegól
nie ważne dla kompleksów 8 i 9, które obejmują za
równo gleby mineralne, jak i Organogeniczne (torfo
we, murszowe, mułowo-torfowe itp.). Na przykład kono
pie udają się bardzo dobrze na glebach kompleksu 8 i 9,
lecz głównie na glebach Organogenicznych.
Stosunek porównawczy gruntów scalanych

Podstawowymi materiałami, służącymi do szacunku po
równawczego gruntów scalanych, są klasy gruntów uwi
docznione na mapie ewidencyjnej oraz czynniki o charak
terze ekonomicznym jak odległość od siedlisk i punk
tów skupu, dogodność dojazdów itp. Określając kontury
szacunkowe dąży się do prowadzenia ich po konturach
klasyfikacyjnych. Jednakże kontury ośmiu przyjętych w
Polsce klas gruntów ornych nie zawsze są wystarczające
do przeprowadzenia po nich konturów szacunkowych.
Instrukcja zaleca wówczas ustalone kontury szacunkowe
pomierzyć, nawiązując pomiar do szczegółów sytuacyj
nych. Mapy glebowo-rolnicze mogą i tu stanowić dużą
pomoc, gdyż kontury glebowo-rolnicze mogą stanowić
oparcie dla przeprowadzenia konturów szacunkowych.
Posługując się konturami klasyfikacyjnymi z map ewi
dencyjnych i konturami glebowo-rolniczymi z map gle
bowo-rolniczych oraz odpowiednimi tablicami przelicze
niowymi, można czynność szacunku znacznie uprościć,
a prace terenowe związane z szacunkiem sprowadzić do
minimum. Powyższe usprawnienie zostało zgłoszone do
Urzędu Patentowego PRL przez S. Wrzochola i S. Dawidziuka.

Projektowanie
indywidualnych

w

czasie

scaleń

działek gospodarstw

Wśród kryteriów usytuowania działek stanowiących
ekwiwalenty dla uczestników scalenia za poprzednio po
siadane grunty, uwzględniane są zazwyczaj następujące:

1. Wartość szacunkowa gruntów scalonych.
2. Życzenia uczestników scalenia.
3. Odległość od zagrody.
4. Położenie w stosunku do dróg istniejących lub pro
jektowanych.
5. Zorientowanie kierunkowe działki, umożliwiające
walkę z erozją (jeśli występuje ona na danym terenie lub
może zagrażać).
Uwzględnia się również kryterium przydatności rolni
czej gruntów stanowiących ekwiwalent scaleniowy. Rolni
cza przydatność gleb powinna być — w miarę możli
wości — zbliżona do przydatności gruntów dotychczas
posiadanych lub zharmonizowana z obranym profilem
gospodarczym. Nieuwzględnienie tego kryterium może
spowodować przesunięcie całego szeregu gospodarstw
jeszcze funkcjonujących, ale już chwiejnych pod wzglę
dem ekonomicznym, do grupy gospodarstw zagrożonych
całkowitym upadkiem. Głównymi przyczynami tego za
grożenia będą: brak odpowiednich umiejętności przepro
wadzania zabiegów agrotechnicznych na gruntach o innej
niż przed scaleniem przydatności, niedostosowanie do
nowych warunków wielkości budynków inwentarskich
oraz konieczność zmiany zestawu narzędzi rolniczych, nie
odpowiednich w nowych warunkach.
Naturalnie nie można sztywno trzymać się zasady —
każdemu ekwiwalent o takiej przydatności rolniczej,
jaką wykazały jego grunty przed scaleniem, gdyż należy
tu uwzględnić lokalne możliwości, życzenia uczestników
scalenia oraz stopień specjalizacji gospodarstw. Wydaje
się, że w przypadku gospodarstw prymitywnych, nasta
wionych na samowystarczalność, ekwiwalent scaleniowy
może zawierać gleby bardziej zróżnicowane pod względem
rolniczej przydatności niż w gospodarstwach o wyspecja
lizowanej produkcji rolnej. Gospodarstwo rolne indywi
dualne musi mieć po scaleniu zapewnione cechy żywot
ności, na które składa się wiele czynników, przy czym
sama wartość szacunkowa gruntów nie jest tu czynni
kiem najważniejszym.
Mapy glebowo-rolnicze, głównie z uwagi na zawarte
w nich kompleksy rolniczej przydatności gleb, mogą
i powinny być w każdym przypadku wydzielania ekwi
walentów scaleniowych w pełni wykorzystywane. Geode
ta wykonujący projekt scalenia może każdorazowo ustalić
rolniczą przydatność gruntów scalanych na podstawie
mapy glebowo-rolniczej, a następnie również na podsta
wie tej mapy, zlokalizować
ekwiwalent
scaleniowy
w postaci nowej działki (w przypadku konieczności Idlku
działek) o podobnej rolniczej przydatności do poprzednio
posiadanych. Nie obowiązuje to jednakże w stosunku do
gospodarstw, dla których w założeniu jest zmiana do
tychczasowego kierunku gospodarowania.
Podobna rolnicza przydatność będzie zachodziła nie
tylko, gdy będą te same kompleksy rolniczej nrzydatności
gleb, lecz również kompleksy o właściwościach zbliżo
nych, co jest w stanie określić każdy Scaleniowiec, który
zapoznał się z treścią map glebowo-rolniczych i aneksa
mi do tych map.
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Lasery i fotodiody - nowe źródło światła, zastosowane w dalmierzach świetlnych
1. Wstęp

W ciągu minionych 20 lat dalmierze elektromagne
tyczne znalazły szerokie zastosowanie w geodezji. Pomi
mo wstępnych oporów, wbrew którym musiały sobie wy
kuwać miejsce w pomiarach geodezyjnych, dzisiaj już
stanowią nieodłączny instrument pomiarów liniowych.
Wśród
dalmierzy
elektromagnetycznych,
dalmierze
świetlne stwarzały możliwość osiągnięcia pewniejszych
i dokładniejszych spostrzeżeń, nie obarczonych przykrym
efektem wielotorowości [5] i prawie Stukrotnie mniejszym
błędem wpływu wilgotności na wynik pomiaru.
Równolegle jednak, obok wymienionych zalet, dalmie
rze świetlne charakteryzowały się szeregiem cech nieko
rzystnych, w których niepoślednie miejsce zajmowało
źródło światła. Wystarczy chociażby wymienić "następu
jące cechy ujemne tradycyjnych (cieplnych) źródeł świa
tła, stosowanych w dalmierzach świetlnych:
1. Promieniowanie energii w szerokim paśmie często
tliwości (długości fali), zmuszającym konstruktorów do
stosowania elementów fotoczułych. o szerokiej charakte
rystyce czułości, a tym samym bardzo czułych na dzienne
światło rozproszone. Pomiar dłuższych odległości możliwy
był jedynie w nocy; pomiary dzienne krótszych odległości
wymagały odpowiednich zabiegów w elektronicznym roz
wiązaniu układów eliminujących silne tło światła, niemodulowanego.
2. Szeroka charakterystyka pasma promieniowania tra
dycyjnych źródeł zmuszała do korzystania w obliczeniu
odległości (dokładnie — współczynnika refrakcji) z war
tości długości fali odpowiadającej maksimum energii, nie
łatwej do określenia w rozmaitych warunkach zosilania
i niejednakowej w rozmaitych warunκach atmosfe
rycznych.
3. Tradycyjne źródła promieniujące prawie równomier
nie w pełny przestrzenny kąt bryłowy zmuszały kon
struktorów do stosowania dużych i często skomplikowa
nych układów optycznych.
4. Tendencja zwiększania odległości pomiaru zmuszała
do stosowania silnych źródeł światła, a tym samym sto
sowania silnych źródeł ich zasilania — agregatów prą
dotwórczych.
Rys. i

5. Duża bezwładność cieplna tradycyjnych źródeł
światła nie dawała, nawet w perspektywie, możliwości
modulacji strumienia świetlnego bezpośrednio w źródle.
Jak widać już z tych kilku wymienionych cech, jedną
z dróg doskonalenia dalmierzy świetlnych stanowi zasto
sowanie innych źródeł światła. Do takich w pierwszym
rzędzie należą optyczne generatory kwantowe, znane też
pod nazwą laserów, oraz fotodiody.
Pierwsze sygnały o udanych próbach zastosowania tych
źródeł do dalmierzy świetlnych datują się z 1965 r. [2]
i w tymże roku na Targach Lipskich Związek Radziecki
wystawił mały dalmierz topograficzny GD 314 [10], [11]
ze źródłem typu fotodiody (rys. 1).
W roku 1968, firma AGA oferuje w sprzedaży geodimetr model 8 ze źródłem laserowym [12] (rys. 2), zaś

Rys. 2

firma WILD — dalmierz DISTOMAT Wild Dl 10 [12]
(rys. 3). Ten ostatni może być wykorzystywany samodziel
nie bądź też jako nasadka dalmierza do teodolitu Wild T2.

Zasadnicze charakterystyki tych instrumentów w oparciu o [10, 11 i 12] przedstawia tablica 1.
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Tablica 1

Nazwa
dalmierza
Zasięg maksy
malny
Czas pomiaru
Zasilanie
Masa
Rozmiary
Długość fali
Promieniowana
moc źródła

GD 314 (ZSRR)

AGA Laser-Geodimetri
model 8 (Szwecja) i

Distomat Wild
DllO (Szwajcaria)

2 km
1 m (jedna seria)
6W (30V)
6 kg (15 kg z baterią)
9
0,907 m

60 km
zależy od metody
75W (12V)
23 kg
56 X 31 X 26 cm
0,6328 m

1 km
2 Os
IOW (12V)
13,8 kg (z baterią)
33 X19 X 36 cm
0,875 m

0,5 μ mW

5 μ mW

0,5 μ mW

Burzliwe, wprost błyskawiczne, tempo postępu technicz
nego pozwala wnosić, że dalmierze elektromagnetyczne
z nowymi, kwantowymi generatorami światła, znajdą
szybko powszechne zastosowanie w codziennej praktyce
geodezyjnej. Wydaje się więc celowe przedstawić fizy
kalne podstawy tych nowych źródeł promieniowania.

Nobla. Postaramy się poniżej przedstawić w zarysie za
sadę wytwarzania światła spójnego, laserowego.
Każdy atom, z punktu widzenia energetycznego, przed
stawia jądro i istniejące wokół niego, z nim związane,
elektrony. Wzajemne relacje między jądrem a otaczają
cymi go elektronami (ich położenie, zachowanie, wza
jemne oddziaływanie) określamy przez stan energetyczny
atomu (bądź molekuły). Każdy możliwy dla danego atomu
(molekuły) stan energetyczny, tak zwany poziom energe
tyczny atomu, opisujemy odpowiednią liczbą E, charak
teryzującą ten poziom. Każdy atom może znajdować się
na nieskończonej ilości rozmaitych, ale ściśle go charak
teryzujących (możliwych dla danego atomu) poziomach
Eo> E1, E2 ... Er....
Przejście atomu z niższego poziomu energetycznego E¡
na poziom wyższy (czyli E7 > E1) możliwe jest, jeśli atomo
wi zostanie dostarczona porcja (kwant!) energii, nie mniej
sza od (Ej — Ej). Podobnie, przejście atomu z wyższego E7
poziomu energetycznego na poziom niższy E¡ nastąpi
w przypadku wydzielenia odpowiedniej porcji (E7 — Ei) —
kwantu energii (rys. 4).

2. Kwantowe generatory światła
Mimo przeogromnych sukcesów fizyki i jej działu —
optyki, nasza wiedza o istocie światła jest jeszcze uboga.
To, co nazywamy światłem, emitowane jest z atomów
w postaci skończonych porcji energii — kwantów, szcze
gólnych „kurpuskuł” energii świetlnej. Te swoiste po
ciski rozchodzą się jednak w przestrzeni nie jak cząstki,
lecz tali jak fale elektromagnetyczne, w których powstają
i zanikają pola elektryczne i magnetyczne, coraz dalej
i.dalej, obejmując sobą całą przestrzeń.
Gdy z kolei takie fale elektromagnetyczne (świetlne)
znajdą się w środowisku atomów, ulegają pochłanianiu;
istotnym zjawiskiem tutaj występującym jest to, że
atomy zostają „trafione” kwantem świetlnym o określo
nej energii. Kwanty tę energię tracą, a atomy zostają
wzbudzone na wyższe poziomy energetyczne. Już w tym
prostym zjawisku objawia się dwoista istota światła,
ogólnie przyjęta przez fizykę współczesną dzięki pracom
Plancka i Einsteina [3], a tak dziwnie niezrozumiała w od
czuciu naszych doświadczeń zmysłowych!
Każde więc źródło światła — świeca, żarówka, neonów
ka, łuk węglowy itp., to zbiorowisko przeogromnej ilości
Wzbudzonycn atomów, które powracając w krótkim czasie
do wyjściowego (podstawowego) stanu energetycznego,
emitują kwanty energii świetlnej, których zbiorowisko
w postaci fali elektromagnetycznej odbierane jest przez
nasze oko (bądź jakieś urządzenie). Wzbudzenie atomów
odbywa się zazwyczaj przez spalanie (świeca), ogrzewanie
(żarówka), bezpośrednie działanie prądu elektrycznego
(neonówka, łuk) itp. Cechą charakterystyczną tych źródeł
jest to, że poszczególne atomy emitują kwanty światła
spontanicznie, niezależnie od siebie, każdy atom w różnej
chwili i kierunku, zupełnie chaotycznie — „na własną
rękę”. Korzystając z obrazowego opisu prof. Piekary [91
źródło światła...” przypomina orkiestrę, która gra bez dy
rygenta parę taktów jakiegoś utworu, ciągle w kółko.
Wszyscy członkowie orkiestry grają wprawdzie to samo,
lecz każdy z nich zaczyna swoich parę taktów, kiedy
chce, a między nimi robi przerwy, jakie chce’.
W wyniku tego zjawiska zwykłe, cieplne źródła
światła wysyłają światło nieuporządkowane, nieskorelowane. Takie światło nazywamy niespójnym lub
n Iekoherentnym. Wszystkie do niedawna znane
źródła światła emitowały właśnie takie niespójne światło.
W oparciu jednak o teoretyczne prace Einsteina z 1917 r.
należało oczekiwać, że istnieje możliwość wymuszenia
promieniowania uporządkowanego, spójnego. Dzięki pra ■
com Basowa i Prochorowa (ZSRR) i Townesa (USA)
w 1955 r. odkryto zasadę generatora kwantowego mikro
fal MASERa1), a w 5 lat później tenże Townes i SchawIow zrealizowali wymuszone promieniowanie świetlne
optyczne generatory kwantowe LASERy ’). Za prace te
Basów, Prochorow i Townes otrzymali w 1964 r. nagrodę
’) Nazwy pochodzą od pierwsze jlitery haseł angielskich określa
jących promieniowanie wymuszone mikrofal i fal świetlnych: Alicrovave (lub Light) Amplification by Stimmulated Emission of Ra
diation.

>________________ -J
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Rys. 4

Zgodnie z prawem N. Bohra, zależność między częstoś
cią drgań w promieniowanej fali elektromagnetycznej
a wielkością skoku energetycznego atomu z poziomu wyż
szego na niższy, opisuje zależność:
hvij = Ej — Ei
gdzie:
h — tak zwana „stała Plancka” równa 6,6256 X 10-11 Js,
ij — częstość emitowanej fali elektromagnetycznej w Hz.
W każdym źródle cieplnym atomy przenoszone są na
wyższe poziomy energetyczne wskutek pochłaniania
energii wewnętrznej układu termodynamicznego, zależne
go od temperatury. W zbiorniku atomów (bądź molekuł)
jedne wzbudzone zostają na wyższe poziomy, inne na
nieco niższe, jeszcze inne -— na jeszcze niższe. Powracając
po pewnym czasie na poziom wyjściowy (podstawowy)
emituje kwanty energii o rozmaitych wielkościach v,
w wyniku czego źródło promieniuje energią świetlną
o ciągłym widmie częstotliwości, ograniczonym pewnym
rmax, oraz promieniującym maksimum energii w pew
nym pt ≤ J, max, zależnym od temperatury źródła. Wszyst
ko co opisaliśmy powyżej, dotyczy emisji spontanicznej,
a więc światła będącego sumą chaotycznie przebiegają
cych aktów emisji poszczególnych atomów’, przypadko
wych co do czasu emisji i kierunku, a w źródłach ciepl
nych, również co do częstotliwości (energii) poszczegól
nych emitowanych kwantów świetlnych: obraz dotyczy
w'ięc światła niespójnego. Czas, w którym dany atom
może przebywać w określonym stanie (na określonym, po
ziomie) energetycznym, jest dla różnych atomów i rozma
itych poziomów ściśle określony (ściśle w sensie sto
chastycznym). Czas ten, zwany czasem życia lub relak
sacji, może być bardzo krótki, rzędu miliardowych części
sekundy, do nieskończenie długiego.
Stan (poziom) energetyczny, w którym dany atom może
istnieć nieskończenie długo, nazywa sie stanem (pozio
mem) podstawowym atomu; jest to trwały stan atomu.
Inne poziomy energetyczne danego atomu o skończo
nych czasach życia mogą być bardziej lub mniej trwałe.
Jeżeli w danym atomie istnieją dwa takie poziomy wzbu
dzone (nietrwałe), których czasy życia znacznie się różnią,
to poziom o dłuższym czasie (to jest o dłuższym, średnim
czasie przebywania atomu w tym stanie wzbudzonym)
nazywamy poziomem nietrwałym.
Gdy kwanty promieniowania zewnętrznego hvt¡ padaja
na zbiór atomów, z których chociażby część (w tym mo
mencie) znajduje się w stanie wzbudzenia na poziomie E1,
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przy czyni dla danego atomu możliwy jest przeskok na
stan Ei taki, że:
hi’ij — Ej — E¡

to wystąpi szczególne zjawisko: działanie kwantu zewnętrz
nego hvij wywoła wymuszoną emisję, też o wartości hvμ,
przy czym — co jest najbardziej istotne — Wypromieniowany kwant jest zgodny co do kierunku i fazy z kwan
tem wymuszającym (rys. 5).

——-------

Lj------ -·-

. .λ¾'.
Emisja Wijmuswna

Rys. 5

W efekcie otrzymaliśmy wiązkę światła
(koherentnego) — rys. 5a.

Absorpcja

spójnego

energii hr12, któremu w próżni odpowiada fala elektro
magnetyczna o długości /. = 0,6943 μm. Gdy pompowa
nie będzie wystarczająco intensywne, ilość jonów na po
ziomie 2E będzie większa od ilości jonów pozostających
w stanie podstawowym. Rubin więc przygotowany będzie
(napompowany) do akcji laserowej. Wystarczy wówczas
jakikolwiek kwant Wypromieniowany spontanicznie z po
ziomu 2E, czyli kwant wymuszający o wartości hr12, by
wywołać lawinową akcję laserową. W celu rozwinięcia
takiej lawiny kwanty wymuszające powinny na długiej
drodze oddziaływać na napompowane jony. W tym celu
aktywną substancję zamyka się pomiędzy dwa idealnie
wzajemnie równoległe zwierciadła (interferometr Fabry-Perota), zmuszające do wielokrotnego przebiegu wyzwo
lonych kwantów przez ośrodek napompowany. Wywołana
wreszcie lawina kwantów, w postaci prawie idealnie rów
noległej wiązki światła, wydostaje się przez jedno z półSrebrzonych zwierciadeł na zewnątrz. Schemat praktycz
nej realizacji takiego lasera ilustruje rys. 7.

Posiom wzbudzony/z atomami)
Wqzka
4tιvj światła
Laserowego
pOimm podstawowy[z atomami)

Kwanty wymuszające
emisji
Rys. 5a

Jak wynika z powyższego, problem skonstruowania
źródła światła spójnego polega na:
a) wprowadzeniu odpowiedniej ilości atomów wybranej
substancji roboczej na poziom wzbudzenia, o wystarcza
jąco długim czasie życia,
b) stałym wprowadzaniu atomów na wymagany poziom,
c) wymuszeniu emisji właściwymi kwantami, przy
czym kwantami jednakowymi i jednakowo skierowanymi.
Idea a), c) stanowi zasadę pracy lasera o działaniu
impulsowym; b), c) — lasera o działaniu ciągłym.
Przykładem lasera impulsowego jest laser rubinowy.
Aktywnymi źródłami światła laserowego są w nim jony
chromu Cr3+ rozpuszczone w cząsteczkach szafiru Al2O3
(rubin Al2OjiCr3+). Przebieg energetyczny akcji laserowej
ilustruje rys. 6.

Nad poziomem podstawowym, oznaczonym energią 0
(Eo = 0) znajdują się poziomy wzbudzone 4Fi i 4F2, które
osiągnie jon chromu po naświetleniu światłem (kwanta
mi) niebieskim lub białym. Powodowanie gromadzenia
energii w roboczej substancji laserowej nazywa się
w technice laserowej pompowaniem (energii!). Przejście
do stanów wzbudzonych — w opisywanym przypadku —
realizuje się przez działanie światłem; takie pompowanie
będzie się nazywać pompowaniem optycznym.
Poziomy 4F1 i 4F2 są poziomami krótko żyjącymi; jon
Cr3+ przechodzi bezpromieniście na poziom metatrwały 2E. Z tego poziomu następuje spontaniczne przejście
na poziom podstawowy z Wypromieniowaniem kwantu

114

Rys. 7

Pompowanie wykonuje błysk silnej lampy ksenonowej,
po czym następuje emisja wiązki laserowej. Interferometr
Fabry-Perota tworzą dwie przeciwległe, płaskie i równo
ległe powierzchnie walca rubinowego, pokryte idealnie
cienkimi napylonymi warstwami odblaskowymi (warstwy
dielektryczne).
W roku 1961. Javan i współpracownicy zrealizowali
laser o ciągłym promieniowaniu. Tutaj wiązka światła la
serowego nie jest już wysyłana w przestrzeń krótkotrwa
łymi impulsami, lecz nie przerwaną w czasie strugą.

Zasadę pracy tego lasera ilustruje rys. 8. Przez miesza
ninę helu i neonu przechodzą wyładowania elektryczne,
powodując rozpędzanie elektronów. Rozpędzone elektrony
oddają swoją energię kinetyczną atomom helu, wzbudza

jąc je odpowiednio do metatrwałych stanów 23S bądź 24*S.
Wzbudzone atomy helu podlegają, wraz ze wszystkimi
atomami mieszaniny, ruchowi cieplnemu, zderzając się —
między innymi — z atomami neonu. Atom neonu posiada
prawie energetycznie jednakowe poziomy (faktycznie
nieco niższe) odpowiednio 2S i 3S z poziomami 23S i 21S
w helu i w momencie zderzenia przyjmuje energię wzbu
dzonego helu, który powraca do stanu podstawowego,
gdzie znowu zostaje wzbudzony przez rozpędzone elek
trony wyładowań elektrycznych. Poziomy 3S i 2S neonu
są również metatrwałe i przy intensywnym wzbudzaniu
(spełniającym rolę pompowania elektrycznego) możemy
stale utrzymywać na tych poziomach większość atomów
neonu. Wymuszenie promieniowania laserowego przez za
stosowanie, podobnie jak w rubinie, dwóch równoległych
zwierciadeł pozwala zrealizować źródło ciągłego światła
laserowego. Przeskok z poziomu 3S na 2P daje falę o dłu
gości λ = 0,6328 μm, zaś z 2S na 2P — falę podczerwoną
o długości ż = 1,15 μm. Aby na wyjściu wiązki otrzymać
falę potrzebną, jedną z dwu możliwych, wystarczy zasto
sować w zwierciadłach powierzchnie (warstwy dielek
tryczne) odbijające żądaną falę (tak zwane zwierciadła
selektywne). Poziom 2P jest też poziomem wzbudzonym
neonu i przeskokowi na poziom IS towarzyszy wypromieniowanie czerwonej fali (czerwone świecenie neonówki),
a przejście z Is do poziomu podstawowego jest bezpromieniste i realizuje się poprzez oddanie energii ściankom
rurki z gazem. Praktyczną realizację lasera gazowego ilu
struje rys. 9.

Nawet bardzo monochromatyczne (jednobarwne) źródła,
jak na przykład Auorescencja rubinu, wywołana tym
samym przeskokiem, jaki pod wymuszeniem realizuje się
w akcji laserowej, to znaczy świecenie o długości fali
λ = 0,6943 m, ma szerokość spektralną przekracza
jącą 0,0005 μm. Światło lasera rubinowego o tej samej
długości fali wykazuje szerokość spektralną
rzędu
0,000002 μm, to znaczy, że jego monochromatyczność jest
ponad 250-krotnie idealniejsza!
Prawie idealna równoległość wiązki laserowej i jej mo
nochromatyczność pociąga za sobą daleko idące konsek
wencje. Światło to ma gigantyczną jasność spektralną pro
mieniowania, to znaczy moc strumienia świetlnego przy
padającą na jednostkę częstotliwości (bądź długości).
Rozważmy dla przykładu laser gazowy o promieniowa
niu ciągłym (taki jak w dalmierzu — geodimetr model 8),
który emituje ze źródła światła moc zaledwie 5 mW. Za
łóżmy, że przekrój wiązki posiada powierzchnię rzędu
1 cm2, wówczas strumień mocy wynosi zaledwie 5 mW∕cm≈.
Szerokość spektralna światła tego lasera, promieniującego
na częstotliwości rzędu 4,74 X 10'*4 Hz (to znaczy
). = 0,6328 μm), wynosi IO4Hz. Stąd więc jasność spektral
na wiązki laserowej wyniesie:
mW

cm2-Hz

O gigantycznej wprost jasności tego źródła światła niech
świadczy porównanie z jasnością spektralną światła sło-

Rura kwarcowa R napełniona jest mieszaniną gazu
helu (pod ciśnieniem rzędu 1 mm Hg) i neonu (pod ciś
nieniem rzędu 0,1 mm Hg). Pompowania elektrycznego do
konuje kilkuwatowy zasilacz wysokiej częstotliwości 3 za
pośrednictwem elektrod 1 i 2. Interferometr tworzą selek
tywne zwierciadła Zt i Z2, których wklęsłości przeciw
działają rozproszeniu wiązki.
Pokazane na rysunku 9 okienka St i S2 zamykające
rurę, ustawiane są specjalnie pod kątem Θ, tak zwanym
kątem Brewstera, zapewniając od razu polaryzację linio
wą światła wiązki (mogłyby być prostopadle ustawione do
osi rury, akcja laserowa zachodziłaby, wiązka światła
jednak nie byłaby spolaryzowana). Laser takiego typu za
stosowany jest w geodimetrze model 8 [12].

100J
-------------- = 2 X IOeW
5 X10"4 s

czyli 2 miliony watów. Załóżmy, że wiązkę tę zognisku
jemy w plamce 0 średniej rzędu 0,1 mm, czyli 0 po
wierzchni rzędu 0,008 mm2. Strumień mocy, działający
na tę powierzchnię, wyniesie wówczas

3. Własności światła laserowego
Odmienność jednakowej pozornie dla oka ludzkiego
wiązki światła laserowego od wiązki światła ze źródeł
klasycznych zasługuje na oddzielne omówienie. W odróż
nieniu od zupełnie chaotycznej emisji światła dziennego,
wiązka laserowa jest wiązką światła spójnego, koherent
nego. Wypromieniowane ciągi fal charakteryzują się ściśle
określoną relacją czasowτo-przestrzenna. Wiązka składa
się z prawie idealnie równoległych promieni tak jakby
źródło światła umieszczone było w ognisku idealnej so
czewki skupiającej. Co więcej, wskutek szczególnych zja
wisk fizycznych wynikających z oddziaływania fal na
ośrodek, wiązka wykazuje zjawisko autokolimacji. Wiązka
wytwarza w ośrodku swoisty falowód dielektryczny,
utrzymujący równoległy nierozbieżny bieg promieni.
Określone, jednakowe w przekroju poprzecznym wiązki,
relacje przestrzenno-czasow'e stwarzają realną możliwość
bezpośredniej modulacji tak amplitudowej, jak i częstotli
wej światła w samym źródle.
Energia promienista w wiązce światła zwykłego roz
kłada się zazwyczaj na bardzo szerokie pasmo częstotli
wości. Światło źródeł cieplnych rozkłada się w określony
sposób (prawo promieniowania Plancka [3]) swą energię
w całym zakresie fal widzialnych, czyli szerokość spek
tralna tych źródeł jest rzędu 0,4 urn.

mW

10 15 —- --—.
cm2∙Hz
Jak widać, jasność spektralna tego źródła laserowego
jest 5X10π (sto miliardów) razy większa! OczjrWiste więc,
że pracując dalmierzem, który wyposażymy w filtr prze
puszczający tylko światło o długości własnego źródła la
serowego, nawet bezpośrednio pod słońce, to tło niemodulowane światła słonecznego będzie praktycznie, w po
równaniu z sygnałem z lasera, niezauważalne.
Korzystając ze sposobności, zwróćmy uwagę na jesz
cze jedną cechę wynikającą z impulsowego działania
lasera rubinowego, nieistotną wprawdzie tymczasem dla
geodezyjnej techniki dalmierczej, ale ogromnie ważną
w wielorakich zastosowaniach technicznych. W laserze
rubinowym cała „napompowana” energia zostaje wyemi
towana w postaci wiązki w bardzo krótkim czasie rzędu
5 X 10-4s. Jeżeli przyjmiemy wielkość zgromadzonej
energii w laserze rzędu 100J (to zaledwie energia, która
podwyższyłaby temperaturę 24 gramów wody o jeden
stopień), w'óivczas moc wiązki wyniesie:

necznego, padającego na Ziemię, rzędu

2×10eW
--------------- -25 X IO7WZmm2

0,008 mm2
Strumień mocy energii promienistej Słońca na powierz
chni Ziemi wynosi — dla porówmania — około
13×10 4w∕mm2

czyli jest:

25×107
= 2 X IOn
13xl0“4
(2 razy sto miliardów) mniejszy!
Tak ogromna moc wywołuje więc natychmiastowe pa
rowanie najbardziej nawet żaroodpornych materiałów, co
otwiera nowe i niebagatelne możliwości zastosowań.
4. Fotodiody półprzewodnikowe
Podobnie jak w rubinie i gazach, akcję laserową można
wywołać w fotodiodach półprzewodnikowych. Ze względu
na strukturę elektronową (jak już wspominaliśmy) atom
może znajdować się w określonych, oddzielnych stanach
(poziomach) energetycznych; od jednego poziomu do dru
giego przechodzi skokiem, przy czym w akcie tym po
chłania bądź emituje kwant energii.
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W ciele stałym atomy zbliżają się do siebie na odle
głości porównywalne z rozmiarami samych atomów.
Każdy elektron danego atomu znajdzie się wówczas nie
tylko pod wpływem „swego” macierzystego jądra, lecz
i pod wpływem wszystkich innych bliskich mu jonów.
Każdy poziom energetyczny atomu rozszczepi się wskutek
tego na bardzo liczne, bliskie poziomy energetyczne, co
ilustruje Vzedlug [6] rysunek 10, gdzie a) przedstawia po
ziomy swobodnego atomu sodu, b) rozszczepienie przy
silnym zbliżeniu wzajemnych atomów, zaś c) obraz poa)

-

3d-----3p--------3s----------1

2p--------- ć
2s--------- 2

Zs

2

1S‘

Is

ziomów energetycznych w krysztale sodu, gdzie poziomy
zewnętrzne 3S i 3P rozszczepiły się znacznie, tworząc
pasma, które wzajemnie częściowo się nakładają. Widzi
my więc, że w ciele stałym mamy już do czynienia nie
z poszczególnymi dyskretnymi poziomami energetycznymi,
a z pasmami energetycznymi. W pasmach tych mogą
przebywać elektrony. Dozwolone pasma energetyczne dla
danego ciała stałego mogą być przedzielone pasami wzbro
nionymi, to znaczy obszarami energetycznymi niedostęp
nymi dla stanu danego ciała. W najwyższym paśmie elek
trony są bardzo słabo związane ze swymi jądrami, tak że
można je uważać niemal za swobodne. Elektrony, które
utraciły związek ze swymi jonami, poruszają się swobod
nie między jonami, podlegając, podobnie jak inne cząstki,
chaotycznemu ruchowi cieplnemu. Jeżeli do takiego ciała
przyłożymy napięcie, wówczas wewnątrz wytworzy się
pole elektryczne. Dany kryształ może przewodzić prąd,
jeżeli w paśmie przewodnictwa znajdują się elektrony
oraz istnieją w nim jeszcze nie zajęte poziomy, które
mógłby zająć elektron zwiększający swą energię kinetycz
ną pod wpływem przyłożonego pola.
Tak zazwyczaj jest w metalach, które dzięki temu cha
rakteryzują się przewodnictwem elektronowym (I rodza
ju) — rys. lia.

a) Metal

b) Izolator
Z Pasmo 7
7 przewodn. %
'//////////7/

C) Półprzewodnik
7/////////Λ
y Pasmo
7
' przewodn. 7

Rys. 12

Podobnie można zbudować kryształy 0 dziurze w paś
mie walencyjnym. Przyłożone pole powoduje przenosze
nie się sąsiadujących elektronów w to puste miejsce
i w ten sposób powstaje przewodnictwo dziurowe. Takie
półprzewodniki noszą miano niedomiarowych lub typu
p. Atomy, które w danym ciele są odpowiedzialne za
istniejące dziury w paśmie walencyjnym, nazywa się
akceptorami (rys. 13).

Półprzewodnik typu p

k∕∕∕∕∕∕∕∕7//

Pasmo
zabronione

przewodnictwa nie ma elektronów, nie ma więc nośników
prądu. Typowym przykładem takiego ciała jest diament.
Prócz przewodników i izolatorów może istnieć trzecia
kategoria kryształów, zwanych dzięki swym własnościom
półprzewodnikami. Tutaj również pasmo walencyjne jest
zapełnione, a pasmo przewodnictwa zupełnie puste, ale
pasmo energii wzbronionej jest wąskie (rys. lic). Dzięki
temu nawet niewielkie porcje energii wystarczą, aby
pewną ilość elektronów przerzucić z pasma walencyjnego
do pasma przewodnictwa. Kryształy takie przewodzą za
zwyczaj bardzo słabo, ale przewodnictwo ich będzie rosło
w miarę zwiększania ilości elektronów w paśmie prze
wodnictwa, na przykład przez wzrost temperatury. W od
powiedniej dla danego ciała temperaturze część elektro
nów zostanie przeniesiona z pasma walencyjnego do pas
ma przewodnictwa. W paśmie walencyjnym zostanie
wówczas puste miejsce, tak zwana dziura. Do dziury tej
z kolei może się przenieść 'sąsiedni elektron, na jego
miejsce następny itd.
Makroskopowy efekt tych zjawisk będzie taki, że w kie
runku przyłożonego pola przenosić się będą dziury, rów
noważne dodatnim ładunkom, w kierunku przeciwnym —
elektrony. Przez odpowiednie domieszki można zbudować
kryształy, w których pewna ilość elektronów jest bardzo
słabo związana i bardzo łatwo przenieść je do pasma
przewodnictwa. Są to tak zwane półprzewodniki nadmia
rowe lub półprzewodniki typu n. Atomy, które są dawca
mi elektronów przenoszonych do pasma przewodnictwa,
nazywa się donorami (rys. 12).

Pasmo
zabronione

Rys. 13

Złącza półprzewodników dwóch typów p-n znalazły za
stosowanie w technice jako diody półprzewodnikowe, to
znaczy elementy, których oporność znacznie się różni
w zależności od kierunku przyłożonego pola. I rzeczywiś
cie, jeżeli przyłożymy napięcia (jak na rys. 14), wówczas

WWW??

Pasmo
>ζ
walencyjne A
7777/7.7^7
Rys. 11

Jeżeli niższe pasma, tak zwane walencyjne, są całko
wicie zapełnione, a wyższe — tak zwane przewodnictwa —
są całkowicie puste i przerwa energetyczna między nimi,
czyli tak zwane pasmo wzbronione, jest duża, to ciało jest
izolatorem (rys. 1 lb).
W paśmie całkowicie zapełnionym elektrony nie mogą
powiększać swej energii, gdyż wszystkie możliwe stany
(poziomy) energetyczne są zajęte, zaś w pustym paśmie

+
Rys. 14

dziury będą się przenosić swobodnie w prawo, zaś elek
trony — w lewo (rys. 14); złącze nie bedzie przeciwdzia
łać przepływowi prądu, najwyżej pewna ilość dziur i elek
tronów może ulec rekombinacji, to znaczy połączeniu, po-

wodując zniknięcie nośników ładunków. Jeżeli jednak
przyłożymy pole — jak na rys. 15 — dziury będą się
przemieszczać w lewo, elektrony — w prawo; złącze
będzie pozbawione nośników ładunków, będzie nie prze
wodzące (dokładnie — prawie nie przewodzące, ponieważ
tak w półprzewodnikach typu n występuje niewielka ilość

+ + +

+ +
+ + +
+ +
4- + +
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Rys. 15

Podobnie niespójna emisja fotodiod pozwala łatwo regu
lować intensywność promieniowania przez zmianę gęstości
prądu, czyli bardzo łatwo można uzyskać modulację
wiązki. Bezwładność reakcji fotodiody nie przekracza
rządu lC-*s, czyli jest korzystniejsza niż w kondensatorze
Kerra. Ujemną stroną laserów półprzewodnikowych jest
tymczasem możliwość osiągania niewielkich mocy. We
dług posiadanego rozeznania, w dalmierzach geodezyjnych
GD 314 [11] i Distomat Wild Dl 10 [12], zastosowano foto
diody pracujące w zakresie emisji niespójnej (wiązka
zwyczajna a nie laserowa), aby uniknąć konieczności
chłodzenia źródeł. Z myślą o zastosowaniu fotodiod na
Politechiiice Warszawskiej rozwija się badania i kon
strukcje dalmierza świetlnego.
*

dziur, jak i w półprzewodnikach typu p występuje nie
wielka ilość elektronów nadmiarowych). Złącze więc speł
nia rolę diody. W półprzewodnikach z arsenu lub fosforo-arsenku galu istnieje większe prawdopodobieństwo, że
elektrony wzbudzone do pasma przewodnictwa mogą
z powrotem spaść do pasma walencyjnego, emitując
kwant promieniowania. Promieniowanie więc występuje
w wyniku rekombinacji dziur i elektronów.
Badania [1, 13], przeprowadzone na złączach p-n, pra
cujących w warunkach dużych gęstości prądu w kierun
ku przewodzenia, wykazały silne świecenie rekombinacyjne (rys. 16), w zakresie podczerwieni i fal świetlnych
zbliżonych do podczerwieni w zależności od składu mie
szaniny (rys. 17),

ItMOTtDii fosforu w %

Przedstawiając w prezentowanym artykule informacje
o kwantowych generatorach promieniowania, chciałem
w możliwie przystępny sposób, na ile pozwalały na to
moje skromne wiadomości i umiejętności, przybliżyć sze
rokiemu gronu kolegów — geodetów, wiadomości z szybko
rozwijającej się dziedziny nowych źródeł promieniowa
nia. Tych licznych kolegów, którzy nic nowego w arty
kule nie znajdują — przepraszam. Bardziej zainteresowa
nym teorią generatorów kwantowych polecam przepiękną
książkę prof. A. Piekary „Nowe oblicze optyki” (PWN
Warszawa, 1968).
Nie wątpię, że źródła laserowe, podlegając szybkiemu
doskonaleniu, znajdą już w najbliższej przyszłości szero
kie zastosowanie w geodezji; już obecnie wypierają one
tradycyjne źródła światła w dalmierzach świetlnych.
Jestem również przekonany, że możliwość zastosowania
do dalmierzy źródeł laserowych o znacznie różniących się
długościach fal (na przykład o świetle czerwonym i fio
letowym) definitywnie rozwiąże problem dokładnego
określenia współczynnika refrakcji na celowej w czasie
pomiarów, zwiększając tym samym pewność i dokładność
wynikóvz. Ale to jest już problem zasługujący na od
dzielne potraktowanie. Na zakończenie wreszcie warto
pokusić się na próbę przedstawienia perspektywicznych
wymagań odnośnie do źródła promieniowania dla potrzeb
dalmierzy geodezyjnych:
1. Źródło powinno emitować wiązkę spójną równole
głą, bezpośrednio modulowaną.
2. Układ powinien umożliwiać eksploatację dalmierza
w przeciętnych warunkach atmosferycznych, w zakresie

Rys· ∏

Takie diody nazywa się też fotodiodami. Opis powyż
szy przedstawia świecenie fotodiody niespójne.
Aby rozwinąć akcję laserową na złączu p-n fotodiody,
konieczne jest ukierunkowane wymuszenie promieniowa
nia, czyli zastosowanie interferometru Fabry-Perota.
W laserach półprzewodnikowych rolę zwierciadeł spełnia
ją wypolerowane ścianki kryształu prostopadłe do płasz
czyzny złącza (rys. 18).
Podobnie, jak w opisanych poprzednio laserach, pro
mieniowanie jest spójne. Fotodiody półprzewodnikowe po
siadają szereg cech pozytywnych. Mają one wielką wy
dajność promieniowania w stosunku do energii pompowa
nia, przekraczającą nawet 10%, podczas gdy wydajność
innych laserów nie przekracza 1%. Sprawność emisji fo
todiod w zakresie promieniowania niespójnego osiąga 50%.

od —30oC do +50oC, bez dodatkowych zabiegów (na
przykład bez chłodzenia lub podgrzewania).
3. Laser powinien być mały, lekki, trwały, o dużym
współczynniku niezawodności.
4. Moc zasilania — minimalna, nie przekraczająca kilka
watów.
5. Źródło powinno emitować fale o długościach leżących
w przedziale tak zwanych przeźroczystości atmosfery, to
znaczy w zakresie minimalnej absorpcji w przeciętnych
warunkach atmosferycznych.
6. Źródła powinny być łatwo wymienne i umożliwiać
pomiar tej samej odległości falami o dużej różnicy
długości.
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Przeogromny postęp w ostatnich latach w zakresie roz
woju tych źródeł — generatorów kwantowych — na
pewno w krótkim czasie spełni wysunięte tu wymagania
geodety i chyba na tyle je zmajoryzuje, że reprezento
wane dziś „przyszłościowe” parametry źródeł, staną się
w konfrontacji z „możliwymi”, żenująco skromne i nie
śmiałe.
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Geodezyjne badania odkształceń zbiornika cylindrycznego napełnionego cieczą
I. Rozważania ogólne
Jednym z wielu zagadnień z zakresu geodezyjnych ba
dań odkształceń jest badanie parametrów geometrycznych
obiektów i budowli o kształcie powierzchni stopnia dru
giego. Jeżeli kształt obiektu jest znany z założeń projek
towych i konstrukcyjnych, to operując rachunkiem współ
rzędnych, można ustalić wielkości parametrów geome
trycznych, a przez analizę wyników badań i założeń pro
jektowych charakter i niektóre przyczyny deformacji.
Z punktu widzenia matematycznego należałoby stwierdzić,
w jakim stopniu równanie badanej powierzchni odbiega
od równania założonego w projekcie technicznym. W roz
patrywanych zagadnieniach uprzywilejowane miejsce zaj
muje szczególny rodzaj powierzchni stopnia drugiego,
zwany powierzchniami obrotowymi. Przedmiotem niniej
szych rozważań jest stalowy zbiornik walcowy, posado
wiony na fundamencie żelbetowym, przykryty dachem
i napełniony cieczą. Zbudowany z 7 spawanych pasów
blachy, ma wysokość 12,0 metrów, zaś teoretyczną
średnicę wewnętrzną około 10,0 m. Zagadnienia badania
wielkości deformacji zbiorników stalowych na ciecze, wy
stępujących podczas ich realizacji i eksploatacji, nie są
dotychczas opracowane teoretycznie, a tym samym nie
uwzględniają potrzeb praktyki.
Dopuszczalne odchyłki przy odbiorze do eksploatacji są
zależne od wymiarów zbiornika. V/ przypadku cieczy,
które muszą być odmierzane z dużą dokładnością objętoś
ciową, deformacje zbiornika mogą wskazywać niedokładne
dane co do ilości cieczy w zbiorniku. Z drugiej strony
należy zwrócić uwagę na fakt, że idealnego geometrycz
nego kształtu zbiornika nie osiągnie się nigdy z uwagi
na wpływ naprężeń spawalniczych, wpływ innych czyn
ników termicznych, w tym napromieniowania słonecznego,
a także wpływ wahania poziomu cieczy w zbiorniku.
Dlatego też zagadnienie dopuszczalnych odchyłek wymia
rowych jest bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeń
stwa ustroju statycznego w warunkach eksploatacyj
nych. Wyznaczanie rzeczywistego ksztaitu zbiornika cylin
drycznego powinno być opąrte na określaniu następują
cych parametrów:
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1) wielkości odchyleń od pionu punktów leżących na
liniach równoleżnikowych i południkowych,
2) · odchylenia od poziomu podstawowego pasa funda
mentowego,
3) odkształcenia zależne od stanu napełnienia zbiornika,
' 4) odkształcenia miejscowe nie ujęte przy podziale ba
danej powierzchni na szereg linii charakterystycznych,
zwanych w dalszym ciągu liniami równoleżnikowymi i po
łudnikowymi.
Określanie tych parametrów metodami geodezyjnymi
wymaga ustalenia odpowiedniego toku postępowania do
stosowanego do warunków terenowych. Chodzi tu przede
wszystkim o możliwość dotarcia z przyrządem badawczym
do miejsca korzystnego z punktu widzenia geodezyjnego.
W przedmiotowych badaniach nie uwzględniono punktu 3
powyższego programu jako nie leżącego w orbicie zainte
resowań zleceniodawcy.

II. Wstępna analiza statyczno-wytrzymałościowa
Rozpatrując zagadnienie pod kątem analizy statycznowytrzymałościowej, możemy spodziewać się odkształceń
powłoki zbiornika pod wpływem parcia cieczy wypełnia
jącej zbiornik. Paliwo płynne wewnątrz zbiornika może
spowodować w idealnych warunkach symetryczne od
kształcenia powłoki i dachu. Ustalenie tych odkształceń
dla stojących zamkniętych zbiorników walcowych jest
bardzo żmudne i pracochłonne. Przeprowadzanie dokład
nego rachunku dla analizy porównawczej nie jest celowe
z uwagi na możliwość bezpośredniego wyznaczenia od
kształceń metodami geodezyjnymi. Dlatego też ograniczy
my się tu do określenia linii teoretycznej odkształceń sa
mej powłoki, wydzielając z niej myślowo pionowe belki
jednoprzęsłowe obciążone trójkątnym parciem cieczy.
Uwzględniając przy tym całkowite wypełnienie zbiornika,
to jest do wysokości 12,0 m, tak rozumianą belkę rozpa
trzono w dwóch wariantach.
I. Belka zamocowana u dołu (w fundamencie), a u góry
zamocowana sztywno w przykrywie zbiornika.

I
I

U. Belka zamocowana u dołu, a u góry przegubowo pod
parta na pierścieniu dachowym.
Na talią alternatywę wpłynęła trudność w ustaleniu
wpływu sztywności dachu na odkształcenie powłoki.

Wariant II: Belka utwierdzona na dole, u góry podpar
ta swobodnie.
Równanie linii odkształconej (ugięć) przy tych założe
niach napiszemy:

-⅛m÷≡(÷r-(÷)i

Wariant I: Belka zamocowana obustronnie.

(6)

lub w formie ogólnej

yπ = b-β

O)

Rys. 1. Schemat obciążenia z wykreśloną linią ugięcia:---------obciążenie rachunkowe,--------------- obciążenie rzeczywiste w czasie
pomiarów odkształceń

Biorąc powyższe założenia pod uwagę, napiszemy rów
nanie linii ugięć w następującej postaci:
(1)

yi =

lub w formie ogólnej:

Rys. 2. Schemat obciążenia z linią odkształcenia: ---------- obcią
żenie rachunkowe, — — — — obciążenie rzeczywiste
Obliczenie współczynników równania (6)

(2)

yi = a · [a]
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W tablicy podano wartości bezwzględne dla β z pomi
nięciem znaku. Jak wynika z obliczeń, maksymalne ugięcie
występuje w odległości:
X = 0,447∙ I = 5,36 m

Jak wynika z obliczeń, maksymalne ugięcie pod wpły
wem parcia cieczy występuje w odległości

JfIImax

I-I1

⅞∙H

Í20-E-J

120. E- J

[0,29]

(Ό

lub w formie ogólnej,

od dołu i wynosi
g∙H
TI max

od góry i wynosi

(ɜ)

X = 0,475 -I = 5,1 m

(8)
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q∙ii
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(10)

βmι'.x — 0,29

(11)

a zatem

lub w fermie ogólnej
ʃl max = α∙ [0,16]

JlIrnax = b · [0,29]

(4)

(3)

Qmax = θ,lð
przy czym
W dalszym ciągu na wykresie (rys. 3) podano przebieg
zmiennej a (krzywa I). Rzeczywiste ugięcia nie zostały
tu obliczone, gdyż zastosowany wzór nie odpowiada ściśle
deformacji powłoki zbiornika. Można by sobie wprawdzie
ją wyobrazić w postaci szeregu beleczek pionowych, ale
nie będą to już beleczki od siebie niezależne. Zaznacza się
tu bowiem olbrzymi wpływ tak zwanych „poziomych pier
ścieni”, a wskutek tego linia ugięcia wyciętego pasa pio
nowego powłoki daje tylko względny obraz odkształcenia,

Na wykresie (rys. 3) podany jest przebieg zmiany β
(krzywa II). Mając obie krzywe ɪ i II, można wykreślić
krzywą średnią i uznać ją za przybliżony prawdopodobny
kształt deformacji powłoki wskutek działania parcia cie
czy (od środka zbiornika). Krzywą tę wykreślono na rys. 3
linią ciągłą. Na tych rozważaniach można by zakończyć
wstępną analizę deformacji Zbioxmika z punktu widzenia
Statyczno-Wytrzymalosciowego. Pozostałoby jednak do roz
ważania zagadnienie zmniejszenia wytrzymałości zbiorni
ka w wyniku deformacji. W tej kwestii można powołać
się na publikację prof. J. Ledwonia i mgr inż. T. Rowec
kiego podanej na Konferencji Naukowo-Technicznej
„Konstrukcje metalowe” w Warszawie w czerwcu 1966 r.
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Wymienieni autorzy dowodzą, że deformacje kołowego
(poziomego) przekroju zbiornika nie mają istotnego wpły
wu na zwiększenie się naprężeń stycznych, gdyż na sku
tek znacznej wielkości ścianki, panujące w niej na
prężenie

zmieniają się w bardzo małym zakresie (bo minimalne są
zwiększenia lub zmniejszenia promienia R). Natomiast
istotne znaczenie mogą mieć różne lokalne deformacje
w kształcie kulistych wklęśnięć lub wypukłości, które nie
mogą być zbyt duże.

b) przez przecięcie zewnętrznej powierzchni zbiornika
płaszczyznami poziomymi, które dzielą powłokę ina 14
przekrojów (okręgów) poziomych (rys. 6 — linie równoleż
nikowe).
W nawiązaniu do przedmiotowego zbiornika zaznaczono
obserwowane punkty na stykach zewnętrznych spoin
blach oraz na środkach wysokości każdego arkusza blachy.
Ponieważ zbiornik był wykonany z 7 pasów blachy,
w rezultacie tego zaznaczono do obserwacji po 15 punktów
w każdym przekroju pionowym, czyli 120 na całej po
wierzchni.
O ile zaznaczenie obserwowanych punktów nie napotka
ło na większe przeszkody, o tyle obranie odpowiedniej

Rys. 5. Hzut poziomy zbiornika z płaszczyznami pionowymi

Według autorów za „bezpieczne” odkształcenia można
uważać takie, których odchyłka od kształtu pierwotnego,
czyli tak zwana strzałka ugięcia i jest mniejsza od 2o∕o
rozpiętości wypukłości już z uwzględnieniem współczyn
nika bezpieczeństwa równego 2, czyli

∕≤0,02∙L

(13)

L >100.0

(14)

pod warunkiem, że
poziomymi

poziomym

III. Badania i obliczenia geodezyjne

Jak wiadomo, geodezyjne metody badań obiektów tego
rodzaju polegają na określeniu położenia punktów obser
wowanych na powierzchni zewnętrznej powłoki. Jeżeli
w dodatku obserwowane punkty zaznaczamy w taki spo
sób, by znalazły się one na liniach charakterystycznych,
uzyskamy dodatkowe warunki geometryczne zależne od
kształtu obiektu. Z punktu widzenia matematycznego li
nie charakterystyczne dla rozpatrywanego obiektu otrzy
mano:
a) przez przecięcie zewnętrznej powierzchni zbiornika
czterema płaszczyznami pionowymi przechodzącymi przez
oś symetrii, których kąty dwuścienne wynoszą 45° (rys. 5
— linie południkowe),

podstawy pomiarowej stało się prawdziwym problemem.
Gęstość zabudowań fabrycznych oraz sąsiedztwo trakcji
kolejowej PKP, a w szczególności znaczna różnica pozio
mów terenu bezpośredniego otoczenia zbiornika spowodo
wały odstępstwo od klasycznego rozwiązania, jakim była
by dla tego typu budowli podstawa pomiarowa w kształ
cie Wieloboku zamkniętego. Wskutek tego zrezygnowano
z analitycznego ujęcia zagadnienia zgodnie z zasadami
rachunku współrzędnych, a jako metodę postępowania
przyjęto:
1) wyznaczenie odchyłek promieniowych usytuowania
punktów na zewnętrznej powierzchni powłoki w 8 prze
krojach pionowych;
2) wyznaczenie osi teoretycznej zbiornika, określonej na
podstawie wyników pomiarów i obliczeń jako linii piono
wej. przechodzącej przez środek ciężkości figury, utwo
rzonej wraz z wyznaczeniem położenia punktów przekroju
poziomego 0—0 (punkty te znajdują się na styku zewnę
trznej powierzchni z podstawą zbiornika).
3) wyznaczenie odchyłek pionowych 8 punktów na zew
nętrznej powierzchni podstawy zbiornika od średniej
płaszczyzny poziomej (suma odchyłek jest równa zero).
Odchyłki promieniowe wyznaczono jako różnicę ze wzoru:
dr = b-τ

gdzie
dr — odchyłka promieniową

(15)

b — odległość pozioma punktu na powierzchni walca od
teoretycznej osi pionowej zbiornika
r — projektowana wartość promienia zewnętrznej po
wierzchni zbiornika w przekroju zawierającym rozpatry∖vany punkt.

III. 1. Prace pomiarowe dotyczące wyznaczenia odchy
łek promieniowych. Na wyznaczenie odchyłek promienio
wych złożyło się szereg czynności pomiarowych przy uży
ciu instrumentów i przyrządów geodezyjnych do pomia
rów kątowych i liniowych. Na dachu zbiornika wytyczono
punkt środkowy „0”, od którego wykonano pomiar od
ległości poziomych w 8 oznaczonych przekrojach piono
wych, do zewnętrznej powierzchni zbiornika, czyli do
punktów znajdujących się w przekroju poziomym 14—14.
Pomiary wykonano taśmą stalową o nominalnej dokład
ności odczytu, równej 1 cm przy użyciu pionu. Wyniki
zredukowano ze względu na szerokość „opaski” zbiornika
znajdującej się na styku przykrycia dachowego z po
wierzchnią boczną (rys. 7).

nowej przechodzącej przez najniższy jego punkt. Odchy
lenia te obliczono ze wzoru

i wykazano w kolumnie 8 zestawienia 1.
W kolumnie (9) zestawienia wykazano wielkości odchy
łek promieniowych dr, równe co do b -zwzględnej wartości
odchyleniom dp i podane z takimi znakami, że odchylenie
„+” znaczy zwiększenie promienia zbiornika w stosunku
do promienia na poziomie zerowym.
Korzystając z pomierzonych odległości od punktu osio
wego „0” do punktów powierzchni walca na poziomie
przekroju 14—14, które oznaczono jako bu, oraz z wyzna
czonej wielkości dr14, obliczono odległości od prostej pio
nowej, przechodzącej przez punkt osiowy „0” do punktów
powierzchni walca, znajdujących się na poziomie prze
kroju O--O. Przy obliczeniu powyższym stosowano wzór:

feo = δj,-dr11

(18)

Z kolei obliczono we wszystkich przekrojach pionowych
wartości wyrażone wzorem ogólnym
i = ⅛0 — r0

(19)

i zestawiono układ 8 równań poprawek w następującej
postaci:
U∙cosβ+ V∙siaβ = 1 — V0
(20)
gdzie β to kąty dwuścienne posiadające wierzchołek w osi
zbiornika i określające w układzie biegunowym kierunki
przekrojów pionowych.
Tak zestawiony, układ równań poprawek rozwiązano,
otrzymując poprawki V0 określające promieniowe odle
głości od najniższych punktów 8 przekrojów do teoretycz
nej powierzchni zbiornika. Poprawki V0 wpisano w wierszu
nr 0 i w kolumnach 10 zestawienia 1, a następnie obli
czono poprawki „u" pozostałych punktów każdego prze
kroju według wzoru:
V — v0 + dr
(21)
Rys. 7. Szkic pomiaru odległości od punktu „0” do powierzchni
zewnętrznej zbiornika

Wyniki pomiarów liniowych od punktu „0” do zew
nętrznej powierzchni zbiornika. W każdym przekroju pio
nowym wykonano obserwacje kątowe (celując do wszyst
kich punktów) wykazane w kolumnach 3 i 5 zestawienia 1.
W tym celu ustawiano teodolit w płaszczyznach stycznych
do powierzchni zbiornika, prostopadłych do każdego z wy
znaczonych 8 przekrojów, zgodnie z rysunkiem 5.
Pomiar wykonano teodolitem firmy Zeiss Tc-20 w dwóch
położeniach lunety. Przy celowaniu do każdego z kierun
ków oznaczonych na rys. 5 określono współczynniki K
zmian kątowych, odpowiadające wycelowaniu na końce
odcinka poziomego o długości 100 mm, przykładanego do
zbiornika poziomu i prostopadle do jego powierzchni
w każdym przekroju pionowym. Ze względu na bliskość
muru oporowego torów kolejowych od strony północnej
obserwacje kątowe w niektórych przekrojach wykonano
z dwóch stanowisk:
a) bliższego dla punktów osłoniętych murem oporowym,
b) dalszego dla punktów nie osłoniętych.
W takich przypadkach stosowano tak zwane „wiązane
obserwacje” poprzez celowanie do jednego punktu prze
kroju z obydwu stanowisk.
III. 2. Prace obliczeniowe. Czynności obliczeniowe roz
poczęto od redukcji obserwacji kątowych o wartości
otrzymane przy celowaniu na najniższe punkty każdego
przekroju
dα'=<⅛-<⅛
(16)
da" = ɑn-ɑ0
następnie obliczono wartości średnio z obu położeń lunety
i wykazano w kolumnie 7 zestawienia 1.
Wykorzystując wyznaczone współczynniki K zmiany ką
towej na 100 mm, obliczono liniowe wielkości promienio
wych odchyleń punktów każdego przekroju od linii pio

i wykazano w kolumnach 10 zestawienia.
W kolumnie 11 zestawienia (1) wykazano projektowane
wartości promieni powierzchni walcowej w miejscach
obserwacji kątowych, obliczając je na podstawie miar
uwidocznionych na rysunku projektowym „Biprohutu” w
Gliwicach. W kolumnie 12 zamieszczono wyznaczone od
ległości wszystkich obserwowanych punktów od osi teore
tycznej obliczone ze wzoru
(22)

6 = r04-v

Wreszcie w kolumnie 12 wykazano odchyłki promieniowe
obliczone dla każdego punktu według wzoru (15).
Odchyłki dr posłużyły do wykonania wykresów odchy
łek promieniowych na tle przekrojów poziomych i pio
nowych. Wykresy w przekrojach pionowych dotyczą
wszystkich obserwowanych punktów (rys. 9). Wykresy od

Przekrój nr IV (Zestawienie 1)
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chyłek poziomych dotyczą tylko przekrojów parzystych
leżących na poziomach spoin pasów blachy (rys. 8). Kon
tury teoretycznej powierzchni zbiornika, stanowiące tło
wykresów, zostały wykonane w skali 1 : 100, natomiast
wielkości odchyłek od linii konturowej wykreślono
w skali 1 : 5.
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Zestawienie nr 2. Uklad równań poprawek
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Rys. 10. Szkic orientacyjny usytuowania punktów

Rys. 8. Wykresy odchyłek poziomych
--------- przekrój poziomy 0—0
---------- przekrój poziomy 2—2
..............przekrój poziomy 4—4
- . — . przekrój poziomy 6—6

~ ~ — przekrój poziomy 8—8
XXX przekrój poziomy 10—10
-------- przekrój poziomy 12—12
---------- przekrój poziomy 14—14

Rys. 11. Wykres odchyłek pionowych podstawy zbiornika
Zestawienie nr 3. Określenie odchyłek pionowych podstawy zbiornika
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Na wykresach przekrojów pionowych wykreślono pola
tolerancji powierzchni o szerokości 0,0025 D, gdzie D —
projektowa wartość średnicy zbiornika.
Jak wspomniano, zestawienie nr 2 dotyczy rozwiązania
układu równań, które określają położenie osi teoretycznej
oraz odchyłki promieniowe na poziomie zerowych v0 = dr0.
Natomiast zestawienie (3) zawiera wyniki pomiaru niwe
lacyjnego oraz obliczenie i wykres profilu podłużnego
(w rozwinięciu) podstawy zbiornika.
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IV. Analiza końcowa i wnioski

Analizując wyniki badań i pomiarów geodezyjnych moż
na potwierdzić uwagę podaną we wstępnej analizie że
w porr:ierzonych odkształceniach zbiornika nie można
upatrywać wpływu obciążenia paliwem płynnym. W żad-
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Iiym przekroju pionowym nie stwierdzono odkształceń
zbliżonych do krzywej ciągłej rys. 3). Charakter defor
macji nie wskazuje również, aby były one wynikiem dzia
łania siły Wiatru.
Dokonane pomiary odchyleń od poziomu fundamentu
zbiornika wykazują nieznaczne odchylenia w tym wzglę
dzie, a nawet max. = 12 mm nie stanowi istotnej przyczy
ny Zaobserwovzanych deformacji. Stąd wniosek, że nierównomierność podparcia powłoki nie wpłynęła na zmia
nę kształtu powierzchni.
Gdyby miało się analizować inne wpływy, to w sposób
wyraźny przeszkadza temu brak pomiarów inwentaryza
cyjnych powłoki (i dachu) po wykonaniu zbiornika i przed
oddaniem go do eksploatacji.
Mogły więc wywierać swój wpływ deformacje terenu
pod wpływem eksploatacji górniczej, jak również mogą to
być błędy wykonawstwa, co jest najbardziej prawdopo
dobne. Skrzywienia poszczególnych arkuszy blach, różne

grubości blach (dolne dwa pasy powłoki zbiornika wy
konane są z blachy grubości 8 mm, pozostała część z bla
chy grubości 5 mm), nierównomierność spoin, duża ilość
skrzyżowań spoin, możliwości przegrzania blachy, wszystko
to, sumując się w trudnych warunkach pracy, mogło spo
wodować znaczne i najzupełniej przypadkowe odkształ
cenia.
Występujące wklęśnięcia powłoki do wewnątrz (prze
krój II—VI) można tłumaczyć powstałym kiedyś znacz
nym podciśnieniem w zbiorniku, gdy w czasie opróżniania
powietrze z zewnątrz niedostatecznie szybko napływało do
środka przez kominek odpowietrzający bądź to wskutek
jego małego przekroju (dławienie), bądź też wskutek za
nieczyszczenia filtru.
Przedłożona metoda badań obiektów tego typu nie daje
możliwości oceny dokładności prac geodezyjnych. Dlate
go też wszędzie tam, gdzie warunki naturalne na to poz
wolą, należy stosować metodę analityczna, która daje bar
dziej ścisłe opracowania analizy i wniosków.

HENRYK NISKI

Nowe zasady zawierania umów
na wykonywanie robót geodezyjnych i kartograficznych
Potrzeby w zakresie prac geodezyjnych występują prak
tycznie w każdej dziedzinie gospodarki narodowej, a to
ze względu na masowość inwestycji różnego rodzaju, któ
rych realizacja nie jest możliwa w zasadzie bez podkła
dów mapowych i bez obsługi geodezyjnej.
Jednostki wykonawstwa geodezyjnego rozproszone są
w różnych resortach i posiadają bardzo zróżnicowane for
my organizacyjne. Powyższy stan rzeczy, w połączeniu ze
specyficznymi warunkami wykonywanych robót geodezyj
nych, stworzył sytuację, w której stosowanie tylko prze
pisów ogólnych, regulujących sprawy dotyczące zawiera
nia umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznio
nej, stało się niewystarczające. Coraz dobitniej występo
wała potrzeba wydania przepisów uzupełniających, uwzglę
dniających wspomnianą wyżej specyfikę robót geodezyj
nych.
W wyniku tej (potrzeby i po przeprowadzeniu konsultacji
z zainteresowanymi resortowymi służbami geodezyjnymi
i jednostkami wykonawstwa geodezyjnego, w 1956 r. uka
zało się zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji
Planowania Gospodarczego i Prezesa Centralnego Urzędu
Geodezji i Kartografii z 10.1.1956 r. — w sprawie zasad
zawierania umów o wykonanie robót geodezyjnych i karto
graficznych (Mon. Pol. nr 5, poz. 40). Zarządzenie to od
działało pozytywnie na uporządkowanie sprawy umów
i potwierdziło niezbędność istnienia przepisów specjalnych,
regulujących sprawy zawierania umów o roboty geodezyjne
i kartograficzne.
Z upływem czasu, postanowienia wymienionego wyżej
zarządzenia uległy jednak częściowej dezaktualizacji na
skutek wejścia w życie szeregu nowych przepisów, między
innymi ustawy z 28 grudnia 1957 r. — o dostawach, ro
botach i usługach na rzecz jednostek państwowych (Dz. U.
nr 3, poz. 7 z 1958 r.), rozporządzenie Rady Ministrów
z 13.1.1958 r, — w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz
jednostek państwowych (Dz. U. nr 6, poz. 17) — zarzą
dzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie
Ministrów i Ministra Spraw Wewnętrznych z 24.1.1964 r. —
w sprawie koordynacji robót geodezyjnych oraz ustawy
z 23.IV.1964 r., to jest kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 16,
poz. 93).
W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę wnioski
z dotychczasowej praktyki w zakresie wykonawstwa robót
geodezyjnych, przepisy o umowach, a w szczególności do
tyczące postępowania przy udzielaniu zamówień, zawie
raniu umów i dokonywaniu rozliczeń za roboty geodezyjne

i kartograficzne, wymagały nie tylko zaktualizowania, lecz
także dalszego uporządkowania i usprawnienia.
Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 10.V.1969 r.
— w sprawie ogólnych warunków umów pomiędzy jed
nostkami gospodarki uspołecznionej o wykonanie robót
geodezyjnych i kartograficznych (Mon. Pol. nr 20, poz. 170)
ustala nowe zasady zawierania i likwidowania umów na
wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla
potrzeb gospodarki narodowej.
Wprowadza ono istotne rozszerzenie pojęcia wykonawcy
robót geodezyjnych w porównaniu z dawnym zarządze
niem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania
Gospodarczego i Prezesa Centralnego Urzędu Geodezji
i Kartografii z 10.1.1956 r. (Mon. Pol. nr 5, poz. 40), włącza
jąc w to każdą jednostkę gospodarki uspołecznionej wyko
nującej roboty geodezyjne i kartograficzne, a więc także
i spółdzielczość (§ 1 zarządzenia). Cytowane wyżej zarzą
dzenie pozostawia odrębny tryb zawierania umów w za
kresie prac geologicznych i górniczych miernictwa pod
ziemnego, a ponadto na drobne roboty geodezyjne o war
tości do 20 000 złotych, wykonywane przez powiatowe biu
ra geodezji oraz miejskie pracownie geodezyjne w prezy
diach rad narodowych (§ 2 zarządzenia).
W szczególności to ostatnie wyłączenie spod działania .
przepisów zarządzenia MSW ma duze znaczenie praktycz
ne dla tych wszystkich jednostek gospodarki uspołecznio
nej i z sektora prywatnego, które zgłaszają się o wyko
nanie dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej dla potrzeb
inwestycji budowlanych, jak również innych związanych
z nieruchomościami, na przykład z uregulowaniem stanu
prawnego, podziału i rozgraniczenia, obrotu ziemią itd.
Drobne roboty geodezyjne wykonywane są przez organa
służby geodezyjnej w prezydiach rad; narodowych i umowy
na nie zawiera się według uproszczonych zasad (na tak
zwaną „książkę zamówień”), ustalonych zarządzeniem nr
83 Ministra Gospodarki Komunalnej z 16.IX.1960 r. —
wytyczne w sprawie organizacji i zakresu działania miej
skich pracowni geodezyjnych, oraz zarządzeniem nr 152
Ministra Rolnictwa z 12.VIII.1965, zmienione zarządzeniem
nr 75 z 3.VII.1967 r. i nr 146 z 29.VII.1968 r. — w sprawie
organizacji oraz zakresu działania wojewódzkich i powia
towych biur geodezji i urządzeń rolnych.
Służba geodezyjna resortu gospodarki komunalnej, to
jest miejskie pracownie geodezyjne w wydziałach gospo
darki komunalnej prezydiów miejskich wydzielonych z po
wiatu rad narodowych, wykonuje na książkę zamówień
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drobne prace geodezyjne na zamówienie pisemne stron,
zgłoszone w terenowo właściwej pracowni geodezyjnej.
Zamawiającym może być zarówno osooa fizyczna jak
i prawna. Koszt robót określa się bądź według stawek
ustalonych, bądź w przypadku, gdy roboty te nie są obję
te stawkami — według kalkulacji opartej o pracochłon
ność robót i o stawki wynagrodzenia pracowników wyko
nujących te prace oraz o koszty związane z wykonaniem
roboty. Przy zgłaszaniu zamówienia, zamawiający wpłaca
zaliczkę, natomiast rozliczenie następuje przy odbiorze ro
boty. Odbiór roboty następuje po prostu przez pokwito
wanie dokumentów geodezyjnych.
Analogiczny tryb postępowania występuje w zarządzeniu
Ministra Rolnictwa, które dotyczy wykonywania drobnych
robót geodezyjnych przez powiatowe biura geodezji i urzą
dzeń rolnych w wydziałach rolnictwa i leśnictwa prezy
diów powiatowych rad narodowych oraz drobnych robót
na terenach wiejskich, osiedlowych i tych miast, w któ
rych nie zostały zorganizowane pracownie geodezyjne.
Opłaty za tego rodzaju prace geodezyjne zostały ustalo
ne zarządzeniem AIinistra Spraw Wewnętrznych z 2.IX.
1965 r. w sprawie opłat za techniczne czynności urzędowe
organów państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej
(Mon. Pol. nr 54, poz. 281). Mając na uwadze, że wspom
niany wyżej sposób i tryb wykonywania robót na książkę
zamówień jest powszechnie znany i posiada długoletnią
tradycję zarówno w zakresie sporządzania dokumentacji
geodezyjnej dla jednostek gospodarki uspołecznionej, jak
i sektora prywatnego, zarządzenia MSW, czyniąc wyłącze
nie w § 2, tym samym pozostawia w mocy obowiązujące,
wspomniane wyżej, zarządzenie MGK jak też AIinistra
Rolnictwa, w odniesieniu do robót o wartości poniżej
20 000 złotych, wykonywanych przez powiatowe biura geo
dezji oraz miejskie pracownie geodezyjne w prezydiach
rad narodowych.
Należy podkreślić, że omawiane zarządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych jest dostosowane do przepisów ogól
nych kodeksu cywilnego, dotyczących zawarcia umowy,
jak na przykład artykuły 66-—70, omawiające oświadczenie
woli zawarcia umowy, jak też artykuły 397 i 399 tego ko
deksu — dotyczące obowiązku zawierania umów przez
jednostki gospodarki uspołecznionej, gdzie odpowiedni
kiem tych zasad są na przykład §§ 3 i 4 ust. 1 oraz § 9 —
załącznika zarządzenia MSW. Przepisy więc tego aktu
normatywnego są zgodne z Kodeksem Cywilnym, ponieważ
zawarte w nim normy istnieją w ramach postanowień ko
deksowych.
Niezależnie od pozostawienia dotychczasowego trybu
zgłaszania zamówień na drobne roboty wykonywane przez
komórki rad narodowych, o którym była mowa wyżej,
zarządzenie wprowadza również uproszczony tryb postę
powania w stosunku do robót geodezyjnych o wartości
kosztorysowej do 20 000 złotych, wykonywanych przez
wszystkie inne komórki wykonawstwa geodezyjnego, jak
na przykład przedsiębiorstwa geodezyjne, pracownie geo
dezyjne w biurach projektów i inne.
Jest tc bardzo ważne postanowienie, gdyż dotyczy dro
bnych robót związanych ze sporządzeniem dokumentacji
geodezyjnej dla celów inwestycji budowlanych (budownic
two mieszkaniowe — jednorodzinne, małe i średniej wiel
kości zakłady przemysłowe, pawilony handlowe, garaże
itp. — § 3 ustęp 1 załącznika).
Ten tryb postępowania wprowadza szereg zasadniczych
udogodnień przede wszystkim dla inwestorów, którzy nie
posiadają własnych organów służby geodezyjnej, a mia
nowicie:
1. Nie jest wymagane w robotach o wartości 20 000 zło
tych zawarcie umowy według określonego trybu i wzoru,
lecz pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez
wykonawcę, z określeniem terminu wykonania robót, ozna
cza zawarcie umowy (§ 5 załącznika). Przepis ten eliminu
je szereg formalności i umożliwia znacznie skórcenie okre
su niezbędnego dla wykonania robót.
2. Na wykonawcy roboty geodezyjnej spoczywa obowią
zek sporządzenia projektu umowy i dokumentacji łącznie
z uzgodnieniem, ewentualnym zatwierdzeniem. projektów
technicznych przez właściwe organa służby geodezyjnej
i przekazaniem operatu tym organom (§ 3 ust. 1, 2 i 3 za
łącznika). Zamawiający roboty zobowiązany jest jedynie
do wskazania swych żądań, to jest lokalizacji obiektu, ter
minów, rodzaju i przybliżonego zakresu robót oraz ogól
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nych warunków technicznych i ewentualnych .innych, po
stawionych przez siebie, warunków.
3 Po zakończeniu robót wyżej omawianych, wykonawca
wystawia fakturę opartą na obowiązujących cennikach.
Kosztorys szczegółowy sporządzony jest wyłącznie na żą
danie zamawiającego (§ 7, ust. 3 załącznika). Zarządzenie
nie obowiązuje zamawiającego do przeprowadzenia odbio
ru robót i sporządzenia protokołów w trybie określonym
dla większych robót geodezyjnych. Potwierdzenie przyję
cia roboty przez zamawiającego na fakturze zastępuje pro
tokół odbioru (§ 26, ust. 4 załącznika).
W przypadku jednak, gdyby zamawiający Zechcial do
konać odbioru robót, wykonawca obowiązany jest udzielić
mu pomocy do należytego przeprowadzenia tegoż odbioru.
- Powyższe uproszczenia umożliwiają więc szybsze wyko
nanie robót geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb
inwestycji przemysłowych, budownictwa i gospodarki
rolnej.
Ponadto dla sektora państwowego (na małe roboty) za
rezerwowane jest dla inwestorów do każdego pierwszego
półrocza każdego roku 5%. mocy produkcyjnej w okręgo
wych przedsiębiorstwach mierniczych, podległych Głów
nemu Urzędowi Geodezji i Kartografii. Mocą tą dysponują
terenowo właściwe delegatury GUGiK, które w razie wy
czerpania się mocy produkcyjnych w okręgowych przedsię
biorstwach wskazują uprawnionych geodetów mogących
wykonywać roboty na zasadzie umowy-zlecenia.
Cenniki na roboty geodezyjne, obowiązujące w przedsię
biorstwach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ogła
szane są w Dzienniku Urzędowym tegoż Urzędu. Ponadto
w dzienniku tym ogłaszany jest corocznie wykaz cenników
na roboty geodezyjne, obowiązujących przy wykonywaniu
robót geodezyjnych zarówno
przez jednostki podlęgłe
GUGiK, jak i innych resortów. Wszystkie większe roboty,
a szczególnie roboty priorytetowe dla potrzeb gospodarki
narodowej, koordynowane są w trybie zarządzenia. Prze
wodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
i Ministra Spraw Wewnętrznych z 4.V.1967 r. — w spra
wie koordynacji robót geodezyjnych (Mon. Pol. nr 29,
poz. 139).
W mysi więc wyżej cytowanego zarządzenia roboty wy
konywane na terenie danego województwa podlegają koor
dynacji, którą w porozumieniu z wojewódzką komisją pla
nowania przeprowadza właściwa dla danego województwa
delegatura GUGiK.
Zarządzenie MSM — o warunkach umów geodezyjnych
i kartograficznych ustala więc terminy przesiania zamówień
wykonawcy, wskazanemu w wojewódzkim programie ro
bót (§ 2, ust. 2 załącznika).
W dalszym tekście cytowanego wyżej aktu prawnego
należy podkreślić, że nastąpiło przedłużenie terminu dla
wykonawcy na formalne przyjęcie zamówienia do 14 dni
(§ 3, ust. 2), jale również przedłużenie okresu rozpatrzenia
projektu umowy zamawiającego — do 14 dni, zamiast daw
nego zbyt krótkiego terminu 7 dni (§ 9, ust. 1 załącznika).
W nowym zarządzeniu zobowiązano też wykonawcę ro
bót do przygotowania projektu umowy w terminie dwóch
miesięcy (§ 4, ust. 1 załącznika) oraz przewidziano sankcję
za nieterminowa przygotowanie tego projektu (§ 34, ust. 3
załącznika). Zarządzenie kładzie również nacisk na racjo
nalne wykorzystanie istniejących materiałów geodezyjnych
i dlatego przed zawarciem umowy na podstawie udzielo
nego zamówienia, wymaga się zebrania odpowiednich da
nych i materiałów niezbędnych do prawidłowego oraz eko
nomicznego wykonania robót (§ 4, ust. 1 załącznika). Bar
dziej wyraźnie niż w poprzednim zarządzeniu precyzuje
się obowiązki zamawiającego odnośnie do zapewnienia pra
cownikom wykonawcy odpowiedniej ochrony przy pracach
niebezpiecznych dla życia i zdrowia (§ 16 załącznika).
Nowe zarządzenie wzmacnia dyscyplinę umów i rozli
czeń przez rozszerzenie zakresu odpowiedzialności stron
i związanych z tym kar umownych (§§ 32—36).
Reasumując, należy podkreślić, że roboty geodezyjne
i kartograficzne posiadają charakter specyficzny, wobec
czego wydanie zarządzenia ustalającego jednolite zasady
i tryb zawierania umów, należy uznać za bardzo korzystne,
gdyż uwzględnia ono dotychczasowe doświadczenia i lepiej
precyzuje niektóre postanowienia dotychczasowych przepi
sów.
Omawiając zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
z 10.V.1969 r. — w sprawie ogólnych warunków umów
pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej o wyko
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hanie robót geodezyjnych i kartograficznych, należy jed
nocześnie wspomnieć o zarządzeniu nr 31 Prezesa Głów
nego Urzędu Geodezji i Kartografii z 31.X.1969 r. —
w sprawie ustalenia wzoru umowy oraz trybu uzgadniania
kosztorysów, zawierania umów i odbioru robót geodezyj
nych i kartograficznych, wykonywanych na zamówienie
GUGiK przez podległe mu przedsiębiorstwa.
Zarządzenie to w ramach wspomnianych wyżej przepi
sów określa szczegółowo tryb zawieranych umów i od
bioru robót w pionie GUGiK; między innymi — wprowa

dzając dalsze uproszczenia polegające na zmniejszeniu
ilości komórek organizacyjnych GUGiK, współdziałających
przy zawieraniu i likwidowaniu umów; określenie składów
komisji przy odbiorach robót itd.
W szczególności należy podkreślić ustalenie wzoru umo
wy o wykonanie robót geodezyjnych i kartograficznych
oraz wzoru protokołu częściowego — ostatecznego odbioru
robót, które zostały zredagowane w ten sposób, że mogą
być przyjęte do zastosowania również i przez inne resor
towe służby geodezyjne.

Mgr inż. ANDRZEJ DĄBROWSKI
Białostockie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze

Uproszczony sposób obliczania kosztorysów
Włączając się do dyskusji nad zagadnieniem uproszcze
nia i ułatwienia pracy geodety, pragnę przedstawić uspraw
nienie na dość trudnym i szczególnie żmudnym wycinku
pracy, jakim jest praca kosztorysanta przygotowującego
dokumentację i rozliczającego wykonaną pracę geodezyj
ną. W artykule kol. Aleksandra Szwejkowskiego, zamiesz
czonym w zeszycie nr 10 Przeglądu Geodezyjnego z 1968 r.,
przedstawiony został sposób sporządzania kosztorysów
w Poznańskim Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierniczym.
Zagadnienie powyższe w
Białostockim Okręgowym
Przedsiębiorstwie Mierniczym przedstawia się następująco.
Opierając się na budowie ceny przedstawionej w cenniku
na roboty geodezyjne (tabela A-I i A-2), wprowadzono
współczynniki mnożące i ułożono je w dwóch tablicach
(tablica 1 i 2), w zależności od składu zespołu pomiaro
wego.
Tablica 1 — w zespole angażuje się pracowników do
rywczych:
Tablica 2 — zespół składa się ze stałych pracowników:
Następnie przygotowano następujący wzór kosztorys j
(tablica 3).
Do sporządzenia kosztorysu potrzebny jest katalog norm
i tabele współczynników mnożących. Z katalogu norm wy
pełnia się rubryki: 3, 4, 5, 8, jak również: 9, 10, 11, 13,
14 i 15 — wpisując dane w tych ostatnich rubrykach

Tablica 1

x

Teren

Rodzaj∖
prac
x

Uzdrowiska
i miasta

Miasta
wojewódzkie

Osiedla i tereny
wiejskie

Stałe miejsce
pracy

Polowe
Diety dla
wykonawcy

2 395

2 302

2 240

1 814

0 390

0 330

0 290 ·

0 015

Kameralne
Diety dla
wykonawcy

2 457

2 379

2 286

1 790

0 430

0 380

0 320

-

Miasta
wojewódzkie

Uzdrowriska
i miasta

Osiedla i tereny
wiejskie

Stałe miejsce
pracy

2 720

2 581

2 503

1 821

0 600

0 510

0 460

0 020

Tablica 2

,

Teren

RodzafK
prac
Polowe
Diety dla
wykonawcy

Tablica 3. Kosztorys robót Geodezyjnych.
Jednostka

Lp.

1

1

Nr
cen
ni
ka

Opis czynności

4

3

2

Iloczyn
współ
czyn
nika

Nazwa

5

Kopanie i zasypanie do
łów przy odszukiwaniu
punktów poligonwych

II stopień trudności
Razem

6

Wartość
współczynn.

7

Płace podstawowe

Symbol
norm

8

Prac,
inż.
techn.

9

Pracochłonność

Pracownicy
fizyczni

Razem
Stali

Dory
wczy

10

11

Prac,
inż.
techn.

Pracownicy
fizyczni

Stali

12

13

Dory
wczy
15

2,24

Prace polowc
Odszukanie punktów po
ligonowych metodą poli
gonową

pkt

II stopień trudności
2

Ilość
faktyczn.
skorygow.

Cena

2.0

pkt

45
2943

Π)

211

20
3154

Uwagi
(transport)

16

17

0,290
B-03A

45

Ditty
noclegi
ryczałt
(współcz.)

B-03A
17

11,00

6,60

11,60

29,20

1,0

0,1

2,0

45,0

90,0

495.-

297.-

522.-

1,71

1,19

1,80

4,70

0,18

0,18

0,36

34.-

24.-

36,-

94.-

3,6

3,6

7∙2

529.-

321.-

558.-

1408.-

48,6

48,6

97,2

1314.-

45,0

408,-

Spr. 3154
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u góry. Następnie wykonuje się sumowanie rubryk
9 + 10 + 11 i wpisuje się u góry w rubryce 12, spraw
dzając równocześnie wartość tę w katalogu. Jest to kon
trola wypisania danych z katalogu norm. Następnie w ru
bryce 6 wpisuje się u góry ilość jednostek, zaś w rubryce
7 i 16 na górze odpowiednio wybrane współczynniki z ta
blicy 1 lub z tablicy 2. Mając tak przygotowane dane
wyjściowe przystępuje się do obliczenia jednostek skory
gowanych, wymnażając ilość współczynników (rubryka 4)
razy ilość faktyczna jednostek (rubryka 6) — wpisując
u dołu rubryki 6. Czynność tę należy wykonać starannie
i uważnie, gdyż błąd w obliczeniu jednostek skorygowa
nych jest trudny. do wykrycia. Dalej wymnaża się jed
nostki Slrorygowane (rubryka 6) przez wartości wpisane
w rubrykach: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i wpisuje się do tych
rubryk pod uprzednio wpisaną wartością. Następnie mno
ży się wartość rubryki 12 przez współczynnik z rubryki
7 — otrzymując cenę sprzedażną.
Wykonując w podany wyżej sposób całość obliczeń, na
przykład w grupie prac polowych, należy zsumować pio
nowo rubryki: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Suma rubryk:
9 + 10 + 11 musi się równać wartości sumy rubryki 12,
co jest kontrolą prawidłowego wymnożenia jednostek sko
rygowanych przez stawki jednostkowe. Zaś iloczyn sumy

z rubryki 12 przez współczynnik z rubryki 7 powinien
dać sumę rubryki 7, co jest kontrolą prowadzonych obli
czeń. Iloczyn sumy wartości rubryki 12 przez współczynnik
z rubryki 16 — da od razu wartość łączną diet, noclegów
i ryczałtów dla wykonawcy roboty, bez obliczenia tych
wartości dla poszczególnych zabiegów geodezyjnych.
W podobny sposób postępuje się w grupie prac kame
ralnych w delegacji i kameralnych w stałym miejscu
pracy.
Sposób ten jest prosty i dając duże zmniejszenie czasu
pracy kosztorysanta przynosi znaczne efekty ekonomiczne
przedsiębiorstwu.
Podstawę prawną stosowania powyższego sposobu spo
rządzania kosztorysów stanowi załącznik do zarządzenia
nr 21 Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
z 24 Iipca 1967 r.. Część A, punkt 30, ogłoszonym w Dzien
niku Urzędowym GUGiK nr 7, poz. 22 z 1967 r., który do
puszcza opracowywanie kosztorysów w układzie kalkula
cyjnym, bez stosowania cenników dla wszystkich jedno
stek podległych GUGiK, jak również jednostek spółdziel
czych i uprawnionych osób fizycznych w przypadku braku
cen w części B cennika, dla co najmniej 50% pozycji
k os zt ory s owy c h.

Mgr inź. CZESŁAW BACZEWSKI

Prosta metoda tyczenia łuków o małych promieniach
Łuki o promieniu poniżej 80 metrów możemy tyczyć
szybko i względnie dokładnie zwykłą węgielnicą pryzma
tyczną. Sposób jest bardzo prosty. Do wytyczenia luku
potrzebny jest tylko początek i koniec łuku. Punkty te
narzucone są nieraz w terenie samą sytuacją. Do wyty
czenia łuku teren musi być jednak otwarty i względnie
równy. Poniższy rysunek wyjaśnia zasadę metody.

Od wierzchołka W odmierzamy długości WP = WK,
z punktów P i K wystawiamy prostopadłe. Na przecięciu
się prostopadłych otrzymujemy środek okręgu O. Prze
dłużając odcinek KO do punktu T o długość promienia OK,
otrzymujemy średnicę okręgu. Stawiając pionowe tyczki
w punktach K i T, wyznaczamy kąty proste węgielnicą
między tymi tyczkami.
Wierzchołki kąta prostego będą nam wyznaczać punkty
na tyczonym łuku. Ponieważ powyższym zposobem może
my wytyczyć dowolną liczbę punktów na łuku, sposób ty
czenia jest prawie ciągły.
W przypadku wyznaczenia zewnętrznej lub wewnętrznej
krawędzi tyczonej drogi na łuku, wystarczy przesunąć od
powiednio tyczki na kierunku średnicy, na przykład do
punktu K' lub K" oraz T' lub T".
Powyższy sposób tyczenia może znaleźć zastosowanie
przy realizacji planów zagospodarowania terenów zieleni,
gdzie niewielkie łuki projektowanych dróg i alejek można
szybko wyznaczyć w terenie, bez korzystania ze specjal
nych tablic.

Czy jesteś już
członkiem Funduszu Pomocy Koleżeńskiej SGP
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Mgr inż. MARIAN SZYMAŃSKI

Posiedzenie VII Komisji FIG —
Kataster i Urzqdzenia Gruntów

f

A

W dniach od 1 do 5 września 1969
roku odbyło się w Delft (Holandia)
doroczne posiedzenie Komisji VII FIG.
Uczestnicy tego spotkania przybyli do
„Kraju Tulipanów” na zaproszenie ko
legów holenderskich, a szczególnie
prof. Witta.
Obradom Komisji VII przewodniczył
kol. R. Perrin (Francja), ponadto
udział w obradach wzięli przedstawi
ciele następujących
krajów: Belgii,
Czechosłowacji,
Francji,
Holandii,
NRF, Szwajcarii, Szwecji, Włoch oraz
Jugosławii, (jej przedstawicielem był
kol. dr Μ. Tomic, który w niedługim
czasie przejmie przewodnictwo Komi
sji VH na lata najbliższe).
Obrady odbyły się w laboratorium
geodezyjnym Instytutu w Delft. Oma
wiano przede wszystkim problemy po
stawione przed Komisją VII na Kon
gresie w Londynie, w 1968 roku. Pro
blemy te rozpatrywano mając na uwa
dze przygotowania do następnego kon
gresu, który — jak wiadomo — odbę
dzie się w 1971 roku w Wiesbaden,
przy czym skupiono się głównie na
wynikach specjalnych
ankiet, które
poszczególni referenci Komisji VH ro
zesłali uprzednio do szeregu państw
— członków FIG.
Kol. Μ. Tomic przedstawił problem
„zasady i podstawy przyjęte w kata
strze różnych krajów, dotyczące wy
korzystywania tegoż katastru w dzie
dzinie podatków gruntowych”. Istnieją w tym względzie różne i liczne
sposoby wiążące się ze stanem roz
woju ekonomicznego danego kraju, a
szczególnie ze stanem rozwoju gospo
darczego na odcinku rolnictwa. Zaprezentował on również nowoczesne kon
cepcje rozwijające się obecnie w tej
dziedzinie, które mają ścisły związek
z dochodem uzyskiwanym z gruntów
oraz z cenami sprzedażnymi gruntów.
Przedstawiając
znaczenie katastru
jako źródła danych dla celów fiskal
nych dr Μ. Tomic zwrócił także uwa
gę na jego znaczenie i poważną rolę
jako dokumentacji
geodezyjnej. To
ostatnie stwierdzenie odnosi się przede
wszystkim do krajów szybko rozwija
jących się.
W dyskusji nad tym tematem
stwierdzono (między innymi — dr de
Leeuw z Belgii), że prace Komisji VH
na tym odcinku (jako prace bardzo
cenne i twórcze) powinny być szerzej
rozpowszechnione w krajach rozwija
jących się. Sugerowano także znale
zienie formuły, która pozwoliłaby
spełniać Komisji VII rolę bezintere
sownego doradcy technicznego, będą
cego stale do dyspozycji takich krajów.
Referentem tematu dotyczącego for
my i sposobu przedstawiania danych
w dokumentacji katastralnej był kol.
J. L, G, Henssen z Holandii. Otrzymał

z życia oacmuzach
i Z U×∖ -OΥ∖∕ll

on 45 odpowiedzi na rozesłaną do 75
państw ankietę, co pozwoliło mu
przestudiować dość dokładne aspekty
prawne i administracyjne oraz cechy
charakterystyczne katastru niektórych
państw europejskich i anglosaskich.
Referent przedstawił także rolę Mię
dzynarodowego Biura Katastru i Prze
pisów Gruntowych (siedziba w Hadze)
pod kątem rozpowszechniania szeregu
walorów dokumentacji katastru w
poszczególnych państwach.
Kol. de Leeuw zaprezentował uczest
nikom spotkania opracowanie, które
przygotował na zlecenie CEE (Kraje
Wspólnego Rynku), i w którym przed
stawił (jego zdaniem) najwłaściwsze
metody zmierzające do przyśpieszenia
i uproszczenia procedury administra
cyjnej i procesu technicznego przy
scalaniu gruntów.
Koledzy Meyer oraz Knoll (NRF)
przedłożyli tezy, przygotowanego na
Kongres w Wiesbaden, referatu na te
mat jak najdłuższego zachowania tech
nicznych i ekonomicznych
efektów
scalania gruntów.
Autorzy zwracali
szczególną uwagę na odpowiednie
sformułowanie przepisów prawnych,
właściwość organów przeprowadzają
cych scalanie gruntów, wykorzystanie
uzyskanych dotychczas doświadczeń.
Dyskusja, jaka wywiązała się na te
tematy, wskazywała jako podstawowe
czynniki zachowania dobrodziejstw
scalenia: utrzymanie uzyskanego w
wyniku scalenia układu działek oraz
odpowiednie utrzymanie sieci dróg.
Korzystając z okazji tego spotkania,
prof. Witt zaprosił jego uczestników
na pokaz nowego typu tachymetru au
tomatycznego, skonstruowanego przez
laboratorium geodezyjne w Delft, oraz
na odczyt na temat zasad automatycz
nego projektowania układu działek w
projekcie scalenia gruntów, z jedno
czesnym
szerokim
uwzględnieniem
przy tym projektowaniu życzeń uczest
ników scalenia.
Pierwsza część posiedzenia zakoń
czyła się zaproszeniem przez kol. Μ.

Tomica na następne spotkanie Komi
sji VII w roku 1970, do Jugosławii
(Zagrzeb lub Split), które prawdopo
dobnie odbyłoby się w okresie od 8 do
13 czerwca. Jak wiadomo, w roku 1970,
także w Jugosławii, będzie miało miej
sce posiedzenie Komitetu Permanent
nego FIG, jednak w innym terminie.
Druga część posiedzenia Komisji VII
poświęcona była licznym wizytom
technicznym oraz spotkaniom towa
rzyskim.
Z pracami scaleniowymi zaznajomio
no się na obiektach ,,Geestmerambacht",
,,Tielerwaard", ,,Hendson Altena”. Ce
chą charakterystyczną scaleń holen
derskich jest jednoczesne, komplekso
we rozwiązywanie w toku opracowy
wania projektu scaleniowego, wszyst
kich problemów odpowiedniego, per
spektywicznego urządzenia wsi. Mię
dzy innymi rozwiązuje się takie pro
blemy jak: układ dróg komunikacji
ogólnej, osiedlowej i dróg gospodar
czych; urządzenia nawadniające; układ
i struktura istniejących i nowych gos
podarstw rolnych; rozwój przemysłu,
czy wreszcie urządzenia socjalne, ko
munalne, turystyczne i wypoczynkowe.
Prace związane z zaprojektowaniem
wszystkich tych urządzeń prowadzone
są z reguły na obszarze wielu tysięcy
hektarów, a realizacja tych zamierzeń
rozłożona jest na szereg lat. Upoważ
nioną do wykonywania tych prac jest
specjalna służba. Uczestnicy spotkania
zaznajomili się z pracą tego typu służ
by w mieście Breda.
Poza tematami czysto scaleniowymi,
koledzy holenderscy zorganizowali tak
że wycieczki techniczne, których ce
lem było zwiedzenie laboratorium hy
drologicznego w Delft; ujęcie wody
pitnej dla Amsterdamu; słynnego In
stytutu Rolniczego w Wageningen; no
wego polderu Flevoland oraz prac
urządzeniowo-rolnych w delcie na
obiekcie „Biesbosch”.
Szkoda, że w tak interesującym
spotkaniu nie mógł wziąć udziału
przedstawiciel naszego Stowarzyszenia.

Sympozjum w Pradze
W dniach 15 i 16 października 1969
roku w Miejskim Domu Reprezenta
cyjnym w Pradze odbyło się sympo
zjum na temat „Nowe metody zarzą
dzania i ich zastosowanie w geodezji”,
przygotowane przez Okręgowy Zarząd
CSVTS (CeskosIovenska Vedecko Technicka
Spolecnost)
przy
udziale
UVCVTS.
Komitet organizacyjny tworzyli: dr
inż. A. Jelinek — przewodniczący, inż.
V. Błaha, inż. R. Kudera, inż. Μ. Miksovska i inż. J. Zampach.

W obradach uczestniczyły delegacje
z: Austrii, Bułgarii, Jugosławii, NRF,
Polski i Węgier. Stowarzyszenie Geo
detów Polskich reprezentowali koledzy
Fabian Grzybowski i Wacław Kłopociński, ten ostatni zaproszony imiennie
przez CSVTS.
Podczas dwudniowych obrad wygło
szono 10 następujących referatów:
— Podstawowe wskaźniki rozwoju
przedsiębiorstw w krajach socjalistycz
nych — inż. Antoni Młynarz (Instytut
Zarządzania).
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— Rola pracy i efekt organizacyjny
— dr Józef Knol (Instytut Zarządza
nia).
— Analiza i polityka cen — inż. Ja
rosław Bosak (Wyższa Szkoła Ekono
miczna).
— Międzyoddziałowe stosunki i ich
wpływ na zarządzanie pracami geode
zyjnymi — inż. Jarosław Kouba
(CUGK).
— Automatyzacja informacji ekono
micznych — Władysław Mach (Geo
dezja Inżynieryjna — Praga).
— Doświadczenia i perspektywy za
rządzania przedsiębiorstwami geode
zyjnymi — inż. Stanisław Jarosz
(Geodezja Inżynieryjna — Brno).
— Automatyzacja geodezyjna prac
konstrukcyjnych — przygotowanie i
stan w Czechosłowacji — dr inż. Oldrzich Valka (VUGTK).
— Organizacja
austriackich służb
geodezyjnych — dypl. inż. Erich Zachhuber (Wiedeń).
— Racjonalizacja i ekonomika w
geodezji — dypl. inż. Wienand Müller
(Kolonia).

— Mechanizacja zarządzania przed
siębiorstwem geodezyjnym przy uży
ciu maszyn ASCOTA — mgr inż. Wa
cław Kłopociński ((Warszawskie Przed
siębiorstwo Geodezyjne).
Referaty wygłaszane były w języ
kach czeskim i niemieckim. Referaty
te wraz z materiałami pokonferencyjnymi mają być przesłane uczestnikom
sympozjum.
Po zakończeniu
obrad nastąpiła
krótka prelekcja dla gości zagranicz
nych, której celem było zaznajomienie
ich z organizacją i metodami prac
związanymi z inwentaryzacją urządzeń
podziemnych miasta Pragi.
W- trzecim dniu pobytu uczestnicy
sympozjum zaznajomili się w terenie
z pracą zespołu geodezyjnego przy bu
dowie metro, w jego części napowie
trznej. Mieli również możność zwie
dzenia miasta.
Poza obradami odbyło się spotkanie
towarzyskie, które przebiegło w miłej,
koleżeńskiej atmosferze.
Fabian Grzybowski
Łódź

Konferencja Techniczna SGP w Bydgoszczy
cie, które w okresie władzy ludowej
stało się poważnym ośrodkiem prze
mysłowym, kulturalnym, cenionym
ośrodkiem życia muzycznego — gości
liśmy kolegów z prastarych ziem pia
stowskich, które w wyniku II wojny
światowej powróciły dó macierzy.
Konferencja odbywała się w sali
posiedzeń PWRN w Bydgoszczy, a
swą obecnością zaszczycili ją przedOb. Aleksander Schmidt — przewodniczący
PWRN w Bydgoszczy wygłasza okolicznoś
ciowe przemówienie

W dniach 27 i 28 września 1969 r.
odbyła się w Bydgoszczy konferencja
naukowo-techniczna
zorganizowana
przez Zarząd Oddziału SGP w Byd
goszczy z okazji 25-lecia PRL, w któ
rej wzięło udział 350 geodetów z tere
nu Ziemi Bydgoskiej i Ziem Północ
nych: Szczecina, Koszalina, Gdańska,
Olsztyna, Białegostoku, Poznania, a
także z Łodzi i z Warszawy.
Celem konferencji było podsumo
wanie dorobku geodezji na terenie
ziemi bydgoskiej oraz zaznajomienie
się z zadaniami, jakie w okresie planu
5-letniego 1971—1975 stawia przed
geodezją gospodarka narodowa.
Nie przypadkowo pierwszy w his
torii Pomorza tego rodzaju zjazd geo
detów odbył się we wrześniu — mie
siącu pamięci narodowej. W 1939 roku
najeźdźca hitlerowski z barbarzyńską
premedytacją niszczył wszystko to, co
polskie. Szczególnym represjom pod
dana została ludność polska Pomorza.
Goebelsowska propaganda nazywała
Bydgoszcz
najbardziej
niemieckim
miastem ze wszystkich miast Pomo
rza. „Nigdy już więcej polskiej Byd
goszczy” — głosiły hitlerowskie hasła.
Właśnie dlatego z prawdziwą dumą
podkreślamy fakt, że po 30 latach, w
stolicy Pomorza — Bydgoszczy, mieś-
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Stawiciele władz partyjnych i admi
nistracyjnych miasta, z przewod
niczącym PWRN, posłem na sejm,
ob. Aleksandrem Schmidtem na czele.
W imieniu organizatorów, Zarządu
Oddziału SGP w Bydgoszczy, powitał
zebranych i dokonał otwarcia konfe
rencji przewodniczący Komitetu Orga
nizacyjnego inż. Bronisław Pekowski.
przewodnictwo obrad objął — wybra
ny jednogłośnie
—
inż.
Józef
Pawłowski.
Widok ogólny
sali obrad

Po powołaniu prezydium mgr inż.
Modest Kamieński wygłosił referat na
temat: „Dorobek geodetów Ziemi Byd
goskiej w 25-leciu PRL”, omawiając
w sposób niezwykle wnikliwy drogę,
jaką przebyli geodeci na tej ziemi, po
czynając od pierwszych dni wyzwole
nia, poprzez kolejne etapy organiza
cyjne, aż po jubileuszowy rok PRL.
Następnie przewodniczący PWRN,
poseł na sejm i przewodniczący Fron
tu Jedności Narodu — ob. A. Schmidt,
w imieniu władz administracyjnych
województwa i Komitetu Frontu Jed
ności Narodu, w niezwykle serdecz
nych słowach podziękował geodetom
za ich trud i rzetelną pracę w okre
sie 25 lat PRL, podkreślając z dużym
uznaniem udział geodetów przy prze
prowadzaniu reformy rolnej, scalaniu
gruntów, realizacji inwestycji, opra
cowywaniu planów zagospodarowania
przestrzennego, udział w szeregu bar
dzo istotnych czynów społecznych.
Jednocześnie wyraził przekonanie, że
geodeci będą nadal całą swoją wiedzą
i energią służyć Ludowej Ojczyźnie.
Kolejne przemówienia okolicznościo
we wygłosili: w imieniu Zarządu
Głównego SGP — kol. Marian Szy
mański,
a
w
imieniu
Prezesa
GUGiK — kol. Paweł Niemczyk —
przekazując gorące życzenia dalszej
owocnej pracy zawodowej, pomyślnoś
ci w życiu osobistym oraz życzenia
owocnych obrad.
Po przemówieniach okolicznościo
wych ob. A. Schmidt dokonał uro
czystego wręczenia Złotego Krzyża
Zasługi koledze Fulgentemu Wąsowi
czowi — wiceprzewodniczącemu ZO
SGP w Bydgoszczy, a kol. Paweł
Niemczyk, w imieniu Prezesa GUGiK
dokonał ceremonii dekoracji złotymi
i srebrnymi odznakami „za zasługi
w dziedzinie geodezji i kartografii”
następujących kolegów.
Złotymi odznakami odznaczeni zo
stali: Ksawery Baranowski, Hieronim
Czarnowski, Jan Filarski, Benedykt
Frost, Ludomir Gałęzowski, Roman
Kozik, Jerzy Lachmajer, Kazimierz
Morawski, Jerzy Zieliński.

Srebrnymi
odznakami:
Romuald
Gili, Stanisław Górski, Maria Klarkowska, Ryszard Konieczny, Kazi
mierz Kowalski, Stefan Kukułka, Ste
fania Lemańczyk, Jerzy Lenczewski,
Teodor Mollus, Jan Morciński, Roman
Nadolski. Leon Piasecki, Jan Preus,
Roman Sytek, Alfons Szejba, Ryszard
Winkel, Kazimierz Wiśniewski, Jaro
sław Wołejko.

Zgodnie z programem, w pierwszym
dniu obrad wyświetlono film „Geode
ta w terenie” oraz dokonano otwarcia
wystawy prac geodezyjnych. Film zo
stał nakręcony wspólnym wysiłkiem
kolegów z OPM, Biura Projektów
Wodnych i Melioracji, WPGGK i
WBGiUR. Pragnieniem organizatorów
było pokazanie, w sposób możliwie
najbardziej komunikatywny, przekro
ju zawodti, udziału geodety w szeregu
dziedzinach życia społecznego, jego
pracy dla potrzeb różnych gałęzi gos
podarki narodowej. Wydaje się, że
mimo pewnych usterek technicznych
film zamierzenia te spełnił cał
kowicie.
Ze szczególnym uznaniem uczestnicy
konferencji przyjęli wystawę prac
geodezyjnych eksponowaną w salach
nowego gmachu PWRN. Uroczystego
otwarcia
dokonał
przewodniczący
PWRN ob. A. Schmidt. Wystawa obej
mowała ekspozycję „Polskie środo
wisko miernicze w okresie lat 1918—
1968”, wystawioną już uprzednio w
Muzeum Techniki w Warszawie; cykl
nagrodzonych fotogramów, zatytuło
wany „Ręce i twarz geodety”; pokaz
archiwalnego i nowoczesnego sprzętu
geodezyjnego oraz prace geodezyjne
wszystkich podstawowych przedsię
biorstw, biur i pracowni geodezyj
nych, działających na terenie woje
wództwa bydgoskiego.
Ponadto- pokazano archiwalne mapy
i dokumenty, uzyskane z archiwum
Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy,
świadczące dobitnie o polskości Ziemi
Bydgoskiej i miasta Bydgoszczy.
Wystawa, która miała być czynna
tylko w dniach obrad, została na ogól
ne żądanie przedłużona do 5 paździer
nika 1969 r. i przez cały ten czas cie
szyła się dużym zainteresowaniem i
frekwencją zwiedzających: uczniów
szkół bydgoskich, technikum geode
zyjnego. studentów WSI i szerokiego
grona osób nie związanych na co
dzień z geodezją. Zarówno film jak
i wystawa prac geodezyjnych stały się
naturalnym uzupełnieniem referatu
wygłoszonego przez kol. Μ. Ka
mieńskiego.
W pierwszym dniu konferencji od
były się jeszcze dwie imprezy, a mia
nowicie: koncert przy świecach w Sali
Kameralnej Filharmonii Pomorskiej,
zorganizowany specjalnie dla uczest
ników konferencji oraz spotkanie to
warzyskie w Ośrodku Olimpijskim
WKS .,Zawisza”.
W drugim dniu konferencji referaty
wygłosili:
— inż. Fulgentv Wąsowicz — Za
gospodarowanie doliny Noteci.
— mgr inż. Wojciech Miinnich —
Postęp techniczny w geodezji,
— mgr inż. Paweł Niemczyk —Za
dania i praca geodety w planie 5-letnim 1971—1975.
Referat „Zagospodarowanie doliny
Noteci” omawiał prace geodezyjne
związane z przeobrażeniem ziem nadnoteckich w krainę bogatych traw.
Wicedyrektor
Biura
Techniki
GUGiK — mgr inż. W. Miinnich
omówił w swym referacie główne
Icierunki rozwoju postępu techniczne
go w geodezji.
Dyrektor Biura Koordynacji Robót
i Planowania GUGiK — mgr inż.

P. Niemczyk, w sposób bardzo wy
czerpujący wskazał zadania, jakie
przed geodetami zatrudnionymi w
różnych resortach stawia gospodarka
narodowa (w najbliższym planie
5-letnim).
W dyskusji, jaka wywiązała się po
wygłoszeniu referatów, podkreślano
celowość
konferencji i omówiono
trudności, z którymi borykają się
przedsiębiorstwa i pracownie geode
zyjne w swej codziennej pracy.
Podsumowania konferencji dokonał
kol. Μ. Kamieński, a obrady zamknął

kol. J. Pawłowski — przewodniczący
ZO SGP w Bydgoszczy.
Konferencja, oprócz pokazania do
robku geodezji na terenie ziemi byd
goskiej, w okresie 25-lecia, spełniła
również bardżo istotną rolę zespolenia
wokół Zarządu Oddziału SGP szero
kiego grona geodetów, a daleko idąca
pomoc władz partyjnych i admini
stracyjnych województwa była naj
istotniejszym i przekonującym dowo
dem uznania dla pracy geodetów.
Inż. Bronisław Pekowski
Bydgoszcz

25 lat służby geodezyjno-urządzeniowej
WBGiUR w Warszawie
Dzień 29 września 1969 r. był w
Wojewódzkim Biurze Geodezji i Urzą
dzeń Rolnych dniem podsumowania
osiągnięć i wyników pracy w ciągu
minionego ćwierćwiecza. W sali kon
ferencyjnej PWRN zebrała się prze
szło 300-osobowa załoga, łącznie z
przedstawicielami Powiatowego Biura
Geodezji i Urządzeń Rolnych w War
szawie.
Na tę uroczystą naradę przybyli:
wiceprzewodniczący PWRN — Z. Ludiński, sekretarz WKW — A. Połowniak. Ministerstwo Rolnictwa repre
zentował
dyrektor
Departamentu
Urządzeń Rolnych — mgr inż. K. Dumański oraz wicedyrektorzy mgr inż.
Μ. Szymański i mgr T. Rożeński,
a także naczelnik Wydziału Karto
grafii Gleb i Klasyfikacji Gruntów.
Środowisko naukowe reprezentowali:
prof. inż. Μ. Frelek — kierownik Ka
tedry Urządzeń Rolnych PW, dr inż.
H. Dunaj i dr inż. W. Pruszczyk.
Z ramienia Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w naradzie uczestniczyli:
przewodniczący Zarządu Głównego —
dr inż. St. Pachuta i przewodniczący
Zarządu
Oddziału Stoleczno-Wojewódzkiego SGP — mgr inż. F. Piluś.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się
weterani naszej instytucji, znajdujący
się obecnie
na
zasłużonym od
poczynku.
Uroczystej naradzie przewodniczył
dyrektor WBGiUR — mgr inż. J. Kło
potowski, wprowadzając swą wstępną
wypowiedzią nastrój serdeczny i uro
czysty.
Referat omawiający pracę i zadania
geodetów urządzeniowców rolnych w
minionym 25-leciu wygłosił wicedy
rektor — T. Władziński. Przedstawił
on znaczenie dekretu PKWN o refor
mie rolnej oraz rolę geodetów przy
jego realizacji. Zwrócił również uwagę
na fakt, że dzięki włączeniu się geo
detów do realizacji podstawowych za
łożeń tego dekretu — jako jednej
z pierwszych zorganizowanych grup
zawodowych — majątki Obszarnicze
(na obszarach wyzwolonych) mogły
być rozparcelowane w ciągu trzech
miesięcy. Następnie przedstawił wkład
pracy geodetów i agronomów przy
klasyfikacji gleboznawczej i ewidencji
gruntów, jak również przy opracowa
niu map glebowo-rolniczych i scaleniu
gruntów.
Z okazji 25-lecia WBGiUR wielu
pracownikom służby geodezyjno-urzą
dzeniowej przyznano odznaczenia pań
stwowe i inne.

Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni
zostali koledzy: Zygmunt Blachnio,
Kazimierz Filikowski, Janina Szymańczak, Stanisław Talarek, Włady
sław Wołek, Tadeusz Zwoliński.
Srebrnym Krzyżem Zasługi: Henryk
Płomiński, Henryk Dziedziński. Cze
sław Koltuniak, Leon Kuźnicki, Cze
sław Rajchert, Władysław Rudowski,
Waldemar Widor, Czesław Żuk.
Brązowym Krzyżem Zasługi: Stani
sław Stasiak.
Spośród pracowników powiatowych
biur geodezji i urządzeń rolnych: Leo
nidas Otroszczenko, Józef Miniewski
i Henryk Jankowski otrzymali złote
krzyże zasługi, natomiast: Lucjan
Brzeziński i Zdzisław Gniadek —
srebrne krzyże zasługi.
Poza odznaczeniami państwowymi
PWRN przyznało Złotą Odznakę za
zasługi dla
województwa warszaw
skiego następującym pracownikom:
Janowi Andrasikowi, Jerzemu Cieszańskiemu, Janinie Karpińskiej, Ka
zimierzowi Markowskiemu, Kazimie
rzowi Rybakiewiczowi, Stanisławowi
Szabłowskiemu, Januszowi Uthke, Ta
deuszowi WTadzihskiemu i Wiesławo
wi Wojciechowskiemu.
Srebrną: Tadeuszowi Burakowskie
mu, Tadeuszowi Grodzkiemu i Stani
sławowi Okrutnemu.
Dekoracji powyższych osób dokonał
wiceprzewodniczący PWRN — Z. Luciński.
Dyrektor Departamentu Urządzeń
Rolnych Ministerstwa Rolnictwa mgr
inż. K. Dumański wręczył odznaki za
zasługi w dziedzinie geodezji i karto
grafii.
Złote odznaki otrzymali: T. Bura
kowski, T. Ciuk, A. Gałek, T. Grodyki1
S. Guzowski, H. Kołłupayło. J. Kołożyn, C. Koltuniak, J. Kowalski, Μ.
Ledwoch, P. Michalik, Z. Młodzianow
ski, S. Niemczewski, L. Otroszczenko
C. Rajchert, R. Reszel, S. Stasiak,
Μ. Szymahczak, R. Taut, W. Widor,
C. Wilniewczyc, T. Władziński.
Srebrne odznaki: S. Gąsek, H. Je
zierski, J. Kowalczyk, J. Kowalski,
T. Kownacki, Z. Łapiński, Z. Rodkiewicz, H. Santorowski, J. Stanisławow
ski, S. Talarek, W. Utracki, Μ. Wojda,
A. Wójcik, F. Zalewski, Μ. Żmijewski.
Za wyniki we współzawodnictwie
wewnątrzzakładowym przyznane zo
stały przodownikom odznaki i dyplo
my, które otrzymali z rąk przedstawi
ciela Zarządu Okręgowego Związku
Pracowników Rolnych PRL. Są nimi
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koledzy: A. Borkowska, H. Dziedziński, K. Filikowski, J. Kołożyn, Z. Ła
piński, Z. Olszewski, H. Płomiński,
J. Ruszel, W. Szreniawska, Μ. Tauber,
Μ. Wojda, W. Wołek, A. Wójcik i Μ.
Żmijewski.
Dyplomy otrzymali koledzy: J. Bie
lański, A. Bujnowski, J. Fabisiak,
J. Gajewski, J. Gorczyński, A. Gudzińska, Z. Jędrzejak, S. Kukawka,
A. Kundzicz, L. Kuźnicki, K. Mazek,
J. Molenda, L. Nesterowski, S. Okru
tny, R. Pucek, B. Zawadzka, T. Zwo
liński i J. Zmudowski.
Po wręczeniu odznak i dyplomów
przodownikom pracy
socjalistycznej
Dyrektor WBGiUR odczytał listę osób,
którym Przewodniczący WWRN przy
znał dyplomy — listy gratulacyjne za
wytrwałą ponad 10-letnią pracę. Wy-

różnionych zostało 87. pracowników,
wśród nich 9 emerytów.
Za osiągnięcia we współzawodnic
twie pomiędzy powiatowymi biurami
geodezji i urządzeń rolnych Minister
Rolnictwa i Zarząd Główny Zw. Zaw.
Pracowników Rolnych PRL przyznali
dyplomy uznania dla załóg: w Mławie
— dyplom i 10 000 zł nagrody; w
Płocku — dyplom i 5000 zł nagrody;
w Płońsku i Ostrowi Mazowieckiej —
dyplomy.
W drugiej części narady przewodni
czący Rady Zakładowej ZZ Pracowni
ków Rolnych — tow. inż. J. Uthke
przedstawił wyniki współzawodnictwa
zakładowego i międzywojewódzkiego,
w którym nasze biuro zajęło II miejsce.
Wśród licznych wypowiedzi znala
zły się też wspomnienia kol. T. Zwo

lińskiego z pierwszego okresu parce
lacji majątków ziemskich na terenie
powiatu Mińsk Mazowiecki.
Sekretarz WKW PZPR A. Polowniak
podkreślił dotychczasowe zasługi i
osiągnięcia służby geodezyjno-urządze
niowej, stwierdzając jednocześnie, że
rolnictwo stawia przed nią ważne i
trudne zadania. W niektórych rejo
nach województwa nie może być mo
wy o intensywnym rozwoju produkcji
rolnej bez przeprowadzenia prac sca
leniowych, które należy wykonać na
dość znacznych obszarach.
Po zakończeniu uroczystej narady
Rada Zakładowa łącznie z Zarządem
Koła Zakładowego SGP podejmowały
lampką wina kolegów emerytów biorących udział w naradzie.

Mgr inż. Eugeniusz Barański

In memoriam

Profesor dr A. S. Czeboiariow

Dnia 5 listopada 1969 r., po ciężkiej
chorobie, zmarł w Moskwie jeden z
wybitnych naukowców-geodetów ra
dzieckich, zasłużony działacz nauki i
techniki RSFRR, profesor doktor nauk
technicznych Aleksander Stiepanowicz
Czebotariow.
Urodzony 28 listopada 1881 r. w BieIebieju b. gubernii Ufimskiej, A. S.
Czebotariow wstąpił w 1896 r. do
Ufimskiej Szkoły Mierniczej, po ukoń
czeniu której kontynuował studia w
Instytucie Mierniczym (obecnie Mos
kiewski Instytut Inżynierów Geodezji,
Fotogrametrii
i
Kartografii
—
MIIGAiK). W 1903 r., po uzyskaniu
dyplomu inżyniera mierniczego ze Zło
tym Medalem, A. S. Czebotariow przy
jęty został na studia uzupełniające
przy Instytucie w celu doskonalenia
w dziedzinie geodezji i astronomii. W
latach 1903—1906, jednocześnie z za
jęciami na studiach był słuchaczem
wykładów na Wydziale Fizyczno-Matematycznym Uniwersytetu Moskiew
skiego. W tym samym okresie ogłoszo
ne zostały pierwsze Jego prace, po
święcone badaniom instrumentów astronomiczno-geodezyjnych.
Po długotrwałym okresie (1906—1921)
pracy pedagogicznej w szkołach mier-
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niczych w tyfliskiej i krasnojarskiej
oraz w Krasnojarskim Instytucei Nau
czycielskim A. S. Czebotariow został
wybrany (w 1921 r.) na stanowisko pro
fesora geodezji Wydziału Geodezyjne
go Moskiewskiego Instytutu Miernicze
go, w którym objął kierownictwo ka
tedry geodezji po wyjeździe do Pol
ski prof. E. Warchalowskiego. W In
stytucie tym nastąpił rozkwit działal
ności naukowo-dydaktycznej prof. A.
S. Czebotariowa. Nieprzeciętne uzdol
nienia profesora służą rozbudowie ka
tedry geodezji oraz rozwojowi Wydzia
łu, a później Instytutu Geodezyjnego.
Jednocześnie na szeroką skalę rozwi
nęła się praca naukowa A. S. Czebotariowa, głównie w zakresie poligonometrii i rachunku wyrównawczego. Jest
On autorem rozdziałów dotyczących
geodezji w pierwszych radzieckich po
dręcznikach, autorem 30 książek i mo
nografii oraz 75 artykułów. Do publi
kacji Profesora należą: Poligonometria dalmiercza (1933); Obliczenia wy
równawcze w pracach poligonometrycznych (1934);
Metoda najmniej
szych kwadratów z podstawami teorii
prawdopodobieństwa (1936 i 1958);
Geodezja — Cz. I (1948 i 1955), Cz. II
0949 i 1962).
Profesor dr A. S. Czebotariow do
ceniał związki nauki z praktyką geo
dezyjną, uczestniczył On w eksperty
zach prac geodezyjnych przy studiach
projektów kanału Wołga—Don i przy
budowie metro w Moskwie i Lenin
gradzie; przy Jego udziale sporządzo
no projekty osnów geodezyjnych wie
lu miast, a w przemyśle pod Jego
kierunkiem wykonana została insta
lacja pierwszego w ZSRR przenośnika
do walcowania i szlifowania szkła.
Do 1963 r. prof, dr A. S. Czebotariow był kierownikiem katedry geo

dezji MIIGAiK — największej kate
dry tej Uczelni. Po odejściu na eme
ryturę ostatnie lata swego życia
był profesorem-konsultantem katedry.
Wielu geodetów radzieckich pod Jego
kierunkiem uzyskało stopnie naukowe
doktora i kandydata nauk technicz
nych.
Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej
w MIIGAiK prof. A. S. Czebotariow
pracował równocześnie w Moskiew
skim Instytucie Inżynierów Komuni
kacji, w Moskiewskim Instytucie In
żynierów Urządzeń Rolnych, w Cen
tralnym Instytucie Geodezji i Karto
grafii; był członkiem Rady Naukowo-Technicznej Głównego Urzędu Geode
zyjnego, członkiem Rady Naukowo-Technicznej Ministerstwa Szkolnictwa
Wyższego ZSRR, a także członkiem Ra
dy Redakcyjnej czasopisma ,,GEODEZIST”. Był również członkiem hono
rowym Wszechzwiazkowego Towa
rzystwa Astronomiczno-Geodezyjnego.
W latach międzywojennych uczestni
czył w pracach Bałtyckiej Komisji
Geodezyjnej.
Wyróżniająca się działalność prof,
dr A. S. Czebotariowa została wysoko
oceniona przez Rząd Radziecki: nada
no Mu godność zasłużonego działacza
nauki i techniki RSFRR, był również
odznaczony Orderem Lenina i liczny
mi medalami ZSRR.
Zgon prof, dr A. S. Czebotariowa
stanowi wielką stratę dla nauki, bo
leśnie odczuwają ją liczni Jego ucz
niowie tak w Związku Radzieckim, jak
i w krajach obozu socjalistycznego.
Pamięć o Nim zostanie niezatarta
przez długie łata.

Mikołaj Modrynski
prof. MIIGAiK, czlonek-korespondent
SGP

Cenny dar prof, dr Mikołaja Modryńskiego
Do zbiorów muzealnych Stowarzy
szenia Geodetów
Polskich wpłynął
ostatnio niezwykle cenny dar. Członek
korespondent naszego Stowarzyszenia
— prof, dr Mikołaj Modryński z Mos
kwy — ofiarował do tych zbiorów mi

niaturowy zegar słoneczny oraz kwadrant astronomiczny Brandeggera.
Jak pisze prof. Μ. Modryński, „te
rarytasy historyczne, które niewątpli
wie należą do nauki polskiej”, otrzy
mał On w darze od inżyniera Józefa
Lawreckiego — wykładowcy Politech

Jeżeli OA = R — 10 cm
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Rozwiązanie zadania nr 76
Zadanie nr 76 podobało się czytelni
kom. Nadesłano na nie 34 odpowiedzi.
Zadanie nie było skomplikowane, kry
ło w sobie jednak pewną trudność.
Trzeba było bowiem wyobrazić je so
bie przestrzennie, a rozpatrywać w
rzutach na dwie płaszczyzny: poziomą
i pionową (rys. Ia i b)

wówczas
r = ——1°------⅛ 3,66 cm
√3 +1
W wyniku losowania nagrodę główną
od Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
w postaci mapy plastycznej otrzymał

niki Lwowskiej — Polaka z pochodze
nia. Wraz z cennymi archiwaliami
prof. Μ. Modryński przekazał Zarzą
dowi Głównemu SGP i Wszystliim
geodetom polskim pozdrowienia i naj
lepsze życzenia.
St. J. T.

kolega Wojciech Michalski z Ostrowi
Mazowieckiej.
Nagrody dodatkowe w postaci ksią
żek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich otrzymali w wyniku losowania
koledzy: Roman Arabski z Łodzi, Je
rzy Napierała z Poznania, Witold Kli
mowicz z Warszawy, Kazimierz Grzy
wa z Katowic, Józef Duda z Nowego
Sącza.
St. J. T.

— w trójkącie 00,0,2
OO1 = OO2 = r √2^
— w trójkącie OO1Os
003 = t ) T
OA = 00s + O3 A = r ∣∕3^ + r = r(√3^+1)
Rys. Ia i b

ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 76 NADESŁALI:
Wiktor PietruIan (Szczecin), Ewa MusiaI
(Warszawa), Grzegorz Krawczyk (Szczecin),
Wincenty
AIenowicz
(Gdańsk),
Roman
Arabski (Łódź), Witold Kuckiewicz (War
szawa), Kamil Kasprzycki (Bielsko-Biała),
Jerzy Napierała (Poznań), Józef Cliociej
(Grajewo),
Jerzy
Kokoszka
(Baligród),
Krystyna Turzyńska (Wroclaw), Ksawery
Malewicz (Radomsko), Józef Zdyb (Gdańsk),

Zadanie nr 81

Zbigniew Sanigorski (Wrocław), Witold
Klimowicz (Warszawa), Wojciech Michal
ski (Ostrów Mazowiecka), Jacek Grochulski (Warszawa), Zygmunt Pyzik (Lublin),
Sabina Kozik (Niemodlin), Piotr Pietrusz
ko (Kuniów, pow. Kluczbork), Franciszek
Marek (Czerwionka pow. Rybnik), Kazi
mierz Grzywa (Katowice), Henryk Liberek
(Jarocin Poznański), Stanisław Jaworski

F

£

DG = 40,00 m

EF = 20,00 m

FK = 27,03 m

a = 450
Obliczyć dane do wyznaczenia podzia
łu na gruncie.

NAGRODA
Za prawidłowe rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda w postaci mapy plastycznej —
od Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyni
ku losowania 5 nagród dodatkowych w
postaci książek od Stowarzyszenia Geo
detów Polskich.

Powierzchnię trapezu ABDG należy
podzielić na dwie równe części linią
CH równoległą do podstawy, mając
dane:
AB = 80,00 m

(Zielona
Góra),
Sylwester
Waskowski
(Szczecin), Edmund Musiał (Radomsko),
Józef Dunaj (Jasło), Jan Starek (Wrocław),
Grupa Machów (Rzeszowskie OPM Grupa
Pomiarowa Kombinat Siarki Machów), Ju
lian Kobyłecki (Kraków), Jerzy Mikołaj
czyk (Poznań), Józef Duda (Nowy Sacz),
Jan Zogorski (Lublin), Henryk Kasiński
(Sandomierz).
Andrzej Bogucki (Ostrowiec Sw.)

UWAGA !

Zadanie nadesłał
kol.
Grzegorz
Krawczyk ze Szczecina. Rozwiązanie
zadania należy nadesłać do dnia
10 czerwca 1970 r.

Koledzy pragnący zamieścić w ,,Kąci
ku Zadań” zadania do rozwiązania, pro
szeni są o nadsyłanie takich zadań łącz
nie z rozwiązaniami. Projekty przyjętych
przez redakcję, nadesłanych wraz’ z roz
wiązaniami, zadań są honorowane ry
czałtem w wysokości 200 zł.
Autorom zadania przysługują prawa
autorskie.
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Poiskieoo Towarzystwai FOTOGRAMETRYCZNEGO

Doc, dr hab, inż, ZBIGNIEW SITEK
Katedra Fotogrametrii AGH

Z prac Laboratorium Fotogrametrycznego
Wszech z wiązkowego Naukowo - Badawczego
Instytutu Geodezji Górniczej w Leningradzie (WNIMI)
Jednodniowa wizyta w Laboratorium Fotogrametrycznym
Wszechzwiązicowego Naukowo-Badawczego Instytutu Geo
dezji Górniczej w Leningradzie, a także pokrewne zain
teresowania badawcze Katedry Fotogrametrii AGH w Kra
kowie upoważniają autora do podzielenia się z czytelni
kami Przeglądu Geodezyjnego tematyką i niektórymi
rezultatami prac tej radzieckiej placówki.
Laboratorium zatrudnia jedenastu pracowników i zaj
muje się różnymi Zastoeowaniami fotogrametrii w górnic
twie i miernictwie górniczym. Oto niektóre z nich.

1. Zdjęcie lotnicze na kopalniach odkrywkowych
Metody dokumentacji dużych kopalń odkrywkowych
zajmowały dużo miejsca w pracach badawczych tego la
boratorium. Opracowano technologię sporządzania map
podstawowych kopalń oraz metodykę okresowego pomia
ru objętości wyeksploatowanych mas. W rezultacie po
myślnie zakończonych badań uzyskano permanentną zgodę
odpowiednich władz na wykonywanie Okresovzych zdjęć
lotniczych na wydzielonych obszarach kopalń odkrywko
wych, unikając w ten sposób kłopotliwych starań o każ
dorazowe zezwolenie na naloty.
W ZSRR, mapy podstawowe kopalń odkrywkowych opra
cowuje się w skalach 1 : 1000 albo 1 : 2000, korzystając ze
zdjęć w skalach 1 : 10 000, bądź też odpowiednio 1 : 15 000.
Jak widać, zdecydowano się korzystać z maksymalnych
stcsunk0λv skalowych. Zdjęcia wykonuje się kamerą szero
kokątną formatu 18 X 18 cm, f = 100 m. Przy opracowa
niu zdjęć korzysta się ze stałej osnowy rozmieszczonej na
nieruchomych skarpach kopalni. Jest to osnowa sygnali
zowana, której punkty dostarczają współrzędnych dla ko
lejnych okresowych opracowań i wymagają przed nalotem
jedynie odnowienia sygnalizacji (co trzy miesiące). Współ
rzędne osnowy wyznaczane są pomiarami bezpośrednimi.
Zdjęcia opracowuje się na StereometrograIach Zeissa.
Jak widać z tej krótkiej charakterystyki, podstawowe ma
py kopalń sporządza się wykorzystując metodę WielkoskaIowych opracowań map przy użyciu autografów. Metoda
ta jest o tyle uproszczona, że przy okresowych opracowa
niach (z wyjątkiem pierwszego) odpada najbardziej kło
potliwy jej etap, to jest dostarczenie osnowy do opracowa
nia zdjęć.
Objętość wydobytych warstw oblicza się na podstawie
map sporządzonych wyżej opisaną metodą fotogrametrycz
ną. Obliczenia wymagają określenia średniej miąższości
wydobytej warstwy oraz planimetrowania górnej i dolnej
powierzchni tejże warstwy. Porównanie otrzymanych w
taki sposób objętości z wynikami uzyskanymi na podsta
wie danych, określonych tachymetrycznie, wykazało róż
nice nie przekraczające 2% objętości.

2. Osnowa fotogrametryczna dla opracowania zdjęć na
ziemnych kopalń odkrywkowych
Już od kilkunastu lat w Związku Radzieckim wykorzy
stuje się zdjęcia naziemne do celów dokumentacji kopalń
odkrywkowych. Technologia opracowania okresowych map
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oraz określanie objętości wydobytych mas oparta jest na
Stereoautografach. Jednym z najbardziej pracochłonnych
i uciążliwych etapów tej technologii — podobnie jale
w innych fotogrametrycznych opracowaniach map wielkoSkalowych — jest wyznaczenie osnowy fotogrametrycznej.
Współrzędne punktów tej osnowy wyznaczane są zazwy
czaj bezpośrednimi pomiarami w terenie. Wydawać by się
mogło, ze w warunkach okresowego pomiaru z tych sa
mych stanowisk, prawie tego samego przedmiotu (jakim
są fronty eksploatacyjne), dostarczanie osnowy nie po
winno nastręczać żadnych trudności, gdyż te same punkty
powinny wystarczyć do Opracovzania zdjęć kilku lub kil
kunastu kolejnych stanów. Jednak szybko postępująca
eksploatacja niszczy w krótkim czasie punkty kontrolne,
Zastabilizowane w pobliżu forontów odkrywki, a punkty
założone ma masztach trakcji elektrycznej czy słupach
oświetleniowych taśmociągów są oo pewien okres czasu
przesuwane i wymagają nowych pomiarów. Szczególnie
kłopotliwą do pomiaru jest ta druga grupa punktów znaj
dująca się na przedpolu frontu eksploatacji, gdyż wymaga
nie tylko nowego pomiaru i identyfikacji, ale niejedno
krotnie oprócz tego — również rozstawienia sygnałów
przed wykonaniem zdjęć. W laboratorium fotogrametrycz
nym WNIMI w Leningradzie opracowano niezwykle inte
resujący sposób strojenia zdjęć na Stereoautografach,

Rys.

i.

Rozmieszczenie punktów w

metodzie

WNIMI

pozwalający wyeliminować z opracowania tę kłopotliwą
grupę punktów leżących przed frontem eksploatacji.
Sposób ten opiera się na znajomości współrzędnych lewego
stanowiska bazy oraz trzech punktów rozmieszczonych
poza frontem eksploatacji w pobliżu skarp wydobywczych.
A więc raz wyznaczone w terenie współrzędne będą słu

żyły do wielokrotnego wykorzystania w kolejnych okreso
wych opracowaniach kameralnych.
Na planszę lub inny materiał kreślarski (na którym
rysuje się mapę) nanosi się lewe stanowisko bazowe L
oraz punkty kontrolne 1, 2 i 3 (rys. 1), przy czym punkt 1
powinien się znajdować w pobliżu osi kamery lewej,
a punkty 2 i 3 — odpowiednio na lewym i prawym krań
cu Stereogramu. Na osi kamery lewej nanosi się dodat
kowo punkty I i II, które wygodnie wybierać w odle
głości Y∏, Yyi1 od lewego stanowiska bazy jako wielo
krotność 50 mm w przedziałach przemieszczania się
mostka bazowego po osi Y Stereoautografu (to jest w gra
nicach 50—400 mm, uwzględniając skalę mapy). Jeżeli le
wy punkt bazowy nie mieści się na planszy, współrzędne
przyjętych punktów oblicza się z następujących wzorów:
X = Xl + Yf sin(a-φ)
Y= Yl +

Yycos (ɑ — <p)

gdzie:

Xl, Yl — współrzędne lewego punktu bazy w układzie
mapy,
Yy
— wybrana fotogrametryczna współrzędna przyję
tego punktu,
a
— kąt kierunkowy bazy L — P,
φ
— kąt zwrotu.
Punkty te można zatem bez trudu nanieść na planszę.
Następną czynnością jest centrowanie i orientacja plan
szy na stole koordynatografu. Orientację tę można wyko
nać metodą kolejnych przybliżeń albo na kierunkach L-I,
L-2, L-3, albo na przyjętych punktach I i II. Pierwszy
sposób opisany jest w artykule [1 — str. 336], drugi sposób,
podobnie jak cala omawiana tutaj metoda strojenia, znaj
dzie się w przygotowywanej do druku książce [2], Korzy
stając z tego drugiego sposobu, centrowanie przeprowa
dza się na jedym z przyjętych punktów, na przykład punk
cie I. Zatem obrotem korby Y Stereoautografu ustawia się
na liczniku odczyt Y∏, uwzględniając przy tym skalę mo
delu; korbą X i tarczą nożną naprowadza się lewy znaczek
mierzący na jedną z pionowych linii płyty szklanej pod
trzymującej zdjęcie, a lupę koordynatografu ustawia się
nad punktem I na planszy. W takim położeniu sprzęga się
koordynatograf z autografem. Ażeby zorientować planszę
ustawia się na liczniku Yf wartość Y∏ι i obraca planszę
w taki sposób wokół punktu I, aby punkt II na planszy
znalazł się pod lupą koordynatografu. Kolejną czynnością
jest przeprowadzenie korekcji na osi Yj. "Vf tym celu na
punkcie 1 niezgodność usuwa się śrubą konwergencji γ, na
punkcie 2 śrubą bu. Następnie ustawia się znaczek mie
rzący na punkcie 3 modelu i określa na planszy odchyłkę
∆Ys, przy czym odchyłka ma znak plus, jeśli lupa koordy
natografu przemieszczona jest w kierunku od bazy. Teraz
należy obliczyć współczynnik według wzoru:
V=

nie) poprawkę δX, ustawiając na tym liczniku wartość
X + δX. Niepokrywanie się znaczka mierzącego z obra
nym wyraźnym punktem usuwa się przesunięciem pra
wego zdjęcia wzdłuż osi tłowej x za pomocą śruby cen
trującej tarczy podtrzymującej zdjęcie. Po wykonaniu
tych czynności należy (na zakończenie strojenia) powtó
rzyć korekcję na punktach 1 i 2 oraz sprawdzić na
punkcie 3.
3. Wykorzystanie zdjęć do badań modelowych
Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na powierz
chnię bada się między innymi za pomocą odtwarzania
w założonej skali modelu górotworu z różnego rodzaju
materiałów, a następnie drążeniu w takim modelu otwo
rów obrazujących wyrobiska górnicze. Zmiany w modelu
ujawniają się również w jego powierzchni i są mierzone
przy użyciu metod Stereofotogrametrii.
Do celów modelowego badania takich zmian zbudowano
w laboratorium fotogrametrycznym WNIMI kamerę nadszerokokątną formatu 18 × 18 cm (f = 70 cm), zognisko
waną na odległość przedmiotu równą 1 metr. Powierzchnię
badanego modelu rejestruje się na trzech ściśle pionowych
ujęciach, utrwalających dwu- lub wielokrotnie poszczegól
ne stany łącznie ze stanem wyjściowym, to znaczy kiedy
model górotworu jest nienaruszony. Na zdjęciach odfotografowuje się również stałe punkty kontrolne rozmiesz
czone w trzech pasach (na początku, środku i końcu mo
delu górotworu) na wysokości tuż nad powierzchnią
modelu.
Zdjęcia takie opracowuje się na Stekometrze firmy
Zeiss, na którym mierzy się paralaksy czasowe (pseudoparalaksy). Opracowanie wyników z uwzględnieniem popra
wek na dystorsję obiektywu i inne błędy dokonywuje się
na elektronicznej maszynie liczącej. Uzyskano bardzo wy
soką dokładność określenia punktów’ powierzchni równą
mx = mυ = mz = 0,05 mm (pięć setnych milimetra w na
turze).

4. „Sektograf”
Na obszarach górniczych, gdzie w odległej przeszłości
istniała eksploatacja, co do której brak jest dokumen
tacji stwierdzającej położenie wyrobisk, a obecnie pla-

Hsnieilenie

f∙bx∙N
-------------(a+c)∙c

gdzie:

f — odległość obrazowa kamery w mm,
bx — odczyt na liczniku bx Stereoautografu w mm,
N — stosunek mianownika skali modelu do mianownika
skali mapy,
a, c — odległości na mapie w mm.
Następnie oblicza się poprawkę óX = zlYs ■ v i ustawia
na liczniku Yi odczyt Y0 ≈ / — bυ,

Rys. 2. Schematyczny przekrój Sektografu

gdzie:

ʃ — odległość obrazowa prawego zdjęcia,
bu — odczyt na liczniku bv Stereoautografu.
W takim ustawieniu, używając ruchów XiZ monokuIarnie naprowadza się znaczek mierzący Stereoautografu
na jakikolwiek wyraźny punkt prawego zdjęcia. Doko
nuje się teraz odczytu na liczniku X i dodaje (algebraicz

nuje się nowe wydobycie, często nową kopalnię innego
minerału, niejednokrotnie zachodzi potrzeba określenia
wymiarów i położenia starych „pustek poeksploatacyj
nych”, które są niedostępne normalnymi robotami
górniczymi.
Zagadnieniem tym interesuje się nie tylko górnictwo
w Polsce, ale także w ZSRR. Laboratorium Fotograme-
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tryczne WNlMI w Leningradzie skonstruowało do tego
celu swego rodzaju sondę fotogrametryczną, którą nazwa
no Sektografem. Przyrząd ten może być zastosowany
w przypadku gdy „pustka poeksploatacyjna” udostępnio
na jest małośrednicowym otworem wiertniczym. Wówczas
w miejsce świdra zamocowuje się do żerdzi lub liny wyżej
wymieniony sektograf i wprowadza go do otworu wiert
niczego na znaną wysokość nieco niżej stropu danej
„pustki”. Obudowa Sektografu podobna jest do rury za
kończonej w dolnej części czaszą, a w górnej gwintem
śrubowym, umożliwiającym połączenie z żerdzią wiertni
czą (rys. 2). Wymiary Sektografu nie przekraczają kilku

1) prostą przerywaną, obrazującą płaszczyznę poziomą
wyznaczaną przez obracającą się oś kamery — 5-milimetrowe interwały tej prostej informują o czasie trwania
przesuwu filmu (odcinek 5 mm odpowiada czasowi 10 se
kund); punkty (x) leżące na tej prostej informują o ilości
pełnych obrotów (wokół osi pionowej) sektografu;

Rys. 4. Fragment negatywu filmowego

dziesięciu centymetrów długości i kilkunastu centymetrów
średnicy. W obudowie znajduje się urządzenie dostarcza
jące punktowego źródła światła oraz kamera na rucho
my film perforowany, a także urządzenie pozwalające na
ciągły obrót Sektografu ze stałą szybkością wokół swojej
osi pionowej. Oś kamery (rys. 3) oraz promienie dające
punktowe oświetlenie zdejmowanej ściany pustki po
eksploatacyjnej zajmują położenie równoległe względem
siebie i poziome. Film przesuwający się w kamerze ze
stałą czybkością rejestruje dwie linie (rys. 4):

2) linia falista przedstawia rejestrację punktu świetlne
go przesuwającego się poziomo po wyrobisku (pustce).
Po wykonaniu pełnego obrotu przyrząd opuszcza się
o znaną wysokość i następnie wykazuje pomiar (reje
strację) kolejnego przekroju wyrobiska.
Prace kameralne polegają na wywołaniu filmu, wyko
naniu lustrzanej kopii otrzymanego negatywu oraz pomia
rze paralaks na takich Stereoparach. Czyli mamy wówczas
do czynienia z przypadkiem zdjęć normalnych o piono
wej bazie — jak to widać na rysunku 3. Obliczenia od
ległości wykonuje się zatem według znanego wzoru
B
Y = — · j. Znając odległości i kierunki (z obrotów) można
P
odtwarzać punkt po punkcie przekrój poziomy pustki
poeksploatacyjnej na znanej wysokości.
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Organizator — komisja do spraw mier
nictwa górniczego. 2. Międzynarodowe
Sympozjum Komisji VII Międzynarowego Towarzystwa Fotogrametryczne
go na temat fotointerpretacji (od 10 do
16 września 1970 r. —Drezno). Organi
zator — Towarzystwo Fotogrametrycz
ne w BRD. 3. Siódma narada robocza
(w dniach 17 i 18 września 1970 r. —
Drezno). 4. Druga narada branżowa na
temat kartografii w służbie gospodar
ki narodowej (w dniach od 24 do 26
września 1970 r. — Poczdam). 5. Kon
ferencja naukowo-techniczna na temat
dokształcania geodezyjnych i karto
graficznych sił fachowych (w dniach
19 i 20 listopada 1970 r. — Drezno).
6. Narada poświęcona wymianie do
świadczeń na temat poprawy projek
towania w budowie dróg komunika
cyjnych (27 listopada 1970 r. — Halle).
Na Węgrzech: 1. Posiedzenie Komi
tetu Permanentnego FIG (w dniach
od 10 do 15 sierpnia 1970 r. — Buda
peszt). 2. Międzynarodowa konferen
cja naukowo-techniczna na temat me
tod i instrumentów służących do
określania punktów geodezyjnych (w
dniach od 17 do 22 sierpnia 1970 r. —
Budapeszt).
W ZSRR: 1. Jubileuszowa Sesja
Naukowa MIIGAiK z okazji 100 rocz
nicy urodzin Lenina (kwiecień 1970 r.).

2 . Kongres Międzynarodowej Unii
Geofizycznej (wrzesień 1970 r. — Ki
jów lub Erewań). 3. Kongres Geogra
fów (wrzesień 1970 r. — Leningrad).
W NRF — Sympozjum Komisji
II Międzynarodowego Towarzystwa
Fotogrametrycznego na temat nowo
czesnych metod i instrumentów foto
grametrycznych' (od 16 do 19 wrześ
nia 1970 r. — Monachium). 2. Sym
pozjum na temat geodezji terenów
przybrzeżnych (od 20 do 24 Iipca 1970
r. — Monachium).
Organizator —
Międzynarodowa Asocjacja Geodezji —
specjalna grupa studiów 2.22).
W Anglii: 1. Sympozjum Komisji
III Międzynarodowego Towarzystwa
Fotogrametrycznego, poświęcone pro
blemom aerotriangulacji (termin nie
znany).
— W Holandii: 1. Sympozjum Ko
misji IV Międzynarodowego Towa
rzystwa Fotogrametrycznego, poświę
cone aktualnym problemom sporzą
dzania map średnio- i Wielkoskalowych metodami fotogrametrycznymi
(Delft).
— We Francji: 1. Sympozjum Ko
misji V Międzynarodowego Towarzy
stwa Fotogrametrycznego, poświęcone
specjalnym zastosowaniom fotograme
trii (termin nieznany).
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Prace naukowo-badawcze wykonane w Instytucie Geodezji
i Kartografii w 1968 r.
Opracowanie zawiera ważniejsze prace naukowo-badaw
cze wykonane w Instytucie w 1968 r. Prace zestawiono
w podziale na zakłady IGiK, w których były one wykony
wane. Przy poszczególnych pracach podano nazwiska auto
rów, nie wymieniając nazwisk kierowników zakładów, pod
których kierunkiem praca została wykonana oraz podano
liczbę stron opracowania (w maszynopisie lub rękopisie)
przyjętego przez Dyrektora Instytutu lub specjalnie powo
łaną Komisję Oceny Pracy. Podano także dane bibliogra
ficzne dotyczące prac już opublikowanych.

Zakład Astronomii Geodezyjnej

1. Służba czasu w Borowej Górze — prof, dr Julian
Radecki, doc. Błażej Dulian i inni, ss. 2028, rys. 5 (rękopis).
Wyznaczenie czasu miejscowego w obserwatorium borowogórskim wykonywano metodą Mayera za pomocą in
strumentu przejścowego Zeissa; wyposażonego w urzą
dzenie do fotoelektrycznej obserwacji momentów przejść
gwiazd, konstrukcji W. E. Brandta. Momenty przechodze
nia gwiazd rejestrowano z dokładnością 1 milisekundy.
Sygnały czasu odbierano za pomocą długofalowego odbior
nika radiowego, konstrukcji Cierniewskiego, i oscylografu
typu BN 7812, firmy Rhode i Schwarz, sprzężonego z ze
garem kwarcowym Z7. Sygnały częstotliwości wzorcowej
były odbierane za pomocą odbiornika, konstrukcji Sta
rnawskiego. Zasadnicze redukcje borowogórskich wyzna
czeń czasu i wyrównanie otrzymanych wyników obejmo
wały: redukcje obserwacji gwiazd i wyrównania poszcze
gólnych serii, redukcje wyników odbioru sygnałów czasu
oraz kontrolę poprawności naukowej wyników wyznaczeń
czasu i odbioru sygnałów czasu.
2. Prace badawcze nad zastosowaniem Iotoelektrycznych
impulsów sekundowych — mgr inż. Marek Staniewski,
ss. 2, rys. 1, modele układów.
Wykonano modele układów do wytwarzania fotoelektrycznych impulsów sekundowych, zastępując kontakty
elektromechaniczne silnikami synchronicznymi z genera
torami impulsów. Niestabilność impulsu zmniejszyła się
w ten ¡sposób o prawie 2 rzędy w stosunku do impulsów
poprzednich i jest równa 10 μ sek. Opracowano projekt
układu do 'wyznaczania opóźnień aparatury do fotoelek
trycznej rejestracji przejść gwiazd’.
3. Analizą dokładności wyznaczenia krzywej chodu ze
gara kwarcowego z odbioru sygnałów czasu i częstotliwoś
ci wzorcowej oraz zastosowanie jej w geodezyjnej służbie
czasu — mgr inż. Marek Staniewski, ss. 114, rys. 30, bibliogr. poz. 37 (rękopis).
W pracy podano wynik przybliżonej krzywej chodu ze
gara, obliczony według wielomianów ortogonalnych Czebyszewa oraz praktyczny sposób obliczania krzywej chodu
stosowany w Zakładzie Astronomii Geodezyjnej IGiK.
Wstęp zawiera wiadomości z zakresu metod odbioru sygna
łów czasu i częstotliwości oraz ich propagacji.

2) pr∣ofile zwałowiska wykonane metodą Stereoautogrametryczną lub numeryczną, 3) punkty sygnalizowane (met.
numeryczna). Przygotowano wskazówki technologiczne dla
każdego sposobu badania oraz kryteria oceny dokładności.
2. Opracowanie ulepszonych metod kartowania zmian
treści mapy na aktualizowanym podkładzie — mgr inż.
Jerzy Szymański, mgr inż. Jerzy Kowalski, mgr inż. Maria
Melon (6 teczek).
Opracowanie zawiera sposoby przenoszenia zmian treści
mapy na aktualizowany podkład. Zamiast dotychczas sto
sowanych sposobów kartowania zmian treści mapy za po
mocą kalki lub cyrkla proporcjonalnego, zaprojektowano
stosowanie do tych celów przyrządów optycznych. Zbada
no przydatność do kartowania zmian małego przetwornika
Zeissa, przetworników optycznych P-28 i LUZ oraz pan
tografu. Przedstawiono sposób wnoszenia zmian na kopię
Sotomapy z nadrukowaną sytuacją aktualizowanego arku
sza. Sposób ten zilustrowano 12 załącznikami kolejnych
faz tego procesu.
3. Badanie nad
sytuacyjno-wysokościowym opracowa
niem map topograficznych w terenach zakrytych — doc.
Stanisław Dmochowski, mgr inż. Aleksandra Nowacka,
inż. Elżbieta Derengowska, ss. 34, rys. 12, tabl. 5, bibliogr.
poz. 4 (praca opublikowana).
Przebadano dokładność opracowań autogrametrycznych
(na autografach typu Wild A8) map topograficznych w ska
lach 1 : 5000 i 1 :10 000 terenów zalesionych, na przykła
dzie pola doświadczalnego Nowy Sącz, z uogólnieniem na
spotykane przypadki lasów w naszym kraju. Wskazano
najwłaściwszą technikę kreślenia warstwie oraz sprecy
zowano warunki techniczne do wymagań Instrukcyjnych,
możliwych do przyjęcia dla opracowań tego typu.
4. Opracowanie wymagań technicznych dla filmu lotni
czego stosowanego do celów topograficznych — mgr inż.
Józef Chwałek i inni, ss. 32, rys. 14, tabl. 4, bibliogr. poz.
10 (praca opublikowana).
Wyniki opracowania w formie normy obejmują: klasy
fikację błon, VZymagania techniczne dotyczące podłoża
i Vzarstwy światłoczułej, opakowanie i transport oraz uwa
gi i sugestie dotyczące badań technicznych, receptury wy
woływacza oraz przebiegu obróbki fotolaboratoryjnej.
5. Opracowanie technologii autogrametrycznego sporzą
dzania map Wielkoskalowych 1 : 1000 — doc. Stanisław
Dmochovzski i inni, 7 teczek (maszynopis).
Opracowanie zawiera: projekt, pomiar i dokładności os
nów fotogrametrycznych, łącznie z sygnalizacją osnów
w zależności od skali zdjęć lotniczych (1 : 5500) jako skali
typowej; sposoby odczytywania (na powiększeniach zdjęć
lotniczych) treści przyszłej mapy oraz pomiary uzupełnia
jące; sposoby końcowego strojenia Stereogramow w opar
ciu o podkład pomocniczy; kameralna kontrola rzeźby
opracowanej mapy.

Zakład Fotogrametrii

Zakład Geodezji Gospodarczej

1. Badanie ruchu zwałowisk mas ziemnych metodą fo
togrametrii naziemnej — mgr inż. Józef Chwałek, mgr
inż. Wojciech Bychawski, mgr inż. Andrzej Nowosielski,
12 teczek, bibliogr. poz. 4 (rękopis).
Opracowanie wyników badania ruchu zwałowisk mas
ziemnych Kopalni Siarki „MACHÓW” przy zastosowaniu
metody Stereoautogrametrycznej i numerycznej. Opraco
wano trzy sposoby badania w oparciu o: 1) mapę warstwicową wykonaną za pomocą Stereografu Zeiss 1318,

1. Założenia do instrukcji w zakresie metod pomiaru,
wyrównania i odtwarzania sieci realizacyjnych — dr inż.
Wojciech Janusz, mgr inż. Stefan Zykubek, ss. 8, bibliogr.
poz. 4.
Omówiono przeznaczenie, wymagania oraz strukturę
i konstrukcję sieci realizacyjnej. Podano przebieg wyty
czania i aktualizowania punktów sieci realizacyjnej. Scha
rakteryzowano dokładność tyczenia i aktualizowania sieci
realizacyjnej.

Zakład Geofizycznych Problemów Geodezji
1. Zagadnienie rozkładu względnych odchyleń pionu
w Polsce — dr inż. Jerzy Bokun i inni, ss. 15, rys. 7,
tab. 4 (praca opublikowana).
Przedstawiono teoretyczną stronę zagadnienia, zastoso
wanie w praktyce, opracowania mapowe oraz możliwości
wykorzystania względnych odchyleń pionu dla celów
praktycznych w geodezji. W pracy zamieszczono przykła
dy wyznaczeń składowych ζ i η z materiałów grawime
trycznych.
2. Metoda wyznaczenia i obliczenia wartości średnich
anomalii Faye’a i Bouguere’a w Polsce — dr inż. Jerzy
Bokun, mgr inż. Maria Majewska, mgr inż. Maria Jędrze
jewska, ss. 14, rys. 3. .
Omówiono sposób przeprowadzenia wyznaczeń i obli
czeń średnich wartości anomalii Faye’a i Bougure’a we
dług oryginalnej metody autorów. Metoda ta pozwoliła
wykorzystać istniejące materiały
grawimetryczne oraz,
przez wprowadzenie odpowiednich poprawek i redukcji,
wyznaczyć wartości średnich anomalii. Podano zastosowa
ne wzory, przykłady tablic obliczeniowych i szkiców po
mocniczych.
3. Geodezyjne opracowanie mapy współczesnych piono
wych ruchów powierzchni skorupy ziemskiej na obszarze
Polski, jako materiał do opracowania mapy tych ruchów
dla obszaru Europy wschodniej — dr inż. Tadeusz Wy
rzykowski, mgr inż. Teresa Baranowska, Zofia Stelmaszuk,
cz. I — ss. 41, rys. 7, tab. 6, cz. Il — 2 mapy, cz. III —
ss. 4 + 120, cz. IV — ss. 5 + 50 (maszynopis).
W opracowaniu zastosowano metodę porównań wyso
kości wspólnych punktów dwu sieci, pomierzonych w od
ległych od siebie interwałach czasu. Omówiono wykorzy
stane materiały oraz scharakteryzowano je pod względem
dokładności. Opisano sposób wyznaczania prędkości współ
czesnych pionowych ruchów skorupy ziemskiej. Wykona
no mapę izclinii prędkości pionowych ruchów powierzchni
skorupy ziemskiej na obszarze Polski. Opracowano kata
log prędkości ruchów punktów niwelacyjnych i katalog
zawierający charakterystykę dokładności pomiarów linii
niwelacyjnych wykorzystanych do wyznaczenia prędkości
ruchów skorupy ziemskiej na obszarze Polski.

Zakład Kartografii
1. Badania nad zastosowaniem metody sitodruku do
druku map Wielkoskalowych — mgr inż. Liliana Poteralska, mgr inż. Barbara Stolarczyk, mgr inż. Barbara Sakławska, ss. 75 +-9 (sprawozdania), rys. 33, bibliogr. poz. 8.
Praca zawiera szczegółowy opis techniki sitodruku
z uwzględnieniem technologii druku wielobarwnych kres
kowych map Wielkoskalowych przy zastosowaniu techniki
sitodruku. Omówiono: urządzenie pracowni sitodrukowej,
sporządzenie formy drukowej, druk odbitek oraz koszty
związane z otrzymywaniem odbitek sitodrukowych map.
2. Opracowanie projektu znaków umownych dla mapy
zasadniczej (1 : 1000 i 1 : 2000) w dostosowaniu do metody
Warstworytowniczej z uwzględnieniem możliwości powię
kszeń i pomniejszeń — dr inż. Jan Ciesielski, dr inż. Kry
styna Podlacha, Henryka Sypniewska, ss. 20, tabl. 34 (ma
szynopis).
Opracowanie obejmuje 34 tablice zawierające znaki
umowne dla mapy zasadniczej w skali 1 :500, 1 : 1000
i 1 :2000. Konstrukcja znaków została dostosowana do me
tody Warstworytowniczej, co wyraża się w uproszczeniu
rysunku niektórych znaków. Grubość minimalnych zna
ków została tak dobrana, aby nie była mniejsza niż 0,1
mm dla map w skali 1:2000. Opracowane znaki umożli
wiają dwukrotne powiększenie i pomniejszenie. W pro
jekcie przyjęto skalę 1 :1000 jako wyjściową do powię
kszeń i pomniejszeń.
3. Badania nad wykorzystaniem Iotointerpretacji przy
opracowywaniu rzeźby terenów płaskich — mgr Urszula
Karaszewska, ss. 21, tabl. 2, bibliogr. poz. 44.
Praca zawiera badania kameralne form rzeźby terenów
płaskich na odbitkach stykowych zdjęć lotniczych w skali
1 : 5000 oraz badania terenowe form rzeźby terenów płas
kich na zdjęciach lotniczych w skali 1 :2000. Badania obej
mują prace nad uczytelnianiem topograficznym rzeźby te
renu, kartowaniem geomorfologicznym, kartowaniem geo
dezyjnym z uwzględnieniem gleb i niektórych elementów
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szaty roślinnej. Podano wnioski dotyczące tonacji i struk
tury obrazu topograficznego zdjęć lotniczych dla poszcze
gólnych elementów rzeźby terenu.
Zakład Pomiarów Podstawowych

1. Badanie parametrów technicznych przenośnej stacji
magnetycznej MWS — mgr inż. Andrzej Uhrynowski, mgr
inż. Andrzej Żółtowski, ss. 7, tabl. 1 (maszynopis).
Omówienie badań przeprowadzonych na terenie Obser
watorium Geofizycznego w Bielsku i na punkcie pomiaro
wym w Grybowie z zastosowaniem radzieckiej stacji ma
gnetycznej (polowej) MWS. W wyniku badań podano ocenę
przydatności przyrządu i wskazówki odnośnie do właściwej
metody obsługi. Opracowanie zawiera uwagi o charakterze
konstrukcyjnym.
2. Opracowanie zasad optymalnego wdrażania dalmierzy
elektromagnetycznych do różnych prac geodezyjnych —
mgr inż. Wojciech Krzemiński, mgr inż. Zofia Majdanowa i inni, ss. 55 (praca częściowo opublikowana).
Opracowanie zawiera badanie polskich dalmierzy elek
tromagnetycznych. Podano przydatność dalmierzy do
poszczególnych typów triangulacji w zależności od błędów
standardowych. Opracowano instrukcję obsługi dalmierza
świetlnego EOD-I oraz instrukcję pomiarów odległości
dalmierzami elektromagnetycznymi. Wykonano analizę
konkretnej sieci miejskiej pomierzonej zarówno metodą
klasyczną jak i tzw. metodą „poligonotriangulacji” i opra
cowano warunki techniczne zakładania osnów miejskich
tą metodą.
3. Badania nad ustaleniem kierunku ulepszenia kon
strukcji dalmierzy elektromagnetycznych — mgr inż. Zo
fia Majdanowa i inni, ss. 106 (praca częściowo opubliko
wana).
Praca zawiera badania prototypu dalmierza radiowego
Telemetr RG-IO oraz badanie dalmierza świetlnego ,,Kristał”. Opracowano założenia teoretyczne i projektowe bu
dowy dalmierza mikrofalowego, wykonującego pomiar na
fali nośnej. Wykonano analizę fazomierza o zerowej meto
dzie odczytu przesunięcia fazy oraz analizę zjawisk za
chodzących w Idistronie refleksowym w czasie modulacji
napięcia o częstotliwości radiowej.
Zakład Rachunku Wyrównawczego i Obliczeń Geodezyjnych

1. System MAPA 1; cz. 1 opis języka, cz. 2 opis pro
gramu — dr h. inż. Jerzy Gażdzicki, mgr inż. Witold Gedymin, cz. 1 — ss. 28, rys. 22, tabl. 29, bibliogr. poz. 3,
cz. 2 — ss. 40, rys. 1, tabl. 27 (praca opublikowana).
Opracowanie systemu MAPA 1 dla maszyny GEO-2
z przeznaczeniem do obliczeń różnorodnych zadań z za
kresu geodezji inżynieryjnej. W języku MAPA 1 zapi
suje się treść rozwiązywanego zadania w postaci ciągu
łatwych do zapamiętania instrukcji, których realizacją
zajmuje się program MAPA 1 sterujący działaniem ma
szyny GEO-2.
2. Systemy programów maszyny GEO-2 — dr h. inż.
J. Gażdzicki i inni, ss. 460, rys., tabl. (praca opublikowana
w 10 zeszytach).
Opracowanie obejmuje 5 systemów programów PP, PGl,
PG2, PG3 i PG4, stanowiących podstawowe wyposażenie
maszyny GEO-2. Systemy te umożliwiają między innymi
wyrównywanie sieci poligonowych i triangulacyjnych, wy
konywanie transformacji i obliczeń z zakresu pomiarów
szczegółowych.

Pracownia Ekonomii i Organizacji Pracy
1. Zagadnienie ekonomiki produkcji geodezyjnej — mgr
inż. Jerzy Najdyhor, mgr Henryk Wieczorek, mgr Janusz
Eliszewski, ss. 176, tab. 26, tabl. 3 (maszynopis). Praca wy
konana na zlecenie IGiK.
Przedstawiono charakterystykę prac geodezyjnych, wy
konywanych przez jednostki geodezyjne GUGiK i inne
resorty. Opisano stan organizacji pracy geodezyjnej i kar
tograficznej. Omówiono systemy płac i dwa systemy nad
zoru nad jakością i terminowością. Dokonano próby w za
kresie wskazania zasad gospodarowania siłami wytwór
czymi.

UKD 061.3:528:711.163

HOPFER A. — 32nd Scientific-Technical Conference —
Land Remembrement. Przegląd Geodezyjny No 3/1970.
The author gives a report of the 32nd Conference connected
with land remembrement in Poland. About 300 experts took
part in the conference. They passed several resolutions
concerning planning, organization and technics of remembrement.

UKD 528.711.163(438.16)
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GÓRAL P., NALEPA A., CHUDZ1KIEWICZ K.. STAWOWSKI J. — Remembrement of Land in the Region of
Zulawy. — Przegląd Geodezyjny No 3/1970.
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The authors describe the characteristics of the Żuławy region
and their influence on the remembrement and exchange of
land. They discuss the economic and planning
basis of
remembrement projects with examples concerning the Żuławy
region.
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MILEWSKI J. — Lasers and Photodiods — New Soucres
of Light Used in Light. Distance Meters. — Przegląd
Geodezyjny No 11/1969.
The author discusses the physical basis of new soucres of
radiation used in light distance meters. It is probable that in
the nearest future
new sources of light called Iasehrs and
Pliotodiods will be
used in the construction of light distance
meters. The first meters of this type are: the Soviet GD 314
constructed in 1965,
the Svedish Geodimeter, model 8 of 1968
and the Swiss Distomat, Di 10.
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UKD 52S.482
JABŁONSKI WL., POWROZNIK T. — Geodetic Research
Deformation of a Cylindric Container Full of Liquid. —
Przegląd Geodezyjny No 3/1970.
The authors discuss the possibilities of deformation of a cyIindric
steel container full of liquid, 12 metres high, 10 metres diameter.
Measurements of 8 horizontal sections of the container have
shown that the maximum deformation does not exceed 12 mm.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. — o terenach budo
wlanych na terenach wsi (jednolity tekst ogłoszony w Dz.
U. nr 27 z 1969 r., poz. 216).
Budownictwo mieszkaniowe, zagrodowe i gospodarcze
oraz budownictwo usługowe i administracyjne na obsza
rach wsi, może być realizowane na wyłącznie na ten
cel wyznaczonych terenach, zwanych „terenami budowlany
mi” (art. 1).
Tereny budowlane określają plany zagospodarowania
przestrzennego, których projekty opracowują właściwe do
spraw planowania przestrzennego organa prezydiów po
wiatowych rad narodowych, w porozumieniu z właściwym
do spraw rolnych organem prezydium lub z właściwym
urzędem górniczym (obszary górnicze). Tereny budowlane
mogą być wyznaczane dla poszczególnych wsi lub wspólne
dla obszarów kilku przyległych wsi (art. 2 i 3).
Projekty wyznaczania terenów budowlanych będą pro
wizorycznie wyznaczane na gruncie i wykładane do wglą
du w siedzibie gromadzkiej rady narodowej na przeciąg
21 dni.
Grunty budowlane stanowiące własność osób fizycznych
oraz osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki
uspołecznionej, będą stopniowo przejmowane na własność
państwa za odszkodowaniem (art. 8—10).
Dla terenów budowlanych przejętych przez państwo, pre
zydium powiatowej rady narodowej będzie dokonywać po
działu geodezyjnego tego terenu, przy czym dla każdej
działki budowlanej będą zakładane księgi wieczyste.
Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 15 Iipca 1969 r. —
w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych re
montów jednostek państwowych (Mon. Pol. ∣nr 32 z 1969 r.,
poz. 237).

Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac
z dnia 15 Iipca 1969 r. — w sprawie zasad uznawania wy
padków w drodze z domu do pracy i z pracy do domu,
podlegających umowom ubezpieczenia (Mon. Pol. nr 34
z 1969 r., poz. 258).
Za dom uważa się miejsce, w którym pracownik jest
zameldowany na pobyt stały lub czasowy. W szczególnych
okolicznościach może to być aktualne miejsce czasowego
pobytu pracownika. Będzie to na przykład kwatera geo
dety dokonującego prac terenowych długookresowych. W
§ 4 tego zarządzenia określone są okoliczności inne aniże
li wypadki, którym uległ pracownik w drodze ze zwykłe
go miejsca pracy.

Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia
15 Iipca 1969 r. — w sprawie prowadzenia rejestru obsza
rów górniczych oraz wydawania zaświadczeń, wyciągów
i odpisów z tego rejestru (Mon. Pel. nr 34 z 1969 r., poz. 259)
Do każdego tomu księgi rejestrowej obszaru górniczego
zakłada się oddzielną teczkę ze zbiorem dokumentów. Do
zbioru dokumentów włączana będzie mapa utworzonego
obszaru górniczego (§ 6). Mapa przeglądowa obszarów gór
niczych w skali 1 : ICO 000, sporządzona zostanie w ukła
dzie ,,Eorowa Góra”. Poszczególne sekcje map sytuacyj
nych powinny przedstawiać usytuowanie granic wpisanych
do rejestru obszarów górniczych, odpowiednimi kolorami
dla kadźej kopaliny (patrz Dz. U. nr 19 z 1962 r., poz. 80),
według normy PN/G-09004 — Mapy górnicze. Mapy będą
sporządzane odpowiednio do przepisów dotyczących spo
rządzania map górniczych (§ 7).
BN-69/0428-03 — Miernictwo górnicze. Wyznaczanie
i utrwalanie charakterystycznych punktów oraz osi szy
bów, wież szybowych i urządzeń wyciągowych (Mon. Pol.
nr 40 z 1969 r., poz. 334. Lp wykazu 21).
Norma branżowa czynnościowa BN-69/0428-03 została
ustanowiona 15 maja 1969 r. i obowiązuje od 1 stycznia
1970 r.

Pn-69 N-99315 — Sprzęt geodezyjny. Stalowe przymiary
wstęgowe. Ruletki (Mon. Pol. nr 39 z 1969 r., ∣poz. 328 Lp
wykazu 62).
Polska Norma 69/N-99315 została ustanowiona 9 czerw
ca 1969 r. i obowiązuje od 1 stycznia 1970 r. Norma za
stępuje normę PN-59/N-99315, ustanowioną 1 Iipca 1959 r.
Zebrał i ułożył: Mgr inż. W. Barański
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SPRAWOZDANIE GŁÓWNEJ KOMISJI SAMOPOMOCY
KOLEŻEŃSKIEJ
za m. styczeń 1970 r.
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
Wpływy ze składek
wyniosły
θɪ ɑɜ- zł.—
Wypłacono dwie zapomogi
pośmiertne na sumę
18 000 zł.—
W wymienionym okresie sprawoz
dawczym zmarli następujący koledzy:
Zdzisław Klimowicz lat 63 z Oddziału
SGP w Rzeszowie, zmarły 7 grudnia

Mgr inż. Władysław Barański —
MAŁE VADEMECUM przepisów dla
geodety. Wydanie trzecie, ponownie
opracowane według stanu prawnego
na dzień 31 maja 1969 r. Warszawa
1969 — Stowarzyszenie Geodetów Pol
skich.

Staraniem Stowarzyszenia Geodetów
Polskich wydane zostało III wydanie
„Małego Vademécum” przepisów dla
geodety, ponownie opracowane i uzu
pełnione według stanu prawnego na
dzień 31 maja 1969 r. przez mgr inż.
Władysława Barańskiego.
III wydanie „Małego Vademécum”,
jak i wydania poprzednie, jest indek
sem tych przepisów prawa, których
znajomość jest geodetom niezbędna
przy wykonywaniu czynności zawodo
wych, zwłaszcza w uspołecznionych za
kładach pracy, które pracują na peł
nym rozrachunku gospodarczym.

III wydanie „Vademécum”, opraco
wane ponownie, ma około 200 przepi
sów więcej niż wydanie poprzednie i
zostało opracowane bardziej szczegó
łowo, zawiera bowiem hasła Dozwala
jące łatwo i szybko odnaleźć każdy
z poszczególnych szukanych a znaj
dujących się w „Vademécum” aktów
normatywnych.

III wydanie zawiera w części:

I — indeks przepisów wraz ze sko
rowidzem i wykazem skrótów,
II — wybrane teksty podstawowych
przepisów prawa geodezyjnego.

W tekstach przepisów prawa geode
zyjnego została wprowadzona nowa,
aktualna terminologia.
Ponadto do
poszczególnych przepisów, które utra
ciły moc obowiązującą lub aktualne
znaczenie, poczynione zostały odpo
wiednio uwagi lub informacje o za
szłych zmianach.

1969 r. (zawiadomienie nr 805); Cze
sław Tujko lat 65 z Odziału SGP w
Warszawie, zmarły 7 stycznia 1970 r.
(zawiadomienie nr 806).
KASA ZAPOMOGOWA

Wypłacono 2 zapomogi bezzwrotne
na sumę 4000 złotych kolegom z War
szawy.

VI Sympozjum dla naczelnych (głów
nych) inżynierów przedsiębiorstw i biur
geodezyjnych
W dniach 26 i 27 lutego 1970 roku
odbyło się, zorganizowane przez Za
rząd Główny Stowarzyszenia Georetów Polskich — poprzez Główną Ko
misję Szkolenia VI Sympozjum prze
znaczone dla naczelnych (głównych)
inżynierów przedsiębiorstw i biur geo
dezyjnych. Dla uzyskania potrzebnej
komunikatywności wykładowców ze
słuchaczami i umożliwienia wypowie
dzi dyskusyjnych zebranych, liczba
uczestników została ograniczana do
1 osoby z każdego przedsiębiorstwa
(biura). Należy zaznaczyć, że sympo
zja te cieszą się wielkim zaintereso
waniem i gromadzą
zawsze wiele
uczestników.
Program VÏ Sympozjum był nastę
pujący:
— Wykorzystanie fotogrametrii jednoobrazowej dla celów wyznaczenia
przemieszczeń — dr inż. Irmina Laudyn.
— Scalanie gruntów we Francji —
mgr inż. Marian Szymański.
— Wyznaczenie empiryczne średnie
go błędu pomiaru kąta poligonowego
— doc. dr Zdzisław Adamczewski
i dr inż. Kazimierz Sawicki.
— Niektóre problemy dalmierzy jednoobrazowych — dr inż. Jerzy Ząbek.
— Urządzenie do prowadzenia pun
ktu po dozwolonej linii krzywej — za
stosowanie w geodezji — mgr inż.
Karol Szeliga.
— Aktualne problemy
zastosowań
dalmierzy elektromagnetycznych w
geodezji — mgr inż. Wojciech Krze
miński.
— Socjologiczne problemy wprowa
dzania postępu technicznego — dr inż.
Jan Hoser.
— Prace geodezyjne w Sudanie —
mgr inż. Andrzej Kryński. Obrady VI
Sympozjum odbywały się w Warsza
wie, w gmachu NOT.
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zyjnego:

— z roku 1954 — nr 11,
— z roku 1955 — nr 10,
— z roku 1959 — nr 2,
— z roku 1969 — nr 10.
Brak mu jest natomiast następują
cych zeszytów PG:
— z roku 1959 — nr 1,
— z roku 1965 — nr 11.
• Kolega Henryk Kraśnicki (Mońki,
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—
—
—
9, 10
—
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—
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Z roku 1960 — numery: 1, 2, 3, 4,
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— z roku 1946 — numery: 2 i 3,
— z roku 1952 — nr 1,
— z roku 1953 — nr 4,
— z roku 1958 — nr 7.
Przy czym „Kącik Bibliofilów” mógł
przesłać kol. Kraśnickiemu tylko ze
szyt nr 7 z 1958 r. Poszukiwanych
przez kol. Kraśnickiego z pozostałych
lat — brak.

• Delegatura GUGiK w Zielonej
Górze — otrzymała od „Kącika” bra
kujące zeszyty z lat:
— 1950 — nr 12,
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Brak jest delegaturze natomiast jesz
cze zeszytów nr:

— 1 i 5 — z 1945 r.
9, 10, 11 i 12 — z 1951 r.5
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UKD 92 Banachiewicz

Nr 4

t.

— Uczony — Nauczyciel — Autor — Wydawca — Czło
wiek. — Przegląd Geodezyjny nr 4 1970.

149

Autor przedstawia działalność naukową Tadeusza Banachiewicza
— astronoma i geodety polskiego, twórcy rachunku krakowia
nowego. Omawia również Jego działalność dydaktyczną i dłu
goletnią działalność wydawniczą przy wydawaniu „Acta Astro
nomica”, którego to pisma był Banachiewicz założycielem. Podaje również życiorys wielkiego uczonego.

152
156

158

UKD 528.063:512.181
HAUSBRANDT S., Gazdzicki J. — Znaczenie rachun
ku krakowianowego dla obliczeń geodezyjnych w Polsce.
— Przegląd Geodezyjny nr 4/1970.

161
164
166

167

172
175

■=

Autorzy omawiają znaczenie rachunku krakowianowego dla obli
czeń geodezyjnych w Polsce. Wykazują oni zalety krakowianów
w technice rachunku arytmometrycznego oraz zalety natury
przejściowej, ujawniające się szczególnie wyraźnie w zakresie
rachunku wyrównawczego.

UKD 528.414:622(21)

SkindeROWICZ Br. —- Zakładanie i pomiar osnów geode
zyjnych na obszarach górniczych. — Przegląd Geodezyjny
nr 4/1970.—
Dotychczasowe przepisy zawarte w instrukcjach pomiarowych me
przewidują odrębnych zasad i odmiennych metod pomiarowych na
terenach czynnej eksploatacji górniczej. Autor przeprowadza ana;
lizę czynników wpływających na wielkość i prędkość obmzen
i przesunięć poziomych punktów na tych terenach. Dochodzi przy
tym do wniosku, że dla terenów czynnej eksploatacji górniczej
niezbędne są odmienne przepisy niż istniejące dotychczas.

UKD 528.414.0089.3

KUCKIEWICZ w. — Sposoby oceny dokładności poligonizacji na podstawie odchyłek kątowych i liniowych w cią
gach. — Przegląd Geodezyjny nr 4/1970.—
Autor dowodzi, że wnioskowanie o dokładności poligonizacji na
podstawie odchyłek w poszczególnych ciągach poligonowych jest
zawodne i niepewne. W oparciu o analizy przeprowadzone dla
dwóch sieci poligonowych, liczących 18 i 56 ciągów, autor przed
stawia metodę oceny dokładności nie poszczególnych ciągów, lecz
całych sieci poligonowych.

UKD 528.3
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NEY B., TATARCZYK J. — Aktualna problematyka sieci
kontynentalnych (Sprawozdanie z Międzynarodowego Sym
pozjum w Sofii). — Przegląd Geodezyjny nr 4/1970.—
Autorzy omawiają przebieg i wyniki Międzynarodowego Sympozjum
w sprawie sieci kontynentalnych. Przedstawiają niektóre zagadnie
nia analizy problemów geodezji geometrycznej, wykaz przygotowa
nych na tę sesję referatów oraz tekst przyjętych rezolucji.

UKD 528.48:625.78

,SOŁTYS Μ. — Wyniki badań doświadczalnych Iokalizatora
1 ' typu LR-1. — Przegląd Geodezyjny nr 4/1970.—
Autor przeprowadził badania Iokalizatora typu LR-1, przeznaczo
nego do wykrywania tras przewodów podziemnych oraz ustalania
ich głębokości. Przeciętny średni błąd Iokalizatora wynosi: przy
Wyznaczeniu sytuacji przewodów ±10 cm, a przy ustalaniu głębo
kości ±22 cm. Lokalizator typu LR-I odznacza się stosunkowo ma
łym ciężarem (nadajnik 3,5 kg, odbiornik 1 kg).
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UKD 631.11.711.437
POGODZIŃSKI Z. — Wielkość działki zagrodowej w świetle
badań statystycznych na przykładzie wsi z ośmiu gromad
w województwach wrocławskim i zielonogórskim. — Prze
gląd Geodezyjny nr 4/1970.—
Autor przeprowadził badania co do optymalnej wielkości dział
ki zagrodowej w ośmiu gromadach województwa wrocławskiego
i zielonogórskiego. W wyniku badań autor ustalił, że wielkość
działki zagrodowej rośnie wraz ze wzrostem powierzchni gospodar
stwa według wzoru y=0,0884 +0,0086 x, gdzie y — wielkość działki
zagrodowej w ha, zaś x — wielkość gospodarstwa w ha.

yιZξK 92 EAHAXEBMxJ T.

BMTKOBCKM Μ.: Tafflsyni BauaxeBMH — 1882—1954 — yπcHbiM — yH∏τejib — aBTop — H3fflaτejib — Hejιoβeκ.
Przegląd Geodezyjny 1970, nr 4
Abtop oπncbiBaeτ Hay∏Hyκ> fleπτejibH0CTb Taflayma BaHaxeBnna —
πojibckoγo
acτpoHθMa μ reofle3iιcτa, co3flaτejιa κpaκoB∏HθBθro

IicxUiCJieHiiH. OπncbiBaeτ τo>κe ero flHflaκτnnecκyκ> n flθJirojιeτHκ>ιo
M3flaτejibcκyκ> fleaτejibHθCTb πpn peflaκτnpθBaHj∏ι >κypHajιa ,,Acta
Astronomica”, κoτoporo ochoboπojiojkhmkom 6biJi BaHaxeBiin. ∏pnBOAMTCH τojκe 6πorpaφιiH Bejιπκoro yneHoro.

y⅛K 528.063:512.181

XAyCBPAHJI1T C., ΓA3A3ME(KM E.: 3ιιaHeιιιιe κpaκoB∏HθBOΓO MCHMCJieHMil fflJIH Γeθffle3JIHeCKMX BbIHMCJieHMM B ∏0JIbUie.
Przegląd Geodezyjny 1970, nr 4
ABTopbi paccyjκflaκ)τ o 3naneH∏π κpaκoBHHθBoro McnMCJieHMH ajih
τeofle3Mnecκπx BbinMCJieHJrii b ∏ojibme. Ohm flθκa3biBaκ>τ aoctomhCTBa κpaκθB∏HθB b τexHMκe apiiφMθMeτpπnecκMX BbinMCJieHMM m mx
πepexoflHbie πpeιiMym,ecτBa npoHBJinioiUMecH ocoδeHHo neτκo b 06jιacτM ypaBHMτejibHbix BbinncjieHMM.

y^K 528.414:622(21)
CKMHAEPOBnH B.: ∏poκjιafflκa π imiepeiiMC reofle3MHecKMX ceτeii na τeppMτopnπx ropHbix Bbipaδoτoκ.
Przegląd Geodezyjny 1970, nr 4
CyiuecTByjouiIie no eux nop πonojκeHiiH 3aκnι0HeHHbie b τexH∏Hecκιιx MHcτpyκ∏ιιax He npeayCMaτpnBaJθτ OTjiejibiibix ochob μ
MeτonoB M3MepeHuM Ha τeppιιτopιiHX JieiicTByioinnx ropHbix Bbipa6oτoκ. Abtop COBepiuaeT aHanιi3 φaκτopθB Bjihhjouiiix Ha BeniiHiiHy π CKopoCrb OcenaHiiii π ropH3θHτajibHbix πepeflBiiJκeHirii τoueκ
Ha 3ΤΗΧ TeppiiTopirJix. Oh npiixoflHT κ 3aκjuθHeHuιo, ητο flJiH τepPMTopiIii JieitCTByiouinx ropιibix Bbipaδoτoκ ιιeo6xonιiMθ ycτaH0BMTb OTflejibHbie οτ CyuiecTByiouiMX HHCτpyκιι∏n.

y,Π,K 528.414.089.3
KyiJKEBMxI B.: Cnocoobi 0Rejικn tohhoctii πojimγohomctPMM na OCHOBanMH yrjioBbix μ JiMiieMHbix HeβH3oκ b XOfflax.
Przegląd Geodezyjny 1970, nr 4
Abtop noκa3biBaeτ, ητο 3aκjuoHejιιιe ο tohhoctm πojnιroHθMeτpιιu
Ha OCHOBaHlIM HeBH30K B OTflejIbHbIX XOflaX — HeHaflejKHOe II COMHMTeJibIioe. Oniipaacb Ha ananH3 BByx ∏ojιuroHHbix ceτeii c 18 π
56 xoflaκuι, aBτop πpefl,naraeτ Meτθfl oueHκιι tohhoctm He OTflejibHbix xoflθB, a Iiejibix πojιιιroHHbix ceτeii

y^K 528.3

H3M B., TATAPHMK Μ.: Aκτyajib∏au πpo6jιertιaτπκa kohTMiieHTajIbHbix ceτeii (Aoκjιaffl c MeiKfflyHapofflHoro cmmπo3ityMa B Coφnιι).
Przegląd Geodezyjny 1970, nr 4
Abtopbi coo6maιoτ o Xone u pe3yabτaτax MeiKflyHapoflHoro CMM∏03nyκιa no Bonpocy κonτιiHeHτajibHbix ceτeii. IIpeflCTaBaeHbi HeKOTopuie πpo6neMBi anaanɜa bo∏pocob reθMeτpιiHecκoii reofle3nιι,
enneoK HonrOTOBneHiibix κ 3τoii cecmi noκnanoB M τeκcτ ∏phhhTbix pe3onιou∏M.

y«K 528.48:625.78
Cojitbic μ.: Pe3yjibτaτbi nccjιefflθBaH∏M jιoκajι∏3aτopa τ∏πa LR-1.
Przegląd Geodezyjny 1970, nr 4
Abtop COBepuiMa IjccaeflOBaHHH noκan∏3aτ0pa τππa LR-I πpe,τ
Ha3HaneHHoro Jiria OnpefleaeHiia τpacc πo∏3eMHfaix προβοαοβ m
ray6iiHbi mx 3aa0>κeHMH. CpeflHHa 0uπι6κa aoκaa∏3aτopa paBiia:
πpιι OnpefleneHiIit MecτoπonojκeHiiH προβοαοβ ± 10 cm, npn onpeAeaeHMM mx ray6ιiHbi ± 22 cm. JI0κaan3aτ0p 0τn1iHaeτcH othocmτenbHθ MaabiM bθcom (flaτH∣ικ 3,5 κr, πpneMiiMκ 1 κr).

y^K 631.11:711.437

ΠOΓOA3MHCKM 3.: BeJiMHMHa πpιιycaffle6Horo yπacτκa na
OCHOBaHIiII cτaτMcτιiHecκnx MCCJiefflonanMM b fflepeninix boCbMIt TPOMaffl BO BpoiIJiaBCKOM H 3βJ∣eHOΓθpCKOM BOeBOfflCTBax.
Przegląd Geodezyjny 1970, nr 4
Abtop COBepiuiin πccaeaoBaH∏a oτιιocnτeabHo oπτ∏MaabHθu BeHiIHiiHbI TipitycaneñHOro yπacτκa b bocbmm rpoMa∏ax bo BpoiinaBCkom π 3eneH0r0pcκ0M BoeBOACTBax. B pe3yabτaτe MCCneflOBaHiiii
aBτop ycτaH0Bitn, hto BennHMiia npnycafleSHoro yπacτκa B03pacτaeτ no Mepe pocτa nnouiaan X03HiιcτBa, no φopMyae: y = 0,0384
+ 0,0086 X, rae y — BeniiHiiHa npitycane6Horo yπacτκa b ra. x —
BeaiiHHHa xo3HiicτBa.
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I

Historia nie zna człowieka, którego myśli i czyny wy
warłyby tak wielki wpływ na nurt rewolucyjnych przeobra
żeń, nie zna również idei, która w równej Ieninizmowi mie
rze kształtowałaby postępowe oblicze nauki i techniki.
Lenin był myślicielem bezkompromisowym, odważnym
i nie ustającym w poszukiwaniu prawdy. Swą twórczą do
ciekliwością ogarniał rozległe dziedziny wiedzy od ekonomii,
historii, socjologii i filo∞fii, aż po nauki techniczne. Byl
namiętnym badaczem, którego pasjonowały problemy życia
i walki mas ludowych. Był także w rozumowaniu człowie
kiem czynu. Nie zadowalały go ostrożne opisy rzeczywi
stości i badania cząstkowe, szukał zasadniczych linii rozwo
ju ludzkości, nauki i techniki.
W. I. Lenin zmarł 21 stycznia 1924 roku, w kwietniu na
tomiast 1970 roku będziemy obchodzić setną rocznicę jego
urodzin. Żył krótko, niespełna 54 lata. Cały zaś ogrom jego
wszechstronnej działalności na czele państwa radzieckiego
zawiera się w krótkim stosunkowo okresie, zaczynającym
się w listopadzie 1917 roku.
Byla to praca niezmordowana, obejmująca jednocześnie
swym zakresem niesłychanie szerokie pole działania — od
twórczości teoretyczno-filozoficznej po rozmaite szczegóły
praktycznych spraw organizacyjnych, gospodarczych, prawno-państwowych , wojskowych, technicznych i wychowaw
czych.
Z życiem ludu polskiego zetknął się Lenin bezpośrednio
w 1912 roku, ale problematyka polska nie była dlań obca
na długo przedtem. Na 10 lat przed swą bytnością w Kra
kowie zabierał Lenin głos w sprawach polskich i intereso
wał się nimi przy różnych okazjach. Stał przecież na czele
sił dążących do rewolucji społecznej, a na ziemiach pol
skich, wchodzących wówczas w skład Rosji, istniała rozwinięta klasa robotnicza i rozbudowany postępowy ruch
polityczny, co stawiało na porządku dnia zagadnienie sto
sunków między polskim i rosyjskim ruchem robotniczym.
Myśli i czyny Lenina wywarły rozstrzygający wpływ na
losy naszego narodu, współdecydując o dwóch najważniej
szych faktach naszej współczesnej historii: odzyskaniu nie
podległości po prawie półtorawiekowej niewoli narodowej
oraz wyzwoleniu Polski z jarzma hitlerowskiej okupacji
i wejścia naszego narodu na drogę budowy socjalizmu.
Przebywając w Polsce od czerwca 1912 roku do sierpnia
1914 roku w Krakowie i na Podhalu, stykając się bezpo
średnio z życiem naszego narodu, Lenin bliski był sprawom

wyzwolenia narodowego Polski, był przyjacielem i doradcą
polskiego ruchu robotniczego, który właśnie w jego czasach
rozwijał się szczególnie dynamicznie.
Lenin dawał niejednokrotnie wyraz głębokiej sympatii dla
tych dążeń, dla ofiarności i hartu polskiej kląsy robotni
czej, z największą życzliwością odnosząc się do jej zmagań
o narodowe i społeczne wyzwolenie.
Pamięć Lenina jest żywa w świadomości naszego naro
du, a miejsca związane z jego pobytem na ziemiach pol
skich otaczamy głęboką czcią.
Prawie 3 tomy ze zbiorowego 35-tomowego wydania dzieł
Lenina wypełniają teksty napisane właśnie w Polsce. Po
chodzą one z okresu poprzedzającego wybuch I wojny świa
towej, kiedy Lenin, uwolniony dzięki pomocy polskich przy
jaciół z austriackiego aresztu, mógł wyjechać do neutralnej
Szwajcarii.
Te trzy tomy: 18, 19 i 20, przeglądane dzisiaj — to przede
wszystkim kronika powszedniej pracy dziennikarskiej Le
nina. Zasilał redakcje pism bolszewickich w Rosji ogromną
ilością materiałów, polemicznych notatek, krótkich komen
tarzy, informacji wydobytych z doniesień prasowych czy
statystyk i naświetlonych tak, aby czytelnik dostrzegał sens
klasowy i polityczny pokazanych faktów.
Są też w dorobku tego okresu prace obszerniejsze, o bar
dziej ogólnym znaczeniu, zwłaszcza dotyczące kwestii naro
dowej. Ale większość tekstów to niewielkie przyczynki do
toczących się przed bez mała sześciu dziesiątkami lat, ów
czesnych politycznych batalii. Trzeba dobrej znajomości
tych batalii, ze wszystkimi ich szczegółami taktycznymi
i personalnymi, aby móc wniknąć w sens wszystkich roz
sianych w tych tomach aluzji i polemicznych sztychów.
Ale kiedy Lenin sięga do uogólnień, wówczas tekst, pisany
z górą 55 lat temu, dźwięczy tonami żywymi dziś tak sa
mo jak wtedy.
Lenin zachęcał polski ruch robotniczy do wielkiej syntezy
zadań narodowego i społecznego wyzwolenia, która musiała
zdecydować o zwycięstwie socjalizmu na naszej ziemi
ojczystej.
Na trudnej drodze do triumfu idei Leninowskich w na
szym kraju szczególną rolę odegrał „Wielki Październik”.
W latach międzywojennych, gdy rodzima i obca reakcja
dążyła do przekształcenia naszego kraju w bastion anty
radzieckiego „kordonu sanitarnego”, polscy komuniści, sto
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jąc na czele lewicy rewolucyjnej, przeciwstawili tej zgubnej
dla niepodległości Polski polityce, klasową jedność ze
Związkiem Radzieckim i solidarność w walce przeciw groź
bie hitlerowskiej agresji.
W latach 11 wojny światowej idea sojuszu z Krajem Rad
nabrała decydującego znaczenia dla naszej egzystencji na
rodowej. Koncepcja polsko-radzieckiego braterstwa broni
w walce z najeźdźcą legła u podstaw programu Polskiej
Partii Robotniczej oraz skupionych wokół niej patriotycz
nych i demokratycznych sił narodu.
Związek Radziecki, wnosząc decydujący wkład do roz
gromienia najeźdźcy hitlerowskiego, udzielił potężnego po
parcia w walce narodu polskiego o wolność, o nieipodległe
państwo z granicami nad Odrą, Nysą Łużycką i Bałtykiem.
W powstałej dzięki wspólnemu zwycięstwu nad faszyzmem
korzystnej sytuacji, masy pracujące pod przewodem na
szej partii, w trudnej walce klasowej z reakcją, ustanowiły
w odrodzonej z ruin i zgliszcz ojczyźnie, socjalistyczny
ustrój społeczny. Niepodległe państwo ludowe, wcielając w
życie Leninowskie idee dyktatury proletariatu i socjalistycz
nej demokracji, stało się gwarantem wolności narodu i głów
nym narzędziem mas ludowych w dziele budowy nowego
życia.
*

Nas geodetów interesuje szczególnie sprawa naszego za
wodu — jak ona była rozumiana przez wielkiego człowieka
naszych czasów. Po wielkiej socjalistycznej rewolucji paź
dziernikowej wraz z tworzeniem poszczególnych rodzajów
wojsk Armii Czerwonej — nakazem Naczelnego Komisarza
Obrotny z 2 maja 1918 roku została utworzona wojskowa
służba topograficzna, której zadaniem było geodezyjno-toPograficzne zabezpieczenie działań bojowych.
Liczebność szeregów wojskowej służby topograficznej była
jednak bardzo skromna, natomiast znaczna liczba frontow,
na których prowadziła boje Armia Czerwona, w wielu wy
padkach nie była zabezpieczona w niezbędne materiały topo-geodezyjne. Stwarzało to konieczność przerzucania ofice
rów topografów z jednego odcinka frontu na drugi w celu
dokonania niezbędnych pomiarów, przeprowadzenia rozpo
znania i sporządzenia odpowiednich dokumentów topogra
ficznych. Ponadto Armia Czerowna nie posiadała własnych
zakładów kartograficznych, które mogłyby podjąć się dru
kowania przygotowanych przez Wojskową Służbę Topogra
ficzną map. Władza Radziecka widząc ciężką sytuację na
tym odcinku, w październiku 1918 r. przekazała Wojskowej
Służbie Topograficznej Armii Czerwonej niedawno upań
stwowione zakłady typolitograficzne w Moskwie, co znacz
nie przyśpieszyło druk map i umożliwiło zabezpieczenie
w nie młodej armii walczącej o byt nowo powstałego Kra
ju Rad.
W okresie od 1918 do 1921 roku Wojskowa Służba Topo
graficzna Armii Czerwonej wydała na jej użytek ponad
60 milionów arkuszy wszelkiego rodzaju map.
Niezależnie od armii zapotrzebowanie na podstawowe pra
ce geodezyjne, materiały topogeodezyjne i mapy zgłaszała
również gospodarka narodowa Związku Radzieckiego, po
wstająca z ruin i zgliszcz wojennych. Takim wymogom nie
mogła sprostać skąpa liczebnie Wojskowa Służba Topogra
ficzna.
Wiedział dobrze i znał tę sytuację Włodzimierz Iljicz Le
nin, który jeszcze przed zakończeniem wojny narodowej
podpisał dekret o utworzeniu Wyższego Urzędu Geodezyj
nego (2 marca 1919 roku). Genialna przezorność Lenina, głęboκie rozeznanie znaczenia i roli prac topograficznych oraz
korzyści wynikających z posiadania map topograficznych
dla obszaru całego kraju, zostały jasno, prosto i przeko
nująco przedstawione w dekrecie.
W dekrecie tym czytamy między innymi: „Dla zbadania
terytorium Kraju Rad pod względem topograficznym, w ce
lach pobudzenia i rozwoju sił produkcyjnych kraju tak pod
względem ekonomiczno-technicznym jak i finansowym, po
wołuje się Wyższy Urząd Geodezyjny przy Oddziale Nauko
wo-Technicznym Rady Najwyższej Gospodarki Narodowej”.
Dekret o powołaniu Wyższego Urzędu Geodezyjnego,
oprócz podania podstawowych zadań tej instytucji, wytyczał
również szczegółowe kierunki działania służby topogeodezyjnej tak w dobie obecnej, jak i w przyszłości.
Dekret podpisany przez Wlodzimerza Lenina nakładał na
Wyższy Urząd Geodezyjny następujące obowiązki:
— kierownictwo i wykonawstwo w skali ogólnonarodowej
podstawowych prac geodezyjnych,
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— wykonanie zdjęć topograficznych w podstawowych
skalach dla całego obszaru Kraju Rad,
— koordynację i kierownictwo wszelkich prac pomiaro
wych, mających na celu wykonanie i sporządzenie map
o znaczeniu ogólnopaństwowym, koniecznych dla zabezpie
czenia wszystkich potrzeb gospodarki narodowej,
— organizację prac kartograficznych, mających na celu
wydawanie map i planów dla potrzeb wszystkich resortów,
— organizację prac naukowych w zakresie geodezji, astro
nomii, optyki, kartografii, instrumentoznawstwa,
— organizację szkolenia fachowego w zakresie geodezji,
— zabezpieczenie wykonawstwa i szkolnictwa w niezbęd
ne instrumenty i sprzęt geodezyjny,
— zapewnienie właściwego magazynowania i składowania
materiałów typogeodezyjnych,
— uregulowanie współpracy w zakresie geodezji z wła
dzami geodezyjnymi innych państw oraz międzynarodowymi
organizacjami społecznymi,
— opracowanie ustawy o organizacji państwowej służby
geodezyjnej oraz instrukcji ustalających jednolitość metod
prowadzenia prac polowych i kameralnych.
Przedłożony projekt dekretu o założeniu Wyższego Urzę
du Geodezyjnego przy Oddziale Naukowo-Technicznym Naj
wyższej Rady Gospodarki Narodowej, po wnikliwej dyskusji
pośród zainteresowanych, a następnie po przejrzeniu go
przez Lenina, został zatwierdzony przez Radę Komisarzy
Ludowych. W ten sposób zagadnienie dotyczące ujednolice
nia prac topograficzno-geodezyjnych, zajmujące od dziesiąt
ków lat umysły licznych geodetów i topografów Rosji, zo
stało radykalnie rozwiązane przez Władzę Radziecką przy
bezpośrednim udziale Włodzimierza Lenina.
•

Wkrótce po wyzwoleniu części naszych ziem ojczystych
spod hitlerowskiego jarzma przez Armię Radziecką i wal
czące u jej boku Ludowe Wojsko Polskie, geodeci polscy,
mając za wzór dekret Włodzimierza Lenina o powołaniu
Wyższego Urzędu Geodezji przy Radzie Komisarzy Ludo
wych w ZSRR, rozpoczęli działalność mającą na celu uregu
lowanie geodezyjnych spraw zawodowych w PRL.
Powołana w tym celu 3-osobowa delegacja, w czasie wi
zyty 26 marca 1945 r. u ówczesnego premiera Edwarda
Osóbki-Morawskiego, przedstawiła najistotniejsze zadania
stojące przed zawodem geodety w związku z poczynaniami
Partii i Rządu przy odbudowie i rozwoju odrodzonego, wstę
pującego na drogę socjalizmu kraju. Podstawowymi postu
latami, przedstawionymi Premierowi były między innymi:
— sprawa dekretu o utworzeniu państwowej służby geo
dezyjnej,
— sprawa organizacji służby geodezyjnej na wszystkich
szczeblach hierarchii państwowej,
— sprawa zabezpieczenia na terenie kraju dorobku geo
dezji, składnic, zasobów mapowych i geodezyjnych, instru
mentów oraz zabezpieczenie sprzętu geodezyjnego, umożli
wiającego wykonanie prac związanych z odbudową znisz
czonych miast i wsi,
— sprawa szybkiego otwarcia średniego i wyższego szkol
nictwa geodezyjnego.
W dniu 30 marca 1945 roku Rada Ministrów Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej uchwaliła dekret o pomiarach kraju
i organizacji miernictwa. Przy Radzie Ministrów został
utworzony Główny Urząd Pomiarów Kraju, przemianowany
następnie na Centralny Urząd Geodezji i Kartografi i wresz
cie na obecnie działający Główny Urząd Geodezji i Kar
tografii.
Polskę Ludową i Związek Radziecki oraz geodetów pol
skich z geodetami radzieckimi łączy wspólnota ideologii
marksizmu-leninizmu. Naród polski, który od wieków mu
sía! stawiać czoło zaborczej ekspansji militaryzmu niemiec
kiego, w sojuszu ze Związkiem Radzieckim znajduje naj
skuteczniejszą gwarancję swego bezpieczeństwa, ze swojej
strony współtworząc niezwyciężony potencjał obronny Ukła
du Warszawskiego.
W oparciu o ten sojusz Polska Ludowa wywalczyła sobie
nowe miejsce i nową rolę w świecie. Dalszy wszechstronny
rozwój naszej przyjaźni tak w dziedzinie politycznej, nauko
wej jak i gospodarczej odpowiada najżywotniejszym inte
resom obu krajów i całego obozu socjalistycznego, bezpie
czeństwu Europy, światowego postępu i pokoju, jest też jed
nym z głównych założeń ideowych obchodów stulecia uro
dzin Wielkiego Lenina, twórcy państwa radzieckiego.
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UKD — 92. Banachiewicz T.

Prof, dr JÓZEF WITKOWSKI

Tadeusz Banachiewicz - uczony - nauczyciel
autor - wydawca - człowiek

Czas zaciera obrazy, przygaszą wspomnienia, zmniejsza
proporcje i wtłacza postacie tych, co od nas odeszli,
w mgliste Ilo dawnych minionych lat. Zwolna cienie roz
pływają się i zlewają, tworząc ogólny obraz odnośnej epoki.
Pozostają nazwiska, zarysy biograficzne, strzępy faktów.
Z tych często luźnych elementów, pióro historyka lub
Powiesciopisarza powołuje do życia cienie spoza Styksu.
Taka rekonstrukcja osobowości odbiega przeważnie znacz
nie od pierwowzorów. Proces wiernego odtworzenia moż
liwy jest tylko wówczas, gdy dotyczy osób, po których
pozostała bogata spuścizna duchowa. Homer, Euklides lub
stary Sokrates, żyją nadal wśród nas i żyć będą dopóki
myśl twórcza przebywać będzie na Ziemi.
Tadeusz Banachiewicz, zmarły przed 15 laty, należy
właśnie do tej plejady wielkich uczonych, których posta
cie w perspektywie czasu urastają do właściwych roz
miarów i na zawsze pozostaną w pamięci wdzięcznych
pokoleń.
Działalność naukowa

Jego działalność naukowa przerasta ramy jednej epoki
i nie mieści się w granicach pojedynczej dyscypliny.
Astronomia, matematyka, mechanika teoretyczna, geode
zja, geofizyka, fotogrametria, były polem jego głębokich
dociekań i wielkich osiągnięć.
Największe zasługi położył Banachiewicz bezsprzecznie
w dziedzinie teoretycznej i tam też leżały jego wczesne
zamiłowania. Już w 1906 r. przesłał on do Akademii Pa
ryskiej pracę dotyczącą rozszerzenia znanego twierdzenia
Lagrange’a o trzech ciałach. Praca ta została oceniona
bardzo przychylnie przez uczonych tej miary co Poincaré,
Moulton, Lovett. W innej rozprawie pt. „Über die Anwend
barkeit der Gylden-Brendelschen Störungstheorie auf die
Jupiternahen Planetoiden” znajdujemy głęboką analizę
teorii Gylden-Brendela, wykazującą jej iluzoryczność w
zastosowaniu do małych planetek w siąsiedztwie Jowisza.
Na podstawie wyprowadzonego przez siebie kryterium roz
bieżności Banachiewicz udowodnił, że szeregi Gyldena są
w ogóle rozbieżne dla planet typu Hilda (s∕s) i Thule (’/*).
Był to cios zadany teorii perturbacyjnej Gylden-Brendla
i opartym na niej licznym pracom ich uczniów i zwolen
ników. Niemniejsze były sukcesy Banachiewicza na polu
astronomii teoretycznej.
Kilka rozpraw w języku rosyjskim i francuskim doty
czy równania Gaussa: sin (z—q) = m sin4z, które odgrywa
podstawową rolę w wyznaczaniu elementów orbity elip
tycznej. W oparciu o wzór Hoene-Wrońskiego podał on
proste rozwiązanie tego równania za pomocą szybko zbież
nego szeregu i ułożył odpowiednie tablice upraszczające
rachunki. Tablice Banachiewicza weszły do znanych ta
blic Bauschinger-Stracke: Tafeln zur theoretischen Astro
nomie.
Banachiewicz poświęcił sporo uwagi wielokrotnym roz
wiązaniom w zagadnieniu wyznaczania orbity parabolicz
nej z 3 obserwacji. Legendre, Chalier, Vogel i inni mnie

mali, że udało się im wykazać jednoznaczność wyprowa
dzenia orbity z 3 obserwacji, a tym samym niemożność
istnienia potrójnego rozwiązania. Banachiewicz jednak
udowodnił, że istnieją potrójne rozwiązania przy pewnych
osobliwych warunkach, mianowicie dla komet widzialnych
w pobliżu Słońca, a także dla komet prawie stacjonar
nych — i to przy dowolnej elongacji. Błąd Legendre’a i in
nych polegał na tym, że opierali się oni w swych wywo
dach na równaniu Lamberta, które w wymienionych wa
runkach nie ma zastosowania. Był to wielki sukces pol
skiego astronoma szeroko omówiony w literaturze świa
towej.
Do prac powyższej kategorii należą badania nad do
kładnością orbity wyprowadzonej z 3 obserwacji. Jest to
pierwsza dotychczas znana sumaryczna charakterystyka
liczbowa dokładności takiej orbity i zarazem analiza pod
stawowego wzoru Lagrange’a: ρ = (k — 1): r’.
Do największych osiągnięć Banachiewicza na polu astro
nomii teoretycznej należy zmodyfikowanie i uproszczenie
metody Olbersa wyznaczania orbit parabolicznych oraz
przystosowanie jej do wymogów rachunku arytmometrycznego.
Reforma Banachiewicza sprowadza się tu do:
1) wprowadzenia elementów Wektorialnych na miejsce
dawniej używanych,
2) wyrugowanie kątów pomocniczych,
3) nadanie problemowi postaci arytmometrycznej w uję
ciu krakowianowym.
Podał on też dogodny graficzny sposób wyznaczania
wyjściowej wartości geocentrycznej odległości komety,
przez co znacznie uprościł wstępną fazę rachunków, uni
kając niepotrzebnych hipotez. Proces ten, oparty na po
równaniu cięciwy geometrycznej z cięciwą dynamiczną,
daje w praktyce bardzo dobre wyniki.
Metoda Banachiewicza wyznaczania orbity parabolicznej
spotkała się z powszechnym uznaniem i weszła do pod
ręczników astronomii teoretycznej pod nazwą metody
Olhersa-Banachiewicza.
Nowe metody, tak zwane: bezpośrednia i kwaternionowa, wprowadził Banachiewicz do problemu poprawiania
orbit, ujmując we wzory krakowianowe zawiłe zagadnie
nia występujących tu współczynników różniczkowych.
Pierwsza z tych metod oparta jest na rzutowaniu prze
mieszczenia Iieliocentrycznego na osie orbitalne, druga
natomiast — operuje rzutami na promień wodzący i dwa
kierunki prostopadle do niego. Obie metody wprowadzają
do rachunku uproszczenia przejrzystość i niezbędną kon
trolę i mają zastosowanie do orbit o dowolnym mimośrodzie. Przewyższają one dawne metody klasyczne, dzięki
czemu rozpowszechniły się wśród astronomów.
Niesposob tu wymienić liczne mniejsze prace Banachiewicza, szczególnie natury krytycznej. Te ostatnie ujaw
niają błędy popełnione przez współczesnych uczonych lub
ich poprzedników. Wymienimy dla przykładu znane naz
wiska, jak Stracke, Bauschinger, Wilkens, Puiseux, Jekhowski, którym Banachiewicz wytknął zasadnicze uchy
bienia.
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Na osobną wzmiankę zasługuje artykuł Banachiewicza ca, zaś momenty pozornego zetknięcia tarcz Księżyca
o pracy Puiseux nad libracją Księżyca. Praca Puiseux, i Słońca uzyskuje się na podstawie momentów powsta
owoc 20-letnich dociekań tego uczonego, wykazała nieocze wania i znikania tak zwanych „pereł Baily”, fotografowa
kiwanie wielką wartość Iibracji fizycznej Księżyca. Za nych specjalnym przyrządem pomysłu Banachiewicza —
równo autor, jak i szereg wybitnych jego kolegów nie Chronokinematografem. Momenty kontaktów uzyskane tą
mogli wyjaśnić zagadki. Banachiewicz w przeciągu nie metodą dają odległość między punktami oddalonymi o dzie
spełna godziny po otrzymaniu „Annales de TObservatoire siątki tysięcy kilometrów, z błędem ± 35 m.
de Paris”, t. 32, znalazł pomyłkę rachunkową (mylny znak
Banachiewicz zorganizował 3 polskie ekspedycje zespo
paralaksy Księżyca), popełnioną przez Puiseux.
lone na zaćmienie Słońca: Laponia 29.VI.1927, Stany Zjed
W tych pracach krytycznych Banachiewicz przejawił noczone Ameryki Północnej 30.VIII.1932 oraz Grecja,
wyjątkową umiejętność wykrywania cudzych błędów, przy Syberia, Japonia 19.VI.1936. Metoda Banachiewicza była
czym krytyka jego miała- zawsze charakter konstrukcyjny stosowana przez fińskich, szwedzkich, amerykańskich i an
— wytykając cudze błędy, wskazywał właściwe rozwiąza
gielskich geodetów.
nie lub drogę ku niemu.
Poza tym zainicjował i zorganizował on pomiary grawi
Wielkie osiągnięcia Banachiewicza stały się możliwe metryczne oraz ekspedycje niwelacyjne w Polsce. Wyniki
dzięki zastosowaniu wynalezionego przez niego rachunku
ścisłej niwelacji Kraków — Kielce przydały się przy za
krakowianowego, przez co uzyskano uproszczenie, przej
kładaniu Nowej Huty.
rzystość i najprostszą postać wzorów uwolnionych od ba
Wyświetlił on też pewne kwestie grawimetryczne, zwią
lastu logarytmicznego.
zane z eliptycznością równika ziemskiego, prostując mylne
Teoria krakowianów umożliwiła rozwiązanie szeregu
poglądy Bossolasco i Bonsdorffa.
problemów nie tylko w dziedzinie astronomii, ale również
Banachiewicz był w ciągu całego życia zamiłowanym
w geodezji, mechanice i matematyce.
Rachunek krakowianowy, aczkolwiek pokrewny macie rachmistrzem i potrafił spędzić całe tygodnie nad rachun
rzom Cayley’a, różni się od niego definicją podstawowych kami, szczególnie jeśli miały dać odpowiedź na prześla
dujące go pytania co do słuszności swoich założeń i wy
operacji, a także i całą rozbudowaną algebrą krakowiano
wą. Został on rozwinięty przez autora i jego szkołę wodów teoretycznych. Już w młodych latach ocenił zalety
(S. Hausbrandt, T. Kochmański, K. Kozieł i inni). Powstały rachunku maszynowego i propagował w Polsce liczenie za
nowe zastosowania i nowe działy: metoda najmniejszych pomocą „mózgu stalowego”; przewidywał on nadejście no
kwadratów, poligonometria sferyczna, metody interpola wej ery maszyn liczących, sprawniejszych i szybszych od
myśli ludzkiej. W swoim przemówieniu jubileuszowym,
cyjne, algebra jądrowa, ciągi wielowymiarowe.
mówiąc o ostatnich osiągnięciach astronomii rachunkowej,
Ujęcie krakowianowe nadało metodzie najmniejszych wypowiedział on następujące zdanie: „Dzieło, o którym
kwadratów duże zalety teoretyczne i daleko posuniętą eko mowa (pozycje wielkich planet za okres 1653—2060), za
nomię rachunku. Miarą skrócenia rachunków niech służy wiera wydrukowanych przeszło półtora miliona cyfr, dla
stosunek ilości cyfr, które trzeba wypisać przy stosowa
otrzymania których potrzeba było użyć około dwustu mi
niu algorytmów Gaussa i Banachiewicza w przypadku
6 równań o 6 niewiadomych, stosunek ten przedstawia się lionów cyfr. Leverrier z posiadanymi przez się środkami
jak: 3900:1000. Dzięki temu algorytm Banachiewicza wy musiałby pracować nad nim 300 lat... Otwierają się nowe
horyzonty przed rachunkami, wielkiej wagi dla ogółu.
rugował algorytm Gaussa i jest powszechnie stosowany Wystarczy, że wspomnę tylko o prognozach pogody”.
przez rachmistrzów.
Z licznych prac rachunkowych Banachiewicza, których
Wyprowadzony przez Banachiewicza ogólny wzór poligonometrii sferycznej bezowocnie poszukiwany przez ma niesposób tu cytować, wymienić wszakże trzeba klasyczne
tematyków od przeszło 100 lat, w zastosowaniu do trygo obliczenie orbity Plutona, tablice precesji oraz obliczenie
nometrii sferycznej wyświetlił nieznane a istotne osobli fikcyjnych przykładów w zagadnieniu wielokrotnych roz
wości jej wzorów, które uszły uwadze matematyków tej wiązań lub rozbieżność szeregów w teorii Gylden-Brendla.
miary co Gauss, Euler, Monge i Delambre. Wzory poligoObliczenie orbity Plutona wykazało jego światową klasę
nometryczne pozwalają rozwiązywać wielokąty kuliste bez
jako rachmistrza i teoretyka. Wyznaczenie orbity Plutona
pośrednio, bez rozkładania ich na poszczególne trójkąty.
nastręczało · duże trudności teoretyczne ze względu na
Ma to istotne znaczenie w niektórych zagadnieniach astro małą szerokość eliptyczną planety i mały łuk, opisany
nomicznych. Tak na przykład problem Iibracji Księżyca, przez nią w przeciągu krótkiego czasu objętego obserwa
dzięki wzorom poligonometrii sferycznej i krakowianowej cjami. Klasyczne metody zawiodły. Było to przyczyną, że
metodzie najmniejszych kwadratów, właściwie ujęty przez astronomowie Obserwatorium Lowella, gdzie odkryto pla
Banachiewicza, ruszył z martwego punktu, w jakim tkwił netę, nie mogli dać sobie rady z rachunkami i nie stwier
od czasów Bessela.
dzili właściwego charakteru orbity. Banachiewicz stwo
W zastosowaniu do geodezji rachunek krakowianowy rzył ad hoc nową metodę rachunkową i obliczył wspólnie
dał ciekawe i ważne wyniki. Należą tu: wyrównanie sieci z profesorem Ch. Smiley z Brown University USA, bawią
triangulacyjnej, obliczanie błędów pomiarów geodezyjnych, cym wówczas na studiach w Obserwatorium Krakowskim,
zagadnienia odwzorowania, obliczanie łuku południka, za orbitę eliptyczną ustalającą planetarny charakter nowego
ciała niebieskiego.
gadnienia Hansena i Pothenota oraz wiele innych. W geo
dezji polskiej powstała cała szkoła Banachiewicza (HausBanachiewicz był nie tylko teoretykiem, ale również
brandt, Kochmański, Milbert i inni). Również i poza Pol i wysoce uzdolnionym i zamiłowanym obserwatorem. Już
ską krakowiany są w użyciu u geodetów. W Institut Géo jako student Uniwersytetu Warszawskiego obserwuje on
graphique National de France od dawna wprowadzono pilnie zakrycia gwiazd przez Księżyc, świadom znaczenia
krakowiany do rachunku wyrównawczego i do rozwiązy
tych obserwacji dla teorii ruchu naszego satelity. Wyprze
wania równań liniowych.
dził on w tym o dwa dziesiątki lat amerykańskiego astro
noma Browna, największego znawcę teorii biegu Księżyca.
Niemniej ważne są osiągnięcia uzyskane przez BanaChiewicza w matematyce, jak na przykład zagadnienia in Równocześnie interesuje się Banachiewicz obserwacjami
terpolacji, odwracanie szeregów, rozwiązywanie równań zakryć gwiazd przez planety. Nie ogranicza się do samych
liniowych. Metoda Cramera, oparta na wyznacznikach jest obserwacji, lecz podejmuje badania teoretyczne nad tymi
mało praktyczna; z powodzeniem zastępują ją rozwiązania zjawiskami, jak studia nad biegiem promieni w atmosfe
krakowianowe
Banachiewicza
(rozwiązanie oznaczone rach planet, nad teorią ruchów księżyców Jowisza, nad
i nieoznaczone). Posiadają one duże zalety praktyczne aberracją satelitów planet (prawo aberracji Banachiewii teoretyczne i nadają się szczególnie dobrze do rachunku
cza). Ogłoszone przez niego efemerydy Okultacji gwiazd
przez planety przyczyniły się między innymi do zaobser
maszynowego. Dzięki temu weszły szybko w użycie i roz
wowania zakrycia gwiazdy 6G Librae przez Ganimedesa,
powszechniły się wśród astronomów, geodetów, inżynie
rów, architektów i techników. W Polsce są one szeroko
trzeciego satelity Jowisza, zjawiska jedynego w swoim ro
stosowane w inżynierii konstrukcyjnej i budowlanej oraz
dzaju w historii astronomii.
w elektrotechnice. Weszły one też do podręczników pol
Podczas swego pobytu w Obserwatorium im. Engelhardta
skich i zagranicznych.
W Kazaniu, przeprowadził on rozległą serię heliometrycznych obserwacji Księżyca. Seria ta przyczyniła się do wy
Teoretyczne osiągnięcia nie wyczerpują wkładu BanaChiewicza do geodezji. Jest on twórcą „księżycowej metody” znaczenia stałych Iibracji dowolnej Księżyca z dużą do
nawiązywania oddalonych punktów Ziemi, co umożliwia kładnością.
przerzucanie triangulacji przez oceany i kontynenty. Po
Banachiewicz przypisywał dużą wagę obserwacjom
mysł oparty jest na wykorzystaniu biegu cienia Księżyca zmian blasku gwiazd zaćmieniowych metodami wizualny
po powierzchni Ziemi podczas całkowitego zaćmienia Słoń mi i wprowadził je do programu Obserwatorium Krakow-

skiego, które wkrótce stało się światowym ośrodkiem ba
dania tych gwiazd. Był on założycielem rocznika między
narodowego „Efemerydy gwiazd zaćmieniowych”, wychodzą
cego od 1929 r., a zawierającego obliczone na dany rok
momenty najmniejszego blasku gwiazd zaćmieniowych.
Efemerydy te stały się nieodzowną pomocą dla obserwa
torów tych gwiazd. Są one nadal obliczane przez doc.
dr K. Kordylewskiego.

Nauczyciel

Banachiewicz, wielki uczony, świadomy swych osiągnięć
i swej pozycji w świecie naukowym, uważał pracę dydak
tyczną za swój obowiązek podstawowy względem nauki
polskiej, społeczeństwa i kraju. O jego działalności dydak
tycznej świadczą liczni jego uczniowie — magistrowie,
doktorzy, profesorowie. Znajdujemy ich dziś na uniwersy
tetach, politechnikach, akademiach całego kraju. Są oni
w Krakowie, w Warszawie, we Wrocławiu i w Poznaniu.
Pamiętają piękne wykłady profesora, w które jakże czę
sto wplatał on oryginalne i ciekawe wyniki swych naj
nowszych badań z dnia poprzedniego. Były one utrzyma
ne na wysokim poziomie matematycznym, a przy tym zro
zumiałe i dostępne. Ściągały one nie tylko młodzież akade
micką, ale też i młodszych i starszych pracowników nau
kowych. Ci ostatni przychodzili, aby dowiedzieć się o naj
nowszych osiągnięć Mistrza, albo zapoznać się ze sta
rymi problemami w nieznanym dotychczas oświetleniu.
Dużym powodzeniem cieszyły się zorganizowane przez
Banachiewicza zebrania naukowe Obserwatorium Kra
kowskiego. W latach 1934—1954 odbyły się 374 zebrania.
Były one prowadzone nawet podczas okupacji z wyjątkiem
miesięcy, gdy Banachiewicz przebywał w obozie koncen
tracyjnym w Sachsenhausen. W protokołach tych posiedzeń
znajdują się niewykorzystane jeszcze zarysy zamierzonych
prac, cenne uwagi i krytyki Banachiewicza.
Owocem działalności dydaktycznej są jego skrypty z as
tronomii teoretycznej i rachunku krakowianowego, a także
monografia „Rachunek krakowianowy z zastosowaniami”,
wydana pośmiertnie przez Komitet Astronomiczny PAN
Organizator
Znaczne są również zasługi Banachiewicza na polu orga
nizacji polskiej astronomii. Pod jego kierunkiem przesta
rzałe i podupadłe Obserwatorium Krakowskie stało się
jednym z najbardziej czynnych i znanych obserwatoriów
Europy. Zostało ono zaliczone do światowych ośrodków
badania gwiazd zaćmieniowych i przoduje w pracach nad
libracją Księżyca. Założona przez Banachiewicza polska
górska Stacja Astronomiczna na Lubomirze w Beskidach
(spalona przez gestapo w 1944 r.), odznaczyła się obserwa
cjami gwiazd zaćmieniowych i dwudziestoletnią serią ob
serwacji meteorologicznych, a także odkryciem w 1925 r.
pierwszej polskiej komety (kometa Orkisza). Zaznaczyć
wypada, że wszystkie odkryte w Polsce komety (w licz
bie 6) przypadają na ośrodek krakowski.
Banachiewicz był gorącym zwolennikiem
założenia
w Polsce dużego obserwatorium narodowego. W tym celu
założył Narodowy Instytut Astronomiczny, który miał na
celu zrealizowanie tego postulatu.
Po wojnie Banachiewicz przystąpił do organizacji pla
cówki filialnej Obserwatorium Krakowskiego — fort
Skala pod Kraleowem. Z jego inicjatywy został zbudo
wany i ustawiony w tej placówce pierwszy w Polsce
radioteleskop zmontowany paralaktycznie, o średnicy 5 m,
ogniskowej 2 m, długości fali około 1 m. Teleskopem
tym obserwowano zaćmienie Słońca w dniu 30.VI.1954 r.
Obecnie ten radioteleskop służy do obserwacji Słońca.
W latach 1927, 1932 i 1936 zorganizował szereg ekspe
dycji zespołowych polskich astronomów dla obserwacji
całkowitych zaćmień Słońca metodą Chronokinematograficzną.
Autor i wydawca

Banacliiewicz był autorem 240 prac naukowych. Za
wierają one jego wielki dorobek naukowy i odznaczają
się niezmierną ścisłością formy, głębokością treści i sta
rannością matematycznego opracowania. Spełniają one
głoszoną przez Banachiewicza zasadę: najmniej słów, naj
więcej treści. Druga, konsekwentnie stosowana przez
niego zasada, polegała na „dojrzewaniu prac” i wielo

krotnym ich sprawdzaniu przed daniem imprimatur.
Dzięki temu me stwierdzono dotychczas ani jednego
błęau w jego pracach, fakt prawie niespotykany w lite
raturze.
Banachiewicz znał z doświadczenia trudności i kłopoty
wydawnicze, ale rozumiał konieczność założenia pisma
astronomicznego w Polsce. Pismo takie o zasięgu między
narodowym zostało przez niego założone w 19za r., istnie
je i prosperuje po dziś dzień. Są to Acta Astronomica.
Za życia Banachiewicza wydano 10 tomów.
Wydał on również 26 międzynarodowych okólników
Obserwatorium Krakowskiego — Circulaire de TObservawιre ɑe uracovie, 5 tomow „Rocznika Astronomicznego
Obserwatorium Krakowskiego” i 25 roczników „Między
narodowych efemeryd gwiazd zaćmieniowych” (to wyɑawnietwo jest kontynuowane przez Obserwatorium Kra
kowskie). Wydał tez 3 zeszyty „Prac astronomiczno-geodezyjnych”.
Na marginesie należy wspomnieć o setkach artykułów
popularnycn, Iniormacyjnych, o sprawozdaniach, recen
zjach i odczytach, a także o olbrzymiej korespondencji
naukowej, odejmującej przeszło 15 000 listów w języ
kach:
polskim,
Irancuskim,
niemieckim,
rosyjskim,
angielskim oraz mte∣rlιngua.

Człowiek
Kim był ten wielki astronom, który tak wzbogacił
skarbnicę wiedzy ludzkiej i którym kraj nasz słusznie
może się szczycić?
Tadeusz Banachiewicz urodził się w Warszawie, 13 lu
tego 1882 r. Ojciec Artur, matka Zolia z Rzeszotarskich.
Wczesną młodość spędził na wsi pod Warszawą w ma
jątku ziemskim rodziców. Już jako dziecko odznaczał się
biegłością w liczeniu i zdumiewał otoczenie pomysło
wością przy sprawdzaniu rachunków gospodarczych. Tu
na wsi zrodziło się zainteresowanie niebem gwiaździstym,
które tak często miał sposobność oglądać w całej jego
krasie podczas długich wieczorów zimowych.
Naukę pobierał w V Gimnazjum Warszawskim, które
ukończył w 1900 r. z medalem srebrnym. Studia wyższe
odbył na Wydziale Fizykomatematycznym Uniwersytetu
w Warszawie i ukończył je w 1904 r. ze stopniem kan
dydata nauk matematycznych i medalem złotym za roz
prawę konkursową w dziedzinie astronomii obserwacyj
nej, w następstwie czego został aspirantem przy katedrze
astronomii _i geodezji wyższej. Wlcrotce po tym wyjechał
do Getyngi, gdzie studiował pod kierunkiem Schwarzschilda. Po odbyciu praktyki w Obserwatorium w Pułkowie, w latach 1908—1909 pracował w charakterze młod
szego asystenta przy Obserwatorium w Warszawie.
W 1910 r., po uzyskaniu stopnia magistra astronomii Uni
wersytetu Moskiewskiego przeniósł się do· Obserwatorium
Uniwersytetu im. Engelhardta pod Kazaniem na stano
wisko asystenta i przebywał tu do 1915 r. Lata ləlɔ -1918
spędził w Dorpacie (Tartu), zajmując kolejno stanowiska,
asystenta, docenta etatowego, profesora nadzwyczajnego
i dyrektora obserwatorium.
W 1918 r. wrócił do· kraju, gdzie po krótkim okresie
docentury geodezji na Politechnice Warszawskiej powo
łany został do Krakowa na profesora zwyczajnego astro
nomii Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektora Obserwa
torium Krakowskiego, które to> stanowisko piastował do
śmierci.
Krakowski okres jego działalności, obejmujący 35 lat
(1919—1954), był najbardziej wydajnym okresem jego
życia. Jedyną przerwą w pracy był pobyt zimą 1939/1940
w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen pod Berli
nem. Postawa Banachiewicza w obozie — według słów
współtowarzyszy niedoli — była pełna godności i mogła
posłużyć za przykład „stanowiska, jakie prawdziwy czło
wiek zajmuje w obliczu barbarzyństwa, wroga i grożą
cej mu śmierci” (prof, dr Witold Krzyżanowski).
W latach 1945—1951 Banachiewicz kierował katedrą
geodezji wyższej i astronomii na Oddziale Geodezyjnym
Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczo-Hutni
czej w Krakowie. W związku z tym prowadził prace
dydaktyczne z geodezji wyższej i astronomii oraz prze
wodniczył w latach 1946—1951 Komisji Egzaminu Dyplo
mowego na stopień magistra inżyniera-geodety. W la
tach 1924—1925 był wiceprezesem Komitetu Geodezyjnego
Państw Bałtyckich i oficjalnym w nim przedstawicielem
Polski, zaś w latach 1932—1938 wiceprezesem Międzyna
rodowej Unii Astronomicznej. W 1938 r. został prezesem
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Międzynarodowej Komisji do badań Księżyca. W 1939 r.
Aκaαemιa w Paawie powołała go na swego członka. Uni
wersytety w Warszawie, w Poznaniu i w Sofii nadały
mu αoκtoraty honorowe. Po wojnie został członkiem
koresponαentem Jxoyai Astronomical Society w Londynie.
Sył CZionKietn czynnym Polskiej Akaaemii Umiejętności
i członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego War
szawskiego, a taκze członkiem Poznańskiego Towarzystwa
Przyjacioi Nauk. Był αιugoietnim prezesem PolsKiego
Towarzystwa Astronomicznego. Z chwilą powołania Pol
skiej Akaaemii Nauk został mianowany jej członkiem
tytularnym. Był członkiem Komitetów Astronomicznego
i Geoaezyjnego PAN, przewodniczącym Komisji Astrometrycznej Komitetu Astronomicznego PAN, członkiem
Akademii Nauk Technicznych i wielu innych krajowych
i zagranicznych towarzystw naukowych.
Za zasługi naukowe rząd PRL przyznał mu Order
Sztandaru Pracy I klasy. Dekor∣acji dokonał Prezes PAN
w dniu 15 marca 1954 r. na uroczystym zebraniu Wy
działu III PAN, poświęconym uczczeniu 50-letniej dzia
łalności naukowej Banachiewicza. Odpowiadając mówcom
jubilat powiedział między innymi te charakterystyczne
dla niego słowa: „Fakt, że w ciągu 50 lat pracowałem
naukowo nie stanowi specjalnej zasługi, gdyż pracowa
łem dlatego, że podobała mi się ta praca, która wyda
wała mi się użyteczną dla nauki, narodu i państwa; co
się tyczy znaczenia tych prac, to dopiero przyszłość wy
powie o nich ostatnie słowo”.
Choć od tej chwili upłynęło niewiele więcej niż 15 lat,
świat naukowy wysoko ocenił pracę i osiągnięcia Banachiewicza, uczonego i astronoma.
Uznanie kraju i zagranicy dla jego dorobku naukowego
przejawiło się w licznych pracach i artykułach. Szcze
gólnie wysoko świat ocenił jego badania i osiągnięcia
w astronomii teoretycznej, w teorii i obserwacjach
Iibracji Księżyca, w astronomii obserwacyjnej i geode
zyjnej, szczególnie zaś w matematyce obliczeniowej. Kra
kowiany i ich liczne zastosowania cieszą się szczególną
uwagą i są stosowane w wielu krajach: w Australii,
w Belgii, w Chinach, w Czechosłowacji, w Danii, w Egip
cie, we Francji, w Italii, w Jugosławii, w Niemczech,
w Szwajcarii, w Szwecji, w USA, w Wielkiej Brytanii
i w ZSRR.

Na studia do Obserwatorium Krakowskiego przyjeż
dżali znani uczeni zagraniczni, między innymi: Arend
z Belgii, Steins z Łotwy, Smiley z USA.
Jako dowód uznania świata astronomicznego dla zasług
T. Banachiewicza może służyć fakt nazwania jednej
z małych planet imieniem Banachiewicza (małe planety
z reguły posiadają imiona żeńskie), a ostatnio· „przy
znano” mu krater księżycowy (na mapie Księżyca znaj
dujemy 3 nazwiska polskie, astronomów Kopernika i Banachiewicza i Chemiezki — Curie-Sklodowskiej).
Banachiewicz poświęcił całe swe życie nauce. Zdawać
by się mogło, że nieustannie pochłonięty problemami
naukowymi nie zwracał uwagi na płynące mimo bujne
życie, obojętny na jego radości, smutki i bóle. Jednak
bliższe zetknięcie się z nim ujawniało jego wrażliwą na
turę i serce pełne współczucia dla ludzkiej niedoli. Oka
zywało się wówczas, że wiele przeżył i przemyślał, że
nie obce mu były sztuka, poezja, muzyka. Potrafił nieraz
spędzać dłuższe chwile na słuchaniu muzyki lub dekla
mowaniu wierszy ulubionych poetów. W towarzystwie
cechowała go przeważnie rezerwa i nieśmiałość, jakkol
wiek potrafił być czarujący i dowcipny w rozmowie.
Ale to były rzadkie chwile, które on uważał za mo
menty słabości, za sprzeniewierzenie się nauce.
Szedł zawsze swoimi ścieżkami, miał własne poglądy
na świat i życie i odwagę cywilną wypowiadania swych
sądów. Zastanawiał się nad zagadnieniami życia socjal
nego, nad problemami ekonomicznymi i wypowiedzi jego
były przeważnie trafne i słuszne. Uważał, że główną
przyczyną niedoli ludzkiej jest głupota i nieuctwo, które
potępiał jako zło nr 1.
Osobniki tego typu co on są rzadkim
zjawiskiem
w społecznościach ludzkich. Jak jasny meteor przebie
gają swe drogi życiowe, oświetlając jaskrawym światłem
otoczenie. Lecz na to, żeby widzieć, spostrzec, zrozumieć
i wyciągnąć wnioski z tego co ujawnia ich bieg życiowy,
trzeba co najmniej mieć oczy otwarte.
Na szczęście ze spuścizny naukowej Banachiewicza po
zostało wiele i z tego będą mogły czerpać przyszłe po
kolenia. Nie żył On na próżno!

Non frustra vixisse videtur. (Kepler)

Prof, dr inż, STANISŁAW MILBERT___________
Instytut Geodezji Akademii Górniczo-Hutniczej
im. St. Staszica w Krakowie

Tadeusz Banachiewicz - twórca rachunku krakowianowego
Pojęcie liczby w rozwoju matematyki rozszerzało się
w ciągu wieków od pojęć prostych, ściśle związanych ze
światłem otaczającym człowieka, jak liczby naturalne, do
pojęć bardzo abstrakcyjnych, do których należą na przy
kład liczby niewymierne. W dalszym rozwoju matema
tyki powstała konieczność rozpatrywania nie pojedyn
czych już liczb, lecz zespołów liczb. Powstały w ten
sposób różne rodzaje liczb zespołowych, do których na
leżą liczby zespolone, przedstawiające parę liczb z okre
ślonymi na niej działaniami, pierwsza liczba tej pary
liczb nazywa się częścią rzeczywistą, druga zwie się
częścią urojoną. Dalej mamy kwaterniony jako czwórki
liczb; wektory w przestrzeni euklidesowej trójwymiaro
wej, występujące jako trójki liczb; tensory jako wielo
wymiarowe ogólniejsze twory od wektorów oraz macierze
i krakowiany.
Macierze jako liczby zespołowe powstały w połowie
ubiegłego stulecia, lecz używane były w ciągu XIX
i w początkach XX wieku nie jako liczby zespołowe
z właściwymi im działaniami algebraicznymi, lecz jako·
tabele liczbowe służące do tworzenia z nich wyznaczni

142

ków. Tadeusz Banachiewicz1 matematyk, wykształcony
w uniwersytetach w Warszawie i Getyndze, wynalazł samo
dzielnie pewien rodzaj liczb zespołowych, a doszedłszy do
wniosku, że są one niepraktyczne, zarzucił je. Nadmienić
trzeba, że liczby te znane już były przedtem jako macierze.
Tadeusz Banachiewicz, wielki nasz teoretyk astronomii
i geodezji, był również zamiłowanym rachmistrzem. Żył
w czasach, kiedy pojawiły się arytmometry i coraz po
wszechniej były używane w nauce i technice. Wzory obli
czeniowe, pochodzące z XIX stulecia, przystosowane były
do rachunków za pomocą tablic logarytmicznych. Tech
nika obliczeń za pomocą arytmometru wymagała wzo
rów opartych na mnożeniu i sumowaniu. Banachiewicz
wprowadził do obliczeń na arytmometrze pojęcie „sumomnożenia”, które jest podstawą rachunku krakowia
nowego i polega na mnożeniu dwóch liczb i dodaniu do
wyniku kolejnego iloczynu dwóch liczb; do otrzyma
nej sumy znów należy dodać podobny iloczyn itd., aż
do wyczerpania wszystkich iloczynów. Nowe liczby zespo
łowe związane były z rozwojem nowej techniki oblicze
niowej w postaci arytmometru.

^

»

Pierwsze zastosowania krakowianów przedstawione
zostały na wykładach profesora Banachiewicza, wygłoszo
nych w roku 1922/23 na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. Dotyczyły one przejścia od współrzędnych
ekliptycznych do współrzędnych równikowych. W tym
zagadnieniu nowe liczby zespołowe nosiły nazwę ,,Jakobianów”. Krakowiany swoją nazwę otrzymały dopiero
w 1929 roku. Wcześniej występowały pod różnymi nazwa
mi. „Wzory nowego rodzaju” — jak je Autor również
nazywał — przyjęły swoją nazwę od miasta, w którym
Tadeusz Banachiewicz je wynalazł, rozwijał i tu znalazł
swych pierwszych uczniów, którzy szybko ocenili zalety
krakowianów, przyjęli je i rozwijali później Jego dzieło.
Jakie są zalety krakowianów tak je odróżniające od
innych liczb zespołowych?
Odpowiedź jest krótka: prosta teoria, łatwa do zapa
miętania, a wzory można bezpośrednio stosować do obli
czeń na arytmometrze. Obliczenia stają się tak proste,
że rachmistrz cały wysiłek może skupić na zagadnieniu,
którym się zajmuje, a nie na różnych wzorach występu
jących stosownie do zagadnienia i na różnych schema
tach. Wzory krakowianowe są zawsze oparte na sumomnożeniu, schematy rachunkowe są zawsze te same.
Krakowiany szybko znalazły zastosowanie w wielu
dziedzinach astronomii i geodezji oraz w innych naukach,
a podstawowe prace pochodzą od samego twórcy kra
kowianów.
Pięknym zastosowaniem w badaniach teoretycznych są
krakowiany obrotowe i wzory krakowianowe poligonometrii i trygonometrii sferycznej. W zakresie poligonometrii sferycznej w postaci krakowianowej marny rozwią
zanie problemu, nad którym bezowocnie pracowali wielcy
matematycy XVIII i XIX wieku. Wielokąty kuliste roz
wiązywano dawniej przez rozkładanie ich na trójkąty.
Droga taka była Skomplilcowana, długa i sprzyjająca po
wstawaniu pomyłek i błędów. Dzięki wzorom krakowia
nowym Wszystleie niedogodności zostały usunięte, a wtedy
rachunek stał się prosty i przyjemny.
Wielkim osiągnięciem było odkrycie przez Banachiewicza twierdzenia, że każdy krakowian niezerowy można roz
łożyć na iloczyn dwóch krakowianów elementarnych. Z
twierdzeniem tym związane jest obliczanie odwrotności krakowianu i dzielenie krakowianów. Są to podstawowe zagad
nienia w całym rachunku krakowianowym, którym Banachiewicz poświęcił wiele lat swego pracowitego życia,
doprowadzając wzory niemal do doskonałości. Z odwrot
nością i dzieleniem krakowianów związane jest rozwią
zywanie układów równań liniowych. To- praktycznie
ważne zadanie nie miało dotychczas zadowalającego
rozwiązania. Wzory Cramera, wprawdzie piękne z punk
tu widzenia matematycznego, nie mogły znaleźć prak
tycznego zastosowania przy większej liczbie niewiado
mych, choćby ze względu na trudności obliczania wartości
wyznaczników. Po wielu latach badań podał Banachiewicz
łatwą metodę rozwiązywania układu równań liniowych.
Należy tu również zauważyć, że wartość wyznacznika
można obliczyć w sposób szybki i pewny za pomocą kra
kowianów. Ale metoda krakowianowa rozwiązywania
układu równań liniowych jest bezpośrednio oparta na
swoistym działaniu krakowianowym, na dzieleniu kra
kowianów.
Na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie krako
wianów w metodzie najmniejszych kwadratów, datujące
się od 1933 r. Występują w tej metodzie równania linio
we symetryczne, gdzie podstawowe znaczenie ma pier
wiastek krakowianowy. W rachunku krakowianowym
metoda najmniejszych kwadratów otrzymała nową postać,
uległa tale wielkim zmianom, jakich nie doznała od
czasów Gaussa, to jest od ponad 100 lat. Oprócz znanego
pojęcia średnich błędów i wag obserwacji wyłoniła się
konieczność wprowadzenia nowego pojęcia — błędności

obserwacji. Nad metodą najmniejszych kwadratów pro
fesor Banachiewicz pracował wiele lat, wielokrotnie
zmieniał niektóre pojęcia, przerabiał wzory, ulepszał
metodę i tak powstał w rachunku krakowianowym jeden
z jego najważniejszych zastosowań, rozdział o rachunku
wyrównawczym. Banachiewicz sam opracował główne
przypadki wyrównania spostrzeżeń, mamy doskonałą me
todę krakowianową wyrównania obserwacji pośrednich,
jak również· obserwacji Zawarunkowanych. Strona teore
tyczna krakowianowej metody najmniejszych kwadratów
jest odmienna od dotychczasowej. Dowody krakowianowe
są krótkie i przyjrzyste, oszczędzające czas i papier,
a przede wszystkim są one proste, nie wymagające
olbrzymiego wysiłku myślowego. Odmiennie od- metody
tradycyjnej wymagającej rozpisywania równań, w meto
dzie krakowianowej zapisuje się równania symbolami
krakowianowymi. Praktyczne rachunki krakowianowej
metody najmniejszych kwadratów cechuje ogólna zaleta
krakowianów: rachunek jest rozrywką i odprężeniem dla
rachmistrza, a nie ciężarem i wyczerpującą pracą.
W zakresie obliczeń geodezyjnych zastosował Banachiewicz krakowiany w podstawowych zagadnieniach jak:
wcięcie w przód, wcięcie wstecz, zadanie Hansena, od
wzorowanie Gaussa-Kriigera. Dzisiaj mamy już zastoso
wanie krakowianów niemal we wszystkich dziedzinach
geodezji, wprowadzonych przez jego uczniów.
Krakowiany istnieją już pół wieku. W tym czasie
zmieniły niektóre metody obliczeń w sposób widoczny,
pewne zagadnienia nie rozwiązane do tej pory doczekały
się rozwiązania. Jakie będą dalsze osiągnięcia krakowia
nów, jak się rozwiną i w jakim kierunku — trudno jest
przewidzieć. Możemy jednak stwierdzić, że krakowiany
poza geodezją i astronomią, opanowują również inne
dziedziny nauki i techniki. Znalazły zastosowanie na
przykład w budownictwie, górnictwie, metalurgii, geofi
zyce, elektryce i teleelektryce.
Rachunek krakowianowy rozpowszechnił się szybko
również poza granicami Polski. Znał je już w 1928 r.
astronom włoski F. Zagar, w 1931 r. znał je astronom ra
dziecki J. Belkowdcz. W angielskim The Nautical Alma
nac od 1931 r. do pierwszych lat wojny zamieszczane były
w postaci krakowianowej współrzędne prostokątne Słoń
ca. Krakowiany już przed II wojną znane były w Chinach
i Stanach Zjednoczonych. Szczególną sympatią cieszą się
krakowiany w Belgii, gdzie stosuje je profesor S. Arend,
przyjaciel profesora Banachiewicza, a jego ucznio
wie wydają prace naukowe na temat krakowianów. Na
całym świecie krakowiany są już dzisiaj w użyciu.
W Polsce krakowiany są powszechnie używane przez
geodetów i astronomów. Oprócz wynalazcy krakowianów,
szczególne zasługi na polu rozpowszechnienia i zastoso
wania ich w praktyce geodezyjnej mają: prof. Tadeusz
Kochmański i prof. Stefan Hausbrandt, którzy w ośrod
kach geodezyjnych krakowskim i warszawskim przez
wiele lat je wykładali i w swych badaniach stosowali.
Mają oni również zasługi w rozpowszechnieniu krako
wianów w zagranicznych ośrodkach geodezyjnych.
Krakowiany powstały — jak wspomniano na po
czątku :— w oparciu o nową technikę obliczeniową wraz
z pojawieniem się arytmometrów. Obecnie mamy nową
elektroniczną technikę obliczeniową. U nas w kraju obli
czeniowe maszyny elektroniczne są już powszechnie sto
sowane w geodezji. Krakowiany i w tej nowej technice
znajdują z powodzeniem zastosowanie. Mamy wiele pro
gramów, opracowanych w ośrodkach krakowskim i war
szawskim,
opartych na metodach
krakowianowych.
W dobie maszyn elektronicznych rachunek krakowiano
wy znalazł więc grunt nie tylko dla dalszego istnienia,
lecz nawet ma duże możliwości rozwoju, co świadczy
o wielkiej żywotności krakowianów.

Członkostwo w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
— jest obowiązkiem każdego geodety
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Stefan Hausbrandt, jerzy gażdzicki
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Znaczenie rachunku krakowianowego dla obliczeń geodezyjnych w Polsce
I. Znaczenie nowej teorii matematycznej dla określo
nej dyscypliny technicznej sprowadza się do lepszego
uporząakowania owej dyscypliny przy posługiwaniu się
tą nową teorią niż teoriami uprzednio stosowanymi. Ko
rzyści omawianego „lepszego uporządkowania' dają się
przeważnie
skonstatować
w
następujących
trzech
Oziedziiiach:
1; w dziedzinie rozumowania — przez skrócenie dowoαow i uzysκanie większej ich ogoinosci, ułatwiającej
następnie wyκrywanie nowycn związków,
Zj w Cizieuzmie αyuaktyκι — przez umożliwienie uczą
cemu się przyswajania materiału Dez potrzeby poprzesta
wania na jego pamięciowym opanowaniu,
8) w Uzieuzime racnunκu — przez nadanie mu prostszej
myśli przewoumej, ułatwiającej aigorytmizację procesów
ODiiczeniowych.
Jest rzeczą zrozumiałą, że aby proponowana teoria
mogia ouegrać właściwą rolę — zwłaszcza gdy cnoazi
o uyuaktyKę — musi ona sama bye Stosunlcowo prosta,
to znaczy względnie łatwo przyswajalna. Jezeli bowiem
przyswojenie teorii bęuzie baruzo pracochłonne, może się
łatwo zuarzyć, ze korzyści dydaktyczne wynikające z po
sługiwania się nią staną się zupełnie iluzoryczne — na
przykład, gdy otrzymamy w elekcie Skroceme pewnycn
uowouow okupione koniecznością poznawania innych,
bardziej skomplikowanych.
Odncsnie do wymagań, jakie powinna spełniać taka
nowo wprowadzana uo pewnej dyscypliny technicznej
teoria matematyczna, nasuwają się następujące uwagi:
1. Obrana teoria matematyczna powinna przeprowadzać
proces uogólniania tak, aby w miarę możności nawiązy
wał on uo elementarnych pojęć arytmetycznych, uo któ
rych umysł ludzki jest przyzwyczajony. Ten postulat na
wiązywania do pojęć znanych stanowi zresztą myśl prze
wodnią przy wszelkim uogólnianiu pojęcia liczby w ma
tematyce.
2. Ponieważ każda dyscyplina techniczna ma do czynie
nia ze swoistymi cyklami działań arytmetycznych bardzo
często się powtarzającymi, słusznie jest wymagać, aby
w wybranej teorii te właśnie cykle działań wyrażały się
w prosty sposób.
∏. W ostatnim półwieczu daje się zaobserwować
w obliczeniach geodezyjnych, a w szczególności w jednym
z najważniejszych działów tych obliczeń — w rachunku
wyrównawczym, coraz to częstsze posługiwanie się alge
brami, w których przyjmuje się za „liczby” prostokątne
zespoły liczb pojedynczych, lub — gdy kto woli — pro
stokątne tabele liczbowe. Takie prostokątne tabele liczbo
we, dla których ustalono definicje podstawowych działań:
równości, dodawania i mnożenia, będziemy nadal nazy
wali krótko „liczbami zespołowymi”. Jak wiadomo, sto
sowanymi obecnie w obliczeniach geodezyjnych liczbami
zespołowymi są zarówno krakowiany, wpowadzone na po
czątku bieżącego stulecia przez uczonego polskiego Banachiewicza, jak i macierze wprowadzone w ubiegłym
stuleciu przez matematyka Cayley’a. Ponieważ w Polsce
w obliczeniach geodezyjnych stosowany jest niemal wy
łącznie rachunek krakowianowy, wydaje się, że przy
okazji 15 rocznicy śmierci twórcy tego rachunku, celowe
będzie podanie kilku uwag zarówno dotyczących rozpow
szechnienia rachunku krakowianowego w obliczeniach
geodezyjnych, jak i prawdopodobnych przyczyn powodu
jących, że geodeta polski, to geodeta znający oba ro
dzaje liczb zespołowych, chętniej posługuje się krako
wianami niż macierzami. Zobaczymy wówczas, że defi
nicja mnożenia liczb zespołowych obrana przez Banachiewicza pozwala na lepsze spełnienie obydwóch podanych
powyżej wymagań niż definicja mnożenia obrana przez
Cayley’a.
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Zaczniemy od omówienia rozpowszechnienia rachunku
KraKowianowego w geoaęzji polsκιej.
ni. Prace badawcze w Uziedzinie zastosowań racnunku
KfciKOWianowego uo ODiiczen geoaezyjnycn, poajęte w laiacn Irzyaziescycn, zaczęły się nιezwyκιe aynamicznie
rozwijać po zaκonczenιu urugiej wojny światowej. Uzyski
wane wyniki Iycn prac Dyiy tak pomysine, ze stały się
one nezpOôieanią przyczyną szyaκιego rozpoWszecnniema
racnunκu krakowianowego w niemal wszystkich azaeuzinacn geoaezji.
uecyUujące znaczenie pod tym względem miało wproWauzenie wyKłauow i cwiczen z zaκr,esu racnunκu Kra
kowianowego uo programów wyaziatow geoaezyjnycn
wyższych uczelni: Aκaaemιi Gorniczo-Hutmczej, POlitecnnικι Warszawskiej, a w ostatnicn Iatacn również
Wyzszej Szkoty Kolmczej w Olsztynie. Wt ślad za wyższy
mi uczelniami poszło średnie szkolnictwo geoaezyjne,
wprowaazając do programów nauczania mektore elemen
ty rac∩unκu krakowianowego. Pomewaz znakomita więk
szość, sposroα Zatruamonycn ODecnie 12 tysięcy geoaetow, zaoDyta Wyksztaiceme techniczne po toku i94o (za
pewne ponaα 90%), można przyjąć, ze w wyniku pracy
SzKoiniCLWa co najmniej 75%, inżynierów zaznajomiło się
z racnuiikiem krakowianowym oraz, że co najmniej
75%, tecnmkow uzyskało pewne praktyczne Wiaaomosci
z zakresu krakowianów.
W miarę upływu lat utrwalało się znaczenie rachunku
krakowianowego w nauce geoaezyjnej. Krakowiany, sto
sowane azis powszechnie w roznoroanych pracach baaawczych, okazały się niezwykle Uogoanym środkiem
Icrmuiowania i przekazywania koncepcji naukowych
w αzιeαzιnιe obliczeń, metoa numerycznych i algorytmów.
Znalazio to swój wyraz w znacznej liczbie publikacji
naukowycn, w których wykorzystano z powoazeniein
„język krakowianów . Bez przesaay można stwierdzić, ze
niemal wszystkie poaręczniki, skrypty i prace naukowe,
opublikowane w Polsce z zakresu racnunku wyrównawczego
w ciągu ostatnich kilkunastu lat, opracowane zostały przy
użyciu krakowianów.
Omawiając rozpowszechnienie krakowianów niesposób
nie wspomnieć o ich praktycznym zastosowaniu do wy
konywania obliczeń. Roznoroane zadania geoaezyjne,
a zwłaszcza zadania wyrównawcze, rozwiązywane są
w Polsce według wzorow, formularzy i schematów
czysto krakowianowych, lub też uwzględniających osiąg
nięcia techniki rachunku krakowianowego. Warto przy
tym podkreślić, że krakowiany stosowane są nie tylko
w obliczeniach ręcznych, ale również w programowaniu
elektronicznych maszyn cyfrowych.
TvTPrzejdzmy teraz do omówienia przyczyn stwierdzo
nego powyżej szerokiego rozpowszechnienia rachunku
krakowianowego w polskich obliczeniach geodezyjnych.
Byłoby niesłuszną i nieprzemyślaną sympiiiikacją przy
pisywanie owego rozpowszechnienia okoliczności, że
twórca rachunku krakowianowego był uczonym polskim.
Natomiast odegrał tu rolę niewątpliwie fakt, że wprowa
dzenie rachunku Itrakowianowego — przez tegoż uczonego
polskiego — do operacji i pojęciowych, i rachunkowych
w dziedzinie metody najmniejszych kwadratów następo
wało w kilkanaście lat wcześniej przed wprowadzaniem
tam rachunku macierzowego, przy czym podstawowe
koncepcje rachunku krakowianowego udostępnione były
geodetom polskim już przez II wojną światową dzięki
publikacjom dwóch spośród czołowych geodetów polskich:
Warchalowskiego i Weigla. Tak więc w „Geodezji”
K. Weigla [6] znajdujemy obszerną wzmiankę o stosowa
niu krakowianów do rozwiązywania układów równań
normalnych, zaś E. Warchalowski poświęcił Itrakowianom
jeszcze obszerniejszą pracę pt. „Zastosowanie krakowia
nów do rachunku wyrównawczego” [5], przy czym w obu

cytowanych pracach nie mówi się nic o macierzach, które
wówczas do rachunku wyrównawczego, ani innych ra
chunków geodezyjnych, nigdzie stosowane nie były.
Geodeci polscy mogli więc już w okresie przedwojennym
stwierdzić przydatność krakowianów w obliczeniach geo
dezyjnych, aczkolwiek nie mieli jeszcze możności czynie
nia porównań z przydatnością macierzy wówczas nie sto
sowanych. W okresie wojennym jakikolwiek ruch publi
kacyjny w kraju został przez okupację niemiecką unie
możliwiony. Warto jednak nadmienić, że i w tym okresie
napisana została przez geodetę polskiego krótka praca
poświęcona porównaniu algorytmu pierwiastka krakowia
nowego z algorytmem Gaussa. Była to praca Cz. Kameli,
opublikowana w języku niemieckim w technicznej prasie
szwajcarskiej pt. „Die Lösung der Normalgleichungen
nach der Methode von prof, dr T. Banachiewicz (soge
nannte Krakowianenmethode)" [1]. Aczkolwiek praca
Cz. Kameli nie miała — głównie ze względu na język
publikacji — tego znaczenia upowszechniającego rachu
nek krakowianowy wśród geodetów polskich, jakie miały
prace Weigla i Warchatowskiego, jednak stanowi ona do
wód, że geodeci polscy interesowali się rachunkiem kra
kowianowym nawet w tragicznym okresie 1939—45.
Wkrótce po odzyskaniu niepodległości zaczęły ukazywać
się dużo już obszerniejsze prace geodety-górnika prof.
T. Kochmańskiego, ostatecznie przyczyniające się do po
pularyzacji rachunku krakowianowego w obliczeniach
geodezyjnych [2], [3], jak również prace innych geodetów
polskich.
W tym też okresie mogło już w geodezji polskiej wy
płynąć i wypłynęło zagadnienie dokonania wyboru mię
dzy dwoma algebrami mającymi uprościć ujmowanie
i realizację obliczeń geodezyjnych: algebrą krakowianów
i algebrą macierzy. Istniało bowiem już zrozumienie ko
rzyści stosowania liczb zespołowych oparte na znajomości
krakowianów, zaś zaczęły się ukazywać obcojęzyczne pra
ce zwolenników macierzy, skwapliwie dyskontujących su
kcesy krakowianowe Banachiewicza przez tłumaczenie
niektórych jego osiągnięć na język macierzy.
Ponieważ jednak macierzowe ujęcie komplikuje rachun
ki geodezyjne — w stosunku do ujęcia klasycznego — zaś
ujęcie krakowianowe je upraszcza, wybór między obu na
rzędziami matematycznymi dla geodetów polskich nie był
trudny. Wybrano też krakowiany zarówno na odcinku
dydaktycznym, jak i na odcinku praktycznym. Warto, też
nadmienić, że posługiwanie się krakowianami w oblicze
niach praktycznych, usankcjonowane w okresie przedwo
jennym przez autorytet Warchalowskiego i Weigla, iuż
w roku 1946 zostało ułatwione wydaniem popularnych
tablic naturalnych wartości funkcji trygonometrycznych
F. Piątkowskiego i T. Pilitowskiego [4], zawierających
schemat algorytmu pierwiastka krakowianowego.
Postaramy się teraz wyjaśnić krótko, z czego wynika
i na czym polega większa prostota ujęć krakowianowych
niż macierzowych w rachunkach geodezyjnych.
Jeżeli porównamy podstawowe definicje działań w obu
rachunkach zauważymy zaraz, że różne są tu jedynie de
finicje mnożenia liczby zespołowej przez liczbę zespoło
wą. Definicje bowiem: równości liczb zespołowych, doda
wania i odejmowania, a także mnożenia liczby zespoło
wej przez liczbę pojedynczą („skalar”) są w obu tych
rachunkach identyczne. Również definicja liczby zespo
łowej jednostkowej, jako tabeli kwadratowej zawieraiącej na przekątnej głównej jednostki, zaś poza nią zera,
jest w obu rachunkach identyczna, aczkolwiek istnieje
tu w rachunku macierzowym pewna komplikacja wyni
kająca z macierzowej definicji mnożenia liczby zespoło
wej przez liczbę zespołową, o czym dalej Vzspomnimy.
Przejdźmy teraz do zasadniczo różniących się definicji
mnożenia liczby zespołowej przez liczbę zespołową, czyli,
jak się utarło mówić krótko — do różnicy między mnoże
niem krakowianowym i mnożeniem macierzowym. Jak
wiadomo, w obu rachunkach definicje mnożenia liczby
zespołowej przez liczbę zespołową została sformułowana
tak, aby w przypadku, gdy oba czynniki a, b są tabelami
kwadratowymi, zachowane zostało w mocy twierdzenie
Cauchy-Bineta o iloczynie dwóch wyznaczników, operu
jące pojęciem mnożenia tabel kwadratowych. Zarówno
więc przy mnożeniu krakowianowym, jak i macierzowym
dla kwadratowych liczb zespołowych a, b słuszne są
równania:
deta∙detb = det(a∙b) = det(b∙a)

gdzie symbol det x oznacza wyznacznik, którego tabelą

jest liczba zespołowa x. Warto tu zauważyć, że twierdze
nie Cauchy-Bineta o mnożeniu wyznaczników może być
traktowane jako — jeśli się obrazowo wyrazić — pień,
z którego wyrosły dwie odrębne, choć posiadające wiele
cech wspólnych, gałęzie: mnożenie krakowianowe i mno
żenie macierzowe.
Proces mnożenia krakowianowego polega — jak wiado
mo — na tym, że kolumny pierwszego czynnika mnoży
Się przez kolumny drugiego czynnika, zapisując kolejne
wyniki w kolumnach iloczynu. Proces zaś mnożenia ma
cierzowego — na tym, że wiersze pierwszego czynnika
mnoży się przez kolumny drugiego czynnika, zapisując
kolejne wyniki w wierszach iloczynu.
W powyższym skróconym wysłowieniu rozumiemy przez
iloczyn rzędu pierwszej tabeli przez rząd drugiej tabeli
(iloczyn kolumny przez kolumnę względnie wiersza przez
kolumnę) sumę iloczynów przyporządkowanych sobie ele
mentów mnożonych rzędów.
Obie definicje iloczynu dwóch liczb zespołowych są —
jak widać — definicjami iloczynu czynników w określony
sposób uporządkowanych (czynnik I i czynnik II). To
samo dotyczy oczywiście iloczynu o większej od dwóch
ilości czynników, przy czym — jak wiadomo — dla obu
rodzajów liczb zespołowych iloczyn n czynników w okreś
lony sposób uporządkowanych definiuje się jako iloczyn
pierwszych n-1 czynników przez czynnik ostatni. Są to
rzeczy ogólnie znane, przypominamy je jednak, gdyż
ograniczenie iloczynu liczb zespołowych do iloczynu upo
rządkowanego szeregu liczb stanowi najistotniejsza cechę
skutkującą odmienność algebry krakowianów i macierzy
od algebry liczb pojedynczych, w której dzięki zupełnej
przemienności, mówić można o iloczynie n liczb abstrahu
jąc od ich uporządkowania.
Przejdźmy do porównania skutków definicji mnożenia
krakowianów i mnożenia macierzy, mającego wykazać
większą prostotę pojęciową i przydatność praktyczną kra
kowianów w rachunkach geodezyjnych.
Pierwszą korzystną cechą wynikającą bezpośrednio
z definicji mnożenia krakowianowego jest większa pro
stota toku rachunku, wynikająca stąd, że mnożymy tu
elementy przyporządkowane sobie w znaczeniu graficznym,
lub — jak mówi Banachiewicz — elementy oboczne, co
przy mnożeniu macierzy nie zachodzi. Tak np. obliczenie
wartości wielomianu W(x)
J7(x) = α0 + a1 x+ a2xt + α3xs

może być przedstawione w dwóch następujących ujęciach:

Ujęcie krakowianowe

Ujęcie macierzowe
1

JΓz(x) = (α0 α1 α2 α3)

x

X2
X3

Jest bez omówień widoczne, że przy realizacji rachunkowej ujęcie krakowianowe porządkuje obliczenia, zaś
ujęcie macierzowe komplikuje.
Ta większa prostota ujęć krakowianowych, jeszcze wy
raźniejsza przy mnożeniu wielokolumnowych i wieloWierszowych liczb zespołowych, a wynikająca z mnożenia
w krakowianach rzędów wzajemnie równoległych, a nie
wzajemnie prostopadłych, nie ogranicza się zresztą wy
łącznie do ułatwienia rachunków, lecz ułatwia też przy
swajanie wzorów a często i ich matematyczne formuło
wanie.
Wymnazalnosc liczby przez samą siebie. Jak wiadomo
w algebrze liczb pojedynczych — jak zresztą i w algebrze
liczb zespolonych — zachodzi prosta własność, do której
umysł ludzki jest wysoce przyzwyczajony: każda liczba
a jest wymnaźalna przez samą siebie, czyli dla każdej
liczby a istnieje liczba a · a — a2, zwana kwadratem licz
by a.

Własność ta jest aktualna dla rachunku krakowianowe
go, zaś nieaktualna dla rachunku macierzowego. Mamy
bowiem:

wą składającą się z jednej tylko kolumny, a więc na
przykład przyrosty współrzędnych wzdłuż odcinka o dłu
gości l:

Ujęcie krakowianowe. Każdy krakowian jest wymnażalny przez siebie, czyli dla każdego krakowianu a istnie
je krakowian a ∙ a = a2, zwany kwadratem krakowianu a.
Kwadrat krakowianu jest przy tym jednym z najdonioś
lejszych pojęć w metodzie najmniejszych kwadratów.
Jeżeli bowiem tabelę współczynnikową układu równań
błędów oraz tabelę współczynnikową układu równań nor
malnych Gaussa traktować będziemy jako krakowiany,
wówczas słuszne — co łatwo zauważyć — będzie sformu
łowanie: tabela współczynnikowa układu równań normal
nych Gaussa jest kwadratem tabeli współczynnikowej
układu równań błędów.

Ujęcie krakowianowe

Ujęcie macierzowe. Nie każda macierz jest wτymnaζalna
przez siebie, zachodzi to bowiem tylko dla macierzy kwa
dratowych. Jedynie więc dla macierzy kwadratowej a
istnieje macierz a ∙ a = a2, nie mająca zresztą zastosowa
nia. Natomiast każda macierz jest lewostronnie wymnażalna przez swą transpozę, czyli przez macierz a*, posia
dającą takie same i tak samo uporządkowane elementy
w kolumnach, jak macierz a w wierszach (na oznaczenie
transponowanej tabeli a, czyli transpozy tabeli, używamy
tu i nadal symbolu a*, stosowanego przez prof. W. Sier
pińskiego zarówno do krakowianów jak i macierzy [7]).
Jeżeli tabelę współczynnikową układu równań błędów
oraz tabelę współczynnikową układu równań normalnych
Gaussa traktować będziemy jako macierze, wówczas słusz
ne — co łatwo zauważyć — będzie sformułowanie nastę
pujące: tabela współczynnikowa układu równań normal
nych Gaussa równa jest tabeli współczynnikowej układu
równań błędów pomnożonej Iewostronnine przez jej trans
pozę. Mamy więc porównując oba ujęcia:

Tabela współczynnikowa równań
błędów

Ujęcie

Tabela współczynnikowa równań
normalnych

a2
a* · a

a
a

krakowianowe
macierzowe

Wymnażalność liczby przez samą siebie, aktualna dla
rachunku krakowianowego, a pozwalająca na wprowadze
nie kwadratu tabeli tam, gdzie rachunek macierzowy
operować musi iloczynem tabeli Stransponowanej przez
tabelę niestransponowaną, w wielu wypadkach nie tylko
ułatwia rachunek, uwalniając go od zapisu transpozy
i odszukiwania elementów· nieobocznych, ale i umożliwia
prostsze ujęcie matematyczne. Podaliśmy jeden przykład
z metody najmniejszych kwadratów. Weźmy teraz jeszcze
jeden z dziedziny geometrycznej. Jeżeli rozważać będzie
my liczbę zespołową. której kolumny VaVtVcVd
utwo
rzone są przez przyrosty współrzędnych prostokątnych
XYZ wzdłuż różnych odcinków (na przykład o długoś
ciach a, b, c, d), to znaczy liczbę zespołową:
Xa

Xb

Xc

Xd

ya yb

yc

yd ! = !IVaVtVcVaII ■

Za

ze

zd

Zb

I

wówczas, traktując tę liczbę jako krakowian, wypowie
dzieć .możemy następujące sformułowanie: kwadrat kra
kowianu, którego kolumnami są przyrosty współrzędnych
jest niezmiennikem przy zmianie układu współrzędnych:
{VoVtVcVd}2 = const.

Jeśli natomiast ujmiemy zagadnienie macierzowo, to zna
czy, jeśli rozpatrywaną liczbę zespołową przyjmiemy za
macierz, będziemy mieć sformułowanie: lewostronny ilo
czyn macierzy, której kolumnami są przyrosty współrzę
dnych prostokątnych wzdłuż pewnego zespołu odcinków,
przez jej macierz stransponowaną jest niezmiennikiem
przy zmianie układu współrzędnych:
(VαVtVcVd)* ∙ (VoVtVcVd) = const.
(Te sformułowania są przydatne w obliczeniach transfor
macyjnych).
Prostota sformułowania krakowianowego i skompliko
wanie sformułowania macierzowego wystąpią w bardzo
wyrazisty sposób, gdy rozważać będziemy liczbę zespoło
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Ujęcie macierzowe
Ax¡

(AxiAyiAzi)

W obu przypadkach równania wyrażają ogólnie znaną
prawdę, że suma' kwadratów przyrostów współrzędnych
równa jest kwadratowi długości odcinka (a więc nie ulega
zmianie ze zmianą układu współrzędnych). Ujęcie krako
wianowe może być jednak uważane za uproszczony zapis
równania:
Ax}+ Ayf+ Az} =P

natomiast ujęcie macierzowe niewątpliwie ten zapis kom
plikuje.
Warto też zwrócić uwagę, że mnożenie krakowianowe
w dziedzinie tego rodzaju rozważań geometrycznych może
być traktowane jako uogólnienie pojęcia mnożenia skalar
nego wektorów-kolumn, natomiast mnożenie macierzo
we — nie.
Ważną konsekwencją wymnażalności liczby przez samą
siebie w algebrze krakowianowej, czyli konsekwencją
istnienia kwadratu krakowianu, jest istnienie pierwiastka
trójkątnego z krakowianu symetrycznego o niezerowych
wyznacznikach głównych, a więc możność przedstawienia
takiego krakowianu jako iloczynu dwóch jednakowych
czynników, posiadających zera pod główną przekątną przy
niezerowych elementach przekątnych.
Taki rozkład tabeli symetrycznej na równe sobie czyn
niki trójkątne:
Kgym

ΓΤ

w macierzach nie jest możliwy i dlatego bardzo ekono
miczna, a nie stosowana w praktyce przez brak jasnej
myśli przewodniej metoda Cholesky’ego rozwiązywania
układów równań normalnych, w ujęciu krakowianowym
uzyskała jasną myśl przewodnią i została przez Banachiewicza rozbudowana, po czym wkroczyła do praktyki. Na
tomiast w ujęciu macierzowym, gdzie nie można jej przed
stawić jako pierwiastkowanie tabeli, cechuje ją nadal
brak jasnej myśli przewodniej. Toteż — co jest bardzo
charakterystyczne — rozbudowana przez Banachiewicza
metoda Cholesky’ego, znana dziś pod nazwą algorytmu
pierwiastka, lub algorytmu Banachiewicza, nie wkroczy
ła do zastosowań macierzowych na logicznej drodze:
poszukiwania lepszych rozwiązań w oparciu o przyjęte
definicje podstawowe, lecz na drodze tłumaczenia rozwią
zań krakowianowych na język macierzowy. Zupełnie ana
logiczne uwagi można by wypowiedzieć na temat roz
wiązywania układów równań za pomocą metody Doolitle’a, czyli metody rozkładu tabeli na niejednakowe czyn
niki, gdzie w ujęciu krakowianowym rozkłada się tabelę
symetryczną na jednopostaciowe czynniki trójkątne, to jest
oba posiadające zera pod główną przekątną, zaś w ujęciu
macierzowym rozkład musi być dokonany na różnopostaciowe czynniki trójkątne, z których jeden ma zera pod,
a drugi nad przekątną główną.
Również i ta metoda, zwana też unowocześnionym algo
rytmem Gaussa, nie znajdowała uznania w praktyce ze
względu na brak jasnej myśli przewodniej, którą nadał
jej racłiunek krakowianowy, a która też wkroczyła do
macierzy na drodze tłumaczenia rozwiązania krakowiano
wego na język macierzowy. Przejdziemy do dalszych po
równań.
Mnożenie przez liczby jednostkowe. Transpozycja

W algebrze liczb pojedynczych pomnożenie czy to pra
wostronne, czy lewostronne, dowolnej liczby przez liczbę

jednostkową (jedność) nie zmienia wartości tej liczby.
Mamy więc tam:
o∙l = a

oraz

l∙α = α

przy czym liczba jednostkowa jest stale tą samą wiel
kością, niezależną od liczby a.
W algebrach liczb zespołowych wystąpić tu muszą
mniej proste związki, już choćby z tego względu, że wy
miary liczby jednostkowej:

IIlol 0illI

1
1= 0
0

0
1
0

0
0
1

itd.

zależeć będą od ilości wierszy (w krakowianach) wzglę
dnie i od ilości wierszy i od ilości kolumn (w macierzach^
liczby zespołowej, dla której liczba jednostkowa ma być
czynnikiem. Nie może więc tu być mowy o liczbie jed
nostkowej wymnażalnej przez każdą liczbę, co miało
miejsce w algebrze liczb pojedynczych. Ponadto w dzie
dzinie liczb pojedynczych nie istnieje pojęcie transpozy
cji, gdyż na liczbę składa się tu jeden element, choć oczy
wiście można też powiedzieć, że liczba pojedyncza nie
ulega zmianie przez transpozycję i zapisać to pod postacią:
dla liczb pojedynczych α* =a.
Własności mnożenia przez liczbę jednostkową 1, którą
w krakowianach oznacza się zazwyczaj τ (tau), zaś w ma
cierzach przez E, są następujące:
Krakowiany. Dla dowolnej liczby a istnieje jedna jedy
na liczba jednostkowa 1 (lub .τ), przez którą liczba a mo
że być pomnożona prawostronnie lub lewostronnie. Pra
wostronne pomnożenie liczby przez liczbę jednostkową nie
zmienia ani wartości elementów tej liczby, ani ich upo
rządkowania, czyli pozostawia liczbę bez zmiany:
a∙l = a (lub a∙τ = a)
Lewostronne pomnożenie liczby przez liczbę jednostko
wą nie zmienia wartości elementów liczby, lecz zmienia
w niej położenie rzędów, czyli transponuje liczbę:
l∙a = a* (lub τ∙a = a*)

Z ostatniego związku wynika, że w algebrze krakowia
nów można by w ogóle nie wprowadzać definicji transPonowania jako zamiany kolumn na wiersze, gdyż krako
wian Stranspoinowany jest to po prostu krakowian dany
pomnożony lewostronnie (lub jak się niekiedy mówi:
przedmnożony) przez liczbę jednostkową. W algebrze ma
cierzy takie ujęcie nie jest możliwe — nie istnieje bo
wiem macierz (o elementach niezależnych od elementów
macierzy danej), która w wyniku mnożenia przekształci
łaby macierz daną na jej transpozę. Zachcdzi zatem ko
nieczność wprowadzenia dodatkowej definicji transponowania macierzy.
Macierze. Dla dowolnej liczby a istnieją dwie różne
liczby jednostkowe: jedna li (lub Et), przez którą liczba a
może być pomnżona lewostronnie, oraz druga Ip (lub Ep),
przez którą liczba a może być pomnożona prawostronnie.
Zarówno lewostronne pomnożenie liczby a przez li (względ
nie Ei), jak i prawostronne pomnożenie jej przez Ip
(względnie Ep) nie zmienia ani wartości elementów licz
by a, ani ich uporządkowania, czyli pozostawia liczbę bez
zmiany. Jest więc: li · a=a (względnie Ei · a=a) oraz
a ∙ Ip = a (lub a ∙ Ep = a).

Uwaga. Stosowany niekiedy zapis: a ∙ E = E · a =a
jest nieścisły i mogący prowadzić do nieporozumień: bo
wiem liczby E nie są sobie równe, nie należy więc ozna
czać ich tym samym symbolem. Zapis taki jest słuszny
tylko dla przypadku szczególnego — macierzy kwadra
towej.
Konieczność rozważania dwóch różnych liczb jednost
kowych związanych z dowolną macierzą a powoduje
oczywiście komplikację teorii. Tak na przykład w teorii
odwrotności definicja algebry zwykłej: odwrotnością licz
by a nazywamy taką liczbę a1, która pomnożona lewo
stronnie lub prawostronnie przez liczbę a daje w wyniku
liczbę jednostkową: aa~l = a~la = 1 jest do przyjęcia bez
żadnych zmian dla krakowianów, zaś dla macierzy — nie.
Trzeba tam bowiem rozważać odwrotności lewostronne
i prawostronne.

Mankamentem jest też, o czym wyżej, brak macierzy po
wodującej transpozycję w wyniku działania bezpośrednie
go. Można by więc powiedzieć, że i w zakresie liczb jed
nostkowych i w zakresie transpozycji algebra krakowianu
jest prostsza od algebry macierzy.

Prawo przcmienności mnożenia
Wiadomo, że w algebrze liczb pojedynczych istnienie
iloczynu a · b jest równoznaczne z istnieniem iloczynu
b · a, przy czym iloczyny te są sobie równe. Własność nie
zależności iloczynu od porządku czynników:
a∙b = b∙a

zwaną „prawem przemienności mnożenia” [8] można jed
nak też zapisać pod nieco sztuczną postacią:
a.⅛ = l.(⅛.g)
która nie zmienia sensu ujęcia pierwotnego, zaś ma tę
dobrą stronę, że będzie również ważna dla rachunku kra
kowianowego.

W rachunku krakowianowym bowiem istnienie iloczynu
a · b jest także równoznaczne z istnieniem iloczynu b · a,
przy czym liczby a · b i b · a są wzajem Stransponowane:
a ∙ b = (b ∙ a)* lub b ∙ a = (a · b)*.
Ponieważ zaś w rachunku krakowianowym Stransponowanie liczby jest identyczne z lewostronnym pomnożeniem
jej przez jednostkę, można w rezultacie napisać:
a∙b = J ∙(b∙a)
uzyskując jednakowe wysłowienie prawa przemienności
mnożenia dla liczb pojedynczych i dla krakowianów: ilo
czyn a · b równa się liczbie jednostkowej pomnożonej przez
iloczyn b · a.

W rachunku macierzowym żadna analogia w stosunku
do algebry liczb pojedynczych nie może zachodzić. Istnie
nie bowiem iloczynu a · b w algebrze macierzy nie jest
równoznaczne z istnieniem iloczynu b · a. Wprawdzie dla
macierzy kwadratowych z istnienia iloczynu a · b wynika
istnienie iloczynu b · a, jednak pełnego nawiązania do
algebry liczb pojedynczych tu nie otrzymamy.
W dziedzinie przemienności mnożenia więc rachunek
krakowianowy jest prostszy od rachunku macierzowego
w tym znaczeniu, że daje pełne nawiązanie do pojęć zna
nych, do których jesteśmy przyzwyczajeni.
Prawo łączności mnożenia

W algebrze liczb pojedynczych własność mnożenia trzech
liczb a, b, c, wyrażona równością: a ∙ (be) = (ab) · c ozna
czającą, że iloczyn liczby a przez iloczyn bc równy jest
iloczynowi iloczynu ab przez liczbę c nazywamy prawem
łączności mnożenia [8].
W rachunku krakowianowym przy łączeniu i rozłącza
niu czynników w iloczynie trzech liczb zespołowych obo
wiązują związki zwane twierdzeniem o łączeniu i twier
dzeniem o> rozłączaniu, mające postać:
twierdzenie o łączeniu a∙b∙c = a (c∙b*)
twierdzenie o rozłączaniu a (b∙c) = a∙c*∙b
Pisze się je zazwyczaj pod postacią abc = a(cτb)
oraz
a(bc) = aτc∙b.

Konieczność przyswojenia pamięciowego twierdzeń o łą
czeniu i rozłączaniu czynników w iloczynie stanowi oczy
wiście pewien mankament rachunku krakowianowego.
W rachunku macierzowym proces łączenia i rozłączania
czynników w iloczynie jest nierównie prostszy. Można tam
bowiem łączyć i rozłączać sąsiadujące czynniki bez żad
nych przegrupowań i zmian. Jest więc:
a∙b c = a(b∙c) oraz a∙(b∙c) = a∙b∙c
w analogii do algebry liczb pojedynczych.
Ani w krakowianach, ani w macierzach, nie można łą
czyć czynników niesąsiadujących (pierwszego z trzecim),
co dopuszczalne jest w algebrze liczb pojedynczych. Acz-
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kolwiek więc w dziedzinie łączenia czynników algebra
macierzy jest prostsza od1 algebry krakowianów, niesłuszna
jest wypowiadana niekiedy opinia, że łączenie czynników
w algebrze macierzowej może być przeprowadzane tak,
jak w algebrze zwykłej. W macierzach bowiem — jak
zresztą i w krakowianach — możliwe jest tylko łączenie
w grupę czynników sąsiadujących. Różnica między obu
algebrami Sprovzadza się do tego, że w algebrze macierzy
połączenie czynników sąsiadujących wymaga tylko za
warcia obranej grupy czynników sąsiadujących w na
wias zaś w algebrze krakowianów oprócz tej czynności
zawarcia obranej grupy czynników sąsiadujących w na
wias, należy jeszcze wewnątrz grupy dokonać zmiany
porządku czynników i transpozycji. Takie same uwagi do
tyczą rozłączania grupy czynników sąsiadujących.
Zasady łączenia i rozłączania dla iloczynów o dowolnej
ilości czynników

W iloczynie krakowianowym łącząc lub rozłączając
grupę czynników Cniepierwszych, tj. nie zawierających
czynnika pierwszego) należy zmienić porządek czynników
w grupie na przeciwny i stransponować wszystkie za-wy
jątkiem tego, który po zmianie porządku stał się w grupie
początkowym (przy łączeniu) lub końcowym (przy roz
łączaniu). Tak np.: a∙b∙c∙d∙e∙f∙g = a∙b(e∙d.*∙c*)f∙g,
gdzie
połączono grupę czynników
c∙d∙e lub: a∙b∙c(d∙e∙f)g = a∙b∙c∙f*∙e*∙d∙g,
gdzie rozłączono grupę czynników d · e · f. Grupę zawiera
jącą czynnik pierwszy należy łączyć lub rozłączać bez zmian,
tj. przez postawienie lub zniesienie nawiasów.
W iloczynie macierzy łączy się i rozłącza bez zmian, tj.
przez postawienie lub zniesienie nawiasów.
Należy jeszcze zwrócić uwagę, że zasadę łączenia czyn
ników w iloczynie krakowianowym można też ustalić tak,
aby nie zachodziła potrzeba zmiany porządku czynników,
a ilość transpozycji ograniczyła się do dwóch. Słuszne jest
mianowicie sformułowanie: w iloczynie krakowianowym
można zawsze połączyć (..znawiasować”) szereg sąsiadu
jących nieoierwszych czynników nie zmieniając ich po
rządku, lecz transponując zarówno pierwszy z czynników,
jak i iloczyn ich wszystkich. Będzie więc np.:
a∙b∙c∙d∙e∙f∙g∙h = a∙b(c*∙de∙f)*.g∙b.
Takie łączenie bywa w rachunkach praktycznych wy
godniejsze, co oczywiście nie zmienia faktu, że łączność
jest dla macierzy prostsza niż dla krakowianów.
Okoliczność, że przy mnożeniu tabel według schematu:
wiersze x kolumny (mnożenie macierzowej łączność wy
stępuje od razu w prostej formie, do której umysł ludzki
jest przyzwyczajony w algebrze liczb pojedynczych, zaś dla
mnożenia według schematu: kolumny razy kolumny (mno
żenie krakowianowe) prawa łączności należało dopiero usta
lić i sformułować, co stanowi zasługę Banachiewicza, stała
się niewątpliwie główną przyczyną, dla której mnożenie ta
bel według schematu: wiersze X kolumny zostało w mate
matyce przyjęte jako klasyczna forma mnożenia tabel, choć
oba typy mnożeń (,,prostopadłe” i „równoległe”) były —
w stosunku do tabel kwadratowych — znane już z twier
dzenia Cauchy-Bineta. To, że w trakcie tworzenia się al
gebry macierzy nie zwrócono uwagi na znaczniejszą prosto
tę większości związków podstawowych przy przyjęciu mno
żenia krakowianowego (rzędami równoległymi) łatwo wy
jaśnić: po powzięciu bowiem decyzji przyjęcia mnożenia
macierzowego (rzędami prostopadłymi) porównanie prostoty
własności podstawowych przy zakładaniu obu różnych defi
nicji mnożenia stało się nieaktualne. Porównania tego do
konał dopiero Banachiewicz przyjmując definicję mnoże
nia tabel rzędami równoległymi i analizując jej skutki.
Forsowanie obecnie stosowania rachunku macierzowego
w obliczeniach geodezyjnych, w których rachunek krako
wianowy jest i prostszy pojęciowo i wygodniejszy, byłoby
niecelowe. Przypominałoby to — jeśli się żartobliwie wy
razić — postępowanie człowieka, który na wycieczkę wy
sokogórską radzi brać buty zwykłe a nie turystyczne,
motywując swą radę tym, że przecież buty zwykłe są
powszechniej używane od turystycznych.
Ta uwaga nie sugeruje oczywiście zbędności nauki ra
chunku macierzowego, lecz wprost przeciwnie — pod
kreśla jej potrzebę. Człowiek rozsądny bowiem posiadać
winien i buty zwykłe, i turystyczne.
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V. Na zakończenie warto — jak się wydaje — poświę
cić nieco uwagi zmianom znaczenia i sposobu stosowania
krakowianów w związku z coraz szybciej postępującym
procesem automatyzacji obliczeń geodezyjnych. W prze
biegu prac związanych z wykorzystywaniem elektronicz
nych maszyn cyfrowych dla potrzeb geodezji można wy
różnić trzy następujące etapy:
1) programowanie,
2) wykonywanie obliczeń,
3) interpretowanie i wykorzystanie wyników obliczeń.
Etapem programowania objęte jest m. in. precyzyjne
sformułowanie treści rozwiązywanych zadań oraz wybra
nie lub opracowanie odpowiednich metod numerycznych
i algorytmów. Jest rzeczą oczywistą, że używany do tych
celów aparat matematyczny powinien być starannie do
brany. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na to, że
rachunek krakowianowy nadaje się doskonale zarówno
do formułowania i opisu zadań wyrównawczych, jak też
do ich rozwiązywania, dostarczając w szerokim zakresie
niezbędne metody i algorytmy. Przy okazji warto pod
kreślić, że metoda pierwiastka krakowianowego, opracowa
na w swoim czasie z przeznaczeniem do rozwiązywania
układów równań normalnych na arytmometrach, znalazła
powszechne zastosowanie w programowaniu, ze względu
na dokładność uzyskiwanych wyników oraz oszczędne
wykorzystanie pamięci maszyn.
W dalszym ciągu programowania wykonywane są czyn
ności w mniejszym stopniu uzależnione od użytego uprze
dnio aparatu matematycznego. W szczególności zacierają
się różnice między algebrą krakowianów i macierzy.
I w jednym, i w drugim przypadku zachodzi potrzeba wy
rażenia działań właściwych tym algebrom przez elemen
tarne działania arytmetyczne; zachodzi również potrzeba
przejścia od tablic dwuwymiarowych do jednowymiaro
wych ciągów elementów. Przejście to polega na zastąpie
niu dwóch wskaźników określających położenie elementu
w tabeli jednym wskaźnikiem — adresem, wyrażającym
miejsce zapisu elementu w pamięci.
Ujęte etapem drugim właściwe obliczenia wykonywane
są przez maszynę automatycznie, zgodnie z opracowa
nym uprzednio programem. Przebieg, czas i dokładność
obliczeń zależą oczywiście od obranej przez programistę
metody, natomiast sposób przedstawienia tej metody, przy
jęcie tych czy innych konwencji zapisu, krakowianowych
lub macierzowych, nie ma bezpośredniego Vzplywu na dzia
łanie maszyny.
W trzecim z wymienionych etapów znów dochodzi do
głosu człowiek, tym razem nie programista, lecz odbiorca
wyników obliczeń, który powinien te wyniki należycie
zinterpretować, krytycznie ocenić i odpowiednio wykorzy
stać. Aby sprostać tym zadaniom, musi on operować właś
ciwym aparatem matematycznym, np. algebrą krakowia
nową w przypadku obliczeń wyrównawczych.
Reasumując, można zatem stwierdzić, że w związku
z automatyzacją obliczeń geodezyjnych tracą na swym
znaczeniu niektóre praktyczne zalety krakowianów, wy
korzystywane w technice rachunku arytmometryoznego,
natomiast stają się coraz to ważniejsze zalety natury po
jęciowej, ujawniające się szczególnie wyraźnie w zakresie
rachunku wyrównawczego.
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Zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych na obszarach górniczych
1. Wstęp

W obowiązujących instrukcjach pomiarowych, dotyczących
powierzchniowych osnów geodezyjnych, brak jest ustalenia
odrębnych zasad i metod pomiarowych dla osnów, zakła
danych na terenach czynnej eksploatacji górniczej. Brak
ten powoduje nieraz trudności w uzyskiwaniu wymaganych
dokładności dla określonego rodzaju osnów. Powstające od
chyłki w pomiarach wynikają głównie z faktu, że punkty
osnowy geodezyjnej, zakładane na obszarach górniczych,
mogą znajdować się pod wpływem eksploatacji górniczej.
W przypadkach takich punkty ulegają tak zwanemu prze
mieszczeniu, wielkość i rodzaj którego zależeć będzie od
szeregu czynników górniczo-geologicznych.
W artykule niniejszym przedstawiono związki, jakie wy
stępują między odkształceniami powierzchni a prowadzoną
eksploatacją górniczą, oraz parametry charakteryzujące od
kształcenia powierzchni, wywołane tą eksploatacją i na
tej podstawie wnioski dotyczące zasad zakładania i pomiaru
osnów geodezyjnych na terenach górniczych.

Q — dopływ wody do kopalni, m3∕sek,
a — współczynnik infiltracji, m/sek.

Eksploatacja podziemna, ruch górotworu (warstw nadIeglych nad złożem), powoduje powstawanie deformacji po
wierzchni, wielkość i rodzaj których zależy od wielu czyn
ników, wśród których najważniejszymi są:
a) głębokość eksploatowanego pokładu (złoża),
b) grubość pokładu (złoża),
c) sposób podsadzania wyrobisk eksploatacyjnych,
d) kąt nachylenia wybieranego pokładu (złoża),
e) wielkość wybranej powierzchni pokładu (złoża),
f) szybkość posuwania się frontu eksploatacyjnego,
g) warunki geologiczne i hydrogeologiczne górotworu
i warstw nadkładowych.
Deformacje powierzchni mogą mieć charakter nieciągły
(na powierzchni tworzą się leje, progi i szczeliny) lub też
ciągły> gdy na powierzchni wytworzy się łagodna niecka
ugięcia, tak zwana niecka osiadania (rys. 2 i 3).

2. Odkształcenia powierzchni wywołane eksploatacją gór
niczą
W zależności od rodzaju kopaliny i głębokości jej zalega
nia eksploatację górniczą prowadzi się systemem odkryw
kowym lub głębinowym.
W przypadku eksploatacji odkrywkowej tereny przejęte
pod tę eksploatację zostają wyłączone spod jakiegokolwiek
zagospodarowania przestrzennego i przeznaczone są wy
łącznie na cele tej odkrywki. W toku robót udostępniają
cych złoże do jego eksploatacji, jak również w toku eksplo
atacji odkrywkowej, następuje odpompowywanie wód pod
ziemnych i gruntowych, co powoduje wytwarzanie się tak
zwanego leja depresyjnego, zasięg którego zależny jest od
głębokości odkrywki oraz od warunków hydrogeologicznych
nadległych warstw i złoża (rodzaj warstw, przepuszczalność
skał itp.). W zasięgu leja następuje obniżenie terenu. Na
odkrywce węgla brunatnego w Koninie, stwierdzony zasięg
leja depresyjnego wynosi od 6 do 12 km, a obniżenia terenu
w jego rejonie wynoszą około 30—50 mm. Analogiczne,
a nawet większe obniżenia terenu stwierdzono na kopalni
węgla brunatnego w Turowie.

Rys. 2. Niecka osiadan⅛ dla odkształceń nieciągłych

'

......

R- promień ros∣egu depresji

Rys. 1. Zasięg leja depresji w kopalniach odkrywkowych

Na rysunku 1 przedstawiono przekrój odkrywki wraz
z wkreśleniem zasięgu leja depresyjnego. Zasięg leja depre
syjnego „R” oblicza się w praktyce, stosując następujące
wzory:
Sichardta: R = 3000 ∙s∙]Ιc

w metrach

(la)

Kusakina: R = 575 s∙]∕k∙h
/-----

,,

(Ib)

Sztelaka : R = S-[-410 V/ —
F
ɑ

»

(Ic)

gdzie:
s — depresja, m
Jc — współczynnik filtracji m/sek,
H — miąższość serii wodonośnej, m,

1

1

Z

j ■ V7Á’·’> ’ ’ " ∙∙r^

Rys. 3. Niecka osiadania dla odkształceń ciągłych pokładu poziomo
zalegającego

Na podstawie praktycznych wyników obserwacji ustala
się minimalną głębokość złoża, którego eksploatacja nie po
woduje powstawania odkształceń nieciągłych, na przykład
dla Zagłębia Górnośląskiego przyjmuje się nieciągłe od
kształcenia występujące przy eksploatacji pokładów zale
gających na głębokościach mniejszych od 70 do 80 m.
Przy eksploatacji głębszej będziemy mieli do czynienia
z tworzeniem się ciągłych niecek osiadania. Zjawisko to
tłumaczy się tym, że warstwy skał, załamujące się bezpo
średnio nad wyrobiskiem, powiększają swoją objętość i pod
sadzają do pewnej wysokości puste przestrzenie. Warstwy
zalegające wyżej opierają się na tej naturalnej podsadzce
i nie załamują się, lecz uginają. Wysokość, od której zaczyna
się uginanie warstw, zależy od grubości wybranego podkła
du (złoża), oraz od rodzaju skal nadległych. Twarde i mało
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elastyczne skały stropowe, na przykład piaskowce lub wa
pienie są Sklonniejsze do załamywania się niż plastyczne
iły i łupki, które natomiast łatwo się uginają.
Wpływy eksploatacji górniczej występują nie tylko bez
pośrednio nad wybraną przestrzenią złoża, lecz obejmują
swym zasięgiem także tereny leżące poza jej granicami.
Kształt niecek osiadania zależy w dużym stopniu od kąta
nachylenia wybieranego złoża. Przy poziomo zalegającym
złożu wpływy eksploatacji rozprzestrzeniają się jednakowo
we wszystkich kierunkach, licząc od granicy wybranego
złoża (niecki mają kształt symetryczny). Jeśli natomiast zło
że ma znaczne nachylenie, to niecka osiadania jest nie
symetryczna.
Na rysunku 3 przedstawiono przekrój wzdłuż niecki osia
dania pokładu poziomego, a na rysunku 4 — przekrój
wzdłuż maksymalnego upadku niecki osiadania dla pokładu
nachylonego.
Rozważania teoretyczne i badania w terenie odnośnie do
określenia wielkości wpływów oraz prognozowania ich wiel
kości, wywołanych przewidywaną eksploatacją, odnoszą się
do niecek ciągłych. Podstawą do ustalenia związków, jakie
zachodzą między eksploatacją pokładu a deformacją po
wierzchni, są wyniki prowadzonych obserwacji geodezyj
nych w zakresie pomiarów odkształceń powierzchni.
Na podstawie obszernego materiału obserwacyjnego usta
lone zostały parametry charakteryzujące wielkość defor
macji powierzchni. W szczególności takimi parametrami są:
a) wielkość obniżenia poszczególnego punktu powierzchni,
b) wielkości poziomego przesunięcia punktu (przesunięcie
po'dłużne i poprzeczne),
c) odkształcenia względne,
d) szybkość przesunięcia i obniżenia punktu oraz czaso
kres trwania ruchów górotworu i powierzchni.
3. Parametry charakteryzujące przemieszczenia punktów na
powierzchni

Wektorowi przesunięcia podłużnego ,,V,' przypisuje się
kierunek ze znakiem + (plus), jeśli przesunięcie wykazuje
na oddalenie się punktu obserwacyjnego od punktu stałego
„O”, a za przesunięcia ze znakiem — (minus) jeżeli prze
sunięcia wskazują na zbliżanie się punktu obserwacyjnego
do punktu stałego.
Wektorowi przesunięcia poprzecznego przypisuje się kie
runek ze znakiem +, jeśli przesunięcie punktu jest skie
rowane w stronę prawą od linii OP, ze znakiem — nato
miast, jeśli skierowane jest w stronę lewą od tej linii.
Wektorowi obniżenia „W” przypisuje się znak: + jeśli
występuje ruch punktu w górę, a — jeśli następuje obniże
nie punktu.
3.1. Obniżenie punktów terenu — wektor „W”. Wielkość
obniżenia poszczególnego punktu terenu zależy od grubości
pokładu, od stosowanego sposobu podsadzania wyrobisk
eksploatacyjnych oraz usytuowania badanego punktu w sto
sunku do eksploatowanego pokładu.
W przypadku wyeksploatowania stosunkowo dużej płasz
czyzny pokładu stwierdza się, że w odległości tak zwane
go promienia zasięgu wpływów „r” od granicy eksploatacji

Rys. 6. Wielkość obniżeń charakterystycznych punktów pełnej
niecki osiadania

Jak już podano wyżej, na skutek podziemnej eksploatacji
górniczej ulegają przemieszczeniu wszystkie punkty po
wierzchni będące w zasięgu przedmiotowej eksploatacji.
Jeśli będziemy rozpatrywali przemieszczenie dowolnego

Rys. 7. Wykres poziomych przesunięć punktów: a) wykres prze
sunięć poziomych, b) wykres niecki osiadania

Rys.

4.

Niecka osiadania dla pokładu nachylonego (odkształcenia
ciągłe)

osiadania punktu „P” (rys. 6) osiągnie wartość największą,
którą można określić wzorem:

lf7maι = <*,g
(2)
gdzie:
a — współczynnik eksploatacji, który wynosi 0,7—0,8 —
przy eksploatacji z zawałem stropu, a 0,1—0,2 —przy
eksploatacji z podsadzką hydrauliczną,
g — grubość eksploatowanego pokładu.
Obniżenie punktu „K” położonego nad krawędzią eksplo
atacji wynosi:

Obniżenie natomiast punktu „S”, położonego w odległości r
nad nie wybranym pokładem, jest nieznaczne i wynosi:

punktu „P”, w dwóch kolejnych badanych odstępach czasu,
to stwierdzimy, że punkt ten wykonał ruch wzdłuż pewnej
drogi PP’ (rys. 5). Ruch tego punktu w układzie przestrzen
nym (x, y, z), reprezentowany jest przez wektory U, V, W.
Wektory U i V nazywamy przesunięciami poziomymi (pod
łużnymi i poprzecznymi), a wektor „W” obniżeniem punktu.
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Ws = 0,0122 IFmix

Promień zasięgu wpływów głównych można obliczyć ze
wzoru:
H
(3)
⅛β

gdzie;
H — głębokość zalegania pokładu, w m,
β — kąt zasięgu wpływów dla Górnośląskiego Zagłębia
Węglowego tg β wynosi średnio 2,0.
Określenie wielkości obniżenia dla punktów pośrednich
niecki osiadania można obliczyć, stosując jedną ze znanych
teorii (Budryk, Knothe, Litwiniszyn, Kochmański, Kowal
czyk, Salustowicz).
3.2. Przesunięcia poziome punktu. Rozpatrując pokład za
legający poziomo i badając przesunięcia punktu w kie
runku prostopadłym do krawędzi eksploatowanego pokładu
stwierdzimy, że największe przesunięcie w kierunku tej
eksploatacji wystąpi nad jej krawędzią. Na rysunku 9
przedstawiono wykres kształtowania się wielkości przesu
nięć poziomych w nawiązaniu do niecki osiadania. Maksy
malną wielkość przesunięcia poziomego punktu można ob
liczyć ze wzoru:
Umax = (0.25 -0,4) ITmax
(4)

3.3. Szybkość osiadania i przesunięcia poziomego punktu.
Dla ustalenia programu prowadzenia pomiarów osnów geo
dezyjnych na terenach górniczych (niezmiernie ważnym ele
mentem jest określenie szybkości oraz wielkości osiadań
i przesunięć punktów w czasie.
Rozpatrując ruch punktu w czasie trwania eksploatacji
górniczej możemy zauważyć, że nie jest on jednostajny.
Stwierdza się narastanie szybkości obniżenia i przesunięcia
przy zbliżaniu się frontu eksploatacyjnego, a następnie
znów zmniejszanie tej szybkości w przypadku oddalania
się frontu od badanego punktu. Wykres zmian szybkości ob
niżenia punktu w czasie przedstawia rysunek 8.

TaMica Í

H
w m
100 '
200 i
300
400
500
600

F=Iin/dobę
(Wy)max
12,0
t 6,0
4,0
3,0
2,4
2,0

F= 2,0 m/dobę

(U y)τnax (IF ∣z)max (U pjmax
; 5,0
⅞ 2,5
1,7
1,2
1,0
0,8

24,0 [
12,0 _
8,0
6,0
Ł 4∙8
4,0

10.0
[5,0
3,4
2,4
2,0
1,6

V = 3,0 m/dobę

(JFpz)max

(U pz)max

36,0
18,0
12,0
9,0
7,2
6,0

15,0
7,5
5,1
3,6
3,0
2,4

Przedstawione w tej tablicy prędkości maksymalnych ru
chów punktu w sposób dostatecznie wyraźny unaoczniają
nam znaczenie tych parametrów dla podjęcia właściwych
sposobów prowadzenia pomiarów osnów geodezyjnych.
4. Kryteria i zasady prowadzenia obserwacji osnów na te
renach obszarów górniczych
Podane wyżej wzory dla ustalenia zasięgu wpływów głów
nych oraz dla obliczenia maksymalnych obniżeń punktu
i jego poziomego przesunięcia, jak również dla określenia
maksymalnych prędkości obniżeń i przesunięć poziomych
punktu, powinny być wzięte pod uwagę przy ustalaniu kry
teriów dla osnów geodezyjnych zakładanych na terenach
górniczych.
Przede wszystkim wydaje się istotne, aby już w trakcie
projektowania osnów geodezyjnych uwzględniać wpływy do
konanej i przyszłej eksploatacji górniczej. W szczególności,
jeśli jest to możliwe, punkty osnów geodezyjnych należy
zakładać poza zasięgiem wpływów eksploatacji górniczej.
Dotyczy to zwłaszcza punktów osnów sieci triangulacji
głównej oraz niwelacji precyzyjnej I klasy. Dla uniknięcia
nawet niewielkich ruchów punkty te należy zakładać w
odległości 1,5 r lub nawet 2 r od granicy projektowa
nej eksploatacji pokładu (rys. 9). Tak określoną granicę

Rys. 8. Wykres obniżeń punktu w czasie

Na podstawie przeanalizowanych szeregu niecek osiadania
zaproponowano wzory empiryczne na określenie maksymal
nych szybkości obniżeń i przesunięć punktu. Wzory te
przedstawiają się następująco:
a) maksymalna szybkość osiadania punktu
(JTr)mil = 0,6 ⅛- T

(5)

b) maksymalna szybkość przesunięcia poziomego punktu

(Ur)max = 0,25

T

(6)

gdzie:
IVmax — maksymalne obniżenie punktu,
V
— prędkość postępu frontu eksploatacyjnego,
r
— promień zasięgu wpływów głównych.

W tablicy 1 zestawiono, w oparciu o cytowane wyżej
wzory wartości na maksymalne szybkości osiadań i prze
sunięć poziomych punktu przy następujących założeniach:
Wmax = 1000 mm; tg β = 2
oraz dla głębokości zalegania pokładu:
H = 100 m, 200 m, 300 m, 400 m, 500 m i 600 m
i dla prędkości posuwu frontu:
V = I m/dobę, 2 m/dobę, 3 m/dobę.

Rys. 9. Zasięg wpływów głównych oraz graniczny zasięg wpływów
eksploatacji górniczej

nazwiemy umownie granicznym zasięgiem wpływów eks
ploatacji górniczej.
W przypadku zakładania osnów w rejonie kopalń od
krywkowych punkty stałe należy zakładać poza zasięgiem
leja depresyjnego. Przy projektowaniu sieci niwelacyjnej
w rejonie granicznego zasięgu wpływów eksploatacji propo
nuje się zakładanie obok siebie pary punktów w odleg
łości 200—500 m, dla umożliwienia kontroli ich stałości.
Dla rejonów eksploatacji górniczej o dużym zasięgu tere
nowym, na przykład dla Zagłębia Górnośląskiego, punkty
triangulacyjne lub niwelacyjne powinno się zakładać w
pierwszej kolejności na terenach objętych tak zwanymi fila
rami ochronnymi.
Jeśli względy techniczne wymagają zakładania punktów
osnów na terenach czynnej eksploatacji górniczej, powinno
się stabilizować te punkty w oparciu o posiadane dokładne
rozeznanie warunków górniczo-geologicznych. Dla poszcze
gólnego punktu, lub dla grupy punktów osnów geodezyj
nych, dane o warunkach górniczo-geologicznych należałoby
ująć w odpowiedniej tablicy, której wzór przedstawia się
następująco (tablica 2).
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TaMiea 2

Nr punktu osnowy geodezyjnej

tg /)............. *

Nazwa
pokładu

1

Grubość
pokładu

Głębokość
zalegania

Nachylenie
pokładu

w m

w m

w stopniach

2

3

4

Odległość kra
Przewidywany
teren eksploata
wędzi eksplo
cji
atacji od punktu

5.

W oparciu o te dane należy również każdorazowo ustalić
harmonogram i kolejność prowadzenia pomiarów. Wydaje
się konieczne, aby dla punktów będących pod wpływem
eksploatacji górniczej stosować następujące wytyczne:
a) obserwacje kątowe (kierunkowe) sieci triangulacyjnej
dla punktów będących pod wpływem eksploatacji górni
czej zarówno celowe wewnętrzne jak i zewnętrzne powinny
być wykonane w krótkich odstępach czasu (do kilku dni);
b) obserwacje osnów niwelacji precyzyjnej i technicznej
należy wykonywać możliwie szybko, z tym że należy uni
kać wykonywania niwelacji odcinka przez jednego obser
watora w dwu kierunkach.
Bardziej odpowiednie jest wprowadzenie dla pomiarów
jednocześnie dwu grup, które wykonywałyby w jednym
kierunku jednocześnie obserwacje tego samego odcinka;
c) nie należy zamykać obserwacji niwelacyjnych na pun
ktach będących pod wpływem eksploatacji górniczej.
Osnowy sieci poligonowej, zakładane na terenach górni
czych, powinny również posiadać (o ile to jest możliwe)
punkty położone poza zasięgiem wpływów eksploatacji gór
niczej. W każdym jednak przypadku powinna obowiązy
wać analogiczna zasada jak dla osnów sieci niwelacyjnych
(to jest pomiary kątów i długości w ciągach poligonowych
powinno się również wykonywać w możliwie krótkim
czasie).
Ważne jest również, aby w opisie technicznym podać,
które z punktów osnów leżą w zasięgu wpływów eksploa
tacji górniczej, a w przypadku konieczności ponownego wy
znaczenia współrzędnych tych punktów, należy uzasadnić,
czy w grę wchodziły względy eksploatacji górniczej.
Wnioski

W związku ze stale rozwijającym się górnictwem, obej
mującym swym zasięgiem szereg nowych rejonów, należy
mieć na uwadze konieczność dostosowywania sieci osnów
geodezyjnych do aktualnej i projektowanej eksploatacji gór
niczej. Wymaga to z jednej strony posiadania aktualnego
rozeznania stanu tej eksploatacji, z drugiej — umiejętnego
zakładania i wykonywania pomiarów, aby uniknąć wpro
wadzenia do sieci osnów geodezyjnych błędów pomiarów
ruchu punktu na skutek eksploatacji górniczej.

Maksymalne
osiadanie
punktu

Afaksymalna
prędkość osia
dania punktu

Afaksymalne
przesunięcie po
ziome punktu

W IU

w min

w m/dobę

w m/dobę

6

7

8

9

.............................. ..

Uwagi

10

Na tle przedstawionych w niniejszym artykule czynników
wpływających na wielkość obniżeń i przesunięć poziomych
punktów oraz ich maksymalnych prędkości obniżeń i prze
sunięć, dochodzi się do stwierdzenia, że dla poszczególnych
rodzajów osnów geodezyjnych powinny być opracowane
szczegółowe odrębne przepisy i instrukcje zakładania i po
miarów osnów na terenach górniczych lub należy dokonać
uzupełnień, istniejących w tym względzie instrukcji po
miarowych.
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Sposoby oceny dokładności poligonizacji
na podstawie odchyłek kątowych i liniowych w ciągach
W poligonizacji technicznej, wykonywanej według tych
samych warunków technicznych i przy użyciu jednakowego
sprzętu, można się spodziewać zachowania zbliżonej dokład
ności na wszystkich ciągach poligonowych, zakładanych w
terenie podobnej trudności. Wielkości odchyłek zamknięć
kątowych i liniowych na poszczególnych ciągach podobnej
długości, powinny się niewiele różnić pomiędzy sobą. Tym
czasem wiemy z praktyki, że odchyłki te znacznie różnią się
wzajemnie, co jest spowodowane przypadkowym charakte
rem popełnianych błędów. Błędy przypadkowe na poszcze
gólnych stanowiskach kątowych i bokach różnią się wza
jemnie wielkościami, a przy tym mogą być ujemne bądź
dodatnie. Od przypadkowego ułożenia się kolejności wystę
powania poszczególnych błędów przypadkowych zależne są
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wielkości odchyłek uzyskiwanych na poszczególnych cią
gach poligonowych.
W celu wykazania wpływu przypadkowości na kształto
wanie się wielkości odchyłki w ciągu rozpatrzmy ciąg rów
noboczny i prostoliniowy, skierowany równolegle do osi y.
Dla uproszczenia rachunku załóżmy, że długości boków tego
ciągu wynoszą po 206,265 metra.
W ciągu takim azymut dowolnego i-tego boku wyznacza
my z wzoru:
Λ,∙ = Λo-M80o + [αj]1-i
lub
Λi = 4, + i∙130β-[ap]1-i

gdzie:
At = azymut.i-tego boku,
Ao = azymut kierunku nawiązania kątowego,
p = kąty prawe,
I = kąty lewe.
Jak z tego wynika, błąd azymutu (czy kąta kierunkowego)
i-tego boku ciągu wyrazi się wzorem:

wielkość uzyskanej odchyłki poprzecznej ciągu, aż z 24 róż
nych kombinacji ułożenia się tych samych błędów pomiaru.
Wykonajmy rachunek, posługując się ustalonym szablonem
obliczeń.

λ¾=mλ+[2t;

gdzie 2, = błąd rzeczywisty pomiaru kąta w ciągu.
Jeśli nas interesuje tylko wpływ przypadkowych błędów
pomiaru kątów na kształtowanie się odchyłki poprzecznej
ciągu, wówczas możemy założyć bezbłędność Ao — azymutu
początkowego i wzór nasz uprości się następująco:
MA' = [Zjj
Składowa błędu poprzecznego, spowodowana rzeczywistym
błędem przypadkowym kata, popełnionym na pierwszym
stanowisku — na końcu pierwszego boku wyniesie:
Jx1 = 4 ɪ'
Q
Na końcu następnego boku powstanie druga kolejna skła
dowa błędu poprzecznego, która wyrazi się wzorem
Jx, = ⅛(rf+rn

+ Z2(n-1) + Z3(n- 2) ∙ ∙ ∙ + Zj(∏ +1 — i) + (· · ·) mm

gdzie n = ilość boków w ciągu.
Przechodząc do błędów średnich, obliczonych w funkcji
błędów pozornych, wyprowadzone wzory zmienimy na na
stępujące:
AX¡ = — m" ]i — m0 J i mm
Q
zaś f poprzeczne j∕[jχjχ] = m„j∕l + 2 + 3∙.∙n mm

Obecnie, posługując się wyprowadzonymi zależnościami,
obliczmy wielkość odchyłki poprzecznej ciągu składającego
się z 3 boków, na którym pomierzono 4 kąty załamania
(łącznie z kątami nawiązującymi). Wyobraźmy sobie, że rze
czywiste wielkości popełnionych przypadkowych błędów ką
towych przed ich wyrównaniem wynoszą odpowiednio ko
lejno: + 20”, —20”, —50” i +90” (poligonizacja techniczna
IV klasy).
Kąty wyrównujemy doprowadzając sumę błędów przy
padkowych do zera.
Błąd
α pomierz·

Popr.

Błąd
αpopr.

">o
+ 20
-20
-50
+ 90

-10
-10
-10
-10

+10
-30
-60
+ 80

+40

-40

0

ι/ll 000
_
1/
- 52,4"
V
-4

f poprzeczne =
= (3×10-2χ30-l×60) =
=X -0,09

Zauważmy jednak, że przy założeniu popełnienia tych
samych błędów przypadkowych, lecz w coraz to innej ko
lejności, można obliczyć w analogiczny sposób rzeczywistą

+0,01×3 = +0,03
-0,03×2 = -0,06
+0,08xl = +0,08
—0,06x0= 0,00

+0,0I×3 = +0,03
-0,06x2 = -0,12
-0,03×l = -0,03
+0,08x0= 0,00

Z = -0,09

∑ = +0,05

Z = -0,12

—
—

—
—
Σ≈ +0,16
—
—
*—
—
∑ = +0,1
—
—
—
—
Σ = +0,08

∑ = -o,oι

Σ=

Σ=

Σ=

na końcu trzeciego boku
Jx3= 4(r;+272'+r¡) itd.
e
Przy tym wielkości i znaki poszczególnych rzeczywistych
błędów przypadkowych mogą być różne. Odchyłka poDrzeczna w ciągu stanowi sumę tak powstałych składowych
i wyniesie:
f poprzeczne = ʌ ∑" + ⅛ (Σ"+∑^ + -⅛ (ŋ ŋ ɪ,ɔ+ · · ·
Q
Q
O

+ ∙∙∙ -⅛i, + ∙∙∙ ⅛[∏?Q
Q
Wobec tego, że długości boków założyliśmy równe sobie
i wynoszące 206,265 m, więc:
l¡
206 265 mm
1 mm
ρ7 _ ' 206 265
o7~
a nasz wzór przekształci się następująco:
f poprzeczne = (∑,1) + (27, -J- Z2) + ∙ ∙ ∙ mm = (Z1 · n) +

+ 0,01×3 = +0,03
-0,03×2 = -0,06
-0,06×l = -0,06
+0,08x0= 0,00

Σ=

Σ≈

Σ=

—
—
—
—
-0,13
—
—
—
—
-0,13
—
—
—
—
-0,19
—
—
—
—
-0,16
—
—
—
+0,23
—
—
—
—
+0,12

Σ=

Z=X

Σ=

Σ≈

—
—
—
-0,08
—
—
—
__
-0,05
—
—
—
+0,20
—
—
—
—
+0,13

—
Z= +0,13
—
—
—
—
Z = —0,20
—
—
—
__
Z= +0,01
—
—
—
__
Z = -0,23
—
—
—
__
Z= -0,01
—
—
Σ = +0,19
—
—
—
—
Z = +0,09

Można więc zestawić wszystkie uzyskane wielkości od
chyłki poprzecznej w danym ciągu, różniące się między
sobą wyłącznie, zależnie od kolejności występowania na
ciągu poszczególnych zawsze tych samych błędów.
Jak widać, poszukiwana składowa zamknięcia liniowego
ciągu zmienia się w szerokich granicach od ±0,01 m do
±0,23 m. Spośród 24 różnych wielkości tej składowej nie
wiadomo, którą należy przyjąć za właściwą miarę osiągniętej
dokładności pomiaru. Widzimy więc wyraźnie na przedsta
wionym przykładzie,· jak zawodne i niepewne jest wnios
kowanie o dokładności pomiarów — na podstawie odchyłek
uzyskanych na poszczególnych ciągach. Jeśli natomiast
zechcemy oprzeć rachunek na większej liczbie odchyłek
z różnych ciągów, wówczas uzyskamy możliwość prawidło
wej oceny popełnionych błędów.
Na przykład, na podstawie obliczonych uprzednio 24 róż
nych odchyłek poprzecznych, które możemy traktować jako
odchyłki 24 różnych ciągów pomierzonych z tą samą dokład
nością, spróbujemy obliczyć średnią odchyłkę poprzeczną:

f poprzeczne średnie =
skąd

= √ 0,0183 = 0,135 = m0 √1⅛2 ÷3 = m0 √6^
BJ0 =

1350
√6

Uzyskany tą drogą wynik jest bardzo bliski wielkości m0
otrzymanej bezpośrednio z błędów rzeczywistych pomiaru
kąta, równej 52,4”, tę więc drogę postępowania można przy
jąć za podstawę do oceny wyników pomiarów.
W zeszytach Przeglądu Geodezyjnego nr 9/1966 i nr 10/1967
miałem możność przedstawienia dwóch metod oceny do
kładności całych obiektów poligonizacji technicznej.
Jedna z nich opierała się na uzyskanych odchyłkach ką
towych i liniowych na wszystkich ciągach, druga natomiast
— na wyznaczeniu metodą najmniejszych kwadratów —
współczynnika proporcjonalności wzrostu odchyłek liniowych
na poszczególnych ciągach obiektu poligonizacji, przy za
łożeniu, że odchyłki te są proporcjonalne do pierwiastków
z długości poszczególnych ciągów:
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Nie wdając się w teoretyczne rozważania spróbujmy teraz
stwierdzić, w jakim stopniu wyniki analizy i oceny dok
ładności poszczególnych obiektów poligonizacji — wyko
nane tymi metodami — charakteryzują badane poligonizacje i w jakiej mierze są one ze sobą zgodne.
Przed przystąpieniem do opisu próbnych obliczeń pragnę
podkreślić, że omawiane metody analizy oparte są na zu
pełnie różnych założeniach podstawowych, a opracowane
były w odstępnie jednego roku. Wspólną cechą obydwóch
metod jest założenie stałej dokładności pomiarów i skory
gowanie uzyskanych odchyłek zależnie od długości poszcze
gólnych ciągów, bądź też od długości ciągów i ilości boków.
Metody te różnią się więc od dotychczas stosowanych
kryteriów dokładności, polegających na ocenie dokładności
pomiarów poszczególnych ciągów na podstawie odchyłek
kątowych i liniowych, otrzymanych na tych ciągach. Eks
peryment polega na następujących kolejnych czynnościach.
1. Obliczamy metodą najmniejszych kwadratów, z wszyst
kich odchyłek uzyskanych na poszczególnych ciągach da
nego obiektu poligonizacji, wielkości pewnych parametrów
charakteryzujących cały dany obiekt. Parametrami tymi w
jednej z metod są błędy jednostkowe u i mo, a w drugiej
— współczynnik proporcjonalności k
2. Posiadając obliczone już parametry charakteryzujące
dany obiekt poligonizacji, obliczamy za ich pomocą teore
tyczne, zmodyfikowane odchyłki liniowe fL każdego ciągu
danego obiektu poligonizacji.
3. Porównując rzeczywiście uzyskane odchyłki liniowe
poszczególnych ciągów z odpowiednimi odchyłkami wyli
czonymi teoretycznie, obliczamy różnice, a na ich podstawie
— średni błąd zmodyfikowanych teoretycznych odchyłek,
uzyskanych — jedną z dwóch omawianych metod. Małe
wielkości uzyskiwanych w ten sposób średnich błędów oraz
zbieżność wyników, ustalonych dwoma zupełnie różnymi
drogami, przemawia na korzyść proponowanego sposobu po

mɑ

stępowania polegającego na ocenie dokładności pomiaru po
szczególnych ciągów, zależnie od odchyłek uzyskanych na
wszystkich ciągach obiektu, a nie tylko na podstawie od
chyłek dotyczących rozpatrywanych kolejno ciągów.
Jest oczywiste, że eksperymentalne obliczenie dokonane
dla dwóch obiektów poligonizacji (jednego o 18 ciągach,
a drugiego o 56 ciągach) nie wystarczają dla wyciągnięcia
ostatecznych wniosków. Uzyskane jednak wyniki zachęcają
do kontynuowania poszukiwań bardziej niezawodnych (niż
dotąd) metod oceny dokładności pomiarów poligonizacji
technicznej.
Po tym wstępnym omówieniu dokonanego eksperymentu
przystępuję do szczegółowszego omówienia poszczególnych
czynności (tablica 1).
Tablica 2

n

L

Lp.

Tabl. 1

4

Sumy iloczynów
odchyłek przez
współczynniki

Współczyn
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4

Tabl. 2 Tabl. 3
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eo

1
2
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3
6

__

__
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2,45
__

3
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—
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—
—
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—
—
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—
—

*

8
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H
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Ό

3
3
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1,73
1,73
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19
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Σ
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Tablica 1 zawiera schemat obliczenia wielkości jednost
kowego błędu kątowego mo i liniowego u (wymienionych
w załączniku nr 5 do Instrukcji B-III) sposobem opisanym
w zeszycie nr 10/1967 r. PG. Dokonano przy tym dwukrot
nego obliczenia tych samych niewiadomych raz ściśle, a dru
gi — po uprzednim zaokrągleniu długości poszczególnych
ciągów do pełnych setek metrów.
Jak widać z porównania wyników, zaokrąglenie długości
ciągów, ułatwiające dalszy rachunek nie wpłynęło w poważ
niejszy sposób na wyniki obliczeń. Wobec tego dla drugie
go obiektu Poligonizacji do obliczeń przyjęto długości cią
gów zaokrąglone do pełnych hektometrów (lub w wyjąt
kowych przypadkach do 50 metrów) (tablica 2).
Tablica 2 obrazuje tok obliczeń wykonanych dla drugiego
większego obiektu poligonizacji. W tablicy tej wielkość śred
niego błędu kąta obliczono dwukrotnie raz w funkcji od
chyłek kątowych, a drugi — w zależności od odchyłek
liniowych na ciągach; otrzymano przy tym dość dużą roz
bieżność wyników obliczeń. Następną czynnością zobrazo
waną w tablicy 3 było wykonanie na podstawie uzyskanych
wielkości u i mo obliczenia liniowych odchyłek dla poszcze
gólnych ciągów dla pierwszego obiektu składającego się z 18
ciągów poligonowych. Analogicznie i dla drugiego obiektu
(56 ciągów) wyznaczono wielkości odchyłek liniowych. Ra
chunek wykonano dwukrotnie raz przy założeniu wielkości
mo = 31<≈≡, a drugi (w nawiasach) — przy m0 = 18cc.
Obliczone odchyłki liniowe zostały zestawione w dalszych
kolumnach tablicy 3, z odpowiednimi odchyłkami liniowymi
Zl poszczególnych ciągów, a z różnic wynikły średnie błędy
obliczonych odchyłek liniowych dla każdego obiektu poli
gonizacji.
Jak to widać z zestawienia, średnie różnice pomiędzy wiel
kością odchyłki liniowej, uzyskaną z pierwotnego wyrów
nania i z błędów jednostkowych pomiarów dla pierwszego
obiektu, nie przekraczają 0,03 m, a dla drugiego — 0,04 m,
a więc na ogół została zachowana Zgodnoic odchyłek zmo
dyfikowanych i ujednoliconych z odchyłkami z wyrówna
nia poszczególnych ciągów, co dowodziłoby, że ustalone me
todą najmniejszych kwadratów błędy jednostkowe mo i u
charakteryzują w sposób prawidłowy analizowane obiekty
poligonizacji.
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Na uwagę zasługuje również i ta okoliczność, że pomimo
dużej różnicy pomiędzy przyjętymi do rachunku wielkoś
ciami m0, wynoszącymi dla drugiego obiektu poligonizacji
31cc i 18≈≈ z obydwóch obliczeń, otrzymano prawie identycz
ne wielkości zmodyfikowanych odchyłek liniowych ciągów
(średnia różnica wynosi ± 0,009 m).
W tablicy 4 obliczone zostały kolejno współczynniki pro
porcjonalności k dla obydwóch rozpatrywanych obiektów
poligonizacji, a następnie za ich pomocą — poprawione
i usystematyzowane odchyłki liniowe poszczególnych cią
gów, różnice pomiędzy tymi odchyłkami a odchyłkami pier
wotnymi, uzyskanymi przy wyrównaniu ciągów i w końcu
średnie błędy poprawionych odchyłek, czyli średnie różnice
pomiędzy odchyłkami przed- i po ich usystematyzowaniu.
Sposób obliczania poszczególnych wielkości jest widoczny
w omawianej tablicy obliczeń.
Otrzymane w wyniku obliczeń zmodyfikowane odchyłki
liniowe ciągów różnią sie od odpowiednich odchyłek uzys
kanych inną droga w tablicy 3 dla obiektu pierwszego śred
nio o 0,006 m, a dla obiektu drugiego o 0,007 m, przy iden
tycznej dokładności ich wyznaczenia.
Całkowita zgodność wyników obliczeń, dokonanych w zu
pełnie inny sposób, dowodzi słuszności założeń, które można
by streścić następująco:
1. W celu dokonania oceny dokładności pomiaru ciągów
poligonowych na podstawie odchyłek liniowych zamknięć
poszczególnych ciągów, należy uzyskane przy wyrównaniu
ciaffów wielkości poszczególnych odchyłek odpowiednio zmo
dyfikować.
2. Przy modyfikacji odchyłek liniowych należy je usyste
matyzować w ten sposób, by ciągom o tej samej długości
(lub ilości stanowisk kątowych) odpowiadały takie same od
chyłki liniowe, wyznaczone z pierwotnych odchyłek linio
wych metodą najmniejszych kwadratów.
3. Te pojedyncze ciągi, dla których ich odchyłki liniowe
okażą się więcej niż dwukrotnie większe od odchyłek przy
pisanych im droga rachunkowa na podstawie materiału
z całego obiektu poligonizacji. należy zdyskwalifikować jako
ciągi, pomiar których obarczony jest grubym błędem,
lub jakimś błędem systematycznym. Sa to na przykład ciągi
nr nr 29 i 31 drugiego obiektu poligonizacji.
4. Pozostaje kwestią otwartą sprawa dobrania właściwej
funkcyjnej zależności pomiędzy wielkościami odchyłek linio
wych a cechami poszczególnych ciągów (takimi na przykład
jak długość ciaσ>y liczba stanowisk. czy wyznaczanych punk
tów ito.) dla obliczenia metodą najmniejszych kwadratów
wielkości „poprawionych” odchyłek kątowych.
Wydaje się. że zasadniczą cechą omawianej zależności po
winna być iej niezawiła forma, ma to bowiem podstawowe
znaczenie dla prostoty i szybkości rachunku.
W świetle tego drugi sposób (tablica 4) porządkowania
odchyłek liniowych wydaje się lepszy — jako, prostszy
i mniej pracochłonny od sposobu pierwszego (tablica 3).
Zagadnienie wymaga dalszego opracowania choćby przez
zwiększenie ilości prób, dokonywanych w ten sam sposób,
na większej ilości wyników pomiarów poligonowych z róż
nych obiektów. Ważne jest to. aby obliczenia i porównania
wyników dokonywać nie na fikcyjnych materiałach, lecz na
oryginalnych danych zaczerpniętych z wykonywanych prac
poligonizacji technicznej.
Ponieważ w opisanych eksperymentalnych obliczeniach
posłużyłem sie oryginalnymi danymi z obiektów wykona
nych przez jedno z geodezyjnych przedsiębiorstw państwo
wych, bez jakiegokolwiek dobierania materiału wyjściowe
go do z góry zamierzonych wyników, należy przypuszczać,
że jest mało prawdopodobne, by uzyskane zgodności wynii ków były dziełem przypadku. Nie zwalnia to jednak od dalɪ szych prób, w wyniku których dałoby się alternatywnie po“ twierdzić bądź odrzucić sugerowany tu sposób postępowania.

Sprostowanie
W zeszycie nr 2 Przeglądu Geodezyjnego z 1970 r., w referacie moim pt. „Efekty społecznego wdrażania w życie osiągnięć no
woczesnej techniki w geodezji i kartografii” — przy omawianiu działalności Sekcji Geodezji MlejsMej — zostało pominięte nazwi
sko kol. mgr Inż. Bronisława LiplnsMego, przewodniczącego Komisji, a następnie Sekcji Geodezji MlejsMej. Kolegę Bronisława
LlpifisMego oraz Czytelników serdecznie przepraszam za to niedopatrzenie.
Stanisław Pachuta
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Aktualna problematyka sieci kontynentalnych
(Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum w Sofii)
Informacje ogólne
Międzynarodowe Sympozjum Sieci Kontynentalnych od
było się w Sofii, w dniach od 31.VIII. do 7.IX.1969 r. Było
ono kontynuacją międzynarodowych konferencji naukowych
(między innymi I Sympozjum Obliczeń Geodezyjnych w
Krakowie, w 1959 τ., II Sympozjum Obliczeń Geodezyjnych
w Brukseli, w 1966 r.), organizowanych z inicjatywy bądź
pod egidą Międzynarodowej Unii Geodezyjno-Geofizycznej.
Gospodarzem Sympozjum Sofijskiego był Narodowy Komi
tet Geodezji i Geofizyki Bułgarskiej Akademii Nauk, która
sprawowała patronat nad tą imprezą. W skład Mię
dzynarodowego Komitetu Organizacyjnego wchodzili: prof.
W. Hristow, członek Bułgarskiej Akademii Nauk — prze
wodniczący, prof. W. Baarda (przewodniczący Specjalnej
Grupy Studiów nr 1.14), prof. Μ. Odlanickii-Poczobutt (prze
wodniczący Specjalnej Grupy Studiów nr 1.21), prof.
A. Bjerhammar (przewodniczący Specjalnej Grupy Studiów
nr 1.24) — członkowie.
W imprezie uczestniczyło ogółem 110 osób z 20 krajów,
w tym 103 uczestników Sympozjum i 7 osób towarzyszą
cych. Polskę reprezentowali: mgr inż. J. Chryszczanowicz,
mgr inż. J. Deryło-Stępniak, doc. dr inż. J. Gazdzicki, mgr
inż. Z. Majdanowa, mgr inż. W. Marciniak, doc. dr inż.
B. Ney, prof. Μ. Odlanicki-Poczabutt, mgr inż. J. Orze
chowski, mgr inż. J. Pawłowski i mgr inż. T. Welker.
Program i przebieg Sympozjum

Obrady Sympozjum toczyły się w gmachu Bułgarskiej
Akademii Nauk. Otwarcia obrad dokonał prof. W. Hristow.
W imieniu gospodarzy przemawiali ponadto: prezes Buł
garskiej Akademii Nauk, prof. A. Balewski oraz wicemini
ster Oświaty Bułgarskiej Republiki Ludowej, prof. Milćo
Brainov. Przemawiali również przewodniczący specjalnych
grup studiów MUGG: prof. Μ. Odlanicki-Poczobut i prof.
A. Bjerhammar oraz prof. J. E. Alberda — w zastępstwie
nieobecnego prof. W. Baardy.
Referaty, opracowane na Sympozjum, przedstawione były
w trakcie 6 sesji, które odbyły się w dniach od 1 do
4 września. Językami urzędowymi obrad były: angielski,
francuski, rosyjski i niemiecki. Streszczenia referatów (każ
dego w dwóch językach) w formie drukowanej broszury,
uczestnicy Sympozjum otrzymali wcześniej. Niektórzy refe
renci wydrukowali lub powielili pełne teksty swoich opra
cowań i przekazali je uczestnikom podczas trwania Sympo
zjum. Wystąpienia autorów oraz dyskutantów były tłuma
czone na pozostałe języki urzędowe w całości lub w skró
cie. Uczestnicy dyskusji mieli ponadto obowiązek przedło
żenia treści swojego wystąpienia na piśmie. Poza referata
mi merytorycznymi (problemowymi), na poszczególnych
sesjach przewodniczący trzech specjalnych grup studiów
przedstawili referaty sprawozdawcze z działalności kiero
wanych przez siebie grup od czasu XIV Zgromadzenia
Ogólnego Międzynarodowej Asocjacji Geodezji w Lucernie
(25.IX.—7.X.1967 r.). Posiedzeniom przewodniczyli kolejno
przedstawiciele delegacji różnych krajów, miedzy innymi
jedną z sesji naukowych prowadził prof. Μ. Odlanicki.
Stopień zainteresowania uczestników poszczególnymi re
feratami. gdyby go mierzyć liczbą i intensywnością wypo
wiedzi dyskusyjnych, należy określić jako bardzo różny.
Warto podkreślić, że referat przedstawiony przez doc.
J. Gaździckiego spotkał się ze znacznym zainteresowaniem.
Na ostatnim posiedzeniu naukowym uczestnicy Sympozjum
przyjęli następującą rezolucję.

Rezolucja

1. Uczestnicy Międzynarodowego Sympozjum Sieci Kon
tynentalnych w Sofii pragną wyrazić swoje najszczersze
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podziękowanie Bułgarskiej Akademii Nauk, która wspania
łomyślnie objęła patronat nad Sympozjum. Szczególne podzi⅛owania należą się profesorowi Hτistowowi i jego
współpracownikom za doskonałą organizację tego spotkania,
które — naszym ¡zdaniem — wniosło istotny wkład do dal
szego rozwoju nauki geodezyjnej.
2. Uczestnicy Międzynarodowego Sympozjum Sieci Kon
tynentalnych wyrażają nadzieję, że w najbliższej przyszłości
międzynarodowe kontakty naukowe umożliwią utworzenie
wspólnej sieci triangulacyjnej dla Europy, Afryki i Azji.
Powinno to być pierwszym krokiem w kierunku ogólno
światowej triangulacji, która ułatwi prowadzenie wszech
stronnych studiów Ziemi.
3. Uwzględniając rezolucję wyrażona w punkcie 2, przed
stawia się następujące zalecenia dotyczące kierunków
przyszłych badań:
— metody utworzenia długich linii bazowych dla odle
głości 2000—3000 km;
— metody jednoczesnego wyznaczania punktów pomiara
mi balonowymi dla odległości około 200 km;
— metody jednoczesnego wyznaczania punktów pomiara
mi satelitarnymi dla odległości około 2000 km;
— metody wprowadzenia warunków współrzędnych wy
mienionych wyżej układów do wyrównania sieci kontynen
talnych;
— udoskonalenie eliminacyjnych i iteracyjnych metod
rozwiązywania dużych układów równań liniowych;
— problem wartości własnych w analizie statycznej sieci,
w metodach iteracyjnych rozwiązywania układów równań
liniowych oraz w innych zagadnieniach geodezyjnych;
— metody podniesienia dokładności sieci kontynentalnych
i powierzchniowych;
— problemy dotyczące wykorzystania precyzyjnych po
miarów odległości i azymutów w aspekcie maksymalnej
efektywności;
— kryteria optymalizacji prac geodezyjnych;
— zastosowanie statystyki matematycznej do analizy pro
cesów pomiarowych oraz do opracowania wyników po
miarów.

Tematyka naukowa Sympozjum
Tematyka ta była w zasadzie odbiciem problematyki nau
kowej, będącej przedmiotem zainteresowania trzech spe
cjalnych grup studiów MUGG, a to:
Grupa nr 1.14 — normy dla geodezyjnych sieci geome
trycznych.
Grupa nr 1.21 — metody obliczeń w geodezji geome
trycznej.
Grupa nr 1.24 — zastosowanie metod statystycznych w
geodezji geometrycznej.
Tematyka Sympozjum uwzględniała również inne zagad
nienia towarzyszące, określone jako ogólne problemy sieci
kontynentalnych. Komitet Organizacyjny Sympozjum okreś
lił jego program naukowy bardziej szczegółowo jako „ana
liza problemów geodezji geometrycznej”, a mianowicie:
— normy dla sieci.
— optymalna gęstość: punktów astronomicznych dla
astrograwimetrycznej niwelacji, punktów Laplace’a i punk
tów określonych triangulacją satelitarną,
— elektroniczne pomiary odległości w triangulacji konty
nentalnej.
— wyrównanie i ocena dokładności sieci kontynentalnych
i krajowych,
— zastosowanie metod statystycznych przy rozwiązywaniu
sieci geometrycznych.
— rozwiązywanie dużych układów równań.

Wyszczególniona wyżej problematyka znalazła odbicie w
referatach naukowych, których pełny wykaz wraz z synte
tycznymi informacjami odnośnie do ich treści, podajemy w
niniejszym sprawozdaniu.

Referaty

i
I

1
1

1. A. Bjerhammar (Szwecja) — Analiza dokładności za
chodnioeuropejskich sieci triangulacyjnych przy zastosowa
niu metod statystycznych. Autor przedstawił obszerny ra
port zawierający wiele statystycznych materiałów źródło
wych oraz propozycje operowania określonymi paramétra
nt, charakteryzującymi dokładność sieci.
2. Μ. Schädlich (NRD) — Rozmieszczenie w sieciach
astronomiczno-geodezyjnych azymutów Laplace’a i długości
mierzonych dalmierzami elektromagnetycznymi. Autor podaje uwagi dotyczące roli różnych elementów pomiarowych
w sieciach astronomiczno-geodezyjnych, podkreśla potrzebę
racjonalnego rozmieszczenia elementów kontrolnych orien
tacji sieci.
3. W. Krzemiński (Polska)<
Niektóre wnioski do kon
strukcji współczesnych sieci geodezyjnych (autor nie był
obecny w Sofii). Problem kształtu i wielkości sieci triangu
lacyjnych w aspekcie nowych metod pomiarów i obliczeń
rozważono w zakresie modernizacji sieci tradycyjnych oraz
realizacji nowych sieci na terenach nie objętych dotąd
triangulacją.
4. K. Deichl ɪ E. Reinhart (NRF) — Określenie wpływu
refrakcji przy Clektrooptycznych pomiarach odległości. Na
podstawie pomiarów odległości Zenitalhych na końcach
3-kilometrowego odcinka o różnicy wysokości 1 km, stwier
dzono zmianę kąta zenitalnego, proporcjonalną do tempe
ratury. W oparciu o wyniki pomiarów wyznaczono, metodą
Saastamoinena, średni współczynnik refrakcji dla światła.
5. H. Pelzer (NRF) — Optymalizacja dokładności w przy
padku sieci trilateracvjnych. Badania nad dokładnością
i stosowaniem pomiarów elektronicznych dotyczyły użycia
dalmierzy typu TELLUROMETER MRA3 na terenach płasskich i nad wodami. Referent zwraca uwagę, że niektóre
źródła błędów mają charakter systematyczny, co w kon
sekwencji powoduje skorelowanie pomiarów wykonanych
w jednakowych warunkach.
6. B. Schrader (NRF) — Wyniki zastosowania programu
w języku ALGOL przy wyrównaniu współrzędnych me
todą obserwacji pośrednich. Podano zebrane doświadcze
nia dotyczące programu ALGOL w zastosowaniu do wy
równania współrzędnych punktów triangulacyjnych, przy
'rozwiązywaniu dużych (ponad 90) układów równań.
7. I. Totomanov i L. Dimov (Bułgaria) — Metoda połą
czenia niezależnie wyrównanych sieci geodezyjnych. Spo
sób podany przez autorów, odnoszący się zarówno do me
tody pośredniej jak i warunkowej, przynosi istotne uprosz
czenia przy rozwiązywaniu układów równań normalnych
i wyznaczaniu poprawek.
8. V. Ashkenazi (Anglia) ■— Rozwiazanie geodezyjnych
rójynań normalnych metodą nadrelaksacji. Autor przed
stawił problem wprowadzania i gromadzenia danych w pa
lnięci elektronicznych maszyn cyfrowych oraz normalizacji
równań i ważności testów końcowych procesu iteracji.
9. C. Goreow (Bułgaria) — Wyrównanie obserwacji me
toda zawarunkowaną z osobliwą macierzą równań normal
nych. Równania normalne z osobliwą macierzą można
otrzymać w przypadkach:
at wyrównywaniu przy kombinacji z równań warunko
wych.
b) nrzv wyrównywaniu obserwacji, których macierz kore
lacji jest osobliwa.
10. I. Trenkow i N. Piętrowa (Bułgaria) — Sposób two
rzenia równań normalnych-w przypadku obserwacji po
średnich skorelowanych. Przedstawiony sposób wyrówny
wania skorelowanych obserwacji pośrednich zmniejsza
znacznie ilość operacji arytmetycznych.
11. J. Gazdzicki i R. Piotrowski (Polska) — Zastosowa
nie metody sprzężonych gradientów do wyrównania sieci
Hendozvinvch. Przedstawiono sposób dostosowania algoryt
mu wvn>kaiacego z metody wyrównania, opracowanej w
Jnstvtu"∙∙e Gęodęzji i Ęar.tografii, do. obliczeń na maszynie
UMĆ-10.
’’
-

12. L. Dimov (Bułgaria) — Grupowe wyrównanie sieci
niwelacyjnych i triangulacyjnych przy łącznym zastosowa
niu metody spostrzeżeń pośrednich i Zawarunkowanych.
Przedstawiono dwa sposoby wyrównania:
a) wyrównanie częściowe metodą spostrzeżeń warunko
wych a wyrównanie główne metodą pośrednią;
b) wyrównanie główne metodą warunkową a wyrówna
nie częściowe metodą pośrednią.
13. E. Sodano (USA) — Optimum trójwymiarowych for
muł geodezyjnych i ich zastosowania. Autor wyprowadził
grupę wzorów, które mogą być użyte jako równania wa
runków, dotychczas nie rozpatrywanych w geodezji trój
wymiarowej. Przykłady liczbowe zilustrowały dokładność
nowych związków i koncepcji.
14. J. Le Menestrel (Francja) — Wyrównanie francuskiej
sieci I rzędu jako sieci trójwymiarowej. Realizacja prak
tyczna. Wyszczególniono etapy prac z krótkim ich opisem
i uwagami metodycznymi.

15. K. Mihailovic (Jugosławia) — Niektóre nowe asŋektv
wyrównania i oceny dokładności sieci geodezyjnych. Autor
wskazał na brak właściwej metody wyrównania i oceny
dokładności w przypadku podzielonych sieci geodezyjnych
i zasugerował nowy sposób wyrównywania.
16. H. Μ. Dufour (Francja) — Porównanie dwóch metod
rozwiązywania dużych układów równań liniowych. Porów
naniu poddano metody: eliminacji (Gausa-Doolitle’a lub
Choleskiego) i iteracji za pośrednictwem sprzężonych reszt.
17. E. Mittermayer (Berlin Zachodni) — Modyfikacja
algorytmu Gaussa dla maszyn elektronicznych. Omówiono
proeram ALGOL, sprowadzający algorytm tradycyjny do
krótkiej i ekonomicznie korzystniejszej formy.
18. W. K. Hristow (Bułgaria) — Ponrawny sposób wy
równania z uwzględnieniem błędów z danych początko
wych. Przedstawiono prawidłowe ustalanie wäg w sieciach
wypełniających, dowiązywanych do sieci kontynentalnych.
19. Μ. Schädlich (NRD) — Teoria błędów w pomiarach
odległości dalmierzami elekromagnetycznymi. Autor przed
stawia analizę błędów pomiarów długości boków dalmie
rzami elekromagnetycznymi w sieciach astronomiczno-geo
dezyjnych.
20. E. Iwanow i N. Piętrowa (Bułgaria) — Wervfikacia
hipotezy równości średnich w geodezji. Przedstawiono za
łożenia teoretyczne i metodykę zastosowania do celów geo
dezyjnych testów istotności różnic, opartych na kryteriach
Studenta i Fiszera-Berensa.
21. G. Reissmann (NRD) — Wymagania dotyczące do
kładności z punktu widzenia statystyki. Autor omówił za
stosowanie rozkładu chi — kwadrat do ustalania wymaga
nej dokładności pomiarów.
22. A. Z. Sazonow (ZSRR) — Analiza odchyłek poligo
nów. Do ,oceny dokładności i stopnia zależności błędów
przeniesienia współrzędnych w sieci triangulacyjnej wy
korzystano kowariancje odchyłek współrzędnych poligo
nowych.
.23. W. K. Hristow (Bułgaria? — Propozvcie ulepszenia
systemu odniesienia z 1967 r. Zdaniem autora, do geode
zyjnego układu odniesienia z 1967 roku należy wprowadzić
oprócz szybkości kątowej Ziemi, stosunek masy atmosfery
do masy Ziemi. We wzorach na potencjał normalny i inné
wielkości wprowadzono wyrazy trzeciego rzędu.
24. S. Heitz (NRF) — Wyznaczenie geoidy w Niemczech
Zachodnich na podstawie astronomiczno-geodezyjnych od
chyleń pionu. W referacie nodann wzory, założenia teore
tyczne obliczeń i uzyskane dokładności.
25. K. Arnold (NRD) — Wvznaczenie wektora Rvga-Sofia
z obserwacji satelity ECHO 2. Podano wstępne wyniki wy
znaczenia wektora z jednoczesnych obserwacji kamerą
o ogniskowej 1 m ruchu satelity, przesuwającego się pra
wie równolegle do kierunku Ryga-Sofia.
26. Μ. Daskalowa (Bułgaria) — WjrZnaczenie wzajemne
go położenia dwóch elipsoid Pdnigsienia na podstawie
obserwacji sztucznych satelitów Ziemi. W referacie wy
prowadzono wzory opisujące związki pomiędzy dwiema
elipsoidami odniesienia, służące do nawiązania dwóch nie
zależnych sieci triangulacyjnych na podstawie ąuasi-synChronicznych obserwacji sztucznych satelitów ZiemL
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27. Μ. CimbaInik (CSRS) — Uwagi na temat dokładności
łańcuchów triangulacyjnych z pomierzonymi kątami i bo
kami. Zagadnienie przeanalizowano przy założeniu, że po
miary boków wykonane są dalmierzami elektronicznymi.
*
Jako uzupełnienie podajemy poniżej interesujący fra
gment wypowiedzi mgr inż. Józefa Pawłowskiego, również
uczestnika Sympozjum w Sofii.

...Wyrażono pogląd, że metody Iteracyjne nie powinny
być stosowane w przypadku układów źle uwarunkowa
nych, a w szczególności, że nie nadają się one do wyrów
nania metodą spostrzeżeń pośrednich sieci I klasy. Na tle
referatów można było stwierdzić celowość organizowania
tego rodzaju bezpośrednich spotkań, ułatwiających wy

mianę informacji pomiędzy naukowcami z różnych krajów,
ponieważ w powodzi periodyków i innych wydawnictw
częstokroć nie są zauważane nawet te opracowania, które
dotyczą aktualnych zainteresowań poszczególnych specja
listów. Dotyczy to na przykład referatu J. Menestrel (14),
opisującego metodę wyrównania francuskiej sieci I rzędu,
nieomal identyczną z metodą od lat stosowaną w Polsce
(opracowaną przez doc. J. Gaździckiego w IGiK i publi
kowaną w pracach IGiK).
Podobnie wygląda sprawa z referatami prof. H. Μ. Du
four (16) i doc. J. Gaździckiego (11), dotyczącymi w za
sadzie tej samej nowej metody rozwiązywania dużych
układów równań liniowych. Przy okazji warto zwrócić
uwagę, że obliczenia sieci całej Francji prowadzono na
maszynie 1130 IBM (32K) w 63 blokach po 3500 elementów
w bloku, przy 2500 niewiadomych. Rozwiązywanie trwało
pięć i pół godziny, przy koszcie 1 godziny = 70 $.
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Wyniki badań doświadczalnych IokaIizatoR typu LR-I

1. Ogólna charakterystyka przyrządu
Lokalizator typu LR-I, pomysłu i konstrukcji mgr inż.
J. Rodzynkiewicza, wykonany w wersji tranzystorowej,
przeznaczony jest do wyznaczania trasy i rozgałęzień prze
wodów podziemnych oraz do ustalania ich głębokości.
Składa się on z dwóch zasadniczych części: nadajnika wy
posażonego w generator wysokiej częstotliwości oraz od
biornika. Nadajnik posiada oddzielną antenę ramową do
pracy metodą indukcyjną oraz przystawkę wykorzystywa
ną przy metodzie galwanicznej. W skład odbiornika wcho
dzą: wzmacniacz, antena ferrytowa wraz z drążkiem i słu
chawki. Odbiornik umożliwia wychwycenie sygnału emito
wanego przez nadajnik, przy czym sygnał ten może być
przerywany lub ciągły. Lokalizacja trasy przewodu nastę
puje w przypadku uzyskania minimalnego natężenia sy
gnału w słuchawkach.

2. Zakres przeprowadzonych badań
Prace badawcze mające na celu ustalenie zakresu zasto
sowania Iokalizatora LR-I obejmowały następujące rodzaje
przewodów podziemnych na terenie miasta: wodociągowe
o średnicy 300 mm i 150 mm wraz z podłączeniami domo
wymi o średnicy 40 mm oraz podłączeniami ulicznymi
o średnicy 10 i 150 mm; gazowe o średnicy 200 mm. dla
kt6τych podłączeniami domowymi są rury stalowe o śred
nicy 50 i 65 mm; energetyczne, ułożone pasmami; cieplne
o średnicy 350 mm z podłączeniami domowymi o średnicy
70 mm oraz telekomunikacyjne.
Do wyznaczenia trasy i głębokości przewodów wodocią
gowych, gazowych i cieplnych zastosowano metodę induk
cyjna i galwaniczną, a dla kabli energetycznych i teleko
munikacyjnych tylko indukcyjną.
Zakres badań obejmował następujące zagadnienia: okreś
lenie zasięgu działania Iokalizatora: wykrywanie tras roz
gałęzień przewodów; wyznaczenie głębokości ułożenia prze
wodów; ustalenie dokładności wyznaczenia sytuacji i głę
bokości przewodów: czynniki wpływające na obniżenie dodokładności pomiarów. Opracowania każdego z tych zagad
nień dokonano w oparciu o prace doświadczalne Iokalizatorem, obejmujące wszystkie wspomniane rodzaje prze
wodów. Ponadto dla ustalenia dokładności wyznaczenia
położenia sytuacyjno-wysokościowego przewodów wyko
rzystano wyniki bezpośredniej inwentaryzacji przewodów
przedstawionych na mapach w skali 1:100.

3. Przebieg badań
3.1. Zasięg działania Iokalizatora

Metoda indukcyjna
Wyznaczenie trasy przewodu tą metodą wymaga induk
cyjnego sprzężenia Iokalizatora z szukanym przewodem, co
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uzyskuje się przez podłączenie do nadajnika oddzielnej
anteny ramowej i ustawienia jej w pionowej płaszczyźnie
osi przewodu. Należy tu uwzględnić dwa przypadki:
1) na badanym odcinku widoczne jest uzbrojenie prze
wodu na przykład: zasuwa, hydrant;
2) brak jakiegokolwiek widocznego punktu przewodu.
Ad. 1. Nadajnik ustawiono nad uzbrojeniem tak, aby
pionowa płaszczyzna anteny ramowej była w przybliżeniu
równoległa do kierunku ułożenia przewodu. Po urucho
mieniu przyrządu ustalono dokładnie sytuację przewodu,
przesuwając antenę odbiornika wokół nadajnika po okręgu
o promiieniu co najmniej 5 m (rys. 1). Położenie przewodu

Rys. i

w punktach 1 i 2 (rys. 1) wyznaczone jest przy takiej po
zycji anteny odbiornika, gdy w słuchawkach powstaje mi
nimalne natężenie sygnału.
Ad. 2. Jeżeli brak było widocznego punktu szukanego
przewodu, wówczas w ddległości 5—10 m od nadajnika
ustawiono antenę odbiornika (cewkę szukającą) tak, aby
znajdowała się ona w pionowej płaszczyźnie ramowej
anteny nadawczej. Przy zachowaniu powyższego układu
przeszukiwano teren w różnych kierunkach i na podstawie
zmiany natężenia sygnału w słuchawkach ustalano kie
runek ułożenia przewodu.
Przewody wodociągowe i gazowe. Ustalenie
kierunku ułożenia rurociągu w sposób opisany wyżej po
zwala ustawić antenę nadajnika w pionowej płaszczyźnie
osi przewodu (w przybliżeniu). W tym przypadku odbior
nik umożliwia wyznaczenie trasy przewodu do 100 m1) od
nadajnika zarówno przy wykorzystaniu sygnału przerywa
nego (kluczowanego), jak i ciągłego. W czasie dużego szu
mu (ruch uliczny) sygnał przerywany jest korzystniejszy,
gdyż ułatwia identyfikację minimum dźwięku w słu
chawce.
Przewody cieplne. Jednorazowe ustawienie na
dajnika w linii przewodu pozwala ustalić jego przebieg na
odcinku 200 m nawet w przypadku, gdy trasa przewodu
przebiega w linii łamanej (przy kilkakrotnym załamaniu
pod kątem prostym).
Kable energetyczne i telekomunikacyjne.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że
>) Liczbę metrów podawaną dla zasięgu należy uważać za przy
bliżoną.

trasę kabli energetycznych niskiego napięcia, ułożonych w
rurach betonowych, można wyznaczyć na odcinku do 130 m
od miejsca usytuowania nadajnika, zaś dla kabli ułożonych
luźno zasięg ten jest mniejszy i wynosi 90—100 m. Wyniki
te uzyskano przy wykorzystaniu zarówno sygnału ciągłe
go jak i przerywanego.
Przy wyznaczaniu tras kabli telekomunikacyjnych, za
sięg Iokalizatora jest ograniczony odległością pomiędzy
dwoma sąsiednimi studzienkami rozdzielczymi. Ustawiienie
nadajnika w punkcie 1 (w pobliżu studzienki, rys. 2) po1
Kabel Ielekomunihaciliny
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nik ustawiony nad podłączeniem przy jego wlocie do bu
dynku), pomimo iż nie możina ustalić trasy podłączenia.
W przypadku ustawienia nadajnika nad przewodem
głównym można wyznaczyć jego trasę w granicach zasięgu
przyrządu oraz podłączenie domowe z wyjątkiem pierw
szych trzech metrów od przewodu głównego. Taki sposób
ustalenia tras podłączeń nie zawsze daje pozytywne rezul
taty, na przykład ustawienie nadajnika nad przewodem
głównym, ułożonym w bliskim sąsiedztwie innego prze
wodu (w odległości do 1 m, rys. 5) powoduje zakłócenia w
odbiorze sygnału, co niejednokrotnie uniemożliwia wyzna
czenie trasy podłączenia (rys. 5, odcinek 1—2), a szczegól
nie krótkich jego odcinków (do 7 m).
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Rys. 2

zwoliło na wyznaczenie trasy kabla telekomunikacyjnego
tylko na odcinku pomiędzy studzienkami S1 i S2, pomimo
iż w terenie objętym pracami doświadczalnymi odległości
te nie przekraczały 40 m.
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Metoda galwaniczna

Wykorzystanie Iokalizatora do pracy metodą galwanicz
ną wymaga załączenia przystawki do nadajnika, w miejsce
anteny ramowej, stosowanej przy metodzie indukcyjnej.
Przewody wodociągowe i gazowe.
Zacisk
wyjściowy nadajnika łączono za pośrednictwem metalowej
linki z uzbrojeniem sieci na przykład zasuwą, Odwadniaczem, do uziemienia zaś przyrządu wykorzystano meta
lowe pręty o długości do 50 cm, które po wbiciu do ziemi
łączono z zaciskiem uziemiającym nadajnika. Odległości
między szukanym przewodem a uziemiaczem wynosiły, w
zależności od warunków terenowych, od 5 do 15 m (rys. 3).
Zbyt bliskie umieszczenie uziemiacza w odniesieniu do
przewodu może bowiem spowodować zniekształcenie wyni
ków przy wyznaczaniu trasy. Zasięg przyrządu przy połą
czeniu nadajnika z przewodem (z uzbrojeniem) wynosi
około 90 m.

Rys. 3

Przewody cieplne. Nadajnik łączono z przewo
dem za pośrednictwem zamocowanych na nim elementów
metalowych znajdujących się w komorze. Stwierdzono, że
przyrząd pozwala wyznaczyć trasę na odcinku do 200 m
od miejsca połączenia nadajnika.

3.2. Wykrywanie tras rozgałęzień przewodów

Metoda indukcyjna
Przewody wodociągowe i gazowe. Ustawie
nie nadajnika nad podłączeniem domowym (długości pod
łączeń nie przekraczały 8 m) w pobliżu linii zabudowy
pozwala ustalić odcinek trasy tegoż podłączenia, poczyna
jąc od punktu odległego od nadajnika o 5 m, aż do prze
wodu głównego (rys. 4, odcinek 1—2) oraz przewód główny

nadajnik /

Rys. 5

Przewody cieplne. Ustawienie nadajnika .nad
przewodem głównym w odległości do 130 m od komory
(rys. 6, punkt 1) umożliwia wykrycie trasy tegoż przewoImia zabudowy

Pocitciczenie

obszar zak/oeen
'prieuòd cieplny

komora

Rys. 6

du oraz podłączenia domowego o długości 40 m. Podobne
rezultaty uzyskano w przypadku umieszczenia nadajnika
w punkcie 2 (rys. 6), a mianowicie: wyznaczono trasę pod
łączenia na odcinku 2—3 oraz przewodu głównego na od
cinkach po około 100 m, w obie strony od komory. W oby
dwu opisanych przypadkach występowały silne zakłócenia
w odbiorze sygnału w promieniu około 8 m od miejsca
złączenia przewodów w komorze (na rys. 6 obszar zakłóceń
ograniczono linią przerywaną). Zakłócenia te uniemożliwia
ły wyznaczenie położenia przewodów na wspomnianym
obszarze.
Metoda galwaniczna

Przewody wodociągowe i gazowe. Przy wy
krywaniu tras podłączeń domowych wykorzystano możli
wość bezpośredniego połączenia zacisku wyjściowego na
dajnika z przewodem głównym lub z podłączeniem domo
wym. W pierwszym przypadku (nadajnik połączony z prze
wodem głównym) można wyznaczyć trasę przewodu głów
nego na odcinku ograniczonym zasięgiem przyrządu oraz
podłączenie domowe. Natomiast połączenie nadajnika z pod
łączeniem domowym pozwala wykryć trasę tegoż podłącze
nia i przewód główny na Odcinkach po 15 m, w obie strony.
Przewody cieplne. Rozgałęzienie przewodu ciepl
nego o długości około 40 m można było wyznaczyć po
uprzednim połączeniu go z nadajnikiem.

3.3. Wyznaczanie głębokości ułożenia przewodów

----- ~50rr>-------*
przeć u od D : 150

Metoda indukcyjna

Hodrqczenie
domocre

ZObuaouy
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Rys. 4

na odcinkach do 50 m w obde strony (rys. 4). Jeżeli dłu
gość podłączenia nie przekraczała 5 m, wówczas przyrząd
Umożliwia również wykrycie przewodu głównego (nadaj

Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń stwierdzo
no, że Iokalizator umożliwia określenie głębokości w prze
dziale około 15—70 m od miejsca ustawienia nadajnika dla
wszystkich rodzajów przewodów, wymienionych w punkcie
2 niniejszego opracowania, z wyjątkiem podłączeń domo
wych. Jeżeli odległości poziome między przewodami są
większe od około 1,5 m, wówczas głębokości każdego z nich
można określić dwukrotnie (to znaczy po obydwu stro
nach przewodu). Duże zagęszczenie przewodów ogranicza
i
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możliwość ustalenia głębokości z uwagi na zakłócenia
w odbiorze sygnału, występujące przy metodzie indukcyj
nej, na przykład dla przewodu telekomunikacyjnego nie
można było wyznaczyć głębokości od strony czynnego ka
bla energetycznego ułożonego w odległości 0,90—1,50 m.
Ustawienie nadajnika nad przewodem głównym nie po
zwala określić głębokości podłączeń domowych.

Metoda galwaniczna
Połączenie nadajnika z przewodem głównym umożliwia
wyznaczenie jego głębokości na odcinku do 70 m od miejsca
połączenia, jednakże nie pozwala określić głębokości pod
łączeń domowych. Wyniki takie uzyskano przy wyznacza
niu głębokości przewodów wodociągowych, gazowych
i cieplnych.

— zaznaczyć punkt odległy od znanej trasy przewodu w
kierunku do niej prostopadłym o wielkość równą głębo
kości przewodu,
— nad wyznaczonym punktem ustawić antenę odbiornika
. i obracać ją aż do uzyskania minimalnego natężenia to
nu w słuchawce. W ten sposób można ustalić kąt na
chylenia płaszczyzny (osi) anteny odbiorczej do poziomu.
Takie nachylenie anteny pozwala (w danych warunkach)
w znacznym stopniu wyeliminować ujemny wpływ znie
kształcenia pola elektromagnetycznego przy wyznaczaniu
głębokości.
W przypadku ustalania głębokości metodą galwaniczną
stosowano ponadto kilka uziemiaczy sytuowanych po oby
dwu stronach przewodu.
Ad 2. Pochylenie terenu nie wpływa ujemnie na dokład
ność ustalenia sytuacji przewodów (rys. 7, punkt A), jed-

3.4. Dokładność określenia sytuacji i głębokości przewodów
Do określenia dokładności pomiarów położenia sytuacyj
nego trasy przewodów i ich głębokości badanym Iokalizatorem wykorzystano mapę w skali 1 : 100, zawierającą wy
niki beznośredniej inwentaryzacji sieci przewodów i urzą
dzeń podziemnych. Inwentaryzacja ta wykonana przed za
kopaniem przewodów obejmowała zarówno nowo założone
iak i stare, nieczynne, a pozostawione w ziemi rurociągi.
Na mapie podane sa również dane wysokościowe dotyczą
ce ułożenia przewodów i urządzeń.
Punkty trasy przewodu, wyznaczone Iokalizatorem, na
niesiono na wspomniana mapę. Graficzne określenie od
ległości pomiędzy położeniem przewodu na mapie a na
niesionymi punktami pozwoliło obliczyć średni błąd przy
rządu. charakteryzujący dokładność określenia położe
nia sytuacyjnego wyznaczanych przewodów. Jak wynika
z przeprowadzonych prac, przeciętny średni błąd Iokalizatora przy wyznaczaniu sytuacji przewodów wynosi +10 cm.
Sposób obliczania średnich błędów przyrządów elektro
nicznych podany jest w literaturze (poz. 2).
Prace mające na celu obliczenie błędu Iokalizatora przy
wyznaczaniu głębokości przewodów obejmowały:
— pomiar niwelatorem i obliczenie wysokości punktów te
renu Znajdujacvch sie w pionowej płaszczyźnie przecho
dzącej przez oś przewodu.
— obliczenie głębokości ułożenia przewodu jako różnic wy
sokości wymienionych wyżej punktów terenu i odpo
wiadających im punktów osi przewodu,
— obliczenie średniego błędu przyrządu w oparciu o różnice pomiędzy głębokością obliczoną w sposób wyżej podanv a głębokością ustalona za pomocą Iokalizatora.
W przypadku ustalenia głębokości po obydwu stronach
przewodu, do obliczeń przyjęto wartość średnią.
Obliczona na podstawie przeprowadzonych doświadczeń
przeciętna wielkość średniego błędu Iokalizatora przy okreś
laniu głębokości przewodów wynosi ±22 cm.

3.5. Czynniki wpływające na obniżenie dokładności
pomiarów
Wśród czynników wpływających ujemnie na dokładność
wyznaczenia pozycji przewodów należy wymienić:
1) zmienny kształt linii pola elektromagnetycznego wo
kół przewodu,
2) pochylenie terenu,
3) zagęszczenie przewodów.
,
Ponadto dokładność ta zależy od załamania się fali elek
tromagnetycznej na powierzchni ziemi (na granicy ośrod
ków o różnej gęstości), temperatury otoczenia, głębokości
ułożenia przewodów.
Ad 1. Zmiennv rozkład linii pola elektromagnetycznego
(na przykład zbliżony do kształtu elipsy) jest uzależniony
miedzy innymi od rodzaju gruntu, jego wilgotności, śred
nicy przewodów, usytuowania uziemiacza w stosunku do
przewodu. Zniekształcenie pola będzie więc powodować nie
dokładne wyznaczenie sytuacji i głębokości przewodów, pod
ziemnych zarówno metodą indukcyjną jak i galwaniczną.
W celu praktycznego Zmiejszenia wpływu zniekształcenia
pola elektromagnetycznego na dokładność określenia głębo
kości metodą indukcyjną należy:
— wybrać taki odcinek przewodu, na którym znana jest
trasa jego ułożenia i głębokość (na przykład w pobliżu
■ widocznego urządzenia naziemnego),
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poziom

Rys. 7

nakże głębokość przewodu wyznaczona w terenie pochyłym
za pomocą Iokalizatora różni się od faktycznej głębokości b,
którą możemy obliczyć w sposób następujący: Ustawiamy
antenę odbiornika (rys. 7) pod kątem 450 do poziomu i wy
znaczając głębokość, określamy po obydwu stronach prze
wodu punkty B i C. W oparciu o pomierzone długości od
cinków AC i AB oraz różnice wysokości między punktami
A, B i C (na przykład z niwelacji) obliczymy szukaną głę
bokość przewodu, która będzie wynosić:
b = a1 — w =α2 + p

Z uwagi na niewielkie spadki terenu możemy przyjąć, że
α1 = AC oraz α2 — AB
(przy spadku terenu a = 5° i AC = 2 m, wielkość αl =
= 1,993 m). Głębokość przewodu możemy również obliczyć
na podstawie znajomości kąta spadu terenu (a) według
wzorów (rys. 7):

b = ]/ 2 AB sin (450 + a) lub b = ↑/ 2 AC sin (45° — a)

Ad 3. Duże zagęszczenie przewodów (przy wzajemnej ich
odległości poziomej do około 1 m) powoduje zakłócenia
przy pracy metodą indukcyjną, a wyznaczana trasa od
chyla się od faktycznego jej położenia w kierunku zalega
nia sąsiedniego przewodu. Wyniki pomiarów metodą galwa
niczną są niezależne od wpływów sąsiednich przewodów.
Nie stwierdzono obniżenia dokładności wyznaczania trasy
w miejscach skrzyżowania pojedynczych przewodów (wodo
ciągowych, gazowych i cieplnych) pod kątem prostym, prze
biegających na różnych głębokościach. Natomiast pasmo
czynnych kabli energetycznych, ułożonych prostopadle do
kierunku wyszukiwanego przewodu, powoduje zakłócenia
i uniemożliwia wyznaczenie trasy na krótkim odcinku w
pobliżu skrzyżowania przewodów.
4. Wnioski
Porównując używane w Polsce przyrządy Ferrolux
i EW-4 (wykaz literatury, poz. 2) z nowo skonstruowanym
Iokalizatorem LR-I należy stwierdzić, że dokładność zloka
lizowania trasy oraz wpływ czynników zakłócających na

wyniki pomiarów przyrządami są podobne. Natomiast IokaIizator LR-I pozwala uzyskać lepsze rezultaty w zakresie
zasięgu działania przyrządu, ustalenie głębokości ułożenia
przew∣odow oraz wykrywania tras rozgałęzień. Ponadto mały
ciężar Iokalizatora (nadajnik 3,5 kG, odbiornik 1 kG) znacz
nie ułatwia pracę.
Przeprowadzone badania i przedstawione wyniki, świad
czące pozytywnie o walorach użytkowych Iokalizatora wy
kazały, iż może być on wykorzystany do prac związanych
z geodezyjną inwentaryzacją przewodów podziemnych.
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Wielkość działki zagrodowej w świetle badan statystycznych na przykładzie wsi
z ośmiu gromad w województwach wrocławskim i zielonogórskim
Wprowadzenie

Założenia polityki agrarnej w Polsce uwzględniają utrzy
manie w okresie perspektywicznym również gospodarki drobnotowarowej, która obecnie obsługuje około β5o∕o wszyst
kich użytków rolnych, obejmując organizacyjnymi ramami
nieomal 3,6 miliona gospodarstw indywidualnych.
Jednym z narzędzi realizacji kierunków rozwoju rolnictwa
są miejscowe plany zagospodarowania przestrzenego tere
nów osiedleńczo-rolnych oraz projekty wyznaczania tere
nów budowlanych (WTB) dla obszarów wsi ɪ). Podstawowym
zadaniem tych opracowań jest zabezpieczenie przestrzeni
pod budownictwo mieszkaniowo-produkcyjne dla nowo pow
stających gospodarstw chłopskich, bądź gospodarstw istnie
jących, którym z różnych przyczyn trzeba wyznaczyć działki
budowlane pod nowe zagrody.
Działka budowlana w zabudowie zagrodowej obejmuje po
wierzchnię przeznaczoną pod budynek mieszkalny, budynki
inwentarskie i gospodarcze, urządzenia związane z funkcja
mi produkcyjnymi w zagrodzie jak: gnojownia, silosy, piw
nice, wybiegi oraz podwórza gospodarcze, studnię, szczelny
dół ustępowy i ogród przydomowy. Na wielkość działki za
grodowej wpływają następujące czynniki:
a) wielkość gospodarstwa rolnego, wyrażona liczbą hek
tarów użytków rolnych,
b) kierunek i intensywność produkcji,
c) stopień technicznego uzbrojenia terenu osiedla i działki,
d) struktura bonitacyjna gleb,
e) kształt działki,
f) zwyczaje regionalne oraz indywidualne nawyki gospo
darzy.
Powierzchnia działki zagrodowej nie jest wielkością stałą,
lecz uzależnioną od działania wymienionych czynników. Po
twierdziły tę zależność dotychczasowe prace teoretyczne [1,
5] oraz badania praktyczno-statystyczne [4], Nie określono
jednak dotychczas optymalnej wielkości działki zagrodowej,
zagadnienie to jest bowiem bardzo trudne. Skalę trudności
i złożoności powoduje niejednakowy stopień oddziaływania
poszczególnych czynników na wielkość działki oraz mała
możliwość ich kompleksowego ujęcia w wymierne wskaź
niki liczbowe. Największy wpływ na wielkość działki zagro
dowej wywierają czynniki wymienione w punktach a—c.
Dotychczasowy brak wyników prac naukowych, wyjaśnia
jących jednoznacznie zagadnienie wielkości działki zagrodo
wej, spowodował — moim zdaniem — dyskusyjność obowią
zujących aktów legislacyjnych w zakresie normatywnych
wskaźników powierzchniowych 1
2), mimo że uwzględniają one
1) Merytoryczną podstawę działalności planistycznej na obszarach
wsi stanowią:
— ustawa o planowaniu przestrzennym z 31.1.1961 r. (Dz. U. nr 7,
poz. 47),
— ustawa o terenach budowlanych na obszarach wsi z 31.1.1961 r.
(Dz. U. nr 5, poz. 30) zmieniona częściowo w 1969 r. (Dz. U. nr 27
z 29. IX. 1969 r.),
— uchwała plenum KBUiA z 10.IV.1962 r. w sprawie kierunko
wych zasad planowania zabudowy wsi.
2) Zarządzenie nr 2 ministra budownictwa i materiałów budo
wlanych z 20.1.1968 r. — w sprawie wskaźników zapotrzebowania
terenów budowlanych na obszarach wsi.

częściowo wnioski z dotychczasowej praktyki, zgłoszone przez
odnośne organa adminstracji państwowej oraz przez samych
rolników. Kwestia wielkości działki zagrodowej jest więc
nadal sprawą otwartą i znajduje się w sferze ożywionej
dyskusji ( w dialogu tym po jednej stronie stoją zaintereso
wani rolnicy i terenowe władze administracji państwowej,
po drugiej natomiast — przedstawiciele nauki i praktyki
planistycznej).
Cel i metoda pracy

Duża ilościowo skala zadań w zakresie wyznaczania tere
nów pod budownictwo powoduje konieczność wyznaczania
na ten cel działek budowlanych w aspeckie oszczędności
użytków ¡rolnych. Przyjmowane jednak wielkości powinny
— zdaniem autora — uwzględniać również, ustalone w dłu
gim Cikresie czasu, tendencje rolników, które niewątpliwie
wywierają wpływ na bieżące decyzje w sprawie organizacji
przestrzeni mieszkalno-produkcyjnej, a więc i na- zapotrze
bowanie odpowiedniej wielkości powierzchni działki.
Wykazana w dotychczasowych pracach naukowych wy
raźna korelacja między wielkością działki a wielkością gos
podarstwa oraz wyrobione poglądy użytkowników na temat
tej wielkości dały autorowi asumpt do podjęcia badań
umożliwiających porównanie terenów reprezentowanych
przez rolników z pracami teoretycznymi oraz z obowiązu
jącymi wskaźnikami normatywnymi. W szczególności celem
opracowania jest:
— potwierdzenie w drodze badań empirycznych wykaza
nej teoretycznie współzależności między wielkością działki
zagrodowej a wielkością gospodarstwa o jednakowym kie
runku produkcji i jednakowym stopniu technicznego uzbro
jenia terenu,
— sprawdzenie, w świetle badań istniejącego stanu za
gospodarowania, aktualności normatywnych wskaźników
wielkości działki, określonych zarządzeniem nr 2 ministra
budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych,
— określenie w drodze badań empirycznych górnej i dol
nej granicy działki dla poszczególnych grup obszarowych
gospodarstw.
W opracowaniu stosuje się statystyczną metodę badań.
Merytoryczną podstawę przeprowadzonych analiz regresji
i korelacji stanowią wypisy z rejestrów ewidencji gruntów,
udostępnionych autorowi w powiatowych biurach geodezji
urządzeń rolnych. Przy wyznaczaniu współczynników re
gresji zastosowano metodę najmniejszych kwadratów.
Zakres rzeczowy i terytorialny zasięg badań

Badaniami statystycznymi objęto 2177 drobnotowarowych
gospodarstw chłopskich na terenie 63 wsi, w ośmiu gro
madach zlokalizowanych w czterech powiatach województw
wrocławskiego i zielonogórskiego. Przy wyborze terytorium
badań uwzględniono następujące, wstępne zasady kwalifi
kacji:
— do analizy przyjęto powiaty na Ziemiach Zachodnich,
położone w różnych warunkach geograficznych i ekono
micznych,
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— poszczególne wsie i gromady zlokalizowane są w stre
fie ekonomicznej wiejskiej lub wiejskiej oddalonej,
— w poszczególnych wsiach prowadzona jest produkcja
rolnicza o kierunku rołno-hodowlanym,
— poszczególne wsie mają podobny wskaźnik inżynieryj
nego wyposażenia terenu,
— badaniami objęto w poszczególnych wsiach wszystkie
gospodarstwa o wielkości powyżej 2 ha użytków rolnych.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ilościowego
i zasięgu terytorialnego badań zestawiano w tablicy 1.
Tablica 1. Zakres ilościowy i zasięg terytorialny badań

Lokalizacja badań

województwo

I. Wrocław

powiat

A. Legnica
B. Jelenia
Góra

II. Zielona
Góra

C. Nowa Sól
D. Sulechów

Liczba wsi
w poszcze
gólnych
groma
dach

gromada

1. Ruja
2. Wądroże
Wielkie
3. Stara
Kamienica
4. Wojcieszyce

5. Lubięcin
6. Otyń
7. Kramsko
Nowe
8. Podmokłe
Małe

Razem:

Liczba gospodarstw
objętych badaniami
wszys
tkich
> 2 ha

przyję
tych do
analizy

13

310

198

17

417

269

9
4

441
134

281
80

7
7

252
366

159
222

3

142

86

3

115

71

63

2177

1366

Analiza korelacji i regresji

Analizą objęto gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej
2 ha, w ilości 2177 gospodarstw indywidualnych, pogrupo
wanych w 19 przedziałach obszarowych (różniących się
o 1 hektar). Już w trakcie wstępnego porządkowania zbioru
zauważono występujące dość duże rozbieżności między wiel
kościami działek w poszczególnych przedziałach obszaro
wych gospodarstw. Rozbieżności te są charakterystyczne dla
terenów Ziem Odzyskanych i mają związek z akcją osied
leńczą prowadzoną na tych ziemiach po II wojnie światowej.
Wybrano więc z całego zbioru gospodarstw tylko takie, dla
których powierzchnia działki siedliskowej byłaby zbliżona
najbardziej do średniej powienzchni działki na danym tere
nie, w poszczególnych przedziałach obszarowych. Jako miarę
dyspersji przyjęto odchylenie standardowe, wyrażające się
wzorem:
’ (*-≡)i
1

(1)

N

gdzie:
X — zmienna, czyli powierzchnia działki siedliskowej,
x — średnia arytmetyczna,
N — liczba danych.
Z analizy wyników obliczeń średnich odchyleń wynika, że
w poszczególnych przedziałach wielkości gospodarstw oraz
w poszczególnych gromadach są one dość znaczne i w kilku
przypadkach sięgają nawet 50% średniej wielkości. Wskazu
je to na duże rozproszenie wielkości w badanych zbiorach.
Do dalszych badań przyjęto tylko te wielkości, które znaj
dowały się w przedziale określonym przez odłożenie od
średniej współczynnika dyspersji jeden raz w gój,ę i w dół ’).
Otrzymano w ten sposób 1366 par wartości badanych zmien
nych, stanowiących około 68% ogólnej ilości obserwacji.
Współczynniki korelacji (r), które są miarą stopnia związ
ku liniowego między zmiennymi, wyznaczono z wzoru:
Σ

N

/(⅛--∙⅞⅜

(2)

y-<½η
IV

») Zwielokrotnienie współczynnika dyspersji, czyli zwiększenie
przedziału ufności, deilmitowała dolna granica działki, dla której
minimum powierzchni określają względy użytkowe, sanitarne
i przeciwpożarowe.
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gdzie:
xiy — zmienne: niezależna i zależna (wielkość gospo
darstwa i powierzchnia działki),
N
— liczba obserwacji.
Obliczone wartości liczbowe współczynników korelacji (r)
dla poszczególnych gromad wynoszą:
— gromada Ruja
—
+0,1253
— gromada Wądroże Wielkie
—
+0,7356
— gromada Stara Kamienica
—
+0,8987
— gromada Wojcieszyce
—
+0,7295
— gromada Lubięcin
—
+0,4996
— gromada Otyń
—
+0,7148
— gromada Kramsko Nowe
—
+0,8236
— gromada !Podmokle Małe
—
+0,7042
Ilościowy związek zachodzący między badanymi wielkoś
ciami określa równanie regresji liniowej4), wyrażone wzo
rem:
y = a + bx
(3)
gdzie:
y — zmienna endogeniczna (zależna),
X — zmienna egzogeniczna (niezależna),
a — parametr dający oszacowaną wartość y dla x=0,
b — współczynnik nachylenia prostej.
Współczynniki a i b wyznaczono na podstawie ustalenia,
że:
xy

ς,
(¾)a
Σχ~~Ν~
a==y-bx
(5)
Po dokonaniu obliczeń otrzymano dla poszczególnych gro
mad następujące równania prostych regresji:
— gromada Ruja
—
y1=0,1508+0,0011 x
— gromada Wądroże Wielkie —
y2=0,0406+0,0141 x
— gromada Stara Kamienica —
yi=0,1014+0,0099 x
— gromada Wojcieszyce
—
y4=0,1388+0,0046 x
— gromada Lubięcin
—
y5=0,0758+0,0099 x
— gromada Otyń
—
yβ=0,0822+0,0104 x
— gromada Kramsko Nowe
—
y7=0,0537+0,0109 x
— gromada Podmokle Małe
—
y8=0,0856+0,0078 x
Wykresy wyznaczonych prostych regresji przedstawiono
na rysunku 1.
W analogiczny sposób jak dla poszczególnych gromad,
wyliczono współczynniki korelacji oraz wyznaczono równa
nie regresji liniowej dla całego obszaru badań:
— wyliczony współczynnik korelacji
r= +0,7992
— wyznaczone równanie regresji liniowej
y∏ι = 0,0884 + 0,0086x
Powierzchnie działek zagrodowych w poszczególnych prze
działach obszarowych, wyliczone w oparciu o wyprowadzone
równanie uzyskane z tablicy 2.
TaHica 2. W elkość działki siedliskowej w świetle badań terenowych

Powierzchnia działek siedliskowych dla różnych wielkości gospodarstw, w ha
S-IO

2—5

wielkość powierz
gospo
chnia
darstwa
działki
2.0
3,0
4,0
5,0

0,1056
0,1142
0,1228
0,1314

wielkość
gospo
darstwa

6,0
7*0
8,0
9,0
10,0

powierz
chnia
działki

0,1400
0,1486
0,1572
0,1658
0,1744

10-15

15-20

wielkość
gospo
darstwa

powierz
chnia
działki

wielkość
gospo
darstwa

powierz
chnia
działki

11,0
12,0
13,0
14,0
15,0

0,1830
0,1916
0,2002
0,2088
0,2174

16,0
17,0
18,0
19,0
20,0

0,2260
0,2346
0,2432
0,2518
0,2604

Dla porównania badań statystycznych z opracowaniami
teoretycznymi Chowańca [1] i Pruszczyka [5] obliczono rów
nania prostych regresji dla danych zawartych w pracach
wymienionych autorów.
4) Dla umożliwienia porównania wyników badań empirycznych
z pracami teoretycznymi przyjęto a priori założenie, że zależność
między rozpatrywanymi zmiennymi ma charakter zbliżony do
liniowego. Ponadto zakłada się, że badane korelacje mają cha
rakter liniowy jedynie w przedziale pomiędzy dolną i górną gra
nicą badanych wielkości gospodarstw.

Równania prosty eh regresji
y i = o,i5O8 * 0,ooιt s
yz= 0,0*06 + O1OtM x
⅛3 = 0,101* » 0,0099X
IJ*= 0,1308 ♦ 0,0096 X

ys= 0.0758 » 0,0099 X
yβ= 0,0822 ♦ 0,010* *

yr= 0,0537 ∙ 0,0109 X
ye= 0.0856 * 0.0078 x

----- dolna średnia granica badanych wielkości gospodarstw
- - górna średnia granica badanych wielkości gospodarst

Wielkość

gospodarstw w ha

∣

∣

górna granica badanych w ∙(ko<c 2 os P °y , ° ciars,**

Wykresy zależności wielkości działek od areału gospodarstwa na podstawie badań w ośmiu gromadach województw wrocławskiego i zielonogórskiego

Rvs 2 Wykresy zależności wielkości działek siedliskowych w świetle rozważań teoretycznych oraz badań terenowych w ośmiu
,
gromadach województw wrocławskiego i zielonogórskiego
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W wyniku przeprowadzonych obliczeń wyznaczone rów
nania regresji liniowej mają następującą postać:
a) dla opracowania Chowańca:
yi = 0,0498 + 0,0068x

b) dla opracowania Pruszczyka:

yH = 0,0601 + 0,0122x
Wykres zależności wielkości działek od wielkości gospodar
stwa przedstawiono na rysunku 2.
Wnioski

a. Wysoka wartość współczynnika korelacji dla poszcze
gólnych gromad oraz dla całego obszaru badań wynosząca
r= 0,7992 wskazuje na wysoką istotność zależności między
badanymi cechami. Potwierdza to wyniki prac teoretycz
nych, że wielkość działki siedliskowej powinna być uzależ
niona od wielkości obszarowej gospodarstwa.
b. Wielkość działek zagrodowych rośnie wraz ze wzros
tem powierzchni gospodarstwa. Wzrost ten potwierdzają
wykresy prostych regresji dla każdej badanej gromady
(rys. 1) oraz dla całego obszaru badań (rys. 2). Ilościowo
zależność tę ujmuje wzór:
y = 0,0884 + 0,0086x
(6)
gdzie:
y — wielkość działki zagrodowej w ha,
X — wielkość gospodarstwa w ha.
Wyliczone w tablicy 2 wielkości działek siedliskowych dla
poszczególnych grup obszarowych gospodarstw stanowią za
razem propozycję uogólnionych wskaźników powierzchnio
wych dla gospodarstw o kierunku rolno-hodowlanym, zlo
kalizowanych na terenach Ziem Zachodnich.
c. Przyjęte w obliczeniach teoretycznych dolne granice
wielkości działek zagrodowych są znacznie zaniżone w sto
sunku do przyjmowanych dotychczas przez rolników. Roz
bieżności te tłumaczą się tym, że gospodarstwa małe
(2—5 ha), prowadzone w przeważającej ilości przypadków
przez robotnikochłopów, są przeinwestowane w budynki
i urządzenia oraz angażują z reguły znaczną część powierz
chni działki pod ogród owocowy i warzywnik.

d. Postulowana w zarządzeniu nr 2 ministra budownictwa
i przemysłu materiałów budowlanych górna granica po
wierzchni działki (2500 m2) dla gospodarstw o powierzchni
do 20 ha, prawidłowo odzwierciedla istniejące tendencje
na terenie objętym badaniami. Dyskusyjny jest natomiast
postulat stosowania tej samej górnej granicy działki również
dla gospodarstw zrzeszonych w rolniczych spółdzielniach
produkcyjnych.
Z porównania wyników analizy regresji z wynikami opra
cowań teoretycznych [1, 5] daje się zauważyć znaczne za
wyżenie powierzchni proponowanych przez Pruszczyka oraz
ich zaniżenie w propozycjach Chowańca.
e. W przypadku potwierdzenia wyników niniejszych ba
dań również na materiale z innych obszarów kraju, nale
żałoby wyprowadzić wnioski do nowelizacji normatywnych
wskaźników zapotrzebowania terenów budowlanych na ob
szarach wsi w punkcie dotyczącym wielkości działki za
grodowej. Normatywne wskaźniki powinny zawierać postu
lat podporządkowania powierzchni działki zagrodowej area
łowi gospodarstwa.
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Kartograficzna rekonstrukcja rzeźby terenu
W dobie współczesnej, integrującej różne dziedziny wie
dzy ludzkiej niezbędne dla osiągnięcia właściwych efektów,
wbrew pozorom, technika z humanistyką splatają się w
wielu nierozerwalnych węzłach. Warto sobie uświadomić,
że każdy proces technologiczny, każdy element techniki,
staje się z czasem elementem historii i jest przedmiotem
badań właśnie humanistów. I na odwrót — fachowa pomoc
technika jest w licznych wypadkach nieodzowna dla histo
ryka, dostarczając opracowań i technicznych interpretacji,
wykluczając tym samym często opaczne wyobrażenia niefa
chowca.
Udzielając takiej pomocy technicznej, autor, w porozumie
niu ze Stacją Archeologiczną Polskiej Akademii Nauk w
Szczecinie, wykonał mapę wysokościową terenu Starego
Miasta w Szczecinie tak jak teren ten wyglądał w 700 roku
naszej ery, a więc w okresie bezpośrednio poprzedzającym
wczesnośredniowieczne osadnictwo słowiańskie.
Sporządzenie mapy nasuwało szereg trudności. Wymagało
uwzględnienia wielu momentów, a więc wyboru elementów
do konstrukcji treści mapy oraz określenia czynników wa
runkujących i definiujących właściwe zrekonstruowanie
rzeźby terenu.
Kiedy mniej więcej 20 000 lat temu lodowiec opuścił wy
brzeże Bałtyku, dzięki stałym ruchom pionowym skorupy
ziemskiej następowało silne dźwiganie się masywu skan
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dynawskiego, połączone z jednoczesnym obniżaniem się po
łudniowych jego wybrzeży. Ruchy te były jednym z decy
dujących czynników mających wpływ na ukształtowanie się
terenów rejonu dolnej Odry i jej ujść do morza. Formy
dawnego wybrzeża morskiego zachowały się do dziś wyraź
nie na głębokości 40—50 metrów poniżej współczesnego
poziomu wód. Wielkość obniżania się skorupy ziemskiej w
rejonie Szczecina na przestrzeni ostatniego tysiąclecia, na
podstawie dotychczas uzyskanych danych, należy przyjąć
na około 2 milimetry rocznie. Ścisłego określenia tej wiel
kości należy oczekiwać po następnych, kolejnych wykona
niach niwelacji precyzyjnej w większych interwałach czasu.
Obszar obecnego Starego Miasta w Szczecinie stanowił
urozmaicony teren polodowcowy, łagodnie pofałdowany, zbie
gający na wschodnim krańcu 40-metrowej wysokości stro
mizną ku rzece. Na ukształtowanie się krawędzi polodowcowej wysoczyzny szczecińskiej zasadnicze znaczenie miała
erozyjna działalność wód powierzchniowych, spływających
do Odry. One to pocięły krawędź wysoczyzny na szereg
charakterystycznych, kopulastych form terenowych, usytu
owanych ogólnie w kierunku prostopadłym do biegu rzeki,
różnicując w bardzo zasadniczy sposób rzeźbę terenu i stwa
rzając znaczne różnice względnych wysokości.
Stopniowe obniżenie się skorupy ziemskiej powodowało
powolne podnoszenie się poziomu wód morskich, a co za
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tym idzie — zmniejszenie się szybkości nurtu
Odry, powstawanie namulisk i torfowisk, wy
równujących i poszerzających stopniowo dolinę
rzeczną.
Oprócz przesłanek przedstawionych powyżej
w sposób ogólny, materiałem służącym do re
konstrukcji ukształtowania były:
— fragmentaryczne, punktowe rozeznanie ge
ologiczne do głębokości, na jakiej znajdują się
grunty zalegające w sposób naturalny pod póź
niejszymi nasypami, będącymi w zasadzie wy
nikiem działalności inwestycyjnej człowieka oraz
wcześniejszej działalności erozyjnej wód,
— wyniki uzyskane w odkrywkach archeolo
gicznych,
— materiał ikonograficzny (ilustracyjny), po
cząwszy od końca XVI wieku,
— współczesna rzeźba terenu na krawędzi
wysoczyzny rejonu położonego na południe od
Szczecina, a reprezentującego identyczne warun
ki geologiczne, hydrologiczne i identyczne ele
menty względnych wysokości form terenowych.
Zasadniczym kluczem poznawczym były oczy
wiście nieliczne odkrywki archeologiczne, dają
ce informacje bezbłędne oraz wyniki wierceń
Kartograficzna rekonstrukcja rzeźby terenu Starego
Miasta w Szczecinie. Skala przybliżona 1 : 4000. Siatka
ulic z końca XIX wieku. Wysokości zredukowane na
poziomie w 700 roku naszej ery

geologicznych, które jednak często mogą być zwodnicze
z uwagi na praktyczne punktowe rozpoznanie. Mogą
one prowadzić do kapitalnych pomyłek w przypad
ku lokalizacji wiercenia w miejscu dawnej fosy, stu
dni, piwnicy itp. Z tego względu powstaje konieczność
(w miarę możliwości) grupowego, kompleksowego rozpa
trywania punktów wierceń, przy daleko posuniętej ostroż
ności. Potrzebna jest tu również dobra znajomość natural
nych form terenowych i sposobów ich przedstawiania na
mapie. Możliwość bezpośredniego odtworzenia rzeźby zawo
dzi całkowicie w przypadku ścięcia, zniwelowania szczytów
pagórków. Postępowanie rekonstrukcyjne może przebiegać
wówczas wyłącznie w oparciu o materiał porównawczy
współczesnych, naturalnych form terenowych łącznie z ma
teriałem ikonograficznym.
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Ogółem wykorzystano kilkaset informacji i danych, w
oparciu o które dokonano interpolacji wstępnej, a następnie
— ustalenia przebiegu warstwie, posługując się dorywczo
roboczymi przekrojami trudniejszych partii terenu. Przy
sporządzaniu mapy zrekonstruowano wysokości do poziomu
morza w 700 roku naszej ery. Z wykreślonych warstwie
wyłoniła się ówczesna linia brzegowa Odry oraz niezwykle
urozmaicona rzeźba terenu pociętego parowami.
Tak sporządzony podkład mapowy pozwolił na rozwiąza
nie zagadki czterech pagórków, na jakich — według kroni
karzy — miało być zbudowane miasto. Stworzy on również
możliwość lepszego prześledzenia kierunków i etapów po
czątkowego osadnictwa i późniejszego rozwoju przestrzen
nego miasta.

ALEKSANDER SKÓRCZYÑSKI

Uwagi do artykułu doc. dr W. Barana-O wzorach krakowianowych
na błędy średnie funkcji wielkości wyrównanych
W artykule „Wzory krakowianowe na błąd średni funkcji
wielkości wyrównanych metodą warunkową”, zamieszczo
nym w zeszycie 11 Przeglądu Geodezyjnego z 1969 r., doc.
dr W. Baran wyprowadza wzory znajdujące zastosowanie w
przypadku rozwiązania równań normalnych korelat metodą
pierwiastka krakowianowego. Z treści artykułu czytelnik
mógłby odnieść wrażenie, że podane w nim wzory nie były
wykładane i stosowane praktycznie w obliczeniach geode
zyjnych. Jednakże tak nie jest. Udowodniony przez Autora
związek (15) już od dziesięciu lat jest zalecony do stosowa
nia przez normę PN-59/N-02202 [6], gdzie zilustrowano go
przykładem liczbowym. Dowód tego wzoru oraz prosty przy
kład liczbowy, wyjaśniający rachunek, można też znaleźć
w pracy [2] z 1968 r. Autorzy podają tam wyprowadzenie,
korzystając z interesujących, choć mało znanych zależności
istniejących między metodami pośredniczącą i zawarunkowaną. Należy też nadmienić, że prof, dr St. Hausbrandt,
długoletni kierownik Katedry Rachunku Wyrównawczego
i Obliczeń Geodezyjnych Politechniki Warszawskiej oraz
wykładowca przedmiotu, uzasadniał omawianą zależność na
wykładach i uwzględnił ją w swej, mającej się ukazać,
książce [4].
Poniżej podajemy prosty dowód tego wzoru w ujęciu
przedstawianym na wykładach z rachunku wyrównawczego
na Politechnice Warszawskiej.
Rozważmy wzór na błąd średni funkcji obserwacji wy
równanych metodą warunkową:
mF = mo ∣∕f2-f{a[(τa)2]-1a}f

(1)

Przekształcimy drugi składnik wyrażenia podpierwiastkowego, otrzymując kolejno:
f{a[(τa)2]~1a}f = f[a(r->)⅛] f =

(2 = √Γ-φ*

by po zastosowaniu znanych przekształceń otrzymać tablicę
wtórną:

Wyprowadzone wyżej związki (4) i (7) są słuszne dla ob
serwacji jednakowo dokładnych. Można je jednak wyko
rzystać przy obserwacjach różnej dokładności, jeżeli się
posłużyć układem zrównoważonych równań warunkowych
i zrównoważonym krakowianem funkcyjnym. Oznaczając
je odpowiednio przez A, F, można napisać:

(2)

Oznaczając:
f[τ(r-1)a] = φ

(3)

możemy związek (1) napisać w postaci:
mF = m0 J f2- φ2

(4)

Krakowian φ wyznaczamy na podstawie (3). Mnożąc tę
równość stronami przez r otrzymamy:
f[τ(r-ɪ)a] r = φr

(5)

a po zastosowaniu twierdzenia dysocjatywnego
f∙τa∙τ(r~1)∙r = φr

(7)

gdzie, oczywiście r jest pierwiastkiem krakowianu współ
czynnikowego układu równań normalnych korelat, czyli
rr = (ra)2

(8)

Wzory (4) i (7) wskazują już sposób obliczenia współczyn
nika
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F∙rA=ΦR

(10)

mF = mo IzF2 — F2 — Φ2

(11)

gdzie R jest· pierwiastkiem krakowianu współczynnikowego
układu równań normalnych korelaty, zestawionego na pod
stawie zrównoważonego układu równań warunkowych.
Powyższy sposób postępowania dla obserwacji niejedna
kowo dokładnych jest również zalecany przez wspomnianą
już normę [6].
Zresztą podobnie proponuje obliczać błąd funkcji nie
tylko cytowany przez Autora prof. T. Banachiewicz [1], lecz
także prof. T. Kochmański, w trudno dostępnej dziś pracy
[5] wydanej w 1948 roku.

φ — oznacza φ grube
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= f Γa∙τ(r^^1)]sf =

= {f[τ(r-*)∙a]}>
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Z prac bieżących Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Geodetów polskich

W dniu 16 stycznia 1970 roku odby
ło się w Warszawie zebranie Zarządu
Głównego SGP. Przewodniczący ZG
SGP, kol. St. Pachuta, poinformował
zebranych o pracach prezydium w
okresie od 7 listopada 1969 r. do obec
nego zebrania.
W okresie sprawozdawczym Prezy
dium odbyło 9 zebrań, w tym niektóre
z nich — w rozszerzonym składzie.
• Przyjęto nowych członków zbio
rowych:
— Oddział Geodezyjny PKP-Wroccław;
— Powiatowe Biura Geodezji i Urzą
dzeń Rolnych w: Wałbrzychu, Jeleniej
Górze, Wrocławiu, Górze Śląskiej
i Człuchowie.

• Zrezygnowało natomiast z człon
kostwa zbiorowego Powiatowe Biuro
Geodezji i Urządzeń Rolnych w Kęp
nie.
W okresie sprawozdawczym odbyły
się:
3 zebrania Sekcji Geodezyjnych
Urządzeń Rolnych;
2 zebrania Głównej Komisji d.s.
Zawodowych;
2 zebrania Głównej Komisji d.s.
Szkolenia;
2 zebrania Głównej Komisji Samo
pomocy Koleżeńskiej; ponadto odbyły
się zebrania:
Rady Programowej Przeglądu Geo
dezyjnego;
Sekcji Fotogrametrycznej;
Sekcji Geodezji Inżynieryjnej;
Głównej Komisji d.s. Muzeum i Wy
staw;
Głównej Komisji Organizacji i Eko
nomiki;
Głównej Komisji d.s. Rencistów;
Głównej Komisji Techniki;
Głównej Komisji Regulaminowej;
Głównej Komisji Współpracy z Radą
Ochrony Pomników Walki i Męczeń
stwa;
Komitetu
Organizacyjnego
Sesji
PAN-SGP.
• Dofinansowano konferencję tech
niczną „Ziem Północnych”, zorganizo
waną przez Oddział Wojewódzki SGP
w Bydgoszczy dodatkową kwotą 3600 zł
(łącznie 8600 zł).
• Zatwierdzono skład Zarządu Sek
cji Geodezyjnych Urządzeń Rolnych.
• Przyjęto preliminarz Międzynaro
dowej KNT na temat „Geodezja Inży
nieryjna” na sumę: wydatków SGP —
90 000 zł, wydatków „ORBIS-u” —
137 994 zł, razem 227 994 zł; przy za
łożeniu 163 uczestników z zagranicy

x życia Orcahizacji
■i Z Iwr-ZsryM

i 150 uczestników krajowych propo
nuje się koszt udziału w konferencji
dla uczestników zagranicznych —
800 zł, dla uczestników krajowych
650 zł od osoby.
Bogaty kalendarz imprez w listopa
dzie ub. roku, sygnalizowany już na
poprzednim zebraniu, został w pełni
zrealizowany.
• Od 14 do 15 Ifetopada odbyło się
zebranie Komitetu Organizacyjnego
Międzynarodowej Konferencji na te
mat „Geodezja Inżynieryjna” z udzia
łem przedstawicieli stowarzyszeń geo
dezyjnych z Bułgarii, CSRS, NRD
i Węgier. Omówiono tematykę refera
tów, możliwości wystawowych i stan
zaawansowania organizacyjnego. Ko
ledzy bułgarscy, którzy nie opracowują
referatu podstawowego, doręczyli re
feraty źródłowe do wszystkich refera
tów podstawowych na tym zebraniu.
Na zebraniu tym uściślono tematykę
referatów, a mianowicie:
Referat I — opracowany przez geodev
tów węgierskich

— Obecne i przewidywane zadania
geodezji inżynieryjnej — w tym dzie
dziny zastosowań i perspektywy roz
woju geodezji inżynieryjnej na tle
rozwoju nauk technicznych.
— Obecne zadania wynikające z po
trzeb gospodarki narodowej,
— Postulaty co do metod i narzędzi.
— Organizacja służby geodezyjnoinźynieryjnej, istniejąca i pożądana.
— Kształcenie kadr na potrzeby geo
dezji inżynieryjnej.
Referat H — opracowywany
geodetów czechosłowackich

przez

Tolerancje w budownictwie i robo
tach montażowych a dokładność prac
geodezyjnych — w tym:
— opis technologii pracy,
— opis urządzeń i konstrukcji,
— tolerancje wykonania konstrukcji,
— tolerancje wykonania montażu,
— dokładność trasowania,
— metody trasowania.

Referat III — opracowywany przez
geodetów polskich

Przegląd wyników badań własnych
oraz nowych metod w dziedzinie geo
dezji inżynieryjnej — w tym:
— metody pomiaru (instrumenty,
nowe metody pomiarowe, wpływy śro
dowiska),
— projektowanie sieci pomiarowych
oraz wstępna analiza projektu,

— metody opracowania wyników po
miarów (metody prowadzenia obliczeń
i wyrównania materiałów polowych,
zastosowanie maszyn liczących, inter
pretacja geodezyjna wyników).

Referat IV — opracowywany przez
geodetów NRD
Przegląd ważniejszych prac geodezyjno-inżynieryjnych wykonanych po
roku 1964 w dziedzinach:
— budownictwa lądowego i przemy
słowego z uwzględnieniem montażu
urządzeń mechanicznych i elektrycz
nych, przesuwania budynków itp.,
— budownictwa wodnego,
— komunikacji,
— budownictwa i inżynierii miej
skiej.
• 17 listopada 1969 r. w 15 rocznicę
śmierci prof. Tadeusza Banachiewicza
otwarto w Muzeum Techniki NOT wy
stawę poświęconą Jego twórczości.
Zorganizowano przy tym uroczystą
sesję. Życiorys obejmujący twórczość
naukową i pedagogiczną prof. T. Banachiewicza, wydany w formie broszu
ry, napisał prof. J. Witkowski.
Od 17 do 18 listopada 1969 r. odby
ło się, przewidziane programem, semi
narium fotogrametryczne na temat
zastosowania fotogrametrii dla potrzeb
inżynierii, w którym wzięło udział
60 osób, w tym 7 z zagranicy (CSRS,
Jugosławii, Węgier).
• Od 20 do 21 listopada 1969 r.
odbyło się sympozjum zorganizowane
przez Główną Komisję Szkolenia, przy
udziale około 50 osób.
• XXXVI Konferencja NaukowoTechniczna — „Instrukcje geodezyjne
w aspekcie postępu technicznego” —
odbyła się w Krakowie, zgodnie z pro
gramem (25—'26.XI.1969 r.). Uczestni
czyło w niej ponad 200 osób. Koledzy
krakowscy zorganizowali ją na wyso
kim poziomie tematycznym, z dużą
sprawnością organizacyjną, a przy tym
przyozdobili ją piękną, o unikalnym
charakterze wystawą retrospektywną
szeregu instrukcji.
Wypowiedzi w dyskusji, często kon
trowersyjne, nacechowane były kul
turą współdziałania społecznego. Jesz
cze raz okazało się, że na terenie SGP
najłatwiej dochodzi do wymiany po
glądów, na aktualne dla geodezji te
maty, pomiędzy przedstawicielami nau
ki, władz administracji geodezyjnej,
resortów, produkcji i wykonawców.
Wnioski z narady o informacji z
dziedziny ekonomiki, uchwalone 29.VII.
1969 r., zostały przez Prezydium za
twierdzone, a ich tekst rozesłany
uczestnikom i ich zakładom pracy.
• Przedstawione na poprzednim ze
braniu trudności w organizowaniu
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KNT spowodowały, że Główna Komisja
Techniki — uznając konieczność zor
ganizowania:
XXXIX KNT — Współczesna tech
nika obliczeniowa w przedsiębior
stwach geodezyjnych i
XLII KNT — Nowoczesne metody
składowania materiałów geodezyjnych
zwróciła się do Prezydium o wznowie
nie działalności komitetów organiza
cyjnych tych KNT — przy dużej kom
presji preliminarzy wydatków. Prezy
dium skłonne jest do przyjęcia tej
koncepcji i określiło przybliżony limit
preliminowanych wydatków na 20—30
tysięcy złotych na każdą z tych kon
ferencji.
• Na konferencję w Jugosławii,
organizowaną w kwietniu br., na te
mat planowania przestrzennego opra
cowują referaty koledzy St. Napora
i B. Żukowski.
® Na tegoroczny konkurs „Geodezja
w fotografii” ograniczono ilość i wy
sokość nagród ze względu na koniecz
ne oszczędności. Ogłoszenie wyników
przewidziano w czasie trwania XXIII
Zjazdu Delegatów.
• Otrzymaliśmy sygnały o pewnych
niewłaściwościach- przy wynagradzaniu
geodetów — biegłych sądowych. Sądy
nie zawsze stosują ceny za prace,
ustalone przez Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, znacznie opóźniają wy

płaty, często niewłaściwie opodatko
wują wynagrodzenia. Wystąpiliśmy w
tej sprawie do Prezesa GUGiK o roz
ważenie możliwości wystąpienia do
odpowiednich władz w tych sprawach.
® Dnia 21 listopada 1969 r., w
pierwszą rocznicę śmierci doc. R. Ko
ronowskiego, byłego przewodniczącego
Zarządu Głównego SGP — prezydium
złożyło na Jego grobie wiązankę kwia
tów.
φ W dniu 14 stycznia br. Prezy
dium przeprowadziło rozmowy z kie
rownictwem GUGiK. Przyjęto z zado
woleniem oświadczenie Prezesa GUGiK
o wzięciu wniosków Z KNT w Kra
kowie na temat instrukcji, pod obra
dy Rady Geodezyjnej i Kartograficz
nej. W skład tej Rady wchodzą przed
stawiciele nauki i resortów, wobec
czego wyniki obrad Rady mają duże
znaczenie dla realizacji tych wniosków.
• SGP uzyskało potwierdzenie po
parcia GUGiK dla organizowanych kon
ferencji naukowo-technicznych.
® W Sesji , Osiągnięcia geodezji pol
skiej w 25-lecie PRL” — organizowa
nej przez PAN — SGP wziął udział
prezes Radzieckiego Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii, dr nauk tech
nicznych J. A. Kutuzow.
® Drobny sprzęt geodezyjny, po wie
lu staraniach, jest już produkowany

przez spółdzielnię w Gorlicach i Tar
nobrzegu, ale przedsiębiorstwa geode
zyjne w małym tylko stopniu czynią
w nich zakupy.
φ Realizacja uchwal II Plenum KC
PZPR jest na etapie opracowań pla
nów 5-letnich przez przedsiębiorstwa.
Postanowiono, że będzie opracowany
wspólny list GUGiK-SGP, podający
sposoby i metody współdziałania przy
tych opracowaniach.
• Dużo miejsca w dyskusji zajęły
sprawy finansowe w związku z ostat
nio nałożonym obciążeniem na rzecz
NOT. Przyjmując, że na zebraniu Za
rządu Głównego NOT przejdzie bez
zmian projekt uchwały, według które
go stowarzyszenia będą wpłacać do
NOT 6 złotych od 1 członka z tytułu
przynależności do NOT, 15 złotych —
jako zwrot kosztów obsługi sekretarsko-administracyjnej w oddziałach
SGP; 5 złotych — za obsługę finanso
wą w oddziałach, co łącznie przekra
cza 22% składek członkowskich zwy
czajnych (jest wielu emerytów i stu
dentów, których składka wynosi mie
sięcznie tylko 1 złoty) wyrażono wstęp
nie pogląd, że po opłaceniu należności
na rzecz NOT, na działalność statutową
oddziałów należy przeznaczyć 15%
składek, a na fundusz zapomogo
wy — 5%.
hj

Porzqdek obrad XXII Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdyni
— na statku Batory — 3.IV.1970 r.
Zgodnie z § 28 statutu Stowarzyszenia Geodetów
Polskich Zarzqd Główny ustalił termin XXlI Zjazdu
Delegatów na dni 3 i 4 kwietnia 1970 roku z na
stępującym porządkiem obrad:
I dzień obrad — piątek 3 kwietnia 1970 roku

Godz.
Godz.
Godz.
Godz.
Godz-

900
930
945
1030
1100

Godz. 1200

Godz. 13c0
Godz. 1500
Godz. 15z0
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Rejestracja uczestników — pobranie mandatów
Otwarcie Zjazdu — powołanie Prezydium
Powitanie i wypowiedzi oficjalne
Wręczenie odznaczeń
Referat prezesa Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii — mgr inż. Borysa Szmielewa
— Referat przewodniczącego Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich — dr Sta
nisława Pachuty
— 1503 — Przerwa obiadowa
— Wybór Komisji: Mandatowej, Wyborczej,
Wnioskowej i Skrutacyjnej
— 1800 — Dyskusja

—
—
—
—
—

II dzień obrad — sobota — 4 kwietnia 1970 roku

Godz. 900 — Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
i uchwały:
— w sprawie absolutorium dla Zarządu Głów
nego SGP za kadencję 1968/1970
— w sprawie wniosków zgłoszonych przez
Główną Komisję Rewizyjną
Godz. 930 — Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego
Godz. 940 — Wręczenie nagród konkursów organizowanych
przez SGP
Godz. IOco — Sprawozdanie Komisji Mandatowej
Godz. 1045 — 13co — Dalszy ciąg dyskusji i uchwalenie
wniosków
Godz. 13co — 1500 — Przerwa obiadowa
Godz. 15c0 — 1530 — Wybory przewodniczącego Zarządu
Głównego SGP
Godz. 1530 — 1630 — Wybory Zarządu Głównego i organów
głównych SGP
Godz. 1630 — Podsumowanie obrad, przyjęcie rezolucji
i zamknięcie zjazdu.
*

XXV-Iecie biur geodezyjnych i urządzeń rolnych na terenie Białostocczyzny
W okresie letnim ubiegłego roku, w
sali konferencyjnej Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Białymstoku, odbyła się
uroczystość wręczenia załodze Woje
wódzkiego Biura Geodezji i Urządzeń
Rolnych
Sztandaru
Przechodniego,
ufundowanego przez Ministerstwo Rol
nictwa i Zarząd Główny Związku Za
wodowego Pracowników Rolnych —
jako nagrody za zajęcie pierwszego
miejsca w międzywojewódzkim współ
zawodnictwie pracy, w 1969 r. Współ
zawodnictwo takie prowadzone jest od
szeregu lat, a załoga WBGiUR osiągnę
ła w nim w poszczególnych latach na
stępujące rezultaty:

—
—
—
—
—
—

w
w
w
w
w
w

1963
1964
1965
1966
1967
1968

r.
r.
r.
r.
r.
r.

—
—
—
—
—
—

II
I
II
II
I
I

miejsce,
miejsce,
miejsce,
miejsce,
miejsce,
miejsce.

noszenie kwalifikacji zawodowych i do
skonalenie swojej kadry, między inny
mi, stwarzając dla personelu warunki
do kontynuowania studiów (zaocznych).
W 1968 r. studiowało na różnych wyż
szych uczelniach 22 osoby z WBGiUR
i 37 — z powiatowych biur geodezji
i urządzeń rolnych. W .1968 r. otrzyma
ło dyplomy inżyniera 14 geodetów, 2
osoby — tytuły magistrów. 25,6% za
trudnionych w WBGiUR posiada
wyższe
wykształcenie.
Skutecznie
doszkala się kadrę na miejscowych
naradach produkcyjnych, odprawach
roboczych i różnego rodzaju kursach.
6. Obserwuje się stale rosnącą
aktywność społeczną, wyrażającą się
między innymi w Uszestnictwie załogi
w rożnego rodzaju współzawodnictwie
pracy: w międzyzakładowym — o ty
tuł „Brygady. Pracy Socjalistycznej'’;
„Przodownika i Zasłużonego Przodow
nika Pracy Socjalistycznej" — w międ Zywojewodzkim
współza wodnic twie
resortowym.

Na szczególne podkreślenie zasługuje,
Obecny na zebraniu zastępca prze
uchwalone przez całą załogę, wspoiwodniczącego prezydium WRN Wło -Zawodnictwo o tytuł „Zakładu Pracy
dzimierz Michalak, wyraził w imieniu
Socjalistycznej", len honorowy tytuł
tegoż prezydium uznanie dla pracy został naszej załodze przyznany, z rów
załogi i złożył gratulacje z tytułu za
noczesnym zajęciem przez nią I miej
jęcia I miejsca we współzawodnictwie sca we współzawodnictwie resortowym
oraz życzył dalszych sukcesów w pracy
międzywoJ ewódzkim.
dla dobra Białostocczyzny i jej rolnic
Na dzień 31.XII.1968 r. liczba bry
twa.
gad pracy socjalistycznej wynosiła 23
Referat okolicznościowy wygłosił dy
(liczba uczestników 159), zas odznaki
rektor WBGiUR inż. Sławomir Dawi- przodownika
pracy
socjalistycznej
dziuk. Dla scharakteryzowania osiąg otrzymało 71 osód, w tym 16 —odznakę
nięć pracowników WBGiUR przytoczy
zasłużonego przodownika pracy socja
my z tego referatu niektóre dane, do listycznej. Liczby te wzrosty w 1969 r.
tyczące 1968 r., oto one:
o 3 brygady i o 28 przodowników pra
1. Plan robót geodezyjno-urządzenio cy socjalistycznej.
wych wynosił ogółem 660 000 punktów
7. Według cceny zakładowej komisji
obliczeniowych, w tym przewidzianych współzawodnictwa pracy, rany zakła
do wykonania:
dowej i dyrekcji WBGiUR, do przodu
a) przez personel własny WBGiUR jących pracowników w 1968 r. należeli:
∏enryκ Banaszuk, Antoni Biatowąs,
— 594 000 punktów obliczeniowych,
Konstanty Czaban, Marian Daliga, Ste
b) przez personel powiatowy BGiUR fan Daniluk, Sławomir Grzegorczyk,
Andrzej Janowski, Henryk Kaczyński,
— 65 920 punktów obliczeniowych.
Kowalczyk, Tadeusz Lupinski,
Plan globalny został wykonany w Józef
Zenon
Matejczyk, Aleksy Melcer, Mi
104,5%. Zadania rzeczowe, obejmujące
kołaj Muszyński (s. Władysława), Anna
OgMem 34 różnych asortymentów ro
Mutniahska, Jerzy Markowski, Stanis
bót i zabiegów, koncentrowały się ława Malachwiej, Danuta Oidziejewgłównie na wymianie i scalaniu grun ska, Zenon Otdziejewski, Stanisław
tów oraz kartografii gleb. Łącznie prace Pruszyński, Mikołaj Pańkowski, Józef
tego rodzaju pochłonęły 49,6fl.'o mocy Pawlik, Marian Poniatowicz, Romuald
produkcyjnej personelu wykonawczego. Przybysz, Grzegorz Słowikowski, An
Zadania rzeczowe zostały wykonane toni Sarosiek, Władysław Wawrzyniak,
przy zatrudnieniu personelu wykonaw Jadwiga Wojtecka, Bogdan Zajkowski,
Luba Ziała, Jan Zajczyk.
czego w ramach planowej ilości etatów
i przy wyraźnej stabilizacji załogi.
8. W 1968 r. ogólna wartość zobowią
2. Zakładana średnia roczna wydaj
zań produkcyjnych i czynów społecz
ność pracy personelu wykonawτczego nych osiągnęła w WBGiUR kwotę
określona na 181,0% normy, faktycznie
265 094 zł.
osiągnięto — 189,0o∕o, co daje 104,3%
Kol. Sławomir Dawidziuk, kończąc
planu.
relację z osiągnięć 1968 r., dokonanych
3. Uzyskano obniżkę kosztów o 1,15 wielkim wysiłkiem całej załogi, dyrek
złotych za punkt obliczeniowy (plan cji, rady zakładowej, zakładowych
24,3 zł, wykonanie 23,15 zł).
organizacji
społeczno-politycznych:
POP, ZMS, SGP i SITR, zwrócił uwagę
4. Wykonanie
budżetu
wyniosło
zebranych na aktualne zadania w
99,6fl∕o, przy jednoczesnym wykonaniu
przyszłości.
zadań w 104,5.
Do osiągnięć geodezyjnych w służbie
5. WBGiUR już od kilku lat wkłada
rolnictwa duży wkład wnoszą powiato
dużo wysiłku organizacyjnego w pod

we biura geodezji i urządzeń rolnych.
O ich aktywności świadczą następujące
dane:

— we współzawodnictwie w 1968 r.,
jak i w latach poprzednich biorą udział
wszystkie biura powiatowe;
— wzrost wydajności pracy (w syste
mie akordowym) wzrósł z 162,6«/» w
1967 r. do 172,3% w 1968 r., co stano
wi 115,9%;
— liczba uzyskanych tytułów bryga
dy pracy socjalistycznej — 6 (przy 66
Uezestaikach) w 1968 r.

— ogólna wartość wykonanych w
1967 r. czynów społecznych wyniosła
396 533 zł;
— liczba osób uzupełniających w
1968 roku kwalifikacje zawodowe na
wyższych uczelniach — 24, średnich —
9, na WUML — 4.

W
wyniku
współzawodnictwa
PBGiUR I miejsce, dyplom, proporzec
przechodni i nagrodę w wysokości
7000 zł uzyskała załoga PBGiUR w
Grajewie (40,5 p.), którym kieruje geo
deta Stanisław Namiotko.
II miejsce, dyplom i nagrodę 5000 zł,
uzyskało PBGiUR w Zambrowie
(47,84 p), — kierowane przez geodetę
Ireneusza Podedwornego.
III miejsce i dyplom — uzyskało
PBGiUR w Hajnówce (41,73 p), kiero
wane przez geodetę Jana Andrzejuka.

Po wygłoszeniu referatu przez dyr. S.
Dawidiziuka, zabrał głos wiceminister
rolnictwa inż. Jerzy Popko, gratulując
załodze zajęcia I miejsca we współza
wodnictwie, które zdobyli w ostrej wal
ce, zaznaczając, że od geodetów służby
rolnictwa wymaga się nie tylko umie
jętności technicznych, lecz i koncep
cyjnych w rozwiązywaniu zagadnień
r olniczo-gospodarczych, że geodeci swą
pracą kształtują przyszłość naszego rol
nictwa.

Następnie inż. J. Popko wręczył za
łodze WBGiUR, na ręce dyrektora S.
Dawidziuka Sztandar Przechodni, ufun
dowany przez Ministerstwo Rolnictwa
i Zarząd Główny Związku Zawodowe
go Pracowników Rolnych. Przedstawi
ciel ZG ZZPR, Cz. Zieliński, wręczył
załodze dyplom Zakładu Pracy Socja
listycznej, a także wyraził słowa uzna
nia i życzenia dalszych osiągnięć.
Na zakończenie nastąpiło wręczenie
odznaczeń, dyplomów uznania, nagród
oraz dokonano dekoracji zasłużonych
odznakami „Przodownika Pracy Socja
listycznej” (28 osobom), a przedstawi
cielom załóg PBGiUR, którzy we
współzawodnictwie zajęli 3 pierwsze
miejsca wręczono proporzec, dyplomy
uznania i nagrody pieniężne.

Stefan Smolski
Białystok
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Nowa forma spotkań
Kontynuując rozpoczętą przed kil
ku laty akcję spotkań poświęconych
wymianie doświadczeń i omawianiu
metod pracy stowarzyszeniowej, Za
rząd Oddziału SGP w Łodzi wspólnie
z Oddziałem Stoleczno-Wojewodzkim
SGP w Warszawie zainicjowały no
wą formę spotkań. Wychodząc ze
słusznego założenia, że zarządy od
działów znają się ze zjazdów, kon
ferencji i narad postanowiono wymia
nę doświadczeń przeprowadzić na naj
niższym szczeblu organizacyjnym, w
kole terenowym. Sprawa ta rozważa
na była od dłuższego czasu przez od
działy Stoleczno-Wojewodzki i Łódz
ki SGP, ale sfinalizowanie nastąpiło
dopiero w listopadzie 1969 r., kiedy
to Koło Terenowe SGP w Piotrkowie
Trybunalskim zaprosiło do siebie
przedstawicieli Koła Terenowego SGP
z Płocka. Zbliżone warunki pracy obu
kół terenowych sprawiły, że dyskusja
na zebraniu była niezwykle ożywio
na i ciekawa. Już przewodniczący obu
kół koledzy Jerzy Kotyński i Iwo
Betke po omówieniu działalności
swoich kół i niemałych osiągnięć, ja
kie te koła mają na swoim koncie,
zwrócili uwagę na konieczność poko
nywania trudności, których nie mają
w swojej pracy koła zakładowe.
Koła terenowe nie mogą korzystać
z pomocy zakładu pracy, z jakiej na
co dzień korzystają koła zakładowe.
Problemem staje się przepisanie pi
sma na maszynie, czy otrzymanie sa
mochodu dla celów społecznych. Inny
też charakter mają zebrania członków,
którzy spotykają się tylko na zebra
niach, a nie widzą się na co dzień,
jak to ma miejsce w każdym kole za
kładowym.

Największą trudność przedstawia
sprawa właściwego wyboru progra
mu szkolenia zawodowego, które w
obu kołach postawione jest na wyso
kim poziomie. Koła te muszą organi
zować odczyty i prelekcje na takie
tematy,
które
interesować
będą
wszystkich członków, co w przypad
ku zatrudnienia tych kolegów w wie
lu instytucjach nie jest także proste.
W zebraniu poza przedstawicielami
kół terenowych z Piotrkowa i Płocka
wziął udział przewodniczący Zarządu
Głównego SGP kol. Stanisław Pachu
ta oraz członkowie zarządów oddzia
łów Stoleczno-Wojewodzkiego i Łódz
kiego SGP, z przewodniczącymi tych
że, kolegami Franciszkiem Pilusiem i
Fabianem Grzybowskim, dzięki czemu
w dyskusji poruszono również szereg
interesujących tematów, między in
nymi długo dyskutowano nad sposo
bami nadania właściwej rangi i zna
czenia zawodowi geodety, który, choć
coraz więcej, ale jeszcze nie wszędzie
jest należycie doceniany. Stwierdzo
no również konieczność zajęcia się
sprawą ustawowego uregulowania na
szego zawodu, gdyż prace nad tym
zagadnieniem w ostatnim czasie ule
gły zahamowaniu.
W swoim obszernym wystąpieniu,
podsumowującym zebranie, kol. St.
Pachuta omówił zadanie Stowarzysze
nia Geodetów i programu prac Zarzą
du Głównego SGP — następnie usto
sunkował się do licznych postulatów
zgłaszanych przez dyskutantów.
Spotkanie zakończyła wspólna kole
żeńska kolacja, która upłynęła w ser
decznej atmosferze. W tym czasie
wyświetlono również film amatorski,

nakręcony w czasie uroczystej sesji
z okazji XXV-Iecia reformy rolnej.
W
godzinach przedpołudniowych
przybyli goście mieli możność zapo
znać się z zabytkami Piotrkowa Try
bunalskiego podczas przechadzki przez
miasto. Przewodnikiem był kol. A.
Góra, członek Koła Terenowego SGP
z Piotrkowa. Następnie uczestnicy
spotkania zwiedzili Hutę Szkła „Hor
tensja”, zaznajamiając się z ciekawą
choć niezmiernie ciężką pracą, dzięki
której powstają przepiękne wyroby z
kolorowego szkła. Zwiedzanie po
przedziła prelekcja wygłoszona na tenat metod produkcji szkła i planów
rozwojowych huty.
Po zwiedzeniu huty, udano się sa
mochodami do odległej o kilka kilo
metrów wsi Polichno, gdzie u stóp
pomnika wzniesionego dla upamiętnie
nia miejsca pierwszej potyczki od
działu Gwardii Ludowej pod do
wództwem „Małego Franka” złożono
wiązankę kwiatów. Zwiedzono także
Muzeum Czynu Partyzanckiego i
skansen — obozowisko partyzantów.
Wydaje się, że ta nowa forma spot
kań koleżeńskich wymaga szerszego
spopularyzowania. Przynosi ona ko
rzyści nie tylko poszczególnym zarzą
dom, których członkowie mają moż
ność zapoznania się z problemami
nurtującymi koła terenowe, a przede
wszystkim
aktywizują
wszystkich
członków koła i pozwalają im w bez
pośrednich rozmowach przedstawić
zarządom własne poglądy na pracę
naszego Stowarzyszenia.

Jerzy Górski

IN MEMORIAM

JERZY WITKO

Dnia 25 września 1969 roku zmarł
długoletni
członek
Stowarzyszenia
Geodetów Polskich — kol. Jerzy
Witko.
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Kolega Jerzy Witko urodził się
31 grudnia 1879 roku w Budslawiu na
Wileńszczyźnie. Po ukończeniu szkoły
mierniczej w 1902 roku przyjął pracę
na Syberii, gdzie pracował do 1922
roku jako topograf urządzeń rolnych,
instruktor i rewident rolny.
Po powrocie do kraju w roku 1922
pracował przy przebudowie ustroju
rolnego na terenie województw wileń
skiego i nowogródzkiego, aż do roz
poczęcia II wojny światowej.
W 1930 roku uzyskał uprawnienia
mierniczego przysięgłego. W okresie
II wojny światowej pracował jako
starszy ekonomista Wydziału Rolnego
w Wilnie.

W 1946 roku osiedlił się w woje
wództwie wrocławskim, pracując w
Prezydium Wojewódzkiej Rady Na
rodowej we Wrocławiu jako mierni
czy przeprowadzający prace na tere
nach powiatów: kłodzkiego, strzelińskigo oraz wrocławskiego. W Iipcu
1958 roku przeszedł na rentę, pracując
jednak nadal w zawodzie. Wielokrot
nie wyróżniany w pracy zawodowej,
odznaczony został
Złotym Krzyżem
Zasługi, „Złotą odznaką za zasługi w
dziedzinie geodezji i kartografii”.
Zmarł w wieku lat 90 i pozostał w
pamięci kolegów jako przykład zaan
gażowania w pracy zawodowej i spo
łecznej.
Oddział Wrocławski SGP
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Rozwiązanie zadania nr 77
Zadanie nr 77 spotkało się z zain
teresowaniem czytelników. Rozwiąza
nie nadesłało 32 osoby z licznymi uwa
gami i ocenami. Prawidłowa odpowiedź
jest następująca:
OA= 15,04 m
OB=23,89 m
Ocena zadania wypadła na ogół dodat
nio. Był wprawdzie głos, że nie jest
ono ciekawe, jednakże większość opinii
była całkowicie odmienna.
Oto głos kol. Bolesława Cieszyńskie
go z Bydgoszczy „Zadanie nr 77 jest
piękne, a to głównie z tej racji, że po
zornie sugeruje rozwiązanie metodą
trygonometryczną (dość zawiłą), tym
czasem wystarczy tylko poczciwy i nie
oceniony Pitagoras oraz promień koła
opisanego...”
Dodatnio również ocenił zadanie kol.
Henryk Liberek z Jarocina, który roz
wiązał je trzema sposobami, stwierdza
jąc ostatecznie, że „rozwiązanie trygo
nometryczne jest długie, mozolne i peł
ne zasadzek”.
A oto prosty typ rozwiązania, które
w różnych wariantach nadesłali nastę

LĆ

(x+40)2+ι∕2=602
z AOBG
(45+x)2 + (45 — y)2=(45 J' 2)2
Z tych dwu równań z dwoma niewia
domymi otrzymujemy równanie dru
giego stopnia:
41 V2 — 1440 y + 11 000=0
skąd y=23,89 m
X= 15,04 m
W wyniku losowania, nagrodę głów
ną w postaci mapy plastycznej od Sto
warzyszenia Geodetów Polskich otrzy
mał kol. Stanisław Ptasznik z Lublina.
Nagrody książkowe od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich wylosowali koledzy:
Kamil Kasprzycki z Bielska-Białej,
Grzegorz Rychlewski ze Staszowa,
Alojzy Węgrzyk z Rybnika, Roman
Prokop z Mielca, Jan Komor z Piekar
Śląskich.

Rozwiązanie zadania nr 72 i 73 na
desłali również z ZSRR Anatolij Gissa
z Nawoi — Sewiernyj oraz Janina Kos
tecka ze Lwowa.
Redakcja otrzymała nadesłane roz
wiązania z opóźnieniem, nie zawinio
nym przez Autorów rozwiązań. Ponie
waż uniemożliwiło to udział w loso
waniu nagród, redakcja przyznała Ana
toli Gissa i Jaromirze Kosteckiej na
grody dodatkowe w postaci książek.

St. J. T.
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pujący koledzy: Kamil Kasprzycki z
Bielska-Białej, Sylwester Waśkowski
ze Szczecina, Henryk Liberek z Jaro
cina, Bolesław Cieszyński z Bydgosz
czy, Edmund Musial z Radomska, Sta
nisław Ptasznik z Lublina Ksawery
Malewicz z Radomska, Henryk Kasiń
ski z Sandomierza, Jan Najgebauer z
Gliwic, Jan Zogorski z Lubina i Jerzy
Szpyra z Wąbrzeźna.
1. Miejscem geometrycznym punk
tów, z których odcinek AC widać pod
kątem 45°, jest okrąg koła opisanego
na trójkącie ABC.
2. Kąt środkowy AOC jest dwukrot
nie większy od kąta wpisanego ABC,
opartego na tym samym łuku, a więc
równa się 90°.
Ponieważ trójkąt AOC jest równo
ramienny, więc:
<⅛OAC=<⅛OCA=<⅛AOF=45o
AF= FC=45 m
OB=OA=OC=45 JZ2

•

Saturnin Zygmunt (Bytom), Kamil Kas
przycki (Bielsko-Biała), Sylwester WaskoWski (Szczecin), Wojciech Michalski (Ostrów
Mazowiecka), Józef Zdyb (Gdańsk), Remi
giusz Szczepaniak (Warszawa), Wiktor Pietrułan (Szczecin), Roman Arabski (Łódź),
Henryk Liberek (Jarocin Poznański), Bo
lesław Cieszyński (Bydgoszcz), Edmund Mu
sía! (Radomsko), Longin Strutyński (Bla-

Chownia Śląska), Stanisław Ptasznik (Lub
lin), Anatolij Gissa (Nawoi — Buchara —
ZSRR), Ksawery Malewicz (Radomsko),
Grzegorz Rychlewski (Staszów), Jerzy Szpyra (Wąbrzeźno), Jan Starek (Wrocław), Hen
ryk Kasiński (Sandomierz), Włodzimierz Kuberka (Poznań), Jan Najgebauer (Gliwice),
Jan Chociej (Grajewo), Alojzy Węgrzyk
(Rybnik), Roman Prokop (Mielec), Krystyna

Turzyńska (Wrocław), Jan Mikołajczyk
(Poznań), Jan Zogorski (Lubin), Wincenty
Alenowicz (Gdańsk), Jan Komor (Piekary
Śląskie — Tarnowskie Góry), Zbigniew Sanig<5rski (Wrocław), Rzeszowskie Okręgowe
Przedsiębiorstwo Miernicze — Grupa Pomia
rowa Kombinatu Siarki w Machowie (Ma
chów), Andrzej Bogucki (Ostrowiec Sw.).

Sprostowanie
W tekście zadania nr 80 Kącika Zadań popełniony został błąd.
Wydrukowano „obliczyć długość boku AB oraz kąty trójkąta

ABC”. Otóż długość AB jest dana, natomiast należy: „obliczyć
długość boku AC oraz kąty trójkąta ABC”.

NAGRODA

Zadanie nr 82
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Za prawidłowe rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda w postaci mapy plastycznej —
od Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyni
ku losowania 5 nagród dodatkowych w
postaci książek od Stowarzyszenia Geo
detów Polskich.

Z punktu P leżącego wewnątrz trój
kąta ABC poprowadzono odcinki PD,
PE i PF, prostopadłe do boków tego
trójkąta. Następnie pomierzono odcin
ki AD, BE i CF oraz kąty w wierz
chołkach A i B.
Obliczyć odcinki BD, CE i AF.

UWAGA !

Dane:

AD=IOO m
BE=150 m
CF=IOO m
<⅛CAB=α=56o30,
< ABC=)S=59o30,
Zadanie nadesłał kol. Józef Zdyb z
Gdańska.

Rozwiązanie zadania należy nadesłać
do dnia 10 Iipca 1970 roku.

Koledzy pragnący zamieścić w „Kąci
ku Zadań” zadania do rozwiązania, pro
szeni są o nadsyłanie takich zadań łącz
nie z rozwiązaniami. Projekty przyjętych
przez redakcję, nadesłanych wraz z roz
wiązaniami, zadań są honorowane ry
czałtem w wysokości 200 zł.
Autorom zadania przysługują prawa
autorskie.
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POLSKIEGO TOWARZYSTWAi Fotogrametrycznegoi

andrzej Ciolkosz
Jerzy Miszalski

Stan i perspektywy rozwoju fotointerpretacji w Polsce
Właściwy rozwój metod badania powierzchni Ziemi oraz
zachodzących na niej zjawisk za pomocą fotografii lotniczej
przypada na okres po zakończeniu drugiej wojny światowej.
W ciągu tych dwudziestu pięciu lat intepretacja zdjęć lotni
czych zdobyła sobie duże uznanie nie tylko jako metoda
badań naukowych, ale również znalazła szerokie zastoso
wanie w praktyce.
Fotografia lotnicza i jej interpretacją wchodzą w skład
szerokiego systemu zdalnego przekazywania informacji o po
wierzchni Ziemi. W chwili obecnej w systemie tym, zwłasz
cza w metodach wykorzystujących do otrzymywania infor
macji promieniowanie elektromagnetyczne, możemy zaobser
wować 4 główne tendencje rozwoju, zmierzające w następu
jących kierunkach:
1. Zastosowania promieniowania elektromagnetycznego
dłuższego od widzialnego.
2. Stosowania jednoczesnego zapisu informacji otrzyma
nych za pomocą fal elektromagnetycznych o różnej długości.
3. Zwiększenia szybkości otrzymywania informacji.
4. Automatyzacji procesu selekcji i przetwarzania infor
macji.
Do niedawna, do otrzymywania informacji o powierzchni
Ziemi w drodze fotografowania lotniczego, były stosowane
niemal wyłącznie materiały światłoczułe uczulone na wi
dzialny zakres promieniowania. Efektem tego rodzaju za
pisu informacji było znane powszechnie Panchromatyczne
zdjęcie lotnicze. Obecnie na coraz szerszą skalę wykorzystu
je się dłuższe zakresy promieniowania. Dotyczy to zarówno
graniczącej ze światłem widzialnym bliskiej podczerwieni,
tak zwanej podczerwieni fotograficznej, jak też podczer
wieni środkowej i dalekiej, które to zakresy promieniowa
nia dają, w odróżnieniu od fotografii podczerwonej, obrazy
w podczerwieni. Odnosi się to wreszcie do niektórych pasm
fal radarowych. Należy podkreślić, że metody otrzymywa
nia danych o powierzchni Ziemi za pomocą tych właśnie
zakresów spektrum były znane co najmniej od kilkunastu
lat, lecz dopiero kilka lat temu zostały udostępnione służ
bom cywilnym.
Zastosowanie do badań środowiska geograficznego promie
niowania podczerwonego aż do długości fali równej 14 μm,
a także fal radarowych, przyniosło już wiele ciekawych re
zultatów. Zdjęcia i obrazy w podczerwieni pozwoliły wy
kryć miejsca występowania świeżej wody, ustalić źródła
zanieczyszczeń wód, określić miejsca występowania wód
geotermalnych, lokalizować miejsca Podpowierzchniowych
pożarów złóż torfu i węgla, przewidywać erupcje wulka
niczne, wykrywać choroby drzew i upraw itp.
Zastosowanie do zdalnego otrzymywania informacji o po
wierzchni Ziemi widma widzialnego, a nawet bliskiej pod
czerwieni, napotyka na poważne ograniczenia. Odnosi się to
szczególnie do zdjęć wykonywanych z wysokości orbitalnych
oraz do zjawisk, które wymagają badań ciągłych, niezależ
nych od pory dnia czy też stanu atmosfery. Do tego typu
Zjawisk należy na przykład rozmieszczenie powłoki chmur
i pokrywy śnieżnej, ruch gór lodowych itp. Zastosowanie
podczerwieni środkowej i dalekiej umożliwiło wprawdzie
dokonywanie zdjęć w nocy, lecz w dalszym ciągu dużym
utrudnieniem w obserwowaniu powierzchni Ziemi były
chmury, gdyż przez nie nie przechodzą wspomniane promie
nie. Odtajnienie zaledwie 5 lat temu niektórych systemów
radarowych pozwoliło przezwyciężyć i tę trudność. Fale
radarowe przechodzą bez przeszkód nawet przez grube
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warstwy chmur, a mają ponadto tę właściwość, że przeni
kają przez gęstą pokrywę roślinną, a nawet przez warstwę
suchej gleby, w korzystnych warunkach do 1 m w głąb.
Umożliwiają zatem badanie Podpowierzchniowych warstw
skalnych. Tak więc w przypadku wielu obiektów nastąpiło
całkowite uniezależnienie się metod ich zdalnego badania od
stanu atmosfery i pory dnia.
Coraz powszechniej w fotografii lotniczej stosuje się
sprzężone kamery fotograficzne, wyposażone w materiały
światłoczułe o różnym uczuleniu spektralnym. W wyniku
fotografowania kamerami sprzężonymi otrzymuje się jed
nocześnie kilka zdjęć tego samego obszaru. Obrazy terenu
na poszczególnych zdjęciach różnią się nieco między sobą.
W procesie fotointerpretacji stosuje się metodę nakładania
poszczególnych obrazów (w świetle przechodzącym) na sie
bie, oraz kombinacje filtrów, a niekiedy nawet i źródeł
światła. Ta metoda interpretacji treści zdjęć pozwala na
otrzymanie szeregu dodatkowych danych, niemożliwych do
uchwycenia przy zastosowaniu jakiegokolwiek innego rodza
ju czy sposobu fotografowania.
Inną tendencją w rozwoju metod zdalnego badania po
wierzchni Ziemi jest zwiększenie szybkości otrzymywania
danych, oraz automatyzacja wyboru i przetwarzania da
nych. Ogromne ilości informacji, które dostarczane są w
każdej chwili, w sposób niemal że ciągły, zmusiły do rezy
gnacji ze śledzenia wszystkich zjawisk zachodzących na da
nym terenie, a tylko do wyboru najważniejszych lub inte
resujących w danej chwili. Coraz częściej do procesu odczy
tywania treści przedstawionej na zdjęciach lotniczych czy
satelitarnych włącza się odpowiednio zaprogramowane kom
putery, które są w stanie w krótkim czasie, z ogromnej ilości
Odfotografowanych szczegółów wybrać te, które w danej
chwili przedstawiają istotną wartość dla badacza czy też
praktyka.
Prócz wspomnianych wyżej nowości w fotografii lotni
czej, w dalszym ciągu najpopularniejsze są zdjęcia panChromatyczne, które wskutek powszechnej dostępności są
stosowane niemal w każdej pracy dotyczącej badania lub
też praktycznego wykorzystywania środowiska geograficz
nego.
j
Aktualny stan fotointerpretacji w Polsce
Ekonomiczny rozwój naszego kraju, budowa wielkich
ośrodków przemysłowych i energetycznych, rozbudowa
ośrodków miejskich, opracowywanie planów przestrzenne
go zagospodarowania poszczególnych regionów prowadzone
na wielką skalę prace urządzeniowo-rolne i melioracyjne,
wymagają szybkich i efektywnych metod badania środo
wiska przyrodniczego. Postulat ten najlepiej spełnia metoda
interpretacji zdjęć lotniczych. Ma ona zdecydowaną prze
wagę nad klasycznymi metodami badań, zwłaszcza jeżeli
chodzi o ilość dostarczanych informacji dotyczących bada
nego zagadnienia oraz szybkość ich otrzymania. Dodat
kowym argumentem przemawiającym za stosowaniem me
tody fotointerpretacji jest jej uniwersalność, możliwość sze
rokiego wykorzystania często tych samych zdjęć lotniczych
w różnych dziedzinach gospodarki narodowej.
W Polsce zdjęcia lotnicze wykorzystywane były początko
wo prawie wyłącznie do celów topograficznych, w procesie
opracowywania nowych map lub aktualizacji starszych ma
teriałów kartograficznych. Z czasem jednak, a szczególnie
w ostatnim dziesięcioleciu, metoda fotointerpretacji zyskała
rangę naukowej metody badawczej w wielu naukach oraz
w praktycznej działalności gospodarczej.

Obchodzone w ubiegłym roku 25-lecie PRLjeststosownym
momentem do podjęcia próby podsumowania wyników pra
cy uzyskanych w zakresie fotointerpretacji przez polskich
specjalistów.
Wykorzystanie fotointerpretacji jako metody badawczej
przedstawia się różnie w poszczególnych dyscyplinach nauki
i gospodarki. Największe uznanie, jak dotąd, zdobyła inter
pretacja zdjęć lotniczych w naukach geologicznych. Prace
naukowo-badawcze z zakresu fotogeologii prowadzone są
głównie w Zakładzie Nauk Geologicznych PAN oraz na Wy
dziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracami tymi
kieruje od wielu lat prof. K. Guzik, a dotyczą one przede
wszystkim kartowania geologicznego, badania stateczności
zboczy, badania osuwisk itp. Do większych osiągnięć fotogeologów pracujących pod kierunkiem prof. K. Guzika należy
niewątpliwie opracowanie Geologicznej Mapy Tatr Polskich
w skali 1: 10 000.
Zagadnienia kartowania geologicznego w oparciu o zdjęcia
lotnicze oraz określenie dokładności tego typu kartowania,
szczególnie w odniesieniu do obszarów o wyraźnej i boga
tej morfologii oraz skomplikowanej tektonice, są przedmio
tem badań Dolnośląskiego Instytutu Geologicznego.
Praktyczną działalność w zakresie fotointerpretacji geolo
gicznej prowadzą stacje Instytutu Geologicznego oraz Przed
siębiorstwo Geologiczno-Inżynierskie Budownictwa Wodne
go „HYDROGEO”. Tu opracowuje się prognozy inżyniersko-geologiczne rozwoju koryt rzecznych, stanowiące podstawę
racjonalnego i najbardziej ekonomicznego zagospodarowa
nia rzek, bada się skutki oddziaływania sztucznych zbior
ników retencyjnych na podłoże skalne itp.
W dziedzinie badań geomorfologicznych zdjęcia lotnicze
i pochodne materiały fotogrametryczne stanowią cenne do
kumenty, umożliwiające kartowanie geomorfologiczne oraz
określenie dynamiki i wielkości procesów kształtujących
powierzchnię Ziemi. Największym osiągnięciem w tej dzie
dzinie jest Geomorfologiczna Mapa Tatr w skali 1: 10 000,
sporządzona w oparciu o zdjęcia lotnicze. Metoda ta skróciła
znacznie czas opracowania mapy, ponadto pozwoliła na wy
krycie zjawisk niedostrzegalnych w toku tradycyjnych ba
dań terenowych. Metodą fotointerpretacji badane są w Pol
sce również inne obszary górskie między innymi: Góry Świę
tokrzyskie, Bieszczady, Beskid Wyspowy, Pieniny.
Głównymi inspiratorami i organizatorami badań geomor
fologicznych z zastosowaniem nowej metody są uniwersy
teckie katedry geografii oraz Instytut Geografii PAN. Zakres
problematyki badawczej jest bardzo szeroki i obejmuje stu
dia nad ruchami mas ziemnych, a w szczególności zmywami
powierzchniowymi, pełznięciami, osuwiskami skalnymi, dy
namiką procesów stokowych, erozji rzecznej, rozwoju wą
wozów lessowych. Dzięki zdjęciom lotniczym rozpoznane
zostały ślady dawnych przepływów, fazy rozwoju erozji
i akumulacji rzecznej w dolinach Wisły, Odry, Obry i Bzury.
Studia porównawcze archiwalnych i współczesnych zdjęć
lotniczych z obszarów Pobrzeza Słowińskiego rzuciły światło
na dynamikę współczesnych procesów abrazyjnych, wydmo
wych oraz umożliwiły badanie morfologii i dynamiki pod
wodnych form akumulacyjnych, występujących w strefie
przybrzeżnej południowego Bałtyku.
Stosunkowo duże korzyści wynikające z zastosowania
zdjęć lotniczych, fotomap i fotoszkiców w skalach 1:2000 —
1:10 000 odnotować należy w hydrografii, hydrologii i gos
podarce wodnej. Podobnie jak w innych dziedzinach nurt
naukowy przeplata się tu z praktyczną działalnością, w któ
rej przewodzi Biuro Studiów i Projektów Wodno-Melio
racyjnych oraz Przedsiębiorstwo Geologiczno-Inżynierskie
Budownictwa Wodnego „HYDROGEO”. Z ważniejszych prac
prowadzonych między innymi w oparciu o zdjęcia lotnicze
wymienić należy:
— sporządzanie projektów wodno-melioracyjnych,
— projekty kompleksowego wykorzystania zasobów wod
nych wielkich jezior mazurskich,
— studia nad możliwością spiętrzenia wód jeziornych,
— planowanie sztucznych zbiorników wodnych, obwało
wań i kanałów przerzutowych, kontrolowanie postępu prac
ziemnych, ocenę skutków przyrodniczych wywoływanych bu
dową zbiorników, wyznaczanie stref podtopień i przesięków
przez wały ochronne,
— badanie zasięgu wód powodziowych, ocenę strat gospo
darczych, oraz inwentaryzację urządzeń przeciwpowodzio
wych wielu rzek w Polsce.
Odpowiednie zakłady naukowe oraz okręgowe zarządy
wodne opracowują kompleksowe plany regulacji podstawo
wych cieków wodnych w kraju.
W dziedzinie hydrografii jezior nadbrzeżnych dokonano

pomiaru zmian przebiegu linii brzegowej oraz określono
wskaźniki kurczenia się powierzchni jezior w wyniku suk
cesji roślinności wodnej. Zagadnienie rozprzestrzeniania się
zbiorowisk roślinnych na Zalewie Szczecińskim jest również
przedmiotem zainteresowania Morskiego Instytutu Rybac
kiego. Biorąc pod uwagę niedostępność terenu, metoda foto
interpretacji oddaje tu szczególnie wielkie usługi i skraca
cykl badawczy w stosunku do metod tradycyjnych o około
90%
Poczyniono również pierwsze próby wykorzystania zdjęć
lotniczych do badania osadów dennych na odcinku wy
brzeża Bałtyku w rejonie Sopotu, jak również badania kie
runków rozprzestrzeniania się ścieków w wodach morskich.
Prace te podyktowane są koniecznością racjonalnego zapla
nowania urządzeń oczyszczających.
Bardzo często materiały fotogrametryczne i metody fotoInterpretacyjne stosowane są w pracach urządzeniowych
terenów rolnych i leśnych. Jednocześnie czynione są próby
wykorzystania zdjęć lotniczych w klasyfikacji gleb oraz
przy sporządzaniu map glebowych. Na szczególną uwagę za
sługują prace eksperymentalne w zakresie kameralnego roz
poznawania struktury zasiewów na zdjęciach panchromatycznych przy zastosowaniu Tnikrofotometru. Metoda ta
może znacznie uprościć i przyśpieszyć spisy rolne, obniża
jąc wydatnie koszt, przy jednoczesnym zwiększeniu wiary
godności wyników.
Głównym ośrodkiem specjalizującym się w dziedzinie in
terpretacji zdjęć lotniczych dla potrzeb leśnictwa jest Pra
cownia Fotogrametrii Biura Urządzania Lasu i Projektów
Leśnictwa w Warszawie. Wykonywane tu prace dotyczą
głównie taksacji drzewostanów, obliczania zapasów drewna,
pomiarów granic wydzieleń i Sytuacjigospodarczo leśnej. Fo
togrametryczne i Iotointerpretacyjne opracowania terenów
leśnych zostały wykonane na obszarze o powierzchni około
2 000 000 ha, co stanowi około 30% powierzchni leśnej kraju.
Należy podkreślić, że dzięki zastosowaniu zdjęć lotniczych
wzrosła dokładność i poziom techniczny prac urządzenio
wych, przy jednoczesnych znacznych efektach ekonomicz
nych.
Metoda interpretacji zdjęć lotniczych stwarza duże możli
wości poznawcze w dziedzinie badań osadnictwa. I tak na
przykład zdjęcia lotnicze ułatwiły wykrycie wielu śladów
osadnictwa pradziejowego, głównie grodzisk wczesnośrednio
wiecznych, stanowisk hutniczych i kurhanów, starych szla
ków komunikacyjnych i dawnych pól uprawnych. Tę nową
metodę badawczą zastosowano między innymi w: Biskupi
nie, Chodliku, Bninie, Wiślicy i innych. Czyniono również
próby retrospektywnego wykorzystania zdjęć lotniczych w
badaniach pól bitewnych pod Grunwaldem, Lubiszewem
i Swieciem. Doceniając dokumentalną wartość zdjęć lotni
czych dla badań archeologicznych, przeprowadzono w kraju
szereg specjalnych nalotów fotogrametrycznych w 1960 r. —
sfotografowano 83 obiekty, a następnie, w 1965 r. — 250
obiektów. Ogółem wykonano kilka tysięcy zdjęć lotniczych
pionowych i skośnych barwnych i Panchromatycznych.
Część tych zdjęć była eksponowana na I Międzynarodowej
Wystawie Kultury Słowiańskiej Wczesnego Średniowiecza
oraz na Międzynarodowym Kongresie Archeologii Słowiań
skiej w Warszawie. Duże uznanie zyskały prace fotointerpretacyjne polskich archeologów, prezentowane na wysta
wach w Lizbonie, Paryżu i Rzymie.
Również w badaniach osadnictwa współczesnego zdjęcia
lotnicze spełniają istotną rolę. Ułatwiają one prowadzenie
kompleksowych studiów wstępnych i racjonalne planowanie
przestrzenne terenów osiedli wiejskich, ponadto studia
związków przestrzennych pomiędzy osiedlami oraz klasy
fikację wiejskich zespołów osadniczych.
Podobnie w interpretacji i planowaniu przestrzennym
miast, ośrodków przemysłowych oraz terenów rekreacyj
nych, powszechnie wykorzystywane są materiały fotogra
metryczne w skalach 1: 5000, 1: 2000 i 1 : 1000. Studia fotointerpretacyjne i projektowe są prowadzone w wydziałach
budownictwa urbanistyki i architektury wojewódzkich i po
wiatowych rad narodowych między innymi w: Warszawie,
Gdańsku, Katowicach, Lodzi, Szczecinie.
W górnictwie zdjęcia lotnicze i fotomapy Wielkoskalowe
służą jako materiał pomocniczy w projektowaniu założeń
inwestycyjnych kopalnictwa naftowego i węglowego oraz
w projektowaniu urządzeń energetycznych w Górnośląskim
Okręgu Przemysłowym, Lubińskim Kombinacie Miedzi, Ko
palni Siarki w Machowie oraz Konińskim Zagłębiu Węglo
wym. Te same materiały fotolotnicze posłużyły do zbadania
geograficznych skutków powstawania nowych ośrodków
przemysłowych, możliwości rekultywacji terenów poodkryw-
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kowych i zagospodarowania zwałowisk, zmian użytkowania
ziemi oraz konieczności zapobiegania i przeciwdziałania
szkodliwym wpływom uprzemysłowienia na środowisko geo
graficzne.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że głównymi krzewiciela
mi i propagatorami interpretacji zdjęć lotniczych jako nau
kowej metody badawczej są geografowie. W 1964 r. z ini
cjatywy doc. B. Winida powstała przy Polskim Towarzyst
wie Geograficznym Komisja Fotointerpretacji. Głównym ce
lem tej Komisji jest systematyczne wdrażanie fotointerpretacji do badań środowiska geograficznego, popularyzacja
osiągnięć i *korzyści płynących z zastosowania nowej me
tody, wzbogacanie bazy materiałowej i doskonalenie pro
gramów dydaktycznych z zakresu interpretacji zdjęć lot
niczych.
Staraniem Komisji Fotointerpretacji zostały utworzone na
terenie kraju poligony szkoleniowe obejmujące najbardziej
typowe dla danego regionu formy terenu. Do chwili obecnej
wytypowano 13 poligonów dydaktycznych o ogólnej po
wierzchni 580 km2. W ramach swej działalności Komisja
organizuje ogólnopolskie konferencje poświęcone prezentacji
wyników badań środowiska geograficznego oraz działalności
człowieka, prowadzonych w oparciu o zdjęcia lotnicze. Ko
misja wydaje ponadto własne czasopismo pt.: ,,Fotointerpretacja w geografii”. Dotychczas ukazało się 7 numerów o łącz
nym nakładzie 2220 egzemplarzy. Czasopismo to jest kol
portowane do 20 ośrodków naukowych w 12 krajach.
Dalszy rozwój fotointerpretacji oraz zastosowania jej w
badaniach naukowych i życiu gospodarczym wymaga szeregu
przedsięwzięć.
1. Przygotowanie odpowiedniej kadry specjalistów po
przez wprowadzenie do programu studiów uniwersyteckich,

politechnicznych oraz wyższych szkół rolniczych nauczania
specjalistycznej interpretacji zdjęć lotniczych. Ponadto wy
daje się nieodzowne organizowanie podyplomowych kursów
fotointerpretacji, mających na celu podniesienie kwalifika
cji specjalistów różnych branż.
Właściwa organizacja i odpowiedni poziom nauczania wy
maga korzystania z doświadczeń krajów, w których me
tody te stoją na najwyższym poziomie.
2. Dotychczas w procesie fotointerpretacji w Polsce wy
korzystywano, w przeważającej mierze, zdjęcia panchromatyczne wykonywane dla celów topograficznych. Uzyskanie
lepszych wyników fotointerpretacji wymaga szerszego za
stosowania zdjęć specjalnych. Dotyczy to zarówno warun
ków nalotów jak i materiałów fotograficznych.
3. Dalszy rozwój fotointerpretacji wymaga również peł
niejszego i bardziej racjonalnego wykorzystania istniejącej
bazy instrumentalnej oraz uzasadnionego importu odpo
wiednich przyrządów i urządzeń z zagranicy.
4. Szczególna rola w rozwoju interpretacji zdjęć lotni
czych przypada popularyzacji. Winna być ona prowadzana
przez szeroką akcję odczytową, publikacje specjalistyczne
i szeroki udział różnych specjalistów w seminariach i kon
ferencjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Należy podkreślić, że aktualna baza materiałowa tej no
woczesnej metody, jaką jest fotointerpretacja, jestwnaszym
kraju stosunkowo skromna, a dalszy jej rozwój wymaga
koncentracji nakładów. Wychodząc na przeciw postulatom
IV Plenum KC PZPR należałoby dążyć do powołania cen
tralnego laboratorium interpretacji zdjęć lotniczych, sku
piającego najlepszych specjalistów i najnowocześniejszy
sprzęt, którego zadaniem byłaby realizacja programu nau
kowo-badawczego i usługowego w najszerszym zakresie.

Sprostowanie

W zeszycie nr 2 z 1970 r. Przeglądu Geodezyjnego w artykule prof, dr hab. Czesława Kameli pt. „Osiągnięcia
Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w 25-leciu PRL”, w wykazach przewodów doktorskich
i habilitacyjnych jest kilka błędów, w związku z czym wykazy te podajemy ponownie w poprawnej i pełnej for
mie.
Przewody doktorskie
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Imię i nazwisko
Stefan Hausbrandt
Stanisław Pawłowski
Wiesław Opalski
Franciszek Biernacki
Henryk Lesniok
Julian Szczęsław Radecki
Zbigniew Czerski
Tadeusz Kiuss
Tadeusz Lazzarini
Wacław Grądzki
Ryszard Koronowski
Witold Senisson
Jerzy Bokun
Mieczysław Lipiński
Stefan Szancer
Zbigniew Ząbek
Ludosław Cichowicz
Jerzy Gazdzicki
Jan Panasiuk
Sylwia Glidman
Romuald wielądek
Weneda Dobaczewska
Andrzej Hermanowskl
Ireneusz Pawłowicz
Zbigniew Stańczyk
Janusz Gołaski
Tadeusz Wyrzykowski
Wojciech Janusz
Zdzisław Adamczewski
Edmund Bilski
Edmund Pluciński
Stanisław Trautsolt
Józef Cieślak
Leopold Pieczyński
Janusz Sledziński
Jerzy Fellmann
Henryk Dunaj

Rok

L.p.

1948
1948
1948
1949
1949
1949
1950
1950
1951
1957
1960
1960
1960
I960
1961
1961
1961
1961
1962
1962
1962
1962
1963
1963
1963
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Imię i nazwisko

Barbara Kołaczek
Irmina Laudyn
Bogusław Gdowskl
Krystyna Kamińska
Marian Pękalski
Stefan Przewłocki
Jerzy Ząbek
Janusz Wapińskl
Włodzimierz Baran
Kazimierz Bramorski
Tadeusz Chojnicki
Józef Czichoń
Magdalena Dukwicz-Latka
Michał Gatda
Aleksander Skórczyński
Andrzej Hopfer
Jan Kazimierz Łatka
Andrzej Majde
Aniela Makowska
Andrzej Makowski
Janusz Martusewicz
Kazimierz Michalik
Krystyna Podlacha
Wojciech PacheIskl
Kazimierz Sawicki
Tadeusz Wyszkowski
Adam Linsenbarth
Andrzej Marks
Juliusz Milewski
Edward Kujawski
Leon Kwasnik
Leonard Pęczek
Bernard Wahl
Bronisław Ciesielski
Władysław Pruszczyk
Kazimierz Borkowski
Nguyen Dinh Noan

Rok
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1967
1967
1967
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1969
1969
1969

Przewody habilitacyjne
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
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Imię i nazwisko

Czesław Kamela
Zbigniew Czerski
Ryszard Koronowski
Jan Wereszczyhski
Anna Łoś
Julian Radecki
Józef Wędzony

Rok

Lp.

1949
1961
1961
1963
1963
1963
1965

8
9
10
H
12
13
14

Imię i nazwisko
Ludosław Cichowicz
Jerzy Gaździcki
Zbigniew Sitek
Zbigniew Ząbek
Weneda Dobaczewska
Andrzej Hermanowski
Edmund Bilski

Rok
1966
1966
1966
1966
1967
1967
1969

PRZEGLĄD

DOKUMENTACYJNY

I

GEODEZJI

KARTOGRAFII

opracowany przez

BRANŻOWY OŚRODEK INFORMACJI TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ
INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII
WARSZAWA, MARZEC - KWIECIEŃ 1970 r.

ROCZNIK 20

Gwiazdkami, obok początkowych liczb artykułów, oznaczone są
publikacje znajdujące się w Bibliotece instytutu Geodezji i Karto
grafii. Stosowana jest klasyfikacja dziesiętna wydanie polskie.

18*

528.48:625.78

IGiK

Wykrywanie i geodezyjna inwentaryzacja urządzeń pod
ziemnych za pomocą urządzeń elektronicznych. BOITE. In
stytut Geodezji i Kartografii, Warszawa 1969, s. 1, poz. tzb.
8, maszyn.

Temat określono pod kątem oprzyrządowania oraz rejestra
cji przewodów podziemnych. Tzb opracowano głównie na
podstawie artykułów z czasopism opracowanych dokumen
tacyjnie w ośrodku; jęz. pol., ros., holend., za lata 1966—1968.
A.Ł.

19*

528.482:627.8

IGiK

Pomiary odkształceń budowli wodnych (zapory, mosty, elek
trownie wodne). BOITE. Instytut Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1969, ss. 5, poz. tzb 36, maszyn.

Temat określono z punktu widzenia geodezyjnych badań
kontrolnych budowli wodnych. Tzb opracowano na podsta
wie materiałów opracowanych dokumentacyjnie w ośrodku,
jak artykuły z czasopism, sprawozdania z konferencji; jęz.
pol., niem., ros., fran., ang., czes., za lata 1964—1968.
A.Ł.

20*

528.482

IGiK

JANUSZ W.: Metoda generalizacji złożonej wyników po
miarów przemieszczeń i odchyłek usytuowania punktów.
Pr. IGiK 1969, z. 1(37), s. 17—68, rys. 12, tabl. 13, poz.
bibl. 4.

Przemieszczenia i odkształcenia obiektów określa się na
podstawie wyznaczonych z pomiaru przemieszczeń punktów
kontrolowanych. W pracy podano wyprowadzenie wzorów
służących do obliczania części wyznaczonych przemieszczeń
kontrolowanych punktów pod wpływem przemieszczeń
obiektu i pod wpływem jego odkształceń. Omówiono i zilu
strowano na przykładach liczbowych zasady i zakres zasto
sowania tych wzorów. Omówiono warunki rozmieszczenia
kontrolowanych punktów, przy których możliwe jest okreś
lanie przemieszczeń i odkształceń obiektu. Omówiono i zilu
strowano wykorzystanie wyprowadzonych wzorów do okreś
lania systematycznych i przypadkowych odchyłek montażu
konstrukcji.
W.J.
21*

528.48:621.375.826

INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY
DO POMIARU WYSOKOŚCI
22*

POMIARY INŻYNIERYJNE

IGiK

DEMENTEV V. E.: Primenenie lasera v inzynernoj geodezii.
Zastosowanie lasera w geodezji inżynieryjnej. Geodezja
i Kartografia (Moskwa) 1969, nr 2, s. 28—32, rys. 3.

Wiązkę światła laserowego wykorzystano przy badaniu
Prostoliniowosci torów pods Uwnicowych w elektrowni
cieplnej. Temperatura różnych części ośrodka wahała się w
granicach 20°—50°; wobec tego na ekranie umieszczonym
300 m od urządzenia laserowego otrzymano plamkę świetl
ną, której średnia amplituda drgań wynosiła ok. 10 mm,
przy czym plamka miała rozmyte krawędzie oraz zmieniała
swoją wielkość i kształt. Za pomocą wiązki światła lase
rowego wyznaczono trasę przenośnika taśmowego. We mgle
ograniczającej widzialność do 200—300 m i w temperaturze
—4°, na odległym ok. 700 m ekranie, wahania plamki,
świetlnej wynosiły 2—3 mm.
S.
L.

NR 2

528.541.2.088.3

IGiK

KOWALSKI H., SZYMANSKI H.: Badanie wartości tech
nicznych niwelatorów Zeissa Ni 004 i Koni 007. Zesz. Nauk.
SGGW — Melioracje Rolne, 1968, z. 8, s. 45—68, rys. 4,
■tabl. 4, bibliogr. poz. 9.

Wyniki badań podano w postaci szczegółowego zestawienia
danych technicznych niwelatora Iibelowego Zeiss Ni 004
oraz niwelatora Samopoziomowego Zeiss Koni 007. Przeana
lizowano i porównano dane techniczne dotyczące ww. niwe
latorów. Bardziej szczegółowo omówiono przebieg badań
typowych dla niwelatorów Samopoziomujących. Chodzi tu o:
wyznaczenie błędu ustawienia kompensatora, badanie
zakresu funkcjonowania kompensatora i nachylenia osi
celowej przy pochyleniu osi pionowej niwelatora, wyzna
czenie błędu „nachylenia poziomu”, wyznaczenie błędu
„punktu zerowego”<
L.S.

23*

528.546

IGiK

KUKUCA J., PRIAM S.: Presnost' óislicoveho hydrostatického vyákomeru. Dokładność numerycznego wysokościomierza hydrostatycznego. Geodet. a Kartogr. Obzor 1969, t. 15,
nr 1, s. 10—14, rys. 2, tabl. 4, bibliogr. poz. 6.
Krótki opis instrumentu i jego działania. Metody pomiaru
i błędy"?nstrumentu. Charakterystyka dokładności. Pierwszy
pomiar eksperymentalny (w warunkach quasi-laboratoryjnych). Drugi pomiar eksperymentalny w warunkach spo
tykanych w praktyce. Możliwości dalszych zastosowań in
strumentu.
T.B.

24*

528.541.82

IGiK

LUKERIN A. A.: Rejki s dVuchsantimetrovymi delenijami
dlja technićeskogo niVelirovanij a. Łaty z d Wucentymetrowym podziałem do niwelacji technicznej. Geodez. i Kartogr.
(Moskwa) 1969, nr 4, s. 44—45, rys. 1.

Łata składana, długości 3 m, szerokości 8 cm, o wadze
około 3 kg, wyposażona w libelę i uchwyty. Podział łaty
jednostronny, dwuskalowy — podział główny w kolorze
czarnym co 20 mm, podział kontrolny w kolorze czerwo
nym co 22 mm. Początkowe kreski podziału każdego dwuCentymetrowego odcinka łaty są wydłużone do skraju płasz
czyzny łaty. Opis łaty — kolejno każdy dwudecymetrowy
odcinek. Odczyty na łacie wykonuje się najpierw wg po
działu głównego (czarnego), a następnie wg podziału kon
trolnego (czerwonego). Kontrolę przeprowadza się na pod
stawie stosunku podziałów 20 mm i 22 mm: Pc =
= Pk + 0,1 Pk, gdzie Pc — odczyt wg podziału czarnego
(podstawowego), Pk — odczyt wg podziału czerwonego
(kontrolnego). Ostateczna wartość odczytu równa się sumie
odczytów podziału głównego i przekształconego kontrolne
go lub podwójnemu odczytowi wg podziału czarnego.
S.G.

KARTOGRAFIA

25*

528.913

IGiK

HÖNYIY E.: Az Idegenforgalmi várostérképek szerkesztésének elvi kérdèsei. Podstawowe zagadnienia redakcji planów
miast dla turystów zagranicznych. Geodez. és Kartogr.
(B-pest) 1969, t. 21, nr 4, s. 272—276.

Plan miasta dla celów turystyki zagranicznej nie jest kartometryczny, ponieważ przedstawienie tematyki turystycz
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nej wymaga zniekształcenia skali. Dobry turystyczny plan
miasta cechuje maksymalne wykorzystanie papieru, proste
umieszczenie kartonów, złożenie arkusza, czytelność i zro
zumiałość znaków, jednolita ortografia, czytelne litery i do
brze skomponowana strona tytułowa. Rozwijający się ruch
turystyczny wymaga międzynarodowego ujednolicenia zna
ków umownych. Użycie odpowiednio dobranych kolorów
zwiększa efekt mapy. Turystyczne plany miast należy spo
rządzać jako co najmniej czterobarwne. Opisano doświad
czenia uzyskane w trakcie redagowania turystycznych pla
nów miast dla obcokrajowców na Węgrzech.
T.B.

26*

528.926:778.1

IGiK

FILIN VN.: Polivinilovyje spirty dlja kopirovaΓnych sloev.
Spirytusy poliwinylowe do warstw kopiujących. Geodez.
i Kartogr. (Moskwa) 1969, t. 14, nr 9, s. 68—71.

Na podstawie systematycznego przeglądu literatury zagra
nicznej na temat badań i stosowania spirytusów poliwiny
lowych rozpatrzono ogólne właściwości PWC, stopnie poli
meryzacji i Zmydlenia, podstwowe charakterystyki roztwo
rów kopiujących, zawartość w nich dwuchromianu amonia
ku oraz ich pH, wpływ grubości warstwy i źródeł światła.
T.B.

27*

528.72:528.936

IGiK

KO2EVNIKOV N. P.: K voprosu Obnovlienija topografićeskich kart. Zagadnienie aktualizacji map topograficznych.
Geodez. i Kartogr. (Moskwa) 1969, nr 5, s. 34—43, tabl. 3.
Sposób aktualizacji map topograficznych metodami fotogra
metrycznymi, w przypadku gdy brak możliwości identyfi
kacji większości starych punktów osnowy (70o∕o i więcej)
na nowych zdjęciach lotniczych. Wykorzystano konturowe
punkty negatywów starych zdjęć, włączając je w nową sieć
fotogrametryczną przy zastosowaniu uniwersalnych narzę
dzi typu SD lub SPR. Na końcach sieci wybiera się co naj
mniej 4 punkty konturowe położone po dwa od linii bazy
w odległości 5—7 cm jeden od drugiego. Przeprowadzono
analizę dokładności, zgodnie z wyprowadzonymi wzorami.
J.C.

28*

528.927

IGiK

BARANOV A. N., EDEL'STEJN A. W.: Puti dal'nejSego povyśenija kaðestva massovoj kartografićeskoj produkcii.
Drogi dalszego podnoszenia jakości masowej produkcji kar
tograficznej. Geodez. i Kartogr. (Moskwa) 1969, nr 4,
s. 66—64.

Podano następujące kierunki zmierzające do podniesienia
jakości produkcji kartograficznej: 1. Opracowanie o cha
rakterze kompleksowym metod podniesienia wartości arty
stycznych i graficznych map. 2. Szerokie zastosowanie no
wych metod Iotoreprodukcyjnych, a więc metod fotomechanicznego rozbicia na kolory. 3. Unowocześnianie technologii
przygotowania płyt offsetowych, zastosowanie bimetalu.
4. Stałe podnoszenie jakości papieru i farb graficznych.
B.S.
FOTOGRAMETRIA

29*

528.74:528.482:627.8

IGiK

MechACEK S., RÚ2EK μ.: ∣Pouζiti pozemni fotogrametrie
pro sledováni deformaci sypané belvanité hráze. Zastosowa
nie fotogrametrii naziemnej do badań odkształceń tamy
z głazów. Geodet. a kartogr. Obzor 1969, nr 5, s. 123—128,
rys. 8, tabl. 3, bibliogr. poz. 6.

Wartości większe odkształceń tam zbudowanych z głazów
w odróżnieniu od budowli betonowych umożliwiają zasto
sowanie metod fotogrametrycznych. Opisano metodę bazy

czasowej (dokładność minimalna 1 cm). Prace wstępne, za
łożenia metody, prace terenowe, opracowanie zdjęć, oblicze
nia geodezyjne. Otrzymane wyniki.
A.Ł.
30*

528.74:528.45

IGiK

JERabEk O.: O Vyuziti fOtogrammetrie pfi rozvoji mëst.
Zastosowanie fotogrametrii do rozbudowy miast. Geodet.
a kartogr. Obzor 1969, nr 5, s. 121—123, bibliogr. poz. 11.
Wymagania stawiane mapom podstawowym z punktu wi
dzenia zastosowania ich do prac projektowych. Możliwości
realizacji przez uzupełnienie map przy zastosowaniu zdjęć
lotniczych i aktualizacja. Realizacja żądań specjalnych
(przekroje, objętości, dynamika ruchu ulicznego, inwestycje
w budownictwie, zastosowanie do restauracji pomników,
pomiar wolnych placów budowlanych w terenie zabudowa
nym itd.). Interpretacja zdjęć lotniczych.
A.Ł.

31*

528.735.4

IGiK

WEISSMAN S.: Semi-analytical aerotriangulation. PółanaIityczna aerotriangulacja. Photogram. Engng. 1969, t. 35,
nr 8, s. 789—795, rys. 3, bibliogr. poz. 7.
Polanalityczna Iriangulacja była oparta na wnioskach wy
prowadzonych z rozległych badań podstawowych. Postępo
wanie jest uniwersalne, w tym sensie, że może być stoso
wane z każdym instrumentem Stereofotogrametrycznym,
który umożliwia rejestrowanie współrzędnych. Prosta ope
racja polega na obserwacji, obliczeniu przestrzennego wcię
cia wstecz, poprawieniu orientacji ∣i ułożenia w szeregu;
otrzymane wyniki są korzystne w porównaniu z innymi
sposobami.
T.B.
32*

528.718

IGiK

StrelzNIKOV g. e., AstaSenkov g. g.: Peredaća
koordinat vdol marśruta nazemnoj StereofotogrammetriCeskoj s'emki. Przenoszenie współrzędnych w łańcuchu naziem
nego pomiaru Stereofotogrametrycznego. Geodez. i Kartogr.
(Moskwa) 1969, t. ∣14, nr 9, s. 56—60, rys. 3, tabl. 1, bibliogr.
poz. 1.
,

Rozpatrzono sposób zredukowania współrzędnych fotogra
metrycznych z układu ogólnego, gdy zdjęcie fotograme
tryczne jest wykonywane z baz rozmieszczonych na linii
prostej, której końce są punktami sieci geodezyjnej. Roz
wiązanie zadania znacznie się upraszcza.
T.B.

33*

528.73:528.16.063.9

IGiK

MOLNAR L.: Fotogrammetriai hálózatok kiegyenlítése. Wy
równanie sieci fotogrametrycznych. Geodez. és Kartogr.
(B-pest), 1969, t. 21, nr 2, s. 126—137.
W pierwszej części pracy opisano ogólną teorię wyrówna
nia sieci fotogrametrycznych. Następnie przedstawiono pro
gram „Przybliżone wyrównanie blokowe dla A7”, stosowane
systematycznie od zimy 1967—68. Program przewiduje dla
każdego szeregu konforemną transformację wyższego rzędu
w przestrzeni według rozwiązania podanego przez Schuta.
Rozwiązanie to jest wybitne pod względem dobrze dobra
nej mocy, prostoty, łatwości programowania, a zwłaszcza
pod względem przejrzystości fotogrametrycznej — i dlate
go zostało ono zastosowane bez zmian przy opracowaniu
tego programu. Program umożliwia: wykrycie błędów da
nych początkowych i usunięcie ich; zmianę stopnia i tole
rancji wyrównania w toku procesu wyrównawczego — je
żeli to jest potrzebne; badanie promieni krzywizny okreś
lonej powierzchni wyrównawczej, w celu wykazania błęd
nie pomierzonego szeregu lub żle wybranego punktu dosto
sowania.
T.B.

Niniejszy Przegląd Dokumentacyjny zawiera Jedynie część analiz dokumentacyjnych publikacji z zakresu geodezji. Pełna dokumenta
cja ukazuje się w postaci kart dokumentacyjnych wykonanych przez CENTRALNY INSTYTUT INFORMACJI NAUKO
WO-TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ (Warszawa, al. Niepodległości 188). CIINTE przyjmuje prenumeratę kart dokumentacyjnych,
która może obejmować zarówno całą dokumentację naukowo-techniczną, jak i oddzielne jej działy lub poszczególne zagadnienia 1 te
maty techniczne. CIINTE wykonuje za zwrotem kosztów fotokopie i mikrofilmy publikacji objętych zarówno przeglądem dokumenta
cyjnym, jak i kartami dokumentacyjnymi.
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UKD 92 Banachiewicz

t.

WITKOWSKI J. — Tadeusz Banachiewicz — 1882—1954
— Scientist, Teacher, Publisher, Man — Przegląd Geode
zyjny No 4/1970.
The author writes about the scientific activity of Tadeusz
Banachiewicz, outstanding Polish astronomer and geodetist, the
creator of the cracovian calculation. We also find here
a description of his work as as teacher and publisher as editor
and founder of the „Acta Astronomica”. We get acquainted with
the life of this great scientist.

UKD 528.063:512.181

Hausbrandt s., gazdzicki j. — importance of
Cracovians for Geodetic Calculus in Poland. — Przegląd
Geodezyjny No 4/1970.
The authors explain how important cracovians are for geodetic
calculus in Poland. They stress the advantages of this kind of
of calculation in the technics of computation and the passing
advantages shown especially in compensating soɪnputation.

UKD 528.414:622(21)
SkindeROWICZ Br. — Estabiishing and Measuring Geo
detical Nets in Mining Districts. — Przegląd Geodezyjny
No 4/1970.—
The present regulations of measuring instructions do not give dif
ferent rules and methods of surveying for mining exploited dis
tricts. Tlie author analyses the factors which affect the range and
speed of sinking and displacement of horizontal points in these
areas. He comes to the conclusion that different rules are neces
sary for districts with mining esploited areas.

UKD 528.414.0089.3
KUCKIEWICZ W. — Means of Estimating the Accuracy of
Traversing by Angular and Linear Discrepancy in the Tra
verse. — Przegląd Geodezyjny No 4/1970.—
The author prooves that it is impossible to draw a certain and
strict conclusion about the accuracy of traversing from discrepan
cies in several traverses. According to analysis of two traversing
nets, one of 18 and the other of 56 traverses the author presents
a method of estimating the accuracy of whole nets and not par
ticular traverses.

UKD 528.3
NEY B. TATARCZYK J. — Recent Problems of Continental
Nets (Report from the International Symposium in Sophia).
— Przegląd Geodezyjny No 4/1970.—
The authors give a report from the international Symposium
on the matter of continental nets and present its results. They
discuss some problems of analysis of geometric geodesy, give a list
of speeches prepared for this session and the text of the final
resolution.

UKD 528.48:625.78
SOŁTYS Μ. — Results of Research on a Localiser Type
LR-1. — Przegląd Geodezyjny No 4/1970.—
The author carried research on a localiser type LR-I used to lo
cate the route of underground lines and theɪr depth. The mean
error of the localiser amounts to: for locating the position of tlɪe
lines +10 cm, and for determination of their depth ±22 cm. The
localiser type LR-I is comparatively light (transmitter 3,5 kg, re
ceiver 1 kg).

UKD 631.11:711.437
POGODZIŃSKI Z. — Size of Homestead Plots in View of
Statistical Research Taking as Example Villages of Eight
Districts in Wrocławskie and Zielonogórskie Voiwodeships.
— Przegląd Geodezyjny No 4/1970.—
The author carried research as to the optimum size of homestead
Plots in eight districts of Wroclaw and Zielona Góra voiwodeships.
In results he has stated that the size of the homestead plot grows
ɪn proportion to the size of the whole farmstead according to the
formula y=0,0884+0,0086 x — where y is the size of the homestead
Plot in acres, and x — is the size of the whole farmstead in acres.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
Zarządzenie nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 Iipca 1969 r. — w sprawie wypłat emerytur lub rent renci
stom będącym: inżynierami, technikami lub rzeczoznawca
mi handlu zagranicznego (Mon. Pol. nr 35 z 1969 r. poz. 262).
Inżynier rencista, zatrudniony na podstawie umowy
o pracę lub wykonujący pracę na podstawie umowy-zle
cenia, bądź umowy ö dzieło, w przedsiębiorstwie gospo
darki uspołecznionej, w biurze konstrukcyjnym i techno
logicznym lub w instytucie naukowo-badawczym, może
bez zawieszenia prawa do emerytury lub renty inwalidz
kiej zarabiać lub osiągać dochód miesięcznie w wysokoś
ci nie przekraczającej 1/3 podstawy wymiaru emerytury
lub renty i 2000 zł; w przypadkach zbiegu zarobku i do
chodu — osiągana kwota nie może przekraczać przecięt
nie miesięcznie połowy podstawy wymiaru i kwoty 3000 zł.
Przepis ten stosuje się odpowiednio do techników-rencistów ze stażem pracy co najmniej 20-letnim, w tym co
najmniej 10 lat na stanowisku samodzielnym lub kierow
niczym.

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 Iipca 1969 r. —
w sprawie potrącania należności pracowniczych kas zapo
mogowo-pożyczkowych z wynagrodzeń pracowników (Mon.
Pol. nr 36 z 1969 r., poz. 287).
Przepisy zarządzenia ustalają obowiązek państwowego
zakładu pracy potrącania z wynagrodzeń pracowników, za
ich zgodą, należności z tytułu wkładów członkowskich
i spłaty pożyczek na rzecz PKZP. Obowiązek powstaje na
wniosek zarządu PKZP.
/
— Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości
i Miar z 14 sierpnia 1969 r. w sprawie opłat za legalizację
narzędzi pomiarowych i inne czynności związane z lega
lizacją narzędzi pomiarowych (Mon. Pol. nr 41 z 1969 r.,
poz. 335).
Załączona do zarządzenia tabela przewiduje wysokość
opłat za sprawdzenie drutowego przymiaru inwarowego
ęraz za sprawdzenie łat do niwelacji precyzyjnej, tech
nicznej, a także do poligonizacji paralaktycznej. Są to na
rzędzia do geodezyjnych pomiarów długości. Ponadto tabe
la zawiera opłaty za sprawdzenie narzędzi do pomiarów
liniowych, wymieniając opłaty za sprawdzenie przypiiaru:
wstęgowego metalowego; wstęgowego metalowego kontrol
nego; sztywnego liniowego; sztywnego liniowego kontrol
nego.
Przewidziane są również w tabeli opłaty za sprawdzenie
narzędzi do pomiaru czasu, w tym i zegara kwarcowego
oraz za sprawdzenie barometrów rtęciowych i sprężyno
wych (aneroidu).
PN-68/m-01050 — Podstawowe oznaczenia matematyczne
(Mon. Pol. nr 42 z 1969 r., poz. 339 Lp wykazu 7).
Do tej normy zostały wprowadzone zmiany obowiązują
ce od 1 listopada 1969 r. Norma była ustanowiona 20 sierp
nia 1968 r. (Mon. Pol. nr 42, poz. 296).

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Mate
riałów Budowlanych z dnia 16 września 1969 r. 1W sprawie
realizacji budownictwa poza terenami budowlanymi oraz
w czasie poprzedzającym wyznaczenie terenów budowla
nych (Mon. Pol. nr 43, poz. 342).
Przepisy regulują szczegółowo sprawy określone w
art. 7 i art. 19 ustawy o terenach budowlanych na obsza
rach wsi (Dz. U. nr 27, poz. 216).
BN-69/G-01205 — Geofizyka poszukiwawcza. Metoda sej
smiczna.

TQrminoIogia
69/G-01206 — Metody geoelektryczne. Terminologia
69/G-01207 — Metoda grawimetryczna. Terminologia
69/G-01208 — Metoda magnetyczna. Terminologia
69/G-01209 — Metoda radiometryczna. Terminologia
Normy zostały ustanowione 20 sierpnia 1969 r. i obo
wiązują od 1 Iipca 1970 r. (Mon. Pol. nr 44, poz. 355).

Zebrał i ułożył: mgr inż. W. Barański

Sprawozdanie Głównej Komisji
Samopomocy Koleżeńskiej za miesiąc luty 1970 r.
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpływy ze składek wy
niosły
28 139 zł —
Wypłacono trzy zapomo
gi pośmiertne na sumę
27 000 zł —
W wymienionym okresie sprawo
zdawczym zmarli następujący koledzy:
Eugeniusz Kolaszyński lat 72 z Oddzia
łu SGP w Bydgoszczy, zmarły 28 lu
tego 1970 r. (zawiadomienie nr 807),
Henryk Malanowski lat 80 z Oddziału

SGP w Warszawie, zmarły 2 lutego
1970 r. (zawiadomienie nr 808), Jan
Doroźyński lat 79 z Oddziału SGP w
Bydgoszczy, zmarły 11 lutego 1970 r.
(zawiadomienie nr 809).
KASA ZAPOMOGOWA

Geodezja satelitarna

W lutym 1970 r. wypłacono 3 zapo
mogi bezzwrotne na su⅛ιe 8000 zło
tych: 1 — koledze z Warszawy, 1 —
koledze z Koszalina, 1 — koledze z Ol
sztyna.

W sekcji tej wygłoszono następują
ce referaty:
— Wyznaczenie przybliżonego poło
żenia sztucznego satelity Ziemi — Mi
rosław Grala (N. K. Astronomiczne
WSR Olsztyn).
— Wyznaczenie azymutu z obserwa
cji fotograficznej gwiazd — Lech Mitraszewski (N. K. Geodetów Politech
niki Warszawskiej).
— Analiza dokładności obserwacji
SSZ lunetą TZK — Edward Kyć
i Bogdan Zak (N. K. Astronomiczne
WSR Olsztyn).
— Kamery satelitarne wykorzysty
wane dla celów geodezji — Zofia Ba
naś (N. K. Geodetów P. W.).
Na zakończenie obrad wyświetlono
film astronautyczny.

VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe
Kół Geodetów na temat: „Kierunki Rozwoju Geodezji"
W dniach 27 i 28 lutego br. odbyło
się w Krakowie VIII Ogólnopolskie Se
minarium Naukowe Kół Geodetów na
temat „Kierunki rozwoju geodezji”.
Honorowy patronat nad VIII Semina
rium objął prof. Michał Odlanicki-Poczobutt, dyrektor Instytutu Geodezji
AGH.
Organizatorami seminarium było:
Zrzeszenie Studentów Polskich, Nau
kowe Koło Geodetów, Naukowe Koło
Fotogrametrii i Fotografii AGH.
W seminarium wzięły udział nastę
pujące Naukowe Koła Geodetów: Po
litechniki Warszawskiej, Astronomicz
ne — WSR Olsztyn, GUTR — WSR
Olsztyn, Geodetów — WSR Wrocław,
Fotogrametrii i Fotografii — AGH,
Geodetów AGH, Geodetów WSR Kra
ków (prowadziło obrady w sekcji
„Kompleksowe badanie i urządzenie
wsi”).
Program VIII Seminarium był bar
dzo bogaty. Obrady toczyły się w na
stępujących sekcjach:

Nowości geodezji przemysłowej
W sekcji tej wygłoszono następujące
referaty:
— Najnowsze rozwiązania dalmierzy
elektromagnetycznych — Roman Sagan
i Ryszard Kozłowski (N. K. Astrono
miczne).
— Holografia — Jacek Ptaszynski
(N. K. Geodetów Politechniki War
szawskiej).
— Automatyzacja pomiaru kąta (teo
dolit kodowy) — Ryszard Grudziński
(N. K. Geodetów AGH).

\

— Kompleksowe badanie i urządza
nie wsi na przykładzie wsi Jurgów,
pow. Nowy Targ (referat wiodący
opracowany przez N. K. Geodetów
WSR Kraków).
— Przykłady kompleksowego urzą
dzania wsi w woj. olsztyńskim (N. K.
WSR Olsztyn).

— Dalmierz RG-10 — Zbigniew Tryk
(N. K. Astronomiczne).
— Wykrywanie urządzeń podziem
nych — Ewa Heine (N. K. Geodetów
P.W.).
— Najnowsze osiągnięcia w zakresie
czynności celowania (oko elektrycz
ne) — Jerzy Laskowski (N. K. Koło
Geodetów AGH).
— Geodezyjno-astronomiczny teodo
lit THEO 003 — Lech Janik (N. K.
Astronomiczne).
— Prace geodezyjne związane z ob
sługą wysokich masztów i budynków —
Andrzej Czekaj (N. K. Geodetów P.W.).
— Wyznaczenie strzałki zwisu liny
jednorodnej z zastosowaniem równania
linii łańcuchowej — Roman Kadaj
(N. K. Geodetów AGH).
— Zestaw urządzeń kontrolno-po
miarowych do badania odkształceń
zapór — Karol Borkowy (N. K. Geo
detów P. W.).
— Nowoczesne metody zdjęć stereo
skopowych — Leszek Karcz (N. K.
Fotogrametrii i Fotografii AGH).
— Zastosowanie fotografii przy wy
konywaniu opisów topograficznych
punktów — Wiesław Malowaniec (N.
K. Geodetów P. W.).
— Wykonywanie anaglifów ze zdjęć
lotniczych — Tadeusz Sobieraj (N. K.
Geodetów P. W.).
Na zakończenie obrad omówiono
obozową akcję letnią (1970) naukowych
kół geodetów.
Kompleksowe badanie i urządzanie wsi

W sekcji tej wygłoszono następujące
referaty:

Nowości geodezji górniczej
W sekcji tej wygłoszono następujące
referaty:
— Prace geodezyjne przy tunelu
Mont Blanc — Grażyna Bonarowska
(N. K. Geodetów P. W.).
— Zastosowanie giroteodolitu w roz
wiązywaniu problemów geodezji gór
niczej — Tadeusz Pieniążek (N. K. Fo
togrametrii i Fotografii AGH).
— Paralaktyczny pomiar długości w
nowym ujęciu konstrukcyjnym — Jan
Getter (N. K. Fotogrametrii i Foto
grafii AGH).
— Przyczyny niedostateczności reperów na obszarze Górnośląskiego Zagłę
bia Węglowego — Ryszard Florek
(N. K. Geodetów AGH).
•— Analog fotoelektryczny — Zbig
niew Mechliński (N. K. Fotogrametrii
i Fotografii AGH).
— Niwelator hydrostatyczny — Fry
deryk Stasiak (N. K. Fotogrametrii
i fotografii AGH).
— Niektóre metody zmniejszania
wskaźników deformacji terenu przy
eksploatacji filarów ochronnych —
Władysław Borowiec (N. K. Fotogra
metrii i Fotografii AGH).
Drugiego dnia obrad uczestnicy VIII
Seminarium zwiedzali Kopalnię Soli
w Wieliczce i Muzeum Żup Krakow
skich. Uroczyste zakończenie obrad
VIII Seminarium odbyło się wieczorem
w klubie studenckim „Karlik”.
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geodezji wynikają z roli obserwatora w geodezyjnym procesie
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bowych w konstrukcji instrumentów geodezyjnych. Autor omawia
błędy celowania 1 odczytu.
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UKD 528.414
LUKASIEWICZ E. — Niezawodność sieci poligonowych wielowęzłowych. Przegląd Geodezyjny nr 5/1970.—
Rozpowszechnienie się metody kolejnycłi przybliżeń w rachunkach
geodezyjnych skłoniło Autora do przeprowadzenia tą metodą ana
lizy wyrównania wielowęzłowej sieci poligonowej. Przeprowadzona
analiza wykazuje, że zastosowanie tej metody zapewnia korzystne
rozłożenie błędów.
I

UKD 528.48:725.42:621.311
KOBIELA J„ KOZIKIEWICZ T., ŻAK Μ. — Prace geode
zyjne przy budowie chłodni kominowych w elektrowni w
Thierbach (NRD). Przegląd Geodezyjny nr 5/1970.—
Autorzy opisują przebieg prac geodezyjnych przy budowie chłodni
kominowych w elektrowni w Thierbach, w NRD oraz uzyskane
wyniki. Dokładność prac wynosiła ± 10 mm dla sytuacji i ± 2,5 mm
dla wysokości punktów wnętrza chłodni. Maksymalne osiadanie
wynosiło 18,8 mm, minimalne — 1,9 mm.
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UKD 528.45:625.78(438.12) „1965/1968”
STRZAŁKOWSKI J. — Doświadczenia i uwagi z robót
geodezyjno-inwentaryzacyjnych urządzeń podziemnych, wy
konywanych na terenie województwa łódzkiego i miasta
Łodzi w latach 1965—1968. — Przegląd Geodezyjny
nr 5/1970,—
Autor wyciąga wnioski z prac geodezyjnych wykonanych w okre
sie 1965—1968 na terenie Łodzi i miast województwa łódzkiego przy
inwentaryzacji urządzeń podziemnych. Wykonanie tych prac na
sunęło Autorowi szereg uwag odnośnie do obowiązujących instruk
cji. W artykule podane są również przykłady wykonanych map,
które mogą być traktowane jako wzory.

Y£K 159.944-5:528
TATAPHIiK H.: 3proH0MMiecκMe acπeκτbi b reoaeɜiɪiɪ.

Przegląd Geodezyjny nr 5/1970.—

GprOHOMiiH 3aHMMaeτcH πpMHijnπaMM npnenoeoðɪɪemɪjɪ pa6oτBi
K He.τιoBeκy. ∏o aBTOMy 3proHθM∏Hecκne acπeκτBi b reogeɜnn bbiτeκaκ>τ κa Pojih HaBfliOflaTejiH b reθfle3MHecκθM M3MepnτejiBHθM
IipOLiecce M ohm cbh33hbi c Heo6xoflMMOCTBio CoSaioaeHMH Jimhhbix
cbo½ctb b KOHCTpyKIIMM re0fle3nHecκnx MHCτpyMβHτoB. Abtop pacCMaτpMB aeτ oπim6km HaseaeHMH Ha iiejiB m oτcπeτa.

YflK 528.414

JiyKACEBHH E.: Be30τκa3H0cτb nojiMΓθHθMeτpM*ιecκMX
MH0Γ0y3JI0BbIX ceτe⅛. Przegląd Geodezyjny nr 5/1970.—
PacnpoCTpaHeHne :>ιeτoaa πocjιeflθBaτeflBHBix πpn6jιn2κeHH½ b reofle3MHeCKMX BBIHMCJieHMHX ∏PMBβJIO aBTOpa K MCnOJIHeHino no 3TOMy Merony aHaiiM3a ypaBHMBaH∏H MH0r0y3jι0B0½ ∏0JiHΓ0H0MeτpnHecKOił ceτM. JlcnonHeHHBiM aHajiM3 yκa3BiBaeτ, hto npiiMeHemie aτoro
Meτo,ga OBecneHMBaeT BBiroaHoe pa3jι05κeH∏e oιππ6oκ.

YAK 528.48:725.42:621.311
*

KOBEJIH H., ΚΟ3ΜΚΕΒΠΗ T., HCAK Μ.: Γeoae3∏ιecκMe
pa6oτbi πpn CTpOMTejIbCTBe rpa^iipHeił b 3Jieκτpocτaιmmι
T∏Cp6ax. (ΓAP)∙ Przegląd Geodezyjny nr 5/1970.—
Abtopbi o∏MCBiBaκ>τ χολ reoae3∏Hecκιιx pa6oτ πpιι πocτpo½κe
TpaflnpHeM b 3JieκτpocτaHm∏ι Tιιep6ax (ΓflP) m nojiyneHHBie pe3yjiBTaTBi. Tohhoctb pa6oτ M3θ6paικajιacB 0mn6κaMM ± 10 mm b toPM3OHTajlBHOM M ± 2,5 MM B BepTMKaJIBHOM HanpaBJieHMHX BHyTPM
rpaflnpHM. MaKCMMajiBHOe OceflaHMe Bbijio 18,8 mm, MMHMManBHoe
1,9 MM.

YAK 528.45:625.78(438.12)„1965/1968”
Cthcajikobckii h.: o∏mt ∏ 3aMe>ιa∏∏jι ∏o τeoae3MHecκMM
MHBeHτapM3aιι∏0HHbiM pa6oτaw no c,beMκe π033eMHLix coopyικemiM, MCnoJIHeHHbix na τeppιιτopnM BoeB0,ιcτBa m ropowa
Jl0J13M B TOjiax 1965—1968. Przegląd Geodezyjny nr 5/1970.—
Abtop cooBmaeτ 3aκjnoHeH∏H no reoae3MHecκιiM pa6oτaM itenojiHeHBiM b nepnofl 1965—1968 Ha τeppMTθpπιι ropona JIθfl3M M ropoflOB
jιofl3κoro BoeBOflCTBa no nHBeHτapn3amιιt πofl3eMHbix coopy>κeHnii.
McnojiHeHMe 3tmx pa6oτ BBiflBMHyjio PHfl 3aMeHaHitii oτHocιιτejiBHθ
AeMCTByioiUMX MHCτpyκιι∏½. B pa6oτe AaHBi πpιiMepBi McnoflHeHHBix
κapτ, KOTopBie Mθryτ CJiyxtMTB o6pa3iιaM∏.
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I. A. KUTUZOW___________________________
Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
przy Radzie Ministrów ZSRR

Na leninowskiej drodze
„Dla uczczenia setnej rocznicy urodzin W. I. Lenina naród radziecki, narody
państw socjalistycznych, międzynarodowa klasa robotnicza, wszyscy bojownicy re
wolucji przeprowadzają przegląd swoich sił, określają dalsze perspektywy i zadania
swojej działalności, wzmacniają bojową jedność w walce o pokój, demokrację, so
cjalizm”.

Z tez KC PZPR na 100-letnią rocznicę urodzin Włodzimierza IIjicza Lenina

Przygotowując się do obchodów setnej rocznicy urodzin
W. I. Lenina, pracownicy przedsiębiorstw topograficzno-geOdezyjnych i kartograficznych, podobnie jak wszyscy lu
dzie Związku Radzieckiego, sprawdzają zgodność swojej
działalności z podstawowymi ideami leninowskimi.
Założenia, co do organizacji podstaw geodezji i kartogra
fii radzieckiej i realizowania ich w praktyce zawarte są
w dekrecie „O powołaniu i organizacji Wyższego Urzędu
Geodezji” podpisanym przez W. I. Lenina 15 marca 1919 r.
Zadanie główne, postawione przed Wyższym Urzędem Geo
dezyjnym, sprowadzało się do zbadania terytorium kraju
„pod względem topograficznym, w celu podniesienia i roz
woju sił produkcyjnych kraju, oszczędnego gospodarowania
siłami technicznymi, środkami finansowymi i czasem”, tzn.
do współpracy w rozwiązywaniu ważniejszych ekonomicz
nych zadań budowy socjalizmu.
Powołanie Wyższego Urzędu Geodezji (WUG) było jedno
cześnie rewolucyjnym aktem Rządu Radzieckiego. Dla za
bezpieczenia rozwoju sił produkcyjnych zburzony został
przedrewolucyjny system resortowego rozdrobnienia prac
topograficzno-geodezyjnych, hamujących opracowania map
kraju.
W najbardziej trudnych latach istnienia Kraju Rad
W. I. Lenin poświęcał dużo uwagi rozwojowi działalności
topograficzno-geodezyjnej i kartograficznej, umocnieniu
WUG-u kadrami geodetów specjalistów i zaopatrzeniu go
w niezbędne instrumenty.
Szczególnie duże znaczenie W. I. Lenin przywiązywał do
wydania atlasu Rosji. W listach o tym atlasie sformułowa
ne są nie tylko główne wymagania co do objętości i treści
opracowań kartograficznych, a także co do organizacji pra
cy przy jego opracowaniu, lecz określone zostały również
założenie i program map nowego typu — map państw im
perialistycznych, co oznacza stworzenie podstaw kartografii
politycznej. Listy W. I. Lenina o kartografii odegrały
ogromną rolę przy opracowaniu podstawowych wydawnictw
radzieckich i do naszych czasów nie utraciły swego zna
czenia.
W latach władzy radzieckiej państwowa służba topogra
ficzna wierna wskazówkom Lenina uzyskała duże osiągnię
cia w topograficzno-geodezyjnym i kartograficznym zbada
niu terytorium kraju. Świadczą o tym dobitnie osiągnięcia
w różnych sferach działalności topograficzno-geodezyjnej.

Zakończono założenia astronomiczno-geodezyjne sieci
ZSRR, która to sieć pod względem zasięgu i dokładności
pomierzonych i obliczonych elementów nie ma sobie podob
nej w świecie. Praktycznie osiągnięto maksymalne dokład
ności, możliwe przy tak ogromnych pracach, wykonywa
nych na ogromnym terytorium, w ciągu długiego okresu
czasu.
Państwowa sieć geodezyjna, wypełniająca poligony sieci
astronomiczno-geodezyjnej, zaspokaja na całym terytorium
kraju potrzeby związane z opracowaniem map topograficz
nych w niezbędnych skalach. Dalsze prace związane z geo
dezyjnymi sieciami wypełniającymi prowadzi się w kierun
ku ich zagęszczenia w terenach o perspektywach rozwoju
ekonomicznego, a także na terenach dużego rozwoju inwe
stycji przemysłowych, górniczych i miejskich.
Terytorium Związku Radzieckiego pokryte jest siecią ni
welacji precyzyjnej, której długość ogólna równa jest
w przybliżeniu dziesięciu długościom równika ziemskiego.
Łącznie z sieciami III i IV klasy, ciągami niwelacyjnymi
ZSRR można by opasać kulę ziemską wzdłuż równika po
nad 75 razy. W najbliższych 10—15 latach w nowym pro
gramie prac przy wykonaniu niwelacji precyzyjnej przewi
duje się założenie około 50 tys. km nowych ciągów i 25 tys.
km powtórnej niwelacji I klasy; w jeszcze większym za
kresie przewiduje się przeprowadzenie prac przy założeniu
sieci niwelacyjnych II klasy.
Nowy program niwelacji precyzyjnej przewiduje nie tyl
ko realizację celów praktycznych, ale i rozwiązanie zadań
naukowych związanych z określeniem wiekowych ruchów
lądów, badaniem ruchów wysokościowych skorupy ziem
skiej i deformacji powierzchni poziomej, spowodowanych
przemieszczaniem się mas podziemnych, a także z innymi
celami naukowymi i praktycznymi.
W 1940 r. za podstawową mapę topograficzną państwa
przyjęto mapę w skali 1 : 100 000. Pomimo trudności okresu
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej opracowanie map na teryto
rium Związku Radzieckiego w tej skali podstawowej za
kończono w końcu 1954 roku. Opracowanie w tak krótkim
czasie map topograficznych w skali 1 :100 000 i w skalach
drobniejszych na terytorium takiego ogromnego państwa,
jak ZSRR, to fakt bez precedensu w historii kartografii
światowej.
W 1948 r. służba topograficzno-geodezyjna przystąpiła do
systematycznego opracowania mapy w skali 1 :25 000 i w

skali 1 : 10 000 w wielu rejonach przemysłowych i rolni
czych. W chwili obecnej mapy w tych skalach pokrywają
wszystkie przemysłowe i rolnicze rejony kraju, a także te
reny planowanego rozwoju sił produkcyjnych i tereny wy
korzystania bogactw naturalnych.
Nie mniejsze osiągnięcia w latach władzy radzieckiej ma
także służba kartograficzna, zorganizowana w końcu roku
1920, składająca się wówczas z małej grupy specjalistów.
We współczesnym zrozumieniu działalność tej służby roz
poczęła się dopiero w 1935 r. po przekazaniu jej Głównemu
Urzędowi Pomiarów Państwowych i Kartografii, a także
po rekonstrukcji zakładów kartograficznych w latach 1935—
1937 i po wyposażeniu ich w importowany i krajowy sprzęt
poligraficzny. Począwszy od 1937 r. służba kartograficzna
rozpoczyna wydawanie map szkolnych i atlasów, a w latach
następnych działalność ta staje się jej głównym celem.
W chwili obecnej przemysł kartograficzny Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii wydaje corocznie około
25 milionów egzemplarzy map szkolnych i atlasów i ponad
10 milionów egzemplarzy map polityczno-administracyj
nych i atlasów podręcznych.
W okresie ostatnich 20 lat służba kartograficzna wydała
ponad 700 tytułów różnych map i około 70 rodzajów atla
sów. Do wyróżniających się dzieł kartograficznych należą:
Atlas Swiata wydany w 1954 roku i Fizyczno-Geograficzny
Atlas Świata, wydany w 1964 r. Obok nich wydano szereg
innych dzieł, które również otrzymały wysoką ocenę śro
dowisk naukowych i kartograficznych nie tylko w ZSRR,
ale i w całym świecie. W 1967 r. Atlas Swiata został wy
dany po raz drugi w językach rosyjskim i angielskim.
Niemniej istotne są tu także „Atlas historii odkryć geogra
ficznych” (1959 r.), „Atlas gospodarki rolnej” (1960 r.),
„Atlas rozwoju gospodarki narodowej i kultury ZSRR”
(1967 r.). W opracowaniu map i atlasów brały wydatny
udział zespoły licznych wyższych uczelni i instytutów Aka
demii Nauk ZSRR. Współczesne dzieła kartograficzne z re
guły opracowywane są przy współudziale wielu uczonych
i specjalistów kartografów.
Z okazji stuletniej rocznicy urodzin W. I. Lenina służba
kartograficzna GUGiK i Instytut Marksizmu-Leninizmu
przygotowały do wydania takie pozycje kartograficzne jak:
Atlas o życiu i działalności W. I. Lenina, Atlas regionu no
wosybirskiego pt. „Z Leninem źyjemy i budujemy” i mapy
jubileuszowe: „Wydanie dzieł W. I. Lenina” i „Miejsce po
bytu i działalności W. I. Lenina”.
Przytoczone wyżej osiągnięcia są rezultatem ogromnej
pracy robotników i pracowników przedsiębiorstw i jedno
stek organizacyjnych Głównego Urzędu Geodezji i Karto
grafii.
W sukcesach, w zakresie rozwoju prac topograficzno-geodezyjnych i kartograficznych, duży udział miały osiągnięcia
radzieckiej geodezyjnej i kartograficznej nauki. Owocna
działalność dużego zespołu uczonych stworzyła warunki dla
głębokich przemian w produkcji topograficzno-geodezyjnej
i kartograficznej. Zastosowanie zdjęć lotniczych i fotogra
metrii, radioelektroniki i maszyn obliczeniowych, śmigłow
ców i docierającego wszędzie transportu — wszystko to po
zwoliło kilkakrotnie podnieść wydajność prac polowych
i dziesięciokrotnie skrócić okres opracowania map na tere
nie kraju.
Partia i Rząd wysoko oceniły pracę geodetów, topogra
fów i kartografów. Za pomyślne wykonanie zadań Rządu
tysiące pracowników państwowej służby topograficzno-geo
dezyjnej i kartograficznej nagrodzono orderami i medala
mi Związku Radzieckiego.
Na tle tego co osiągnięto, jeszcze lepiej widać bardziej
złożone i wielkie perspektywy i zadania. Plany rozwoju
produkcji topograficzno-geodezyjnej i kartograficznej prze
widują 2—2,5-krotne zwiększenie zakresu prac geodezyj
nych i wydawnictw kartograficznych w ciągu najbliższych
10—15 lat. Takie tempo rozwoju uwarunkowane jest rosną
cym zapotrzebowaniem na dane geodezyjne i materiały kar
tograficzne, związane z burzliwie rozwijającymi się prze
mysłem i rolnictwem, z przemysłem zagospodarowania re
jonów mających perspektywę rozwoju i z zaspokojeniem
potrzeb ludności na mapy i atlasy.
W produkcji topograficzno-geodezyjnej szczególna uwaga
zostanie w najbliższych latach skoncentrowana na powięk
szeniu zakresu i skróceniu terminów opracowania map
Wielkoskalowych i na systematycznej aktualizacji zasobu
map topograficznych i utrzymywaniu go na nowoczesnym
poziomie. W 1970 r. powiększy się w porównaniu z rokiem
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1969 zakres zdjęć w skali 1:10 000 o 15%, a w skali 1:5000
— dwukrotnie. Jednocześnie w 1970 r. planuje się przepro
wadzenie aktualizacji mapy w skali 1:10 000 na powierzch
ni 2,5 raza większej niż w 1969 r. Takie tempo rozwoju
będzie charakteryzować wszystkie najbliższe lata.
Konieczne jest więc opracowanie metod pozwalających
na znaczne skrócenie prac polowych przy aktualizacji wielkoskalowych map topograficznych i przenoszenie głównego
ciężaru ich opracowania na prace kameralne. W tym celu
już w 1970 r. należy opracować metody Wielkoskalowych
zdjęć lotniczych i zdjęć ze śmigłowców i we wszystkich
przedsiębiorstwach wprowadzić stereofotogrametryczną me
todę ich opracowania w ciągu najbliższych 2—3 lat.
Szczególną uwagę należy zwrócić na rozszerzenie pozy
tywnych doświadczeń dotyczących wykorzystania w okre
sie międzysezonowym inżynieryjno-technicznych pracowni
ków terenowych, co przyczyni się do rozszerzenia ich wie
dzy technicznej i będzie sprzyjać podniesieniu wydajności
pracy.
W 1970 r. wzrośnie o 65% (w porównaniu z 1969 r.) roz
miar prac w zakresie aktualizacji map topograficznych
w skalach 1 : 50 000—1 :100 000. W przyszłości rozmiary tych
prac będą kilkakrotnie powiększane. Dlatego należy stale
ulepszać i opracowywać nowe, bardziej wydajne metody
i sposoby aktualizacji map topograficznych.
Przy zakładaniu sieci geodezyjnych w terenie główne wy
datki pociąga za sobą zabudowa i stabilizacja punktów
triangulacyjnych i poligonowych. Szereg badań wykazało,
że wydatki te niejednokrotnie dochodzą do 65% ogólnych
kosztów prac geodezyjnych. W minionym okresie na zja
wisko to uczeni i praktycy zwracali mniejszą uwagę. Do
tej pory do zabudowy znaków geodezyjnych stosuje się
drewniane wieże, których okres trwałości nie jest większy
niż 8—10 lat, a centra punktów niedostatecznie pewnie
utrwalone w terenie często ulegają zniszczeniu. W najbliż
szych latach należy przejść do zakładania najbardziej ni⅛zawodnych długowiecznych centrów i reperów i budowy,
przede wszystkim metalowych i żelbetonowych wież i sy
gnałów, wypróbowanych w praktyce.
Jednocześnie należy kontynuować prace nad doskonale
niem metod zakładania państwowych sieci geodezyjnych
(szczególnie poligonizacji z użyciem dalmierzy świetlnych
i radiowych), nad zwiększeniem zagęszczenia sieci wypeł
niających, zastosowaniem elektronicznych maszyn liczą
cych przy opracowaniu wyników pomiarów geodezyjnych
i fotogrametrycznych; należy także podnieść dokładność
sieci astronomiczno-geodezyjnych drogą przejścia do wy
znaczeń geodezyjnych klasy zerowej i wykorzystywać bar
dziej wydajną technologię prac topograficzno-geodezyjnych,
zapewniającą wydatne skrócenie prac polowych i zastąpie
nie ich metodami kameralnymi.
Współczesne mapy i atlasy powinny być syntezą cało
kształtu wszystkich zjawisk istniejących w przyrodzie i za
chodzących w społeczeństwie, osiągnięć gospodarki narodo
wej, rozmieszczenia sił produkcyjnych i środków, zasobów
materialnych i bogactw, odkryć nauki i techniki itp. Mo
żliwości graficznego zilustrowania tych zjawisk na mapach
są wyjątkowo duże i jeszcze nie w pełni wykorzystane.
Nowoczesność i aktualność map i atlasów osiąga się dzięki
ich nieprzerwanemu doskonaleniu i wymianie, a także
aktualizacji i opracowaniu nowych map, posiadających no
wą treść i dane oparte na głębokiej analizie.
Dlatego wykonanie planu tematycznego prac kartogra
ficznych powinna w pierwszej kolejności poprzedzać ogrom
na praca organizacyjna w zakresie koordynacji wysiłków
szeregu instytucji, zajmujących się opracowaniem map te
matycznych i korzystających z nich w swojej pracy.
W grudniu 1969 r., w Nowosybirsku, utworzono Instytut
Naukowo-Badawczy Geodezji Stosowanej Głównego Urzę
du Geodezji i Kartografii przy Radzie Ministrów ZSRR.
Prace badawcze pracowników naukowych tego instytutu
będą skierowane głównie na opracowanie nowoczesnych
metod geodezji inżynieryjnej dla potrzeb służb geodezyj
nych różnych resortów. Powołanie tego instytutu pozwoliło
na odciążenie sił naukowych CNIGAiK dla opracowywania
głęboko przemyślanych długoterminowych prognoz w pod
stawowych działach geodezji, fotogrametrii i kartografii,
prognoz uwzględniających wszechstronnie podstawowe kie
runki rozwoju produkcji topograficzno-geodezyjnej i karto
graficznej. Prognozy takie pozwolą w sposób bardziej umo
tywowany określać główne kierunki badań naukowych,
ustalać kolejność ich realizacji i planować w sposób nau
kowy zmiany w procesie produkcyjnym.
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Przed kolektywami naukowymi instytutów badawczych
Głównego Urzędu stoją ogromne zadania w dziedzinie opra
cowania bardziej wydajnych metod w następujących dzie
dzinach.
1. Automatyzacja pofniarów liniowych i kątowych i me
chanizacja pracochłonnych prac budowlanych i ziemnych.
Konieczne są tu nowe astronomiczne, grawimetryczne i geo
dezyjne instrumenty, opracowane z zastosowaniem nowych
osiągnięć współczesnej optyki, mechaniki i elektroniki —
zapewniających dalsze podwyższenie dokładności pomiarów,
automatyzację celowania i odczytywania, otrzymywania re
zultatów pomiarów w formie pozwalającej na bezpośrednie
wprowadzenie do maszyn cyfrowych.
2. Automatyzacja procesów fotogrametrycznych i zasto
sowanie metod analitycznej aerotriangulacji przestrzennej.
Potrzebne są tu precyzyjne i dokładne przyrządy stereofotogrametryczne pozwalające automatycznie wprowadzać
wyniki pomiarów do elektronicznych maszyn cyfrowych,
rozszerzające metody Stereofotogrametrycznego opracowa
nia rzeźby terenu i znacznie powiększające wydajność pra
cy przy opracowaniu map w dowolnych skalach.
3. Automatyzacja procesów kartograficznych, szczególnie
przy opracowaniu oryginałów wydawniczych map, mająca
na celu wyeliminowanie, a przynajmniej ułatwienie pracy
kreślarzy. Konieczne jest wprowadzenie nie tylko wysoko
wydajnego oprzyrządowania, ale i inne pomocnicze środki
dla zwiększenia wydajności pracy przy kreśleniu map na
tworzywach sztucznych.
4. Opracowanie i wprowadzenie jednolitych zasad i metod
redagowania map tematycznych i prognostycznych, usta
lenie zakresu skal map geograficznych, najbardziej celo
wych i zapewniających możliwość racjonalnego przechodze
nia od map jednego typu do drugiego.
5. Opracowanie automatycznych metod kierowania proce
sami technologicznymi w fotogrametrycznych i obliczenio
wych ośrodkach i przedsiębiorstwach. Systemy te powinny
być oparte na zastosowaniu metod matematycznych i elek
tronicznych maszyn cyfrowych.
Przed radzieckimi geodetami, topografami i kartografa
mi stoją więc ogromne i skomplikowane zadania, lecz moż
na ze spokojem stwierdzić, że będą one wykonane w termi
nie i na wysokim poziomie jakości. Przygotowując się do
uczczenia jubileuszowej setnej rocznicy urodzin W. I. Le
nina, kolektywy pracowników przedsiębiorstw i jednostek
organizacyjnych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
powołały studniowe warty produkcyjne i podjęły zobowiąza
nie, że plan bieżącej pięciolatki wykonają na dzień 7 listo
pada, a szereg przedsiębiorstw i jednostek organizacyj
nych — do dnia 1 października 1970 roku.
W stulecie rocznicy urodzin W. I. Lenina pracownicy pro
dukcji topograficzno-geodezyjnej i kartograficznej szczycą
się tym, że z powodzeniem wypełniają zalecenia Wielkiego
Wodza i Nauczyciela, sformułowane przez Niego w dekrecie
o utworzeniu państwowej służby geodezyjnej. Uzbrojeni
w naukę marksizmu-leninizmu, pod kierownictwem Komu
nistycznej Partii Związku Radzieckiego, radzieccy geodeci,
topografowie i kartografowie dołożą w,szystkich swoich sił,
żeby geodezję i kartografię wydźwignąć na poziom współ
czesnych zadań budownictwa komunistycznego.
Szybki rozwój i rozszerzenie międzynarodowych kontak
tów jest jedną z ważniejszych cech współczesnej polityki
oraz ekonomicznej i kulturalnej działalności narodów świa
ta.
Państwa socjalistyczne w stosunkach między sobą kieru
ją się zasadami wzajemnej braterskiej pomocy, równo
uprawnienia i wzajemnych korzyści. Zasady te wywodzą
się z samej istoty światowego systemu socjalistycznego, le
żą u podstaw współpracy naukowo-technicznej.
Od początku istnienia systemu socjalistycznego służby
geodezyjne państw socjalistycznych nawiązały między so

bą bliskie kontakty. W pierwszych latach współpraca ta
polegała głównie na zaznajamianiu się z osiągnięciami służb
geodezyjnych, następnie zaś naukowo-techniczna współpra
ca geodezyjnych służb państw socjalistycznych przybiera
charakter planowy.
Na międzynarodowych konferencjach, sympozjach i na
radach wytycza się główne kierunki naukowo-technicznego
rozwoju produkcji topograficzno-geodezyjnej. Ocenia się
rezultaty prac naukowo-badawczych, doświadczalno-konStrukcyjnych i produkcyjnych, opracowuje się konkretne
zadania na najbliższe lata.
Realizację postanowień konferencji, sympozjów i narad
realizuje się różnymi drogami: drogą organizacji wspólnych
prac, przy pomocy grup ekspertów albo przez powierzenie
jednemu z uczestniczących państw opracowania konkret
nych zagadnień.
Zorganizowano regularną wymianę informacji naukowo-technicznej, literatury technicznej i wydawnictw kartogra
ficznych. Tylko w okresie ostatnich czterech lat radzieccy
geodeci i kartografowie brali udział w ponad 15 konferen
cjach, sympozjach i naradach naukowych, organizowanych
przez służby geodezyjne państw socjalistycznych.
Problemy opracowania Mapy Świata w skali 1 : 2 500 000,
wydania map i atlasów szkolnych, aktualizacja map, moder
nizacja sieci geodezyjnych, zastosowanie instrumentów
elektronicznych do pomiarów odległości, kalibrowanie kamer
lotniczych, informacja naukowo-techniczna i inne aktualne
problemy były przedmiotem analiz na międzynarodowych
spotkaniach przedstawicieli służb geodezyjnych państw so
cjalistycznych. Przy tym w szeregu wypadków wykorzysta
no możliwości bezdewizowej wymiany specjalistów. Nauko
wo-techniczna współpraca między służbami geodezyjnymi
ZSRR i państw socjalistycznych realizowana jest na pod
stawie wielostronnych i dwustronnych porozumień między
narodowych.
Jako przykład wielostronnej współpracy służb geodezyj
nych państw socjalistycznych może służyć opracowanie Ma
py Świata w skali 1 :2 500 000. W opracowaniu tej mapy
uczestniczą instytucje z Bułgarii, Czechosłowacji, Węgier,
Polski, Rumunii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej,
Związku Radzieckiego. Organizacja i realizacja tego projek
tu nie ma sobie równej w dziedzinie kartografii. Każde
z państw nie tylko opracowuje określone arkusze mapy, ale
i uczestniczy we wspólnym ich wydaniu. Począwszy od za
sad opracowania mapy, aż po szczegółową instrukcję jej
wykonania, wszystko ustala się wspólnie przy udziale przed
stawicieli wszystkich krajów. Wspólnie dyskutowane są pro
jekty każdego arkusza mapy i wspólnie oceniane są orygi
nały przygotowane już do wydania. Geodezyjne służby Wę
gier i Związku Radzieckiego zajmują się przygotowaniem
niezbędnej i aktualnej dokumentacji. W obecnej chwili
z 244 arkuszy Mapy Świata opracowano i wydano 174. Ma
pa cieszy się zapotrzebowaniem na rynku światowym i nie
które jej arkusze są wznawiane.
Dla wymiany doświadczeń w zakresie organizacji i reali
zacji prac naukowo-badawczych i produkcyjnych przedsię
biorstwa i instytucje Głównego Urzędu Geodezji i Karto
grafii przy Radzie Ministrów ZSRR corocznie przyjmują
dziesiątki delegacji z państw socjalistycznych.
Dyskutuje się aktualne problemy mechanizacji i auto
matyzacji prac fotogrametrycznych i kartograficznych, obli
czenie i wyrównanie sieci geodezyjnych na elektronicznych
maszynach cyfrowych, pomiary dalmierzami świetlnymi
i radiowymi, metody badania współczesnych ruchów sko
rupy ziemskiej, a także inne problemy naukowo-techniczne.
Współpraca służb geodezyjnych państw socjalistycznych
rozwija się w dalszym ciągu i wywiera istotny wpływ na
osiągnięcia postępu technicznego w dziedzinie produkcji
geodezyjnej, topograficznej i kartograficznej.
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Mgr inż. ANDRZEJ KRYŃSKI

Vlll Sesja Rady Geodezyjnej i Kartograficznej
W dniu 27 października 1969 roku odbyło się w Głów
nym Urzędzie Geodezji i Kartografii posiedzenie VIII Sesji
Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, poświęcone zagadnie
niu dokształcania i doskonalenia kadr geodezyjnych. Jak
wiadomo — Rada Geodezyjna i Kartograficzna — jest dla
Ministra Spraw Wewnętrznych organem doradczym i opinio
dawczym w sprawach geodezji i kartografii. Tematyka prac
Rady obejmuje zagadnienia organizacyjne, naukowo-tech
niczne i ekonomiczne, a w szczególności sprawy organi
zacji państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej, pro
gramów robót, kierunków prac naukowo-badawczych, dzia
łalności wydawniczej w dziedzinie geodezji i kartografii,
nauczania i doskonalenia kadr naukowych i technicznych,
instrukcji technicznych oraz gospodarki sprzętem geode
zyjnym.
Przewodniczącym Rady jest z urzędu Prezes Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii, a zastępcą Przewodniczą
cego — Wiceprezes. W skład członków Rady wchodzą: Dy
rektor Instytutu Geodezji i Kartografii, przedstawiciele
głównych resortów posiadających służbę geodezyjną, przed
stawiciel Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Aka
demii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej i Sto
warzyszenia Geodetów Polskich oraz 6 osób powołanych
przez Ministra Spraw Wewnętrznych spośród znawców za
gadnień geodezyjnych i kartograficznych.
Podsumowanie dotychczasowego dorobku Rady Geodezyj
nej i Kartograficznej świadczy, że uchwały jej są w pełni
realizowane, w wyniku czego wiele poważnych zagadnień
znalazło swoje właściwe rozwiązanie. Słuszności tego stwier
dzenia dał również wyraz w swojej wypowiedzi wicemi
nister Spraw Wewnętrznych mgr inż. Tadeusz Dryzek,
obecny na posiedzeniu omawianej tu — ósmej z kolei
sesji Rady.
Jak wspomniano na wstępie, sesja ta dotyczyła sprawy
dokształcania i doskonalenia kadr geodezyjnych. Zagadnie
nie to było rozpatrywane na tle zadań, jakie stoją przed
geodezją i kartografią w okresie najbliższej i następnych
pięciolatek. Zadania te są bardzo duże i wszechstronne, ich
pomyślne wykonanie wymaga posiadania dobrej wyspecja
lizowanej kadry, co jest szczególnie ważne przy przestrze
ganiu zasady intensywnego gospodarowania, ustalonej
uchwałą II Plenum KC PZPR.
Materiały przedstawione na sesję potwierdziły słuszność
przyjętego już poprzednio przez Radę stwierdzenia, że pro
blem ogólnej ilości kadry w okresie do 1975 roku jest w
zasadzie rozwiązany, biorąc pod uwagę bilans zapotrzebo
wania i przyrostu kadry w świetle planów szkoleniowych
Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Nierówno
mierne jest natomiast rozmieszczenie kadry na terenie kra
ju, nawet biorąc pod uwagę stopień zagospodarowania po
szczególnych obszarów. W szczególności, w niektórych re
jonach daje się odczuwać brak inżynierów, którego nie da
się usunąć w drodze normalnego dopływu absolwentów.
Ponadto należy wziąć pod uwagę, że planowany na okres
1971—75 wzrost zatrudnienia jest znacznie niższy niż wzrost
zadań. Fakt ten jest wyrazem zasady, że wzrostu mocy
produkcyjnej nie należy szukać wyłącznie na drodze wzro
stu zatrudnienia. Należy go osiągać przez lepsze wykorzy
stanie kadry istniejącej, podnoszenie jej kwalifikacji i przy
stosowanie do pracy na wyspecjalizowanych stanowiskach,
przez stosowanie nowoczesnych metod oraz pełne wyko
rzystanie możliwości, jakie daje postęp techniczny.
Wszystkie powyższe cele, łącznie z bardziej prawidłowym
rozmieszczeniem sił wykwalifikowanych w terenie, mogą
być w znacznym stopniu osiągnięte poprzez dokształcanie
i doskonalenie istniejących kadr geodezyjnych.
Określona została wyraźna różnica między pojęciem do
kształcania i doskonalenia kadr. Przez dokształcanie rozu
mie się uzupełnienie wykształcenia zawodowego do pozio
mu określonego w programach średnich, bądź wyższych
szkół geodezyjnych. Powinno ono przede wszystkim objąć
liczną jeszcze grupę praktyków pracującą w geodezji, któ
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rzy mogą w drodze szkolenia zaocznego uzyskać stopień
technika geodety oraz techników, którzy w tej samej dro
dze mogą zdobyć stopień inżyniera. Ministerstwo Oświaty
i Szkolnictwa Wyższego stworzyło obecnie możliwość korzy
stania ze studiów wieczorowych i zaocznych nie tylko na
wyższych uczelniach geodezyjnych, ale również w szeregu
uczelni i punktów konsultacyjnych, na których pierwsze
pół roku nauczania jest wspólne dla wszystkich kierunków
technicznych — w tym również i dla geodezji. Powstały
więc warunki znacznie ułatwiające pracownikom drogę do
tytułu inżyniera.
Przez doskonalenie kadr należy rozumieć aktualizację
wiedzy i umiejętności pracowników, konieczną ze względu
na wyprzedzanie regularnego szkolenia przez szybki roz
wój techniki. Kierunki doskonalenia w geodezji i karto
grafii powinny uwzględnić przede wszystkim coraz większe
zastosowanie elektroniki w pracach polowych i kameral
nych, unowocześnianie metod opracowywania oryginałów
map i ich reprodukcji, stosowanie nowych metod w foto
grametrii oraz ogólny wzrost zapotrzebowania na usługi
geodezyjne ze strony gospodarki narodowej (rozwój prze
mysłu, obsługa inwestycji, specyficzne zadania rolnictwa,
potrzeby miast i dalsza urbanizacja kraju, planowanie prze
strzenne, rozwój górnictwa, komunikacji, gospodarki wod
nej itp.).
Uczestnicy VIII Sesji Rady Geodezyjnej uznali słuszność
i aktualność przedstawionych tematów i uchwalili szereg
wniosków zmierzających do realizacji wysuniętych postu
latów.
Uznano za celowe utrzymywanie w aktualności ewidencji
geodetów w poszczególnych województwach z uwzględnie
niem struktury kadry, jej wieku i płci. Zapotrzebowanie
na kadrę do 1975 roku powinno zostać zaktualizowane
i uściślone na podstawie ostatecznie ustalonych planów za
dań rzeczowych na okres pięciolatki 1971—1975. Dla opra
cowania tego zagadnienia Rada powołała specjalną komisję
z udziałem przedstawicieli GUGiK, resortów i wyższych
uczelni. Wraz ze sprecyzowaniem zadań i zapotrzebowania
na kadrę rozpatrzona będzie raz jeszcze sprawa ilości
średnich szkół geodezyjnych oraz najodpowiedniejszego typu
tych szkół (5-letnie technika, czy 2-letnie szkoły pomatu
ralne).
Postanowiono również, że wszystkie jednostki geodezyjne
powinny nałożyć na pracowników zajmujących stanowiska
wymagające kwalifikacji geodezyjnych, a nie posiadających
tych kwalifikacji — obowiązek zdobycia ich, bądź uzupeł
nienia w drodze szkolenia zaocznego, z wykorzystaniem
stworzonych w tym celu ułatwień i możliwości. Nałożenie
tego obowiązku powinno być połączone ze stworzeniem
sprzyjającej atmosfery w zakładach pracy i stosowaniem
niezbędnych ułatwień szkolącym się pracownikom. Wyróż
niającym się i zasłużonym pomiarowym należy dać warun
ki zdobycia kwalifikacji przez kierowanie ich do techni
ków zaocznych, zaprzestając jednocześnie — stosowanej
jeszcze dotychczas niekiedy praktyki automatycznego prze
suwania ich na stanowisko technika.
Rada uznała za celowe, aby Główny Urząd Geodezji
i Kartografii podjął się koordynacji akcji doskonalenia ka
dry geodezyjnej, przyjmując jako zasadę, że organizowane
będą kursy wspólne dla różnych jednostek oraz kursy spe
cjalistyczne, związane z działalnością poszczególnych resor
tów. GUGiK określać będzie celowość i zakreś proponowa
nych kursów na podstawie perspektywicznych prac geode
zyjnych i kartograficznych. Przy organizacji i przeprowa
dzaniu kursów doskonalenia kadr należy, w jak najszer
szym stopniu, korzystać ze współpracy i pomocy Stowarzy
szenia Geodetów Polskich. W systemie doskonalenia należy
uwzględnić możliwości, jakie mogą stworzyć studia pody
plomowe, zorganizowane przez wyższe uczelnie. Dla opra
cowania programów działania w zakresie doskonalenia kadr
została również powołana specjalna komisja, która praco
wać będzie na podstawie potrzeb zgłoszonych przez zainte

resowane resorty. Wśród pracowników wszystkich jedno
stek geodezyjnych powinna być przeprowadzona akcja za
chęcająca do podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji we
dług ustalonych kierunków, połączona ze stworzeniem sy
stemu bodźców ambicjonalnych i materialnych dla absol
wentów kursów doskonalenia.
Wreszcie, w celu stworzenia jeszcze jednej drogi dla bar
dziej właściwego rozmieszczenia kadry inżynierskiej w kra
ju, uczestnicy Rady uznali za celowe, aby Ministerstwo
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło, poprzez
kuratoria, akcję zmierzającą do zainteresowania wstępowa

niem na wyższe studia geodezyjne maturzystów liceów ogól
nokształcących z tych rejonów, które odczuwają brak inży
nierów geodetów. Do akcji tej powinien włączyć się GUGiK,
zainteresowane resorty oraz oddziały wojewódzkie Stowa
rzyszenia Geodetów Polskich.
Prace nad realizacją uchwał VIII Sesji Rady Geodezyj
nej i Kartograficznej są obecnie w toku. Następne posie
dzenie Rady odbędzie się prawdopodobnie w kwietniu
1970 roku, a jego tematyka dotyczyć będzie sprawy in
strukcji technicznych, w powiązaniu z postępem technicz
nym w geodezji i kartografii.

Nagrody za postęp techniczny
W dniu 3 stycznia 1970 roku, w sali konferencyjnej
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyła się uroczy
stość wręczenia nagród 1969 r. za prace z zakresu przygo
towania i wprowadzenia nowej techniki, przewidziane do
nagradzania z funduszu pozostającego w dyspozycji Prezesa
GUGiK.
Do nagrodzonych przemówił prezes, mgr inż. Borys Szmielew. Podkreślił on, że w przejściu od gospodarki eksten
sywnej do intensywnej, nakreślonym przez uchwały II
i IV Plenum KC PZPR, olbrzymią rolę odgrywa rewolu
cja techniczna, jaka dokonała się w wielu dziedzinach pro
dukcji, a w szczególności w geodezji. „Nagrody, które Wam
wręczamy — powiedział Prezes — przyznane są za osiąg
nięcia w dziedzinie nowej techniki i za wprowadzenie ich
do produkcji. Opracowane przez Was tematy zostały tak
dobrane, aby Wasz wysiłek, włożony w ich rozwiązanie,
przyczynił się w sposób istotny do rozwoju geodezji w naj
bardziej potrzebnych dla produkcji kierunkach. Wszystkie
6 tematów z 1969 r. znalazły już praktycznie zastosowanie.
Ich zakres odzwierciedla główne dziedziny postępu tech
nicznego w geodezji. Dwa z nich dotyczą pomiarów podsta
wowych, dwa — fotogrametrii, jeden — automatyzacji obli
czeń geodezyjnych i jeden — reprodukcji map i dokumen
tów geodezyjnych. Problemami tymi zajmowały się zespo
ły złożone z naukowców i praktyków, przy udziale aktywu
technicznego SGP. Jest to żywy przykład, a zarazem szkoła
współpracy nauki i produkcji”.
Nagrodzone zostały następujące tematy:
I. Opracowanie średnich wartości anomalii grawimetrycz
nych w Polsce. Nagroda 40 000 złotych. Temat został opra
cowany w Instytucie Geodezji i Kartografii, przy współ
pracy z Państwowym Przedsiębiorstwem Geodezyjnym.
Ustalona metoda i technologia posłużyły do wykonania map
średnich wartości anomalii grawimetrycznych. Mapy po
prawek redukcyjnych są wykorzystywane dla sprawdzenia
materiałów źródłowych (sieci i zdjęć szczegółowych) do
jednolitego poziomu odniesienia grawimetrycznego. Zasto
sowanie nowej technologii do opracowania materiałów gra
wimetrycznych przyniosło dotychczas oszczędność około
4 milionów złotych, nie licząc korzyści niewymiernych, wy
nikających z praktycznego wykorzystania omawianych ma
teriałów.
Za opracowanie tematu i wprowadzenia wyników do
produkcji zostali nagrodzeni:
z IGiK:
mgr inż. Maria Jędrzejewska
dr inż. Jerzy Bokun
mgr inż. Danuta Chowańska-Otyś
mgr inż. Maria Majewska
technik Teresa Ligowska
z PPG:
mgr inż. Bonifacy Wiśniewski
inż. Władysław Romańczyk

II. Opracowanie poligono-triangulacyjnej metody pomia
ru i zastosowanie jej w pomiarach sieci miejskiej. Nagro
da 20 000 złotych. Instytucją wiodącą przy realizacji tematu
było Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne, a jednostką
współpracującą — Instytut Geodezji i Kartografii. Metoda

wykorzystywana jest przy pomiarach osnów miejskich i po
lega na powiązaniu triangulacji z poligonizacją w celu
uzyskania jak największej ekonomii środków finansowych
i materiałowych. Efekty ekonomiczne wynoszą około
550 000 złotych rocznie.
Nagrody otrzymali następujący pracownicy:
z PPG:
inż. Julian Felczak
(autor projektu wynalazczego)
mgr inż. Jerzy Wysocki
mgr inż. Jan Cisak
z IGiK:
mgr inż. Wojciech Krzemiński
mgr inż. Zofia Majdan
III. Opracowanie technologii sporządzania map wielkoSkalowych na podstawie fotomap. Nagroda 25 000 złotych.
Temat został opracowany i wdrożony w Państwowym
Przedsiębiorstwie Fotogrametrii. Zastosowanie omawianej
technologii umożliwia w znacznym stopniu wykonywanie
pilnych map w skalach 1 : 1000 i 1 :2000 dla terenów ma
łych miast i podmiejskich o niedużych deniwelacjach tere
nu, bez konieczności zakupu dla tego celu w najbliższych
latach drogiego sprzętu fotogrametrycznego. Efekty ekono
miczne przy założonych planach wynoszą około 600 000 zło
tych rocznie. Za opracowanie i zastosowanie tematu nagro
dzeni zostali następujący pracownicy PPF:
mgr inż. Zbigniew Kramarz
inż. Tadeusz Kęczkowski
mgr inż. Andrzej Rymarowicz
mgr inż. Tadeusz Federowski
technik Stanisław Brewczyński
technik Kazimierz Piechota
IV. Zastosowanie śmigłowca do wykonywania fotogra
metrycznych opracowań Wielkoskalowych. Nagroda 50 000
złotych. Temat opracowany został w Państwowym Przed
siębiorstwie Fotogrametrii, przy udziale Krakowskiego Okrę
gowego Przedsiębiorstwa Mierniczego jako jednostki współ
pracującej. Jest to temat oryginalny w światowym znacze
niu tego słowa. Zastosowanie śmigłowców do wykonywania
zdjęć lotniczych stwarza możliwość stosowania fotogra
metrii do sporządzania map w skalach większych niż
1 :1000 oraz zwiększa efekty ekonomiczne i techniczne przy
opracowaniach w skali 1:1000. Ogólna kwota oszczędności
uzyskanych dotychczas z zastosowania helikoptera wynosi
około 2 500 000 złotych, nie licząc korzyści niewymiernych
takich, jak poważne uniezależnienie wykonywania zdjęć od
warunków atmosferycznych i rozmieszczania lotnisk oraz
ułatwienie synchronizacji nalotów z sygnalizacją punktów
w terenie.
Poniżej podajemy wykaz nagrodzonych za opracowanie
i wprowadzenie tego tematu do produkcji:
z PPF:
kpt. pilot Wojciech Paralusz
inż. Janusz Wyszyński
dr inż. Adam Linsenbarth
ob. Jerzy Jaroszkiewicz
ob. Józef Kruszyński
mgr inż. Wojciech Miinnich
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z jednostki wojsk.:
płk Bolesław Balwirczak
mjr Edward Kuszyński
kpt. Roman Ostrowski
z krakowskiego OPM:
technik Józef Węclewski
mgr inż. Michał Teodorowicz
inż. Kazimierz Wilkosz
Następujące osoby, które ze względu na obowiązujące
przepisy — jako pracownicy jednostki centralnej — nie
mogły się znaleźć na liście nagrodzonych, otrzymały od
Prezesa GUGiK serdeczne podziękowanie na piśmie za ich
twórczą inwencję i udział w przygotowaniu, opracowaniu
i wprowadzeniu do praktyki technologii zastosowania śmi
głowca do zdjęć lotniczych:
inż. Kazimierz Wójtowicz, Wiceprezes GUGiK,
główny autor projektu racjonalizatorskiego,
mgr inż. Zdzisław Strejczek — kierownik Delegatury
GUGiK w Krakowie.
Podobne podziękowanie otrzymał również dyrektor kra
kowskiego OPM, mgr inż. Adam Koncewicz, w szczegól
ności za stworzenie w przedsiębiorstwie optymalnych wa
runków dla wykonania omawianą technologią mapy cen
trum miasta Krakowa w rekordowo krótkim czasie —
trzech miesięcy.
V. Opracowanie nowego systemu programów MAPA 1 —
w zakresie obliczeń geodezyjnych oraz zastosowanie w pro
dukcji tego systemu i innych systemów PG-I — PG-4 ma
szyny GEO 2. Nagroda 25 000 złotych. Temat został zreali
zowany w Instytucie Geodezji i Kartografii, przy udziale
mgr inż. Eugeniusza Pianko z Warszawskiego Przedsiębior
stwa Geodezyjnego. Jednostkami współpracującymi były
Krakowskie i Poznańskie Okręgowe Przedsiębiorstwa Mier
nicze. System MAPA 1 przeznaczony jest do wykonywania
obliczeń dla pomiarów miejskich, a w szczególności — pro
jektów zabudowy mieszkalnej i przemysłowej oraz układu
komunikacyjnego. Poza współrzędnymi, polami itp., uzy
skiwane są dane służące bezpośrednio do realizacji projek
tów w terenie. Systemy PG-I — PG-4 przeznaczone są do
typowych obliczeń geodezyjnych.
Efekty ekonomiczne, wynikające z zastosowania omawia
nych systemów, wynoszą średnio rocznie około 150 000 zło
tych na jedną maszynę przy pełnym jej wykorzystaniu.
Znacznie ważniejsze są jednak efekty niewymierne, wyra
żające się szybszym uzyskiwaniem wyników, podniesieniem
jakości pracy i zmniejszeniem pracochłonności opracowań
kameralnych.
Lista nagrodzonych jest następująca:
z IGiK:
doc. dr Jerzy Gaździcki
mgr inż. Witold Gedymin
mgr inż. Janina Derylo Stępniak

z WPG:
mgr inż. Eugeniusz Pianko
z Krakowskiego OPM:
mgr inż. Michał Teodorowicz
mgr inż. Zdzisław Gregor
mgr inż. Antoni Wizner
z Poznańskiego OPM:
inż. Witalis Wojciechowski
mgr inż. Roman Roszak.
VI. Zorganizowanie i uruchomienie pracowni reprodukcji
dokumentów geodezyjnych. Temat zrealizowany przez War
szawskie i Białostockie Okręgowe Przedsiębiorstwa Mier
nicze, przy współpracy z Instytutem Geodezji i Kartografii.
Nagroda 40 000. złotych. Ustalony został pełny proces pro
dukcyjny, zgodnie z którym pracownie regionalne, wypo
sażone w nowoczesny sprzęt fotoreprodukcyjny i płaskie
maszyny offsetowe, stwarzają realne możliwości wydawa
nia produktu geodezyjnego w pełnowartościowej, ostatecz
nej formie. Dotyczy to przede wszystkim mapy zasadniczej,
ale dzięki pracowniom regionalnym zaspokajane są rów
nież na bieżąco pilne potrzeby gospodarcze wielu resortów
w zakresie map podkładowych i innych dokumentów geode
zyjno-kartograficznych.
Przewidywane roczne oszczędności w Białostockim OPM
w pierwszym okresie wyniosą około 450 000 złotych, a w
Warszawskim OPM — około 1300 000 złotych. Zwrot na
kładów inwestycyjnych nastąpi w ciągu 2—3 lat. Nagrody
otrzymali następujący pracownicy:
z Warszawskiego OPM:
mgr inż. Antoni Kurek
mgr Janusz Rosiński
inż. Stanisław Różanka
inż. Mieczysław Małek
z Białostockiego OPM:
mgr inż. Wiktor Worobiej
ob. Janusz Szymankiewicz
ob. Jarosław Dzieman
z IGiK:
dr inż. Jan Ciesielski
mgr inż. Liliana Poteralska
dr inż. Krystyna Podlacha
mgr inż. Barbara Stolarczyk.

♦
Na zakończenie uroczystości Prezes mgr inż. B. Szmielew
podkreślił, że wręczone nagrody są zaszczytnym wyróżnie
niem dla autorów i wykonawców wymienionych tematów,
a jednocześnie — zachętą dla przyszłych zespołów nauko
wo-badawczych. Prezes serdecznie podziękował nagrodzo
nym i życzył im dalszych sukcesów na drodze rozwoju no
wej techniki geodezyjnej.

Mgr inż. KAROL SZELIGA

Ocena pracowniczych projektów wynalazczych
Art. 5 ust. 1 ustawy „Prawo wynalazcze” mówi: „Wy
nalazczość jako twórcza praca i istotny czynnik postępu
technicznego i rozwoju gospodarki narodowej korzysta ze
szczególnego poparcia państwa”. Przepisy bardziej szczegó
łowe określają, w sposób dość jednoznaczny, formy popie
rania przez państwo wynalazczości. Fakt nieotrzymania
przez twórcę żadnej z możliwych form pomocy można wy
tłumaczyć w wieloraki sposób, chociażby na przykład tym,
że dany projekt na aktualnym etapie opracowania nie ro
kuje jeszcze w dostatecznym stopniu osiągnięcia zamie
rzonego celu, jakim jest rozwiązanie postawionego zagad
nienia technicznego.
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Trudno jest natomiast twórcy pogodzić się z faktem, że
jego projekt wynalazczy nie został oceniony właściwie, to
jest w sposób rzeczowy, z zachowaniem przepisanych pra
wem form i trybu. Prawidłowa ocena projektu wynalaz
czego jest bowiem prawem twórcy i obowiązkiem danej
państwowej jednostki organizacyjnej.
Ocena obejmuje zarówno stwierdzenie, czy dany projekt
faktycznie stanowi nowe rozwiązanie zagadnienia technicz
nego, jak również określenie efektów, jakie zostaną uzy
skane w wyniku zastosowania projektu w gospodarce na
rodowej, co z kolei stanowi podstawę do podjęcia decyzji
odnośnie do przyjęcia go do stosowania. Konsekwencje nie

prawidłowej — błędnej — oceny polegającej na pozytywnej
ocenie projektu wadliwego i negatywnej ocenie projektu
prawidłowego (wartościowego), są podobne — w obydwu
przypadkach gospodarka narodowa ponosi pewne straty
materialne. W pierwszym przypadku są to straty dóbr już
istniejących, w drugim zaś — dóbr, które były możliwe
do uzyskania drogą zastosowania danego projektu. Różnica
powyższa nie oznacza jednak, że w przypadku wątpliwości
co do wartości rozpatrywanego projektu należy podejmo
wać decyzję negatywną w przedmiocie przyjęcia go do sto
sowania, gdyż z reguły przewidywane efekty ekonomiczne
zastosowania danego projektu wielokrotnie przewyższają
koszty jego wdrożenia.
Na podstawie powyższego można pokusić się o sformu
łowanie pewnej zasady ogólnej, a mianowicie: w takim
stopniu ryzyko ekonomiczne, związane z odmową przyjęcia
danego projektu do stosowania, jest większe od ryzyka
związanego z przyjęciem go do stosowania, w jakim —
wartość przewidywanych efektów ekonomicznych tego pro
jektu przewyższa koszty jego wdrożenia.
W przypadku pozytywnej oceny w przedmiocie wartości
czysto technicznej, ocena celowości jego zastosowania po
winna być oparta przede wszystkim na kalkulacji ekono
micznej; nie można przy tym pominąć sprawy zmiany wa
runków pracy człowieka związanej z jego zastosowaniem.
W przypadku, gdy przedmiotem projektu wynalazczego
jest narzędzie pracy, które ma zastąpić narzędzie stosowa
ne dotychczas, kalkulacja taka w zasadzie polega na obli
czeniu oszczędności pracochłonności związanej z wykona
niem jednostki produktu, co przy uwzględnieniu wielkości
planowanej produkcji i kosztów pełnego wdrożenia pro
jektu daje wartość oszczędności z tytułu eliminacji pracy
ludzkiej. Uwzględniając z kolei korzyści wynikające z przy
śpieszenia produkcji, poprawy warunków pracy człowie
ka itp., uzyska się pełny obraz korzyści wynikających z za
stosowania danego projektu wynalazczego. Celem powyż
szego rozumowania jest wskazanie na istnienie realnych
możliwości określenia dość konkretnych kryteriów oceny
projektów wynalazczych pod względem celowości ich za
stosowania oraz określenia wielkości ryzyka ekonomicz
nego związanego z odrzuceniem, bądź przyjęciem do stoso
wania; ocena pod względem wartości czysto technicznej
nie sprawia większych trudności, gdyż zawsze istnieje moż
liwość uzyskania wyczerpujących opinii rzeczoznawców.
Mimo istnienia możliwości, o których była mowa wyżej,
dokonania rzeczowej i wyczerpującej oceny projektów wy
nalazczych, na podstawie mojego uczestnictwa w roli twór
cy projektu, w kilku posiedzeniach komisji oceny pracow
niczych projektów wynalazczych oraz na podstawie posia
danych przeze mnie dokumentów, dotyczących oceny zgło
szonych przeze mnie projektów, z przykrością stwierdzam,
że sposób tej oceny jest daleki od doskonałości. Chodzi
przede wszystkim o kryteria oceny — co uważam za rzecz
najistotniejszą.
Powinienem w tym miejscu podać stosowane kryteria,
o których była mowa wyżej, oraz określić ich niedoskona
łości. Pozwolę sobie jednak podać przedtem kilka przykła
dów ustaleń komisji, obrazujących — moim zdaniem —
w dostatecznym stopniu stosowany sposób oceny.
Otóż, po odczytaniu złożonego opisu projektu pada, nie
poparte żadnym uzasadnieniem stwierdzenie: „nie o to by
nam chodziło”, „życzylibyśmy sobie co innego”. Twórca pro
jektu nie chce się z tym pogodzić, domaga się podania pod
stawy takiej oceny, uzasadniając przy tym, że skoro nawet
przy ocenie dzieła sztuki obowiązują jakieś kryteria oceny,
to dlaczego przy ocenie przedmiotu mającego przeznacze
nie wyłącznie użytkowe, nie operuje się jakimikolwiek kry
teriami. W odpowiedzi uzyskuje się uzasadnienie:
— urządzenie jest zbyt skomplikowane,
— komisja ma wątpliwości, czy faktycznie zostaną osiąg
nięte założone przez twórcę parametry działania urzą
dzenia,
— komisja ma wątpliwości, czy założone przez twórcę
efekty ekonomiczne zostaną rzeczywiście osiągnięte.
Dla ścisłości pragnę zaznaczyć, że jestem w stanie udo
kumentować autentyczność wymienionych wyżej przykła
dów argumentacji, będącej argumentacją zasadniczą w da
nej sprawie. Ustosunkowując się do zasadności tego rodza
ju argumentacji, pragnę wyjaśnić. Stopień skomplikowa
nia budowy danego urządzenia nie może stanowić odrębne
go kryterium jego oceny; nie można oceniać wartości urzą
dzenia złożonością jego budowy w oderwaniu od parame
trów jego działania, a w szczególności od wydajności jego

pracy. Uzasadniam to tym, że gdyby projekt pierwszej ko
parki mechanicznej był oceniany złożonością jej budowy
w stosunku do łopaty, bez jednoczesnego uwzględnienia
sprawy wydajności pracy, do chwili obecnej wszelkie prace
ziemne byłyby wykonywane łopatą. Takich przykładów
można by mnożyć wiele. Na przykład igła z naparstkiem
i maszyna do szycia, sierp i kombajn żniwny itp. Jeśli
zatem rozważa się sprawę zastąpienia podziałki transwer
salnej i przenośnika, używanych do obliczania powierzchni
innym urządzeniem, to jakie znaczenie może mieć fakt, że
to nowe urządzenie jest na przykład tysiąckrotnie bardziej
skomplikowane od zestawu podziałka i przenośnik, skoro
efekty ekonomiczne, rozpatrzone w dostatecznie szerokim
aspekcie, stosowania tego nowego urządzenia są większe od
efektów ekonomicznych stosowania podziałki i przenośnika,
a warunki pracy osoby posługującej się nim są co naj
mniej nie gorsze.
Następna sprawa — to wątpliwości odnośnie do faktycz
nych parametrów działania urządzenia będącego przedmio
tem projektu. Na sprawę tę można patrzeć z dwóch skraj
nie różnych punktów, i tak:
— z punktu przesadnej ostrożności co do ewentualnych
strat nakładów finansowych, wydatkowanych na realizację
projektu, zagadnienie można potraktować w sposób nastę
pujący. Skoro nie ma jeszcze możliwości wykonania do
świadczenia działania urządzenia, gdyż brak jest aktualnie
prototypu, to nie można mieć pewności, że zamierzony efekt
działania zostanie osiągnięty;
— z punktu zaś intencji twórcy najwygodniej jest spra
wę potraktować w sposób następujący. Obowiązkiem jed
nostki dokonującej oceny projektu jest — między inny
mi — ocena przewidywanego przez twórcę efektu działa
nia przedmiotowego urządzenia w sposób nie budzący wąt
pliwości, chociażby nawet wymagało to wykonania na koszt
tej jednostki prototypu dla przeprowadzenia niezbędnych
prób.
Wydaje się oczywiste, że punkt widzenia, wymieniony
wyżej jako pierwszy, jest całkowicie bezzasadny, gdyż
wątpliwości uzyskania przewidywanych efektów działania
można mieć aż do momentu przeprowadzenia odpowiednich
doświadczeń na dowolnie wybranym egzemplarzu produkcji
seryjnej, wobec czego, idąc tą drogą, nigdy nie zrealizuje
się żadnego projektu wynalazczego.
Rozumowanie powyższe — jako punkt drugi widzenia —
wydaje się być całkowicie poprawne, jeśli uzupełni się je
warunkiem, aby wykonany przez twórcę opis projektu od
powiadał wymogom prawa wynalazczego, to jest przede
wszystkim, aby określał w sposób dostatecznie jednoznacz
ny i szczegółowy istotę zawartego w nim rozwiązania za
gadnienia technicznego. Mogłoby się wydawać, że stwier
dzenie tego może być dość trudne, jednak w rzeczywistości
tak nie jest, gdyż w przypadku niemożności dokonania tego
przez daną jednostkę, zawsze można otrzymać autorytatyw
ną opinię Urzędu Patentowego.
Wobec powyższego, ten drugi punkt widzenia uzupełnio
ny warunkiem, że przedłożony opis projektu odpowiada
wymogom prawa wynalazczego, okazuje się słuszny.
W świetle powyższego powoływanie się w ocenie pro
jektu na wątpliwości dotyczące osiągnięcia zamierzonych
efektów działania urządzenia, będącego przedmiotem tego
projektu, w żadnym przypadku nie można przypisywać
stronie ujemnej projektu, a tym samym nie może to być
jednym z argumentów negatywnej oceny, gdyż w rzeczy
wistości jest to przede wszystkim dowodem braku pełnej
oceny.
Analogicznie przedstawia się sprawa wątpliwości doty
czących uzyskania zakładanych efektów ekonomicznych, co
w sumie prowadzi do stwierdzenia, że rzekoma ocena, do
konana w sposób wyżej opisany, nie ma nic wτspolnego
z oceną przepisaną prawem, czy jakimikolwiek elementar
nymi zasadami zdrowego rozsądku, a jedynie stanowi
stwierdzenie odnośnej jednostki o swej niekompetencji w
przedmiocie oceny danego projektu.
Zamierzałem ustosunkować się do stosowanych kryte
riów oceny, czego jednak — jak się okazuje — nie jestem
w stanie dokonać z powodu niemożności doszukania się
takowych w wyżej przytoczonym przykładzie. W związku
z tym ograniczę się jedynie do stwierdzenia, że ocena taka
jest co najmniej nieprawidłowa.
Dla ścisłości pragnę uzupełnić, że przy formułowaniu po
wyższych wniosków, wysnutych na podstawie sposobu roz
patrywania zgłoszonych przeze mnie projektów wynalaz
czych, założyłem prawidłowość ich opisów w świetle prze
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pisów prawa wynalazczego, przyjmując za podstawę ta
kiego założenia fakt uzyskania patentu na jeden z nich
oraz dotychczasowy pomyślny przebieg załatwiania w Urzę
dzie Patentowym sprawy drugiego projektu.
Pragnę z kolei przytoczyć innego rodzaju przykład nie
prawidłowego sposobu załatwiania zgłoszonego projektu
wynalazczego. Polega on mianowicie na tym, że dany pro
jekt zostaje oceniony pozytywnie, ale ze względu na moż
liwość wykorzystania go w szerszym zakresie niż w re
sorcie, w którym został zgłoszony, zostaje przesłany przez
ten resort do innego resortu. Ten z kolei, po dokonaniu
oceny w sposób zbliżony do sposobu opisanego wyżej, prze
syła go do następnego — trzeciego z kolei resortu — ce
lem ewentualnego wykorzystania, uzasadniając to tym,
że nie jest w stanie przyjąć do stosowania tego projektu
z powodu braku w swej gestii zakładu, który podjąłby się
produkcji urządzenia będącego przedmiotem projektu.
Wreszcie resort ostatni przesyła powyższy projekt kolejno
do kilku podległych sobie jednostek dotąd, aż otrzymuje
wreszcie negatywną ocenę projektu. To stanowi zakoń
czenie sprawy, ta ostatnia ocena, mimo że bezzasadna, jest
wystarczającą podstawą wydania decyzji negatywnej w
przedmiocie przyjęcia do stosowania.
Tak więc intencja szerokiego zastosowania, jaką rzekomo
kierował się resort pierwszy, zakończyła się tym, że projekt
w ogóle nie został przyjęty do stosowania.
Dla ścisłości wyjaśniam, że posiadanymi przeze mnie ma
teriałami mogę udokumentować, że projekt ten podczas
jego rozpatrywania trwającego jeden rok i pięć miesięcy,
zamiast przewidzianego prawem maksymalnego okresu dwu
miesięcy, odwiedził: jeden instytut naukowo-badawczy, dwa
zjednoczenia, jeden resortowy ośrodek konstrukcyjno-badawczy, jeden centralny urząd, dwa ministerstwa oraz...
Komitet Nauki i Techniki. Pragnę dla usprawiedliwienia
własnej osoby dodać, że nie poczyniłem żadnych kroków
w kierunku takiego wydłużenia drogi tego projektu od
zgłoszenia do momentu ostatecznego załatwienia; wszystko
to działo się niezależnie ode mnie, zgodnie z obowiązują
cymi przepisami — przynajmniej w mniemaniu wymienonych wyżej organów i instytucji.
Skomentowanie powyższego przykładu uważam za zbęd
ne. Pozwolę sobie jedynie na podstawie powyższego stwier
dzić, że nieprawidłowość oceny projektów wynalazczych
jest zjawiskiem powszechnym.
Trudno jest oprzeć się pokusie dokonania próby usta
lenia przyczyn takiego stanu rzeczy. Jedną z nich są nie
wątpliwie obowiązujące przepisy oraz niestosowanie dosta
tecznie skutecznych środków przeciwdziałających powszech
nemu łamaniu obowiązujących — choć niedoskonałych —
przepisów.
Przyczyna zasadnicza tkwi jednak w tym, że rola postępu
technicznego w rozwoju gospodarki narodowej jest przez
znakomitą większość nas nie doceniana, a wynalazczość
ciągle pozostaje w naszej świadomości w sferze iluzji, nadal
nie jest uznawane należne jej miejsce wśród czynników
rozwoju gospodarki narodowej. Takie potraktowanie zagad
nienia wynalazczości jest w obecnym świecie już bardzo
nieaktualne; wynalazczość została uznana za jeden z pod
stawowych czynników rozwoju gospodarki narodowej.
Znaczenie tego czynnika zostało praktycznie sprawdzone
z wynikiem niespodziewanie pozytywnym.
Z przykrością stwierdza się często, jak to ludzie zawo
dowo odpowiedzialni za postęp techniczny, w swych wystą
pieniach zasypują swych słuchaczy nadmierną ilością ta
kich słów jak: postęp techniczny, intensyfikacja, czy nawet
rewolucja naukowo-techniczna, a w przypadku podejmo
wania konkretnej decyzji w tym względzie ich niechęć do
wszelkiego nowatorstwa — to bariera psychologiczna nie
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do pokonania. Pragnę przy tym podkreślić, że nie ma pod
stawy do posądzania ich o działanie w złej wierze. Ich
działanie wydaje się być w pewnym sensie zrozumiałe, jeśli
uwzględni się ich punkt widzenia na to zagadnienie.
Jeśli mianowicie przy podejmowaniu decyzji odnośnie
do zastosowania pewnej nowości widzi się wyłącznie ryzyko
utraty wydatkowanych sum związanych z wdrożeniem tej
nowości, a w ogóle nie bierze się pod uwagę ryzyka utraty
możliwych do osiągnięcia korzyści wynikających z zastoso
wania danego nowego rozwiązania, to takie postępowanie
wydaje się być w tym wąskim aspekcie zrozumiałe. Nieste
ty taki punkt widzenia na sprawę wydaje się być po
wszechny.
Powszechne wydaje się również zjawisko częstego pomi
jania aspektów ekonomicznych w ogóle, to znaczy przepro
wadzania rozumowania nad zagadnieniem w gruncie rze
czy ekonomicznym — kategoriami nieekonomicznymi, czego
przykładem może być marginesowe traktowanie sprawy
efektów ekonomicznych przy ocenie projektu wynalazczego.
Jesteśmy świadkami istnienia faktów nie dających się
wyjaśnić w żaden racjonalny sposób.
Czy może być zrozumiałe to, że w dniu dzisiejszym inży
nier ma do dyspozycji — jako jedyne narzędzie pracy słu
żące do obliczenia powierzchni sposobem nieanalitycznym —
podziałkę transwersalną i przenośnik oraz planimetr, na
rzędzia wynalezione przed stu laty, dziś już bardzo prymi
tywne. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że posługiwa
nie się tymi narzędziami absolutnie nie wymaga kwalifi
kacji inżyniera — chyba i kwalifikacje technika są tu za
wysokie, a często praca, którą on nimi wykonuje, stanowi
50fl∕o całkowitego czasu jego pracy w skali szeregu lat.
Niezrozumiałe jest też i to, że mimo rzekomego zlikwi
dowania produkcji chałupniczej nadal stosuje się narzędzia
pracy typowo chałupnicze i podobną organizację pracy.
Często nowoczesny — zakupiony za dewizy — sprzęt geo
dezyjny leży bezużytecznie. Nikt nie ma obowiązku tłuma
czenia się ze strat gospodarczych wynikających z tego ty
tułu. Czyżby w naszym układzie stosowanie nowości tech
nicznych było nieopłacalne? Czy nadal uważa się, że naj
skuteczniejszymi środkami zwiększenia wydajności pracy
i potanienia produkcji jest systematyczne zaostrzanie norm
pracy?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do umożenia na
leżności wobec Skarbu Państwa, rzędu 100 000 zł, kompe
tentny jest dopiero minister finansów, zaś do bezkrytycz
nego odrzucania — bez obawy przed jakimikolwiek kon
sekwencjami — zgłoszonego projektu wynalazczego, co
często jest jednoznaczne z narażeniem gospodarki narodo
wej na straty znacznie większe, bo liczone w milionach
złotych, uprawniony jest każdy kierownik państwowej jed
nostki organizacyjnej.
Państwo nasze, drogą wydania specjalnej ustawy, zapew
niło „szczególne poparcie” dla wynalazczości, natomiast wy
nagrodzenie eksperta za udział w posiedzeniu komisji wy
nalazczości jest tego rzędu co koszt jego przejazdu taksów
ką z miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia komisji
i z powrotem, jeśli zamieszkuje on w miejscowości, w któ
rej urzęduje ta komisja.
Takich przykładów można by podać bardzo wiele.
Jeśli powyższe uwagi wywołają pewną reakcję, czego
wyrazem może być na przykład zawiązanie się dyskusji na
temat poruszonych przeze mnie zagadnień, będę tym ■ bar
dzo usatysfakcjonowany, gdyż zasadniczym celem mojego
wystąpienia jest właśnie wywołanie możliwie najszerszej
dyskusji na temat postępu technicznego w geodezji w ogó
le, a wynalazczości w szczególności, jako że opowiadam się
za wymienioną wyżej rewolucją naukowo-techniczną.
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0 manowcach postępu technicznego w geodezji
„Wynalazczość stanowi jedno z podstawowych źródeł
i dźwignię postępu technicznego...” — oto pierwsze, wstęp
ne stwierdzenie „Prawa wynalazczego”. Jednakże... „za
ledwie 1,8% projektów przyjętych do wykorzystania jest
w ostatnich latach rozpowszechniana”.
Znaczy to, że na każde sto przyjętych projektów — tyl
ko niecałe dwa przynoszą gospodarce narodowej konkretne
korzyści, pozostałe natomiast — powiększają rezerwy nie
wykorzystanych możliwości.
Jeśli się zważy, że każdy taki projekt wymagał od twór
cy znacznego wkładu pracy, doda do tego czas zużyty przez
komisje kwalifikacyjne, a także uwzględni projekty odrzu
cone, czy projekty zrealizowane rekompensują wkład spo
łecznego wysiłku i inicjatywy?
Przenosząc powyższe rozważania na grunt geodezyjny na
leży stwierdzić, że i tu sytuacja nie napawa optymizmem.
Mimo ogromnego postępu wiedzy geodezyjnej metody pra
cy dużej rzeszy geodetów pozostają od lat niezmienne.
Dzieje się tak, mimo że niemal w każdej dziedzinie opra
cowano i opublikowano szereg rozwiązań, które zostały
uznane za usprawnienia, pomysły racjonalizatorskie lub
nawet — wynalazki.
Aby nie być gołosłownym, przytoczę dwa przykłady: in
terpolację warstwie i kartowanie sytuacji. W obu dziedzi
nach zgłoszono po kilka, a nawet po kilkanaście pomy
słów racjonalizatorskich, a mimo to przy interpolacji nadal
króluje „metoda kalki”, a przy kartowaniu stosuje się po
wszechnie cyrkiel i podziałkę.
Powstaje więc pytanie, jakie czynniki sprawiają, że sze
reg naprawdę wartościowych pomysłów racjonalizatorskich
nie wychodzi poza sferę prototypu lub grona najbliższych
współpracowników ich autora.
Zagadnienie sprowadza się oczywiście do przebadania, co
staje na drodze między przyjętym projektem a jego reali
zacją i zastosowaniem. Wydaje się, że jedną z podstawo
wych przyczyn jest brak właściwej atmosfery, brak dosta
tecznych bodźców dla procesów wdrożeniowych: niejedno
krotnie autorzy projektów zadowalają się zgłoszeniem po
mysłu, gdyż dzięki temu uzyskują niew,ymierne wprawdzie,
lecz konkretne korzyści, jak na przykład: publikacje nauko
we, stopień naukowy itp.
Przy takim założeniu, praktyczne zastosowanie pomysłu
schodzi na plan dalszy, tym bardziej że twórca — chcąc
utrwalić swą pozycję wynalazcy — tworzy dalsze, coraz
doskonalsze projekty...
Oczywiście, nawet tak opracowany projekt mógłby być
wdrożony w zakładzie produkcyjnym, gdyby na tym od
cinku było mniej improwizacji, opartej głównie na pracy
społecznej, a więcej konsekwencji i planowej działalności
władz przedsiębiorstwa. Stwierdzić bowiem wypada, że w
akordowym systemie pracy bezpośredni wykonawca nie
jest zbyt zainteresowany wprowadzeniem nowej techniki,
Sdyż pociąga to za sobą ryzyko zmniejszenia zarobków
(przynajmniej w początkowym okresie), natomiast dla admi
nistracji przedsiębiorstwa wiąże się to z koniecznością re
wizji norm, choćby ze względu na konieczność wyliczenia
efektów ekonomicznych, wynikłych z wprowadzenia nowej
technologii.
W wielu przypadkach struktura organizacyjna przedsię
biorstwa staje się poważnym czynnikiem hamującym po
stęp techniczny. Oto przykłady:
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Opo
lu posiada dużo nowoczesnego sprzętu geodezyjnego, mię
dzy innymi dalmierzy dwuobrazowych; z myślą o wyko
rzystaniu tego sprzętu zorganizowano kursy szkoleniowe
dla załogi. Tymczasem nowoczesny sprzęt leży w magazy
nie, a wszystko dlatego, że Biuro to nie zatrudnia wykwalifi
kowanych pomiarowych, niezbędnych do obsługi łat dalmierczych. Żaden rozsądny wykonawca nie powierzy obsłu
gi tych łat dorywczo zatrudnionym robotnikom, zaś ewen
tualny czas zużyty na przyuczenie tych robotników zaprze
paszcza korzyści z zastosowania nowoczesnego sprzętu.
Gdyby nawet uparty wykonawca pokonał i tę przeszko
dę — to ulegnie wobec trudności związanych z transpor

tem mało portatywnego (na przykład łaty do nasadki
LOTA) sprzętu.
Z podobnych przyczyn korzyść płynąca z zastosowania
samopoziomujących niwelatorów lub tachimetrów reduk
cyjnych zatraca się w sytuacji, gdy wykonawca-obserwator musi zarazem być protokolantem, wykonawcą szkicu
polowego i rozprowadzającym.
Inny przykład. Nikogo nie trzeba przekonywać o ko
rzyściach płynących z pomiaru sytuacji metodą biegunową
przy użyciu dalmierzy, na przykład typu BRT 006. Przed
siębiorstwa posiadają również wystarczającą ilość dalmie
rzy tego typu. Mimo to dalmierze te nie są w dostatecznym
stopniu wykorzystane, gdyż brak jest precyzyjnych nanośników biegunowych.
Poważnym problemem jest sprawa drobnego sprzętu po
mocniczego. Jakże często brak lub zła jakość tego sprzętu
zatruwają życie przeciętnego wykonawcy, czyniąc zarazem
jego pracę mniej wydajną i nienowoczesną. Ciągle jeszcze
tak drobne pozornie sprawy, jak niska jakość przyborów
kreślarskich, nieczytelne taśmy i ruletki, stosowanie liczy
deł zamiast arytmometrów, permanentny brak transpor
tu itp., stanowią istotny czynnik zmniejszający wydajność
pracy, czynnik, którego nie można lekceważyć i nie do
strzegać.
Tymczasem — mimo wieloletnich postulatów — jakość
produkowanego w kraju sprzętu geodezyjnego jest nadal
niska. Z błyskawicznej ankiety, przeprowadzonej wśród
pracowników Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Opolu wynika, że tylko około 10% pracow
ników używa cyrkli krajowej produkcji, pozostali — cyrkli
importowanych, produkcji Wilda. Tych 10% używa cyrkli
krajowych nie ze względu na ich zalety (produkcja Spół
dzielni SKALA), lecz ze względu na brak dostatecznej ilości
cyrkli firmy Wild.
Wszyscy użytkownicy zgodnie stwierdzają, że tajemnica
jakości cyrkli firmy Wild kryje się między innymi w nie
wielkiej podkładce z kolorowych metali, która zapobiega
„sprężynowaniu”.
Spółdzielnia SKALA produkuje wspomniane cyrkle od
szeregu lat, należałoby więc spodziewać się, że wady
pierwszych egzemplarzy będą sukcesywnie usuwane, a pro
dukt — coraz doskonalszy.
Wspomniałem już o tym, że nawet drobne usprawnienie
czynności wykonywanej masowo — właśnie przez swą ma
sowość — może stać się źródłem poważnych oszczędności.
Przedstawię to na następującym przykładzie: całkiem nie
zły tachimetryczny nanośnik (TAG i TAS) produkowany
przez Spółdzielnię Pracy SKALA (gatunek I — cena
290 złotych), miałby może znak jakości, gdyby posiadał
ściętą krawędź z naniesionym podziałem odległości.
W chwili obecnej skala odległości obserwowana jest
przez płytkę płasko-równoległą o grubości 4 mm, co wy
maga każdorazowo ustawiania wzroku nanoszącego pro
stopadle nad miejscem odczytu. O tym, by siedzieć przy
pracy nie może być mowy. Nie podejmuję się ocenić, ilu
geodetów nanosi tacliimetrię i ile całkiem zbędnych ru
chów muszą oni wykonać za sprawą jakże drobnego nie
dopatrzenia konstrukcyjnego!
A gdyby tak jeszcze do nanośnika tego dołączany był
oryginalny, dopasowany i właściwie skonstruowany nakłuwacz...
*

Reasumując postawione problemy dochodzimy do nastę
pujących wniosków:
>
1. Należy opracować regionalne i krajowy plany postępu
technicznego. Plany takie powinny odzwierciedlać rzeczy
wiste potrzeby życia gospodarczego, a więc — wypływać
z konkretnych potrzeb zakładów pracy. Przy ustalaniu ko
lejności realizacji zadań należy kierować się ustaleniami
rachunku ekonomicznego.
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2. Istnieje potrzeba ściślejszego powiązania placówek
naukowych z zakładami pracy i rozliczanie tych placó
wek nie tylko pod kątem ilości ogłoszonych prac nauko
wych czy wynalazków, lecz również pod kątem ilości prac
wdrożonych do produkcji.
3. Należy uruchomić wytwórnię sprzętu geodezyjnego
o jakości odpowiadającej poziomowi techniki światowej.
4. W geodezyjnej prasie fachowej należy więcej miejsca
poświęcić sprawom produkcyjno-technologicznym. Przykła
dem istnienia takich możliwości mogą być, organizowane

z dużym powodzeniem, regionalne i krajowe konkursy ja
kości robót geodezyjnych. Jak dotychczas, żadna z tych
imprez nie została gruntownie omówiona w prasie geode
zyjnej, co w znacznym stopniu ograniczyło zakres ich od
działywania.
5. Sądzę, że byłoby również celowe wydawanie czegoś
w rodzaju biuletynu na temat prowadzonych prac badaw
czych zarówno przez placówki naukowo-badawcze, jak i in
stytucje produkcyjne. Pozwoliłoby to na uniknięcie dublo
wania prac, stanowiąc zarazem czynnik koordynujący, co
w systemie „trójwładzy” geodezyjnej nie jest bez znaczenia.
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Aspekty ergonomiczne w geodezji
Ostatnio coraz częściej spotykamy się z problemami typu:
humanizm a technika, człowiek w świecie nowoczesnych
maszyn, wpływ nowoczesnej techniki na kształtowanie się
psychiki współczesnego człowieka itp. Problemy te mogą
być rozważane w dwóch relacjach:
1. Człowiek jako czynnik kształtujący poszczególne ele
menty otaczającej go techniki, dzięki swoim predyspozy
cjom psychofizjologicznym.
2. Człowiek jako odbiorca pewnych wrażeń współczesne
go świata techniki.
Zagadnienia powyższe będziemy rozpatrywać na bazie
procesu pracy. Używając terminologii geodezyjnej można
powiedzieć, że będziemy rozważać rolę człowieka — obser
watora w geodezyjnym procesie pomiarowym.
W ostatnich latach można zauważyć wyraźny wzrost za
interesowania naukami o człowieku. Rozwinęły się kie
runki poprzednio zaniedbane, takie jak psychologia i socjo
logia pracy. Warto podkreślić, że wzbudziły one zaintereso
wanie ludzi reprezentujących przemysł i technikę. Wiele
zakładów przemysłowych uruchamia placówki psychologicz
ne, a wyniki badań testowych stanowią — obok kwalifi
kacji zawodowych — kryterium przy kierowaniu pracowni
ków do określonych stanowisk pracy.
Kolejną sprawą jest dostosowanie narzędzi i warunków
pracy do potrzeb i możliwości człowieka. Obserwując roz
maite uchwyty, przyciski, dźwignie i wyłączniki zauważa
my, że są kształtowane dla ręki ludzkiej i umieszczone na
ogół w miejscach łatwo dostępnych. Wszystkie te rozwią
zania realizowane są jednak często „na oko”. Szybki roz
wój techniki nasuwa nowe trudności. Obsługa skompliko
wanej aparatury wymaga reakcji na dużą ilość bodźców
zewnętrznych, następujących po sobie w zbyt szybkim tem
pie. Często strona wykonawcza wymaga nieosiągalnej dla
człowieka precyzji i szybkości ruchów.
W takich warunkach powstaje konieczność systematycz
nego badania zagadnień związanych z posługiwaniem się
nowoczesnymi, skomplikowanymi mechanizmami. Przestało
wystarczać wyczucie „na oko’’, intuicja i zdrowy rozsądek.
Na miejsce prymitywnych sposobów musíala wejść szero
kim frontem nauka w formie poprawnego eksperymentu
i całego zespołu systematycznych badań naukowych.
W okresie międzywojennym rozwinęła się nauka zajmu
jąca się zagadnieniem przystosowania urządzeń i narzędzi
pracy do potrzeb człowieka, zwana psychotechniką. Pierw
szą pracą na ten temat były „Wykłady psychotechniki”, na
pisane przez E. Porębskiego, wydane w Warszawie, w 1927 r.
Błędem w kierunku rozwoju w tym okresie było ograni
czenie się głównie do poradnictwa zawodowego.
Po II wojnie światowej sytuacja uległa radykalnej zmia
nie. Gwałtowny rozwój techniki narzucił konieczność współ
pracy specjalistów różnych dziedzin. Zaczęły powstawać
zespoły reprezentujące nauki techniczne, psychologię, fizjo
logię, medycynę, antropologię, fizykę. Interpretacja bada
nych zjawisk odbywała się na bazie rozwijającej się rów
nolegle statystyki matematycznej. Ta nowa dziedzina kom
pleksowej działalności praktycznej, wykorzystująca wyniki
badań różnych nauk, musiała również otrzymać nazwę.
Znalezienie trafnego określenia było trudne i kłopotliwe.
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W Stanach Zjednoczonych rozpowszechniła się nazwa „hu
man engineering”, której sens można w języku polskim
określić jako „inżynieria ludzka” lub „technika uprawiana
z uwzględnieniem człowieka”. Oczywiście takie określenie
nie jest ani najtrafniejsze, ani też nie jest wygodne w uży
ciu. Powstały więc określenia złożone z jednego słowa,
a wśród nich takie jak: antropotechnika, biomechanika, bio
technologia, aż wreszcie — ergonomia i ergonomika.
Słowo ergonomia pochodzi od greckiego słowa èrgon =
dzieło, praca. Rozumiemy go dzisiaj jako dyscyplinę zajmu
jącą się zasadami i metodami dostosowania pracy do czło
wieka, czyli takiej konstrukcji urządzeń technicznych
i kształtowania materialnego środowiska pracy, jakie wy
nikają z wymagań fizjologii i psychologii pracy.
W ostatnich latach słowo ergonomia staje się coraz bar
dziej popularne. Występuje ono już w słownikach technicz
nych polsko-angielskim i polsko-francuskim (bez objaśnie
nia znaczenia). Nie występuje natomiast jeszcze w dużym
i małym Słowniku Języka Polskiego, jak również w Wiel
kiej Encyklopedii Powszechnej, Małej Encyklopedii Pow
szechnej wydanej w 1959 r. oraz w Słowniku Wyrazów
Obcych. Dowodem na nowoczesność tego słowa niech bę
dzie fakt, że po raz pierwszy pojawiło się ono z definicją
znaczenia (podaną wyżej) w Małej Encyklopedii Powszech
nej PWN, której druk ukończono w czerwcu 1969 r.
Czy określenie to przyjmie się w geodezji. Trudno dać
już dzisiaj definitywną odpowiedź. Trzeba poczekać aż za
gadnieniem tym zainteresuje się więcej osób. Dopiero wy
miana poglądów i doświadczeń w tej dziedzinie pozwoli
ustalić słownictwo dotyczące tej problematyki.
Może się wydawać, że w słowie ergonomia zbyt mocno
podkreślona jest strona manualna procesu pracy. Biorąc
jednak pod uwagę pracę, na przykład oka ludzkiego, po
zornie wydaje się, że jest ono pozbawione czynnika manu
alnego. Takie zadania oka jak wrażliwość na przestrzeń,
dostrzeganie ruchu, a głównie ostrość widzenia bazują na
pracy mięśni oka. Zjawisko akomodacji (nastawność), czyli
zdolność przystosowania się oka do widzenia przedmiotów
znajdujących się w różnych odległościach, przez odpowied
nie zmiany kształtu jego soczewki, bazuje na pracy mięśni
rzęskowych. Współczesna biofizyka bada pracę tych mięśni
i działanie sił zewnętrznych na soczewkę w oparciu o zna
ne diagramy wektorów.
W geodezji, problem ten w tej formie nie był dotąd roz
ważany. Od wielu lat jednak w sposób pośredni dostrzega
no go i analizowano jego skutki. Konstruktorzy instrumen
tów geodezyjnych biorą pod uwagę wymagania fizjologii
człowieka. Ważne jest również poznanie predyspozycji psy
chofizjologicznych człowieka wykonującego określone czyn
ności pomiarowe. Wiadomo bowiem, że człowiek-obserwator, mimo wszechstronnego przygotowania formalnego i naj
wyższej, zamierzonej precyzji jest w stanie wykonać pewne
operacje z określoną dokładnością. Istnieje pewna bariera
ludzkich możliwości, podyktowana ograniczonymi możnoś
ciami reagowania człowieka na określone bodźce. Osobowość
ludzka, czyli całość względnie stałych cech psychicznych
i fizycznych danego człowieka, brana jest coraz częściej
pod uwagę w geodezyjnym procesie pomiarowym. Istnieje

szereg sposobów badania osobowości, głównie metodami
testowymi. Z punktu widzenia geodezji i jej potrzeb, dla
nas geodetów nie są istotne charakterystyki osobowości
podane w terminologii psychologicznej. Nas głównie intere
suje postawa danego osobnika w konkretnej czynności
i uzyskany przez niego rezultat. Mało — dążymy do tego,
by rezultat ten był podany w jednostkach liczbowych, ce
lem porównania badanych osobników. Badając określony
zbiór losowo dobranych osób zmierzamy do wyłonienia ob
serwatorów typowych oraz grupy osobników lepszych od
przeciętnych i wreszcie obserwatorów słabych. Ideałem by
łoby, gdyby klasyfikację można było wykonać w oparciu
o wyniki dotyczące populacji, a nie tylko próby złożonej
z losowo dobranych osób. Klasyfikacja osoby do odpowied
niej grupy odbywa się na podstawie działań i postaw wy
padkowych, o których decyduje jakiś czynnik ogólny, od
znaczający się względnie dużą stałością. Czynniki specy
ficzne, odmienne dla każdej czynności, są zbyt mało miaro
dajne, by mogły stanowić podstawę do klasyfikacji osobni
ków. Liczne badania wykazały, że trudno jest mówić o bez
względnej stałości cech osobowych. Nawet w ramach jed
nego osobnika można stwierdzić różnice nazywane różni
cami wewnątrzosobniczymi.
Celem badania większej ilości osobników jest uchwyce
nie różnic międzyosobniczych. Osiąga się to zazwyczaj przez
badanie reakcji człowieka na pewną liczbę standardowych
i skalowanych sytuacji. W geodezji znajduje to zastosowa
nie w badaniu pewnych form zdolności szczególnych, na
przykład reakcji obserwatora na zjawisko koincydencji lub
bisekcji, zdolności rozdzielczej oka, zdolności stereoskopo
wego widzenia (szczególnie ważne przy pracach fotogra
metrycznych), czy badania reakcji wzrokowo-ruchowej,
ważnej przy czynności celowania.
Może się nasuwać pytanie, czy w dobie maksymalnej
automatyzacji, zmierzającej w kierunku zastąpienia czło
wieka przez urządzenia automatyczne, naszkicowana wy
żej problematyka jest godna uwagi. Przecież w latach
1946—1947 skonstruowano tak zwane „oko elektryczne”
gdzie oko ludzkie zastąpiono fotokomórką. Innym przykła
dem zastąpienia obserwatora przez aparaturę jest pełna
automatyzacja pomiarów kąta, dzięki zastosowaniu teodo
litu kodowego FLT, wyprodukowanego przez firmę Fennel
w 1963 roku. Proces pomiarowy, obliczeniowy i prace ka
meralne są tutaj całkowicie zautomatyzowane dzięki zasto
sowaniu automatycznych przetworników, stolików kartują
cych i elektronowych maszyn liczących. Dalej wymienić
można teodolit potencjometryczny firmy ASKANIA, czy
chociażby teodolit z fotograficzną rejestracją odczytów.
Imponujące te urządzenia są jednak na obecnym etapie
techniki pojedynczymi egzemplarzami, a wprowadzenie ich
do bieżącej produkcji jest jeszcze zbyt kosztowne. Dlatego
też na pełne zastąpienie człowieka przez automaty w geode
zyjnym procesie pomiarowym nie można jeszcze liczyć,
przeciwnie — długo jeszcze człowiek-obserwator będzie de
cydował o pomiarze i swoimi wrodzonymi cechami kształ
tował jego wyniki. Celowe więc wydaje się poznanie oso
bowości człowieka i wykorzystanie informacji o nim przy
analizie procesu pomiarowego.
Zasygnalizowane na początku niniejszego opracowania
dwa aspekty udziału człowieka w świecie techniki, można
przetransponować na język geodezyjny, ujmując je nastę
pująco:
1. Rola obserwatora w geodezyjnym procesie pomiaro
wym.
2. Uwzględnienie cech osobowych obserwatora w kon
strukcji instrumentów geodezyjnych.
Ad 1. Podstawą każdego procesu pomiarowego są dwie
czynności: celowanie i odczyt. Czynności te, mimo najwięk
szej staranności obserwatora i użycia najdoskonalszych na
rzędzi pomiarowych, zawsze będą obarczone pewnymi błę
dami. Znaczną rolę w kształtowaniu wielkości tych błędów
odgrywa sam obserwator, a ściślej jego narządy biorące
bezpośredni udział w tym procesie, głównie oko. Technicz
na cywilizacja, stworzona przez umysł ludzki, wyspecjali
zowała zmysł wzroku człowieka do pewnych określonych
zadań. Człowiek współczesny z większą lub mniejszą wra
żliwością reaguje na symetrię części określonych figur geo
metrycznych, na kierunek poziomy lub pionowy, czy też
bez posługiwania się wzorcem jest w stanie w pewnym
przybliżeniu określić długość dowolnego odcinka.
Podstawową cechą oka jest niewątpliwie ostrość wzroko
wa, czyli zdolność rozróżnienia przez oko dwóch bliskich

punktów w przestrzeni jako punktów oddzielnych. Kąt,
którego ramiona przechodzą przez te dwa obserwowane
punkty, a wierzchołek leży w środku optycznym soczewki
oka, nazywamy granicą rozdzielczości punktowej, która jest
różna dla każdego oka. Waha się ona od 10" do 600''. Jako
wartość przeciętną rozdzielczości punktowej oka przyjmu
je się 60". Ze zdolnością rozdzielczą punktową związana
jest bezpośrednio wrażliwość oka na zjawisko koincydencji
i bisekcji. Badania wykazały, że oko ludzkie jest w stanie
rozróżnić dwa odcinki nie będące dokładnie w koincydencji
już od 5" wzwyż. Wrażliwość oka ludzkiego na bisekcję
jest tego samego rzędu, co na koincydencję, a w pewnych
przypadkach nawet większa.
Błąd celowania

Celowanie polega na pokryciu dwóch elementów, to jest
celu i celownika. W pomiarach geodezyjnych cel jest naj
częściej stały. Celowanie polega wtedy na doprowadzeniu
do pokrycia z celem ruchomego celownika. W pomiarach
astronomicznych stały jest celownik, a cel, na przykład ru
chome ciało niebieskie, przesuwa się w polu widzenia sy
stemu celowniczego Runety). Podczas wyznaczania azymutu
przy użyciu giroskopu ruchome są obydwa elementy. Ce
lownik prowadzi się razem z ruchomym celem, aż do usta
lenia się jego położenia w momencie dojścia do punktu
zwrotu.

Celowanie — jako zdarzenie psychologiczne — jest wyni
kiem współdziałania oka i ręki. Ręka powoduje przesunię
cie jednego elementu względem drugiego, najczęściej celow
nika względem celu, oko śledzi ten ruch i w momencie ich
pokrycia Rub zajęcia symetrycznego położenia w bisektorze), poprzez system nerwowy daje ręce „rozkaz” do przer
wania ruchu. Zjawisko to jednak nie zachodzi błyskawicz
nie. Czas pomiędzy rozkazem a jego wykonaniem nazywa
ny jest czasem reakcji psychicznej. Podczas tego czasu ce
lownik jeszcze się poruszył, powodując pewien błąd p,
który według H. Brunnera wyraża się wzorem:
P = i∙Bmin

(1)

gdzie:
— błąd pokrycia celu i celownika spowodowa
ny bezwładnością ręki,
t
— czas reakcji człowieka na wrażenia zmy
słowe,
Bmin — najmniejszy ruch dostrzegalny przez oko.

P

Powyższa analiza czynności celowania dotyczy typowych
pomiarów gebdezyjnych (kąta lub długości), gdzie „włącza
nie” i „wyłączanie” ruchu odbywa się ręką, a rejestracji
tych momentów dokonuje oko.
Również inne organy człowieka mogą być włączone do
procesu celowania (na przykład słuch) podczas celowania
wspomnianym wyżej okiem elektrycznym. Wykorzystuje się
wówczas zasadę minimum, to znaczy najmniejszy szum za
rejestrowany w słuchawkach wyznacza moment prawidło
wego wycelowania instrumentu.
Z tego krótkiego przeglądu sposobów celowania wynika,
że nie systemy pomiarowe mierzą, ale narządy zmysłu czło
wieka, który gra główną rolę w procesie pomiarowym.
Przyrządy pomiarowe — nawet najdoskonalsze — tylko po
średnio wpływają na wynik pomiaru, którego dokładność
w głównej mierze zależy od obserwatora.
W dotychczasowej praktyce geodezyjnej przyjmuje się,
że celowanie realizowane przy użyciu systemu optycznego
(na przykład lunety) obarczone jest błędem wyrażającym
się wzorem:
ω

gdzie:

mc — błąd celowania,
ω — zdolność rozdzielcza punktowa oka,
V — powiększenie lunety.

Przyjmując za optymalną wartość zdolność rozdzielczą prze
ciętnego obserwatora ω = 60" wzór (2) przybierze postać:
60"
m'=-y
(ɜ)
W literaturze geodezyjnej można spotkać pewne odmiany
powyższego wzoru, podane przez różnych autorów. Zesta
wienie wzorów na błąd celowania ilustruje tablica 1.
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Siedząc tablicę 1 łatwo zauważyć, że większość wzorów
bazuje na wzorze (2), przy czym różny jest tylko licznik
wyrażający zdolność rozdzielczą oka obserwatora. Poszcze
gólne wzory można więc uważać za szczególne przypadki
Tablica 1. Wartości błędów celowania określone przez różnych autorów

THEOOIO
y = 3i

THEO 030
F = 25

Lp.

Autor

1

Wzór przybliżony przyj
mowany w praktyce

60”
mc= —

1,93"

2,40"

2

Stampfer (1836)

10"
mc = _

0,32"

0,40"

3

Noetzli (1915)

3,5"
-c = —

0,62"

0,70"

4

Lewczuk

20”
mc = —√V

0,64"

0,80"

5

Kuzniecow (1969)

18"
mc = —

0,58"

0,72"

wzoru (2), których wartość liczbową ω uzyskano każdora
zowo w pewnych warunkach zewnętrznych przez obserwa
tora posiadającego określoną zdolność rozdzielczą oka. Po
gląd niniejszy potwierdzają wyniki pomiarów doświadczal
nych, prowadzonych przez autora tej pracy. Grupa obser
watorów, złożona z 55 osób, wykonała pomiar kąta 20-krotnie. Na podstawie wyników pomiaru obliczono błąd celo
wania. Uzyskane błędy celowania znacznie różniły się mię
dzy sobą. Jest to wpływ wspomnianych wyżej różnic międzyosobniczych.
W konkluzji można stwierdzić, że na błąd celowania,
spośród czynników osobowych dominujący wpływ mają:
— zdolność rozdzielcza oka,
— predyspozycje indywidualne, głównie tendencja do wy
konywania pewnych czynności z określoną dokładnością,
— współdziałanie poprzez system nerwowy organów
oko-ręka.
Błąd odczytu

Na wielkość błędu odczytu wpływają głównie następują
ce czynniki:
— rodzaj i dokładność urządzenia odczytowego,
— wrażliwość obserwatora na zjawisko koincydencji i bisekcji,
— dokładność szacowania,
— czas ekspozycji systemu odczytowego.
Spośród najczęściej spotykanych urządzeń odczytowych
teodolitów wymienić należy mikroskop skalowy. Decydują
cym czynnikiem kształtującym wielkość błędu odczytu
w tym systemie jest błąd szacowania części interwału skali.
Inne systemy odczytowe, jak na przykład mikrometr op
tyczny z pojedynczą płytką płaskorównoległą, lub mikro
metr optyczny z dwoma klinami, bazują na zasadzie wraż
liwości oka ludzkiego na zjawisko koincydencji i bisekcji.
We wszystkich podanych wyżej systemach odczytowych
należy pamiętać o starannym usunięciu błędów paralaksy
i runu.
Błąd odczytu zależy również w dużej mierze od kształtu
urządzenia odczytowego. Badania przeprowadzone przez
R. B. Sleighta i S. Μ. Faverge wykazały ścisłą zależność
pomiędzy kształtem systemu odczytowego a błędem odczy
tu. Szczegółowe wyniki tych badań zestawiono w tablicy 2.
Okazuje się, że najmniej błędów popełnia obserwator
podczas odczytywania skal okienkowych, oglądając w mo
mencie odczytywania tylko potrzebny fragment skali. In
formację tę wykorzystano przy konstrukcji systemów od
czytowych instrumentów geodezyjnych, zwłaszcza teodoli
tów. W zakresie skal liniowych dokładniejsza jest skala
pozioma. Fakt ten potwierdziły również wyniki badań prze
prowadzonych przez autora niniejszej pracy.
H. i Z. Karkowscy wykazali, że istnieje związek pomię
dzy błędem odczytu a czasem ekspozycji urządzenia odczy
towego. Dla czasu ekspozycji te = 0,5 sekundy, prawdopo
dobieństwo wystąpienia błędnego odczytu Pb waha się od
5 do 80%. Maleje ono przy czasie te — 3 sekundy, docho
dząc do zera przy te = 5 sekund. Wyniki tych badań mogą
mieć również pewne znaczenie w pomiarach geodezyjnych.
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Tablica 2. Dokładność odczytywania podziałki zależnie od kształtu systemu odczytowego
Lp.

1
2
3
4
5

Kształt systemu odczytowego
Skala liniowa — pionowa
Skala liniowa — pozioma
Tarcza półokrągła
Tarcza okrągła
Skala okienkowa

Procent błędów przy
odczytywaniu
35,5
27,5
16,6
10,9
0,5

Przy pewnych rodzajach pomiaru, na przykład w tachimetrii, obserwator ma tendencję do skracania czasu obserwa
cji. Dochodząc do ekstremalnych wartości te obserwator
naraża wynik swoich pomiarów na częste wystąpienie błęd
nego odczytu.
Nasuwa się pytanie, czy pomiędzy błędami celowania
i odczytu, uzyskanymi przez różnych obserwatorów, można
zauważyć pewną współzależność? Obliczony współczynnik
korelacji całkowitej
τxy dla cech x = mc, y = τn0
wyrażających błąd celowania i błąd odczytu, pozwolił usta
lić odpowiedź twierdzącą. Pomiędzy błędem celowania i błę
dem odczytu stwierdzono zależność wyrażającą się współ
czynnikiem korelacji rxy = 0,62. Wartość współczynnika rxy
wskazuje na dość mocną zależność wspomnianych cech.
Oznacza to, że obserwator uzyskujący mały błąd celowania
legitymuje się również małym błędem odczytu. Świadczy to
o dominującym wpływie czynnika osobowego na rozważane
wyżej czynności pomiarowe.
Ad 2. Konstruktorzy instrumentów geodezyjnych biorą
pod uwagę przyczyny mające swoje podłoże w cechach oso
bowych obserwatora. Prześledźmy kilka przykładów:
a. Dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu układu optycznego
lunety dalmierzy dwuobrazowych, dwa obrazy łaty odwzo
rowane są jeden nad drugim i rozdzielone krawędzią opty
czną. Obraz podziału łaty obserwowany jest przez lunetę
wprost (z pominięciem klinów dalmierczych), zaś obraz noniusza odchylony jest przez kliny. Przy tego rodzaju roz
wiązaniach konstrukcyjnych ważne jest uzyskanie wyraźnej
krawędzi rozdzielającej obydwa obrazy optymalnych wa
runków obserwacji w płaszczyźnie źfenicy wyjściowej.
Stwierdzono, że wielkość błędu osobowego w dalmierzach
dwuobrazowych w poważnym stopniu zależy od kształtu
źrenicy wyjściowej. Wiąże się to z koniecznością elimino
wania błędów wynikających z asymetrycznej budowy oka
obserwatora oraz różnych osobniczych własności substancji
wypełniającej oko ludzkie. Złożona ta substancja powoduje
występowanie w tym samym oku różnych współczynników
załamania. Promienie świetlne, -wpadające do oka i two
rzące obraz w różnych punktach jego powierzchni, załamu
ją się pod różnymi kątami. Daje to w efekcie pozorne po
chylenie ramion kąta paralaktycznego, a tym samym
błędne określenie mierzonej odległości. Powyższe rozważa
nia sugerują takie rozwiązanie układu optycznego dalmie
rza, aby oba obrazy zostały odrzutowane na siatkówkę oka
możliwie przez te same części optyczne oka.
b. W niektórych typach instrumentów, zwłaszcza produk
cji węgierskiej (MOM — Budapest) zastosowano współosio
wą konstrukcję śrub zaciskowych i naprowadzających. To
pozornie drobne usprawnienie ma kolosalne znaczenie pod
czas obsługi instrumentu. Obserwator, widząc cel w okula
rze lunety, jest w stanie niemal w tym samym momencie
uruchomić alidadę (lub lunetę) i sprowadzić siatkę kre
sek płytki ogniskowej do pokrycia z celem. Rozwiązanie to
eliminuje odruchowe „szukanie” śruby naprowadzającej (le
niwki), która to czynność rozprasza uwagę obserwatora
oraz może spowodować poruszenie instrumentu.
c. Kształt tarcz celowniczych, zagadnienie doboru kolorów
i problem kontrastu barw wynikają również z wymagań
fizjologii. Są one brane pod uwagę przy projektowaniu
i konstrukcji urządzeń odczytowych, sygnałów, łat i róż
nego rodzaju sprzętu pomiarowego, stosowanego w geo
dezji.
*
Uzupełniając — podany we wstępie — krótki rys histo
ryczny tej młodej, ale rokującej dużą przyszłość nauki —
jaką jest ergonomia — należy dodać, że w 1957 roku pow
stało Międzynarodowe Towarzystwo Ergonomiczne. W Pol
sce utworzono w 1964 roku przy CRZZ i NOT sekcję ergo
nomii, przekształconą w 1967 roku w Polski Komitet Ergo
nomii i Ochrony Pracy NOT. Dąży się do utworzenia zespo
łów ergonomicznych w całym przemyśle.
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Niezawodność sieci poligonowych Wielowgzlowych
Wyjątkowo intensywny rozwój gospodarczy, urbanizacja
i uprzemysłowienie naszego kraju, powodują duże zapotrze
bowanie na roboty geodezyjne i mapy. Pomimo tego, że po
trzeby w zakresie map w znacznym stopniu zaspokajane są
metodami fotogrametrycznymi, wymagającymi stosunkowo
nielicznej szczegółowej osnowy geodezyjnej, na znacznych
terenach zakładane są stosunkowo duże i liczne sieci poligonizacji technicznej dla opracowania map metodą bezpo
średnią i dla innych celów.
W ostatnich latach zakładane były jednolite sieci poligonizacji technicznej na terenie kilku powiatów lub na zna
cznej części powierzchni powiatu, a wiele było przypadków
zakładania sieci poligonizacji technicznej na powierzchni
większej niż 5000 ha.
Dość często na większych terenach zakładano także sieci
niwelacji technicznej, w szczególności dla potrzeb wodno-melioracyjnych. Okoliczności te sprzyjały rozwojowi orga
nizacji robót, nowych metod pomiaru i obliczeń. Między in
nymi korzystaymi zmianami, rozpowszechnił się sposób wy
równania sieci osnowy szczegółowej wielowęzłowej metodą
kolejnych przybliżeń, do czego w pewnym stopniu przy
czynił się także autor niniejszego artykułu.
Metoda kolejnych przybliżeń zyskała wielu zwolenników,
ponieważ posiada poważne zalety, a mianowicie:
a) jest łatwa,
b) obliczenia mogą być prowadzone odręcznie lub zwy
kłym suwakiem (bez użycia arytmbmetru),
c) wyrównanie punktów węzłowych sieci poligonowej wy
konuje się w 3 grupach oddzielnie, a mianowicie: azymu
tów, odciętych (x) i rzędnych (y), lecz w ramach każdej
grupy — jednocześnie, co zapewnia wzajemne uzgodnienie
wyznaczanych wielkości,
d) w ramach wymienionych grup wyrównanie oparte jest
na metodzie najmniejszych kwadratów, właściwej wyrów
naniom ścisłym, powszechnie uznanej za.dającą najlepsze
wyniki.
Entuzjaści metody kolejnych przybliżeń często projektu
ją i przewidują wyrównanie układów o 10, 15, a nawet 20
punktach węzłowych.
Wyrównanie takich sieci, nawet bez arytmometru, nie
nasuwa większych trudności, a w przypadku zastosowania
maszyny elektronowej ilości punktów węzłowych, wyrów
nywanych jednocześnie, jest praktycznie nieograniczona.
Należy się jednak zastanowić bliżej nad właściwościami
sieci o licznych punktach węzłowych.
Dla oceny dokładności pomiaru, najczęściej stosowany
jest średni błąd. Sposób ten ma duże zasadnicze zalety:
— po pierwsze średni błąd jest stosunkowo łatwy do
obliczenia oraz
— po drugie — dzięki oparciu rachunku wyrównania
o rachunek prawdopodobieństwa w łatwy sposób można
ustalić prawdopodobieństwo występowania wyników po
miaru z błędem równym wielokrotności błędu średniego,
a także z błędem o dowolnej wielkości. Do tego celu opra
cowane są tablice pomocnicze. I tak na przykład prawdo
podobieństwo pomiaru pewnej wielkości z błędem nie więk
szym niż jej średni błąd wynosi 0,683, a prawdopodobień
stwo pomiaru z błędem nie większym niż podwójna war
tość błędu średniego — 0,955. Wielkość prawdopodobień
stwa tak rozumiana zwana jest także niezawodnością.
Niezawodność pomiarów, na przykład 0,95, należy rozu
mieć w ten sposób, że według prawdopodobieństwa 95%
obserwacji będzie odpowiadać określonym wymaganiom,
a 5% je przekroczy.
Niezawodność określona jednością stanowi pewność, że
określony wynik będzie osiągnięty.
Z kolei, znając niezawodność dokonania pomiaru poje
dynczego elementu obserwacji, można określić prawdopo
dobieństwo zrealizowania określonego układu wspomnia
nych elementów. Takim układem może być ciąg poligono
wy lub niwelacyjny, układ dwu- lub wielowęzłowy sieci
niwelacyjnej lub poligonowej. Dla ustalenia niezawodności
układu zespołu elementów musimy znać strukturę układu,
niezawodność pomiaru poszczególnych elementów oraz licz
bę elementów w zespole.

Główną cechą układów geodezyjnych jest takie połącze
nie elementów, które powoduje, że układ jest w tak zwa
nym stanie „czynnym”, czyli spełnia określone wymagania,
gdy wszystkie elementy są właściwe, czynne. W przypadku,
gdy choć jeden element jest „uszkodzony” i nie spełnia
określonych wymagań, układ jest także „uszkodzony” —
nieprawidłowy. Struktura takiego układu jest o tak zwa
nym „połączeniu szeregowym”.
Niezawodność układu o połączeniu szeregowym, według
teorii prawdopodobieństwa, wyraża się iloczynem nieza
wodności poszczególnych elementów:
lVu = nβl∙ne,∙ne,∙∙∙
gdzie:
Nu — niezawodność układu,
n, — niezawodność i-tego elementu.

W przypadku, gdy niezawodność elementów jest jedna
kowa, niezawodność układu można wyrazić wzorem:
Nu = ni
gdzie X oznacza liczbę elementów.
Rozpatrzmy niezawodność dokonania pomiarów trzech
ciągów poligonowych, a mianowicie:
I — o długości 2,5 km, 12 bokach, 14 kątach, 26 elemen
tach,
II — o długości 3,5 km, 17 bokach, 19 kątach, 36 elemen
tach,
III — o długości 5,0 km, 24 bokach, 26 kątach, 50 elemen
tach.
Dla uproszczenia zakładamy, że niezawodność pomiaru
kąta i niezawodność pomiaru boku jest jednakowa. Ponie
waż pomiaru boków dokonuje się dwukrotnie, a pomiaru
kątów także dwukrotnie (przy dwóch położeniach lunety),
więc niezawodność poszczególnych elementów jest duża.
Ścisłość rozumowania w dużym stopniu zależy od pra
widłowego ustalenia niezawodności pojedynczego elementu.
W dziedzinie geodezji nie ma jeszcze zasad jej ustalenia,
więc przyjęta wartość może budzić wątpliwości i jest dy
skusyjna. Ż tego powodu w pierwszym rzędzie zwrócimy
uwagę na ocenę względną niezawodności układu, a mniej
szą wagę przywiążemy do liczb bezwzględnych, to jest na
niezawodność układu w zależności od niezawodności po
jedynczego elementu. Zakładamy, że 1 element na 200 jest
pomierzony z dokładnością za małą, czyli nie spełnia żąda
nych warunków. Niezawodność elementu będzie więc —
0,995. Z uwagi na różną liczbę elementów w poszczególnych
ciągach otrzymamy następującą niezawodność:

— ciąg I Nu1 = 0,995sβ = 0,878
— ciąg II Nu2 = 0,995sδ = 0,839
— ciąg III Nu3 - 0,9955° = 0,778
Należy stwierdzić, że niezawodność pomiaru ciągu znacznie
maleje ze wzrostem jego długości. Według prawdopodobień
stwa, nie będzie spełniać wymaganych dokładności: 12,2%
ciągów o długości 2,5 km, 16,5% ciągów o długości 3,5 km,
a ciągów o długości 5,0 km już w 22,2% nie spełni wyma
gań dokładnościowych.
Rozpatrzmy teraz sieci poligonowe.
I o 3 punktach węzłowych i 100 elementach,
II o 5 punktach węzłowych i 200 elementach,
III o 10 punktach węzłowych i 400 elementach,
IV o 15 punktach węzłowych i 500 elementach.

*

Niezawodność poszczególnych elementów przyjmujemy jak
poprzednio, to jest, że 1 element na 200 nie spełnia wa
runków dokładnościowych, czyli niezawodność elementu
wynosi 0,995.
Niezawodność poszczególnych sieci będzie:
I sieć — Nsl = 0,99510° = 0,605
II sieć — Ns2 = 0,995«» = 0,366
III sieć — Ns3 = 0,9954°0 = 0,134
IV sieć — N54 = 0,99550° = 0,096
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Niezawodność realizacji prawidłowej sieci w tym przypad
ku jeszcze gwałtownie zmalała.
Według obliczonego prawdopodobieństwa nie spełni wy
magań: 39,5% — sieci o 3 punktach węzłowych, 63,4% —
o 5 punktach węzłowych, 86,6% — o 10 punktach węzło
wych i 90,4% — o 15 punktach węzłowych. Jeżeli zważy
my, że założona niezawodność pomiaru jednego elementu
(obserwacji) jest bardzo prawdopodobna (jedna obserwacja
na 200 nie spełnia wymagań), to ustalone powyżej nieza
wodności sieci należy przyjąć za prawdopodobne.
Odpowiedzmy jeszcze na pytanie, czego należy spodzie
wać się w przypadku pomiaru sieci poligonowej o małej
niezawodności. W konsekwencji małej niezawodności pew
nej pracy należy się spodziewać, że określony procent ob
serwacji nie będzie odpowiadać stawianym wymaganiom.
Przekroczenia te mogą być znane lub nie ujawnione.
W przypadku pierwszym wykonawca dokonuje pomiarów
poprawkowych kosztem straty czasu i zmniejszenia zarob
ków. Niestety nie wszystkie mankamenty są wykrywane
w czasie pomiaru lub obliczeń, część ich pozostaje w danym
opracowaniu i dopiero w późniejszym czasie są wykrywane
i usuwane, a przez pewien okres błędne lub mało dokładne
opracowania (mapa lub osnowa) są w użyciu.
Niezawodność 0,60 wykonania pracy jest już bardzo ma
ła i takich prac nie należy opracowywać, a więc także sieci
poligonowych o większej liczbie punktów węzłowych niż 3
nie należy projektować. Wniosek ten odnosi się także i do
sieci niwelacyjnych. Wprawdzie w sieci niwelacyjnej mie
rzymy tylko różnice wysokości, lecz z uwagi na stosunko
wo krótkie celowe liczba obserwacji w sieciach będzie
w przybliżeniu taka sama jak w sieciach poligonowych
o podobnym układzie.
Na drodze powyższego rozumowania, opartego na zasa
dach i twierdzeniach teorii prawdopodobieństwa, ustalono
stopień niezawodności zakładania wielowęzłowych sieci po
ligonowych, wyrównanych metodą kolejnych przybliżeń lub
inną o tych samych właściwościach. Wyniki rozumowania
nie zachęcają do stosowania takich sieci.
Drugim zagadnieniem, nad którym należy się zastanowić,
i które jest niepośledniego znaczenia, jest łatwość wykry
wania i lokalizacji błędów nieznacznie przekraczających
dopuszczalne wielkości, niekiedy kilkumetrowych. Należy
się liczyć z tym, że w sieciach dużych błędy takie mogą
występować. Należy też przypuszczać, że błędy takie w jed
nej lub kilku obserwacjach sieci wielowęzłowych, o dużej
ilości obserwacji, mogą spowodować poważne trudności.
Przypuszczenie to ma swe źródło głównie w tym, że wy
równanie metodą kolejnych przybliżeń jest oparte na me
todzie sumy najmniejszych kwadratów i w ramach każdej
grupy wyrównania (kątów, współrzędnych x i współrzęd
nych y) jest jednoczesne. Te właściwości są niewątpliwie
zaletami tej metody wyrównania, w szczególności, gdy ma
my stuprocentową pewność, że błędów większych w wy
równywanych sieciach nie ma. W przeciwnym przypadku,
a musimy się liczyć z tym, że w sieciach dużych mogą one
wystąpić, zalety te mogą się stać wadami. Te duże błędy
Tablica 1. OIchvlki liniowe ciągów poligonowych w kierunku osi odciętych
Odchyłki

Nr
ciągu

dopuszczalne
według
Instrukcji B-III

wprowadzone

z I wyrównania

z II wyrównania

+ 0,09
+ 0,05
-0,03
-0,23
0,00
-0,03
+0,52
+ 0,11
+ 0,05
+ 0,07
-0,17
+ 0,47
+ 0,52

+0,10
-0,31
-0,14
-0,00
+ 0,74
-0,10
-0,12
+ 0,12
-0,23
+0,64
+ 1,24

+ 0,16
-0,74

-0,24
-1,13

0,22

0,36

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0,60
0,75
0,60
0,75
0,75
0,60
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

14
15

0,75
0,75

4-0,55
4-0,40
+ 0,10
+ 0,50
+0,60
+0,65
-0,50
-0,40
-0,60
+0,40
+ 0,50
-0,45
-0,70
-2,20
+ 0,50
+ 0,60

0,74

0,51

średnia

+ 0,34

-o,oɪ

Uwaga: odchyłki dopuszczalne liniowe ciągów w kierunku osi odciętych, obliczone
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dla 70% obserwacji.

z

mogą być rozprowadzone na dużą ilość obserwacji i nie
zostaną ujawnione. Poruszony problem rozpatrzymy i scha
rakteryzujemy na konkretnych sieciach poligonowych.
Do analizy, której celem jest ustalenie rozkładu błędów,
ocena dokładności poszczególnych ciągów i zbadanie wpły
wu na sieć błędów grubych, konieczna jest sieć poligono
wa o prawidłowym układzie ciągów, znanej dokładności
pomiaru boków i pomiaru kątów, i o bezbłędnych współ
rzędnych punktów nawiązania. Znalezienie takiej sieci by
łoby bardzo trudne. W związku z tym założono „teoretycz
ną” (sfingowaną) sieć odpowiadającą, chociaż może w przy
bliżeniu, wymienionym warunkom, sieć opartą o 6 punktów
nawiązania o znanych i bezbłędnych współrzędnych i two
rzącą 7 punktów węzłowych równomiernie rozłożonych
(rys. 1).

Dla wymienionych 13 punktów, połączonych 15 ciągami,
przyjęto współrzędne i wyliczono z nich „teoretyczne” przy
rosty. Te przyrosty teoretyczne obarczono błędami odpo
wiadającymi dokładności pomiaru IV klasy poligonizacji.
Błędy te starano się tak dobrać, aby odpowiadały błędom
przypadkowym. Z tak ustalonych przyrostów obliczono
współrzędne punktów węzłowych metodą kolejnych przy
bliżeń.
Odchyłki liniowe poszczególnych ciągów dobrano tak, że
żadna z nich nie przekroczyła wartości przewidzianych In
strukcją B-III dla 70% obserwacji (kilka jest bliskich tym
wartościom). Spośród odchyłek wzdłuż osi x — jedna,
a wzdłuż osi y — trzy przekraczają wartości przewidziane
dla 70% obserwacji; nie przekraczają one jednak odchyłek
przewidzianych dla 30% obserwacji.
Po wyrównaniu tak ustalonej sieci poligonowej (wyrów
nanie ¿e), wprowadzono do ciągu nr 13 błąd liniowy, rów
ny 2,60 m, wszystkie inne wartości przyjęto takie same jak
w sieci I.
W drugiej sieci jedna wprowadzona odchyłka liniowa
ciągu przekraczała dopuszczalną, przewidzianą dla 30%
w około 25 procentach. Wzdłuż osi X jedna odchyłka prze
kraczała wielkość przewidzianą dla 70% obserwacji, a jed
na — wielkość przewidzianą dla 30%. Wzdłuż osi y cztery
odchyłki przekroczyły wartości przewidziane dla 70% ob
serwacji. Sieć tak ustaloną wyrównano. Jest to drugie wy
równanie.
Wyniki z pierwszego i drugiego wyrównania zestawiono
w 4 tablicach.
Z zestawień zawartych w 4 tablicach nasuwają się na
stępujące stwierdzenia:

W wyniku I wyrównania:
— wszystkie odchyłki liniowe ciągów nie przekraczają
wartości przewidzianych dla 70% obserwacji.
Spośród odchyłek wzdłuż osi X żadna, a wzdłuż osi Y —
jedna nieznacznie przekracza wielkość ustaloną dla 70%
obserwacji.

W wyniku II wyrównania:
— dwie odchyłki liniowe ciągów przekraczają wielkości
ustalone dla 70% obserwacji, żadna jednak nie przekracza
odchyłki ustalonej dla 30% obserwacji.

T-*bl∣ca 2. Odchyłki liniowe ciągów w kierunku osi rzędnych

Odchyiki
Nrciągu

dopuszczalne
według
Instrukcji B-III

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0,60
0,75
0,60
0,75
0,75
0,60
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

14
15

0,75
0,75

Średnia

wprowadzone

z I wyrównania

z II wyrównania

-0,30
-0,70
+ 0,50
-0.70
+ 0,60
-0,50
-0,50
+0,80
+ 0,40
+0.60
-0.50
+ 0,30
+0,40
+ 1,45
+0,90
+ 0,80

-0.15
+0,41
-0,54
+ 0 75
-0,77
+0,39
+ 0,16
-0,64
-0,15
-0,51
+0,23
-0,24
+ 0,51

-0,32
+ 0,39
-0,44
+ 0,82
-0,66
+ 0,37
+ 0,01
-0,49
-0,03
-0.54
+0,32
-0,37
+ 0,01

-0,40
-0,17

-0,12
+0,10

0,59
0,66

0,40

0,33

0,74

Uwaga: odchyłki dopuszczalne liniowe ciągów w kierunku osi rzędnych obliczono
fi dop. -Adla 70% obserwacji.
√2^

z wzoru:

Tablica 3. Odchyłki liniowe zamknięcia ciągów
Odchyłki zaniknięcia — fi
Nr
ciągu

Odchyłki
wprowadzone

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

dopuszczalne
według
Instrukcji B-IlI

z I wyrównania

z II wyrównania

0,63
0,81
0,52
0,86
0,85
0,82
0,71
0,89
0,72
0,72
0,71
0,54
0,81
2,63
1,03
1,00

±0,84
±1,05
±0,84
±1.05
±1,05
±0,84
±1,05
±1,05
±1,05
±1,05
±1,05
±1,05
±1,05

±0,18
±0,42
±0,55
±0,79
±0,77
±0,39
±0,54
±0,65
±0,16
±0,51
±0,28
±0,53
±0,73

±0,47
±0,39
±0,45
±0,88
±0,67
±0,37
±0,74
±0,50
±0,13
±0,55
±0,39
±0,74
±1,24

±1,05
±1,05

±0,43
±0,76

±0,27
±1,13

0,77
0,90

±1,01

±0,51

±0,60

Średnia

zwiększone prawie w jednakowym stopniu, to jest o około
20%. Świadczy to o rozprowadzeniu wprowadzonego błędu.
Zestawienie otrzymanych wyników dwukrotnego wyrów
nania sieci poligonowej wykorzystamy jeszcze do omówie
nia jednego ważnego zagadnienia, a mianowicie dokładno
ści wyznaczenia punktów węzłowych.
W tablicy 4 zwracają uwagę stosunkowo duże średnie
błędy położenia punktów węzłowych. W związku z tym na
rzuca się pytanie, czy zastosowane wzory do obliczenia tych
błędów są słuszne. A może zawarte w Instrukcji B-III wy
magania są niewłaściwe, ponieważ — według przyjętego
założenia dla ustalenia kryteriów dokładności Poligonizacji
technicznej (Instrukcja O—I) — najsłabiej wyznaczony
punkt poligonowy IV klasy może mieć średni błąd położe
nia ± 0,50 m, a więc mniej niż obliczone punkty węzłowe.
Gdzie leży przyczyna powyższego?
Dla rozważań weźmiemy prosty przypadek, a mianowicie:
1) pojedynczy punkt węzłowy, wyznaczony pewną ilością
ciągów nawiązanych do punktów stałych o współrzędnych
bezbłędnych,
2) ciągi zbiegające się w punkcie węzłowym są prostoli
niowe i równoboczne,
3) zbiegające się ciągi w punkcie węzłowym są jedna
kowej długości.
Współrzędne takiego punktu węzłowego obliczamy jako
średnią arytmetyczną. Ponieważ ciągi są jednakowe, nie
ma potrzeby uwzględniać wag przy obliczeniu współrzęd
nych punktu węzłowego. Obliczenie średniego błędu poło
żenia punktu węzłowego, zgodnie z rachunkiem wyrówna
nia możemy wykonać w następujący sposób: obliczyć naj
pierw średni błąd położenia końcowego punktu pojedyncze
go ciągu wiszącego, a następnie średni błąd średniej aryt
metycznej, czyli współrzędnych punktu węzłowego, ze
współrzędnych wyznaczonych z poszczególnych punktów
o dokładności już znanej. Błąd położenia ostatniego punktu
w ciągu poligonowym, po wyrównaniu kątów, można okre
ślić wzorem:
mp

gdzie:

n
ms-śr.
mo-sr.
s

12

—
—
—
—

ilość boków w ciągu,
błąd pomiaru boku,
błąd pomiaru kąta,
długość boku.

W przypadku poligonizacji IV klasy błąd ten, w zależności
od długości ciągu będzie się równał:
Dla ciągów
o długości

Spośród odchyłek wzdłuż osi X — dwie, a wzdłuż osi
Y — jedna przekraczają wielkości ustalone dla 70% obser
wacji, żadna nie przekracza jednak wartości ustalonych dla
30% obserwacji. Na podstawie więc wyników wyrównania
i oceny dokładności obie sieci zupełnie słusznie będą za
kwalifikowane jako zgodne z przepisami Instrukcji B-III.
Otrzymane odchyłki nie nasuwają żadnych wątpliwości
o istnieniu większego błędu w sieci. Dzięki metodzie wy
równania błąd został rozprowadzony na wszystkie obser
wacje.
Jeszcze wyraźniej okoliczność ta jest widoczna na zesta
wieniu średnich błędów wyznaczenia położeni?! punktów
węzłowych. Wszystkie średnie błędy wyznaczenia położe
nia punktów węzłowych w wyniku II wyrównania zostały

1,0
1,6
2,0
2,5

Ilość boków
w ciągu

Średnie błędy
położenia koń
cowego punktu

5
8
10
13

km
km
km
km

± 0,45
±0,66
± 0,81
± 1,07

m
m
m
m

Średnie błędy wyznaczenia punktów węzłowych ciągami
o długości
Ilość ciągów:

3
4

1,0 km
±0,26
± 0,23

1,6 km

2,0 km

2,5 km

± 0,38
± 0,33

±0,47
±0,42

±0,62
±0,53

Powyższe zestawienie potwierdza otrzymane dokładności
z wyrównania sieci. Sieć ta charakteryzuje się punktami
węzłowymi wyznaczonymi — każdy za pomocą 3 ciągów

Tablica 4. Zestawienie współrzędnych punktów w ęzlowych pierwotnych z i i H wyrównania oraz ich średnich błędów i średnich błędów wyznaczenia położenia punktów węzłowych
S

"a
Pierwotne

1
2
3
4
5
6
7

5300,00
5000,00
3000,00
1800,00
2400,00
4000,00
3600,00

Współrzędne .Y
z I wyrównania
ćredni
błąd
*I
mxχ±

z II wyrównania
áredni
x*
I błąd
mx1±

5300,64
5000,35
2999,80
1800,27
2400,60
4000,62
3600,46

5300,89
5000,39
2999,67
1800.19
2400,46
4000,65
3599,93

0,31
0,38
0,32
0,38
0,33
0,36
0,38

3

0,52
0,64
0,53
0,64
0,55
0,60
0,64

»Μ

¿
1
2
3
4
5
6
7

Pierwotne
Y

2800,00
5000,00
5600,00
4000,00
2000,00
1800,00
3600,00

Współrzędne Y
z I wyrównania
z II wyrównania
średni
średni
błąd
błąd
y.
Y.
mΛ±
I mJl±

2799,55
4999,71
5599,96
4000,05
1999,83
1799,89
3600,46

0,45
0,54
0,46
0,55
0,47
0,51
0,54

2799,38
4999,69
5600,(6
4000,12
1999,94
1799,87
3600,84

0,40
0,49
0,41
0,50
0,43
0,46
0,49

Średni błąd
położenia
punktów*
mp,±

mP.±

0,54
0,66
0,56
0,67
0.57
0,62
0,66

0,66
0,81
0,67
0,81
0,70
0,76
0,81
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o długości około 2,5 km i pomierzonych według wymagań
przewidzianych Instrukcją B-III dla ciągów o długości
2,5 km.
Z powyższych względów, w celu zachowania założonych
dokładności Instrukcja B-III (§ 5 ust. 4) przewiduje, że
„układy węzłowe o punktach węzłowych, w których zbie
gają się tylko 3 ciągi poligonowe, należy mierzyć z dokład
nością przewidzianą dla ciągów o 5Oβ∕o dłuższych niż w przy
padku ciągów między punktami nawiązania”.
W myśl tego przepisu 3 ciągi poligonowe zbiegające się
w punkcie węzłowym powinny być pomierzone ze zwięk
szoną dokładnością, a mianowicie przy m0 = 30" i U = 0,009.
W tak pomierzonym ciągu poligonowym punkt końcowy
(przed wyrównaniem) będzie obarczony średnim błędem
położenia, równym:
•

'

Długość ciągów

Ilość boków

2,0 km
2,5 km

10
13

Sredni błąd
± 0,51
± 0,63

Średni błąd wyznaczenia punktu węzłowego za pomocą
3 takich ciągów będzie równy:
— gdy długość ciągów — 0,2 km — mp = ± 0,29
— gdy długość ciągów — 2,5 km — mp = ± 0,37

Widzimy więc, że wzory i przepisy Instrukcji B-III są
słuszne, a z punktami węzłowymi należy postępować ostroż
nie.

Wnioski końcowe
1. Wyrównanie sieci poligonowej metodą kolejnych przy
bliżeń powoduje korzystne rozłożenie błędów, co jest kon
sekwencją oparcia wyrównania na metodzie najmniejszych
kwadratów.
2. Zgodnie z przypuszczeniami, z powodów podanych
w punkcie 1, większe błędy w pojedynczych obserwacjach
są rozkładane w mniejszym lub większym stopniu na ca
łą sieć. Znacznie lepiej byłoby, gdyby błędy te były loka
lizowane, a w związku z tym — byłyby łatwe do wykry
cia i usunięcia.
3. Przypuszczać należy, że im większa jest wyrównywana
sieć, tym większe błędy mogą być rozłożone na poszczegól
ne liczne obserwacje i w związku z tym pozostaną nie wy
kryte.
4. Te wnioski oraz mała niezawodność dużych układów
wielowęzłowych (omówiona w pierwszej części niniejszego
opracowania) przemawiają za ograniczeniem układów wie
lowęzłowych do 3 punktów, a najwyżej do 5 punktów wę
złowych.
5. W sieciach poligonowych najsłabiej wyznaczone są
punkty węzłowe, w których zbiegają się tylko 3 ciągi, sto
sunkowo długie.
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Prace geodezyjne przy budowie chłodni kominowych
w elektrowni Thierbach - NRD

Duży i wciąż pogłębiający się deficyt wody w gospodarce
-krajów uprzemysłowionych sprawia, że w przypadku po
jawienia się konieczności stosowania większych ilości wody
jako środka chłodzącego — jedynym dopuszczalnym roz
wiązaniem jest posłużenie się układem zamkniętym.
W obecnie budowanych elektrowniach cieplnych zapotrze
bowanie na wodę — jako nośnik ciepła
sięga ,juź
300 000 ms∕godz. Jest to więc jednoznaczne z koniecznością
przeprowadzenia przez zakład niemałych rozmiarów rzeki
o zagwarantowanym przepływie minimalnym. Z tego tez
powodu, a także w związku z trudnym na ogół do pogo
dzenia zlokalizowaniem zakładu i w sąsiedztwie źródeł su
rowca i odpowiednio zasobnego źródła wody — tak po
wszechne stało się stosowanie zamkniętych układów chło
dzenia, w których uzupełnienia wymagają jedynie pewne
nieuniknione ubytki wody. W konsekwencji rodzi to jednak
konieczność budowy odpowiednio wydajnych urządzeń
chłodniczych, które odbierałyby wodzie jej ciepło na tyle,
aby można się nią powtórnie posłużyć jako środkiem chło
dzącym. Rolę tę spełniają różnego typu chłodnie, z któ
rych chłodnie kominowe należą do najpopularniejszych
i najczęściej stosowanych rozwiązań.
Działanie tego typu urządzeń polega na odprowadzaniu
w atmosferę nadmiaru ciepła znajdującego się w wypły
wającej z urządzeń wodzie. W tym celu rozgrzana woda
doprowadzana jest do urządzeń rozdzielczych, gdzie ulega
rozdrobnieniu na krople, opadając fontannami na zraszalnik W Zraszalniku następuje dalsze rozdrobnienie, co przy
jednoczesnym stykaniu się z intensywnie przepływającym
powietrzem, wpadającym przez okna wlotowe chłodni
powoduje ochłodzenie wody. Woda tak ochłodzona zbiera
na jest w zbiorniku pod chłodnią, skąd dostawszy się do
kolektora pomp obiegowych tłoczona jest powtórnie do
układu chłodzącego (rys. 1).

192

Istnieje ścisła współzależność pomiędzy szybkością prze
pływu powietrza, stąd i wydajnością chłodni, a jej wyso
kością. Dlatego też chłodnie kominowe należą do najwyż
szych obiektów, stosowanych w budownictwie przemy
słowym.
Na terenie elektrowni Thierbach, w Niemieckiej Republi
ce Demokratycznej, podjęto budowę czterech Iiiperboloidalnych chłodni kominowych o wysokości 90 m. Boczną ich

gowej

powierzchnię tworzy cienkościenna powłoka żelbetowa
o grubości 0,40—0,12 m. Zarówno zapewnienie poprawnego
kształtu powłoki jak i ściśle zgodna z wymogami techno
logicznymi realizacja wyposażenia chłodni postawiła przed
służbą geodezyjną szereg niełatwych problemów, których
rozwiązanie przedstawiono w niniejszym artykule.

Dokładność realizacji wysokościowej jest znacznie więk
sza z uwagi na wspomnianą wyżej okoliczność grawitacyj
nego transportu wody. Różnicę wysokości dwu urządzeń po
łączonych rurociągiem grawitacyjnym, zapewniającym
swobodny przepływ wody we właściwym kierunku, wyzna
cza zależność (rys. 2):
Δ hs — {Ha — dhA~) — {Hb — dh¿) = {Ha — Hb) — {dhi — dh¿)
gdzie:
d∕⅛ — różnica wysokości, zapewniająca grawitacyjny
przepływ wody,
Ha, Hb—.wysokość punktów skrajnych rurociągu,
dhA' dhB — osiadanie obiektów AiB.
A stąd:

dhAB = ∆hs + dhAB
Zależność powyższa wykazuje wyraźnie, że skutkiem róż
nicy osiadań zmienia się różnica wysokości pomiędzy punk
tami końcowymi rurociągu i projektowa wielkość tej róż
nicy ΔΗαβ różni się o dhAB od wielkości faktycznej. Jak
wykazało doświadczenie jednej z chłodni w Thierbach, po
sadowionej w szczególnie niekorzystnych warunkach grun
towych, różnica osiadań osiągnęła wartość około 30 mm,
co — jak się wydaje — można uznać za wielkość graniczną.
Ponieważ jednocześnie odległość pomiędzy wylotem ruro
ciągu z chłodni a pompownią wynosi 30—40 m, a zmiana
spadku nie może ze względów technicznych przekroczyć
1‰, to jest 40 mm/40 m, to biorąc pod uwagę najbardziej
niekorzystny przypadek, średni błąd realizacji wysokościo
wej punktów AiB pozwala wyznaczyć zależność:
Rys. 2. Funkcjonowanie systemu grawitacyjnego

1. Prace realizacyjne przy wykonywaniu podbudowy
chłodni
Pierwszą czynnością, która otwiera długi cykl geodezyj
nej obsługi wznoszenia chłodni, jest wyznaczenie jej punk
tu centralnego 0 i osi głównych, czego dokonuje się z siat
ki realizacyjnej zakładu. Dokładność realizacji dyktuje
funkcjonalne powiązanie zakładu w jedną zamkniętą ca
łość, przy czym, z uwagi na konieczność grawitacyjnego
transportowania wody, specjalnego rozważania wymaga
kwestia dokładności realizacji wysokościowej poszczegól
nych urządzeń.
Chłodnia kominowa należy do tego typu obiektów, które
z uwagi na wielką ilość własnych elementów składowych,
wymagających ścisłego współdziałania, wyraźnie rozgrani
czają kwestię wewnętrznej i zewnętrznej dokładności rea
lizacji urządzeń.
1.1. Zewnętrzna d o k ł a d n o ś ć r e a 1 i z a c j i. Przez
dokładność zewnętrzną należy rozumieć dokładność zreali
zowania obiektu w przestrzennym układzie całego zakładu,
a więc — dokładność wyniesienia w teren trzech współ
rzędnych głównych punktów obiektu (3).

(AtBmttx +

dhAB¡nax = 30 mm oraz mA = mB = m¡¡
otrzymamy:

m¡j ≥ i 7 nun

Wielkość tę trzeba więc przyjąć za dokładność zewnętrzną
wysokościowej realizacji punktów i z taką dokładnością wy
tyczyć punkt główny chłodni, jak i pozostałe pomocnicze
urządzenia zewnętrzne jak studzienki i pompownie.
Zarówno więc sytuacyjna jak i wysokościowa dokładność
zewnętrzna nie jest zbyt wysoka i nietrudno ją uzyskać
nawet prostymi metodami tyczenia. Dodać zresztą należy,
że chodzi tu o operacje jednorazowe, gdyż dalsza realiza
cja obiektu przebiega wyłącznie w oparciu o układ we
wnętrzny, gdzie obowiązują inne wymagania dokładnościowe, określone wyżej jako dokładność wewnętrzna reali
zacji.
Realizacja sytuacyjna punktu głównego chłodni polega na
jego zgrubnym wytyczeniu, niezbędnym dla wytrasowania
robót ziemnych i wytyczeniu ostatecznym wraz ze stabili
zacją przedstawioną na rys. 3. Warto przy tym zwrócić
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Rys, 3. Stabilizacja punktu centralnego

Włączenie chłodni w układ funkcjonalny zakładu doko
nuje się za pośrednictwem elastycznych elementów, jakimi
w budownictwie przemysłowym są rurociągi. Dlatego też
dla sytuacyjnej realizacji punktu głównego chłodni i kie
runku osi za wystarczający przyjąć należy błąd średni,
rzędu ± 50 mm.
Podobne wymagania dokładnościowe stawia się urządze
niom współdziałającym jak budynek pompowni, czy układ
studzienek.
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Rys. 4. Realizacja punktu centralnego
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uwagę, że w ten sposób Zastabilizowany punkt zachowuje
swoją przydatność przez cały okres budowy, pomimo kolej
nych etapów betonowania podbudowy chłodni i elementów
wyposażenia wewnętrznego. Na stożkowym zakończeniu
konstrukcji znaku osadzone jest łożysko kulkowe i zaczep
do taśmy. Zważywszy, że z punktu centralnego wytyczeniu
podlega kilkanaście tysięcy punktów sytuacyjnych — roz
wiązanie takie godne jest popularyzacji, gdyż nie tylko
oszczędza czas pracy jednej osoby obsługującej zero taśmy,
ale jednocześnie eliminuje błąd przyłożenia.

Rys. 5. Realizacja układu wewnętrznego chłodni

W najwygodniejszym do tyczenia miejscu wyznacza się
następnie punkt przecięcia osi chłodni z siatką realizacyj
ną zakładu (1), uzyskując w ten sposób orientację obiektu
w układzie przestrzennym planu generalnego. Punkt 0 oraz
prosta 0—1 (rys. 4) stanowią oparcie dla skonstruowania
wewnętrznego lokalnego układu chłodni.
Realizacja wysokościowa punktu głównego jest w swym
przebiegu równoległa z kontrolą mechanicznego wykonaw
stwa wykopu fundamentowego, który wykonuje się do głę
bokości około 20 cm powyżej ostatecznej rzędnej wykopu.
Dopiero wówczas następuje na odpowiedniej głębokości
stabilizacja punktu osiowego i dokładne wyznaczenie jego
rzędnej. Dalsze przygotowanie wykopu dla przyjęcia chu
dego betonu odbywa się- już bowiem sposobem ręcznym
pod nieustanną kontrolą wysokościową.

dzeń chłodni kominowej, jest kierunek główny rurociągów
dopływowych. Sytuacyjna dokładność realizacji poszczegól
nych elementów obiektu nie może być mniejsza od ± 10 mm.
Wynika to z zastosowania złożonego układu dużej ilości
zróżnicowanych co do kształtu, wzajemnie zazębiających się
elementów prefabrykowanych urządzenia zraszającego.
Wewnętrzny kierunek główny chłodni (A) zrealizowany
zostaje drogą odłożenia projektem określonego kąta od
wcześniej zrealizowanego kierunku 0—1 (rys. 5). Dla zabez
pieczenia wewnętrznego układu przed zniszczeniem i umoż
liwienia łatwego jego odtworzenia, stabilizacji wymaga nie
tylko punkt A, lecz również położone na prostopadłych do
tego kierunku i na jego przedłużeniu punkty B, C i D.
Okoliczność ta decyduje o dokładności wyznaczenia punk
tów A, B, C i D, to jest o dokładności realizacji kątów
prostych między tymi kierunkami. Przesunięciu któregokol
wiek punktu o wielkość 10 mm, przy promieniu funda
mentu chłodni około 50 m, odpowiada kąt 40 ". Ponieważ
ewentualne odtworzenie zaginionego punktu 0 będzie po
legało na wyznaczeniu przecięcia kierunków A—C i B—D —
dla uzyskania dokładności ± 10 mm przy jego wznowieniu,
konieczna jest więc realizacja punktów A, B, C, D z błę
dem średnim co najmniej:
40'
z"p = √f _ 20
Z takim błędem średnim trzeba więc, po ustawieniu teodo
litu nad punktem O, zrealizować kolejne kierunki od punk
tu 1 do punktów A, B, C i D. Punkty te wymagają sta
rannej stabilizacji i takiego doboru miejsca usytuowania,
aby zapewnić im możliwie najdłuższą przydatność.
Z uwagi na to, że wytrasowanie wykopu fundamentowe
go i chwilowy brak jakichkolwiek przeszkód w widocz
ności stwarzają dogodne warunki do tyczenia, ze wszech
miar korzystne jest wytyczenie i Zastabilizowanie pozosta
łych najistotniejszych dla realizacji osi urządzeń chłodni.
Osiami tymi są:
a) oś drabiny włazowej,
b) oś studzienki odpływowej.
Punkt kierunkowy osi drabiny włazowej najkorzystniej
jest zastabilizować w odległości 100—120 m od płaszcza
chłodni, dzięki czemu możliwa będzie jej realizacja z zeCYKLee
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Rys. 7. Wpływ odkształcałności kon
strukcji deskowania na promień powłoki
betonowej
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Rys. 6a. Tarcza odczytowa

PRZYKŁAD ODCZYTU - D‘Ł5

Rys. 6b. Tarcza odczytowa

Wszelkie dalsze prace realizacyjne wykonywane są na
podstawie punktu głównego 0 i kierunku 0 — Iz zastoso
waniem innych, wewnętrznych dokładności prac.
1.2. Wewnętrzna dokładność r e a 1 i za c j i p od
budowy chłodni. Podstawowym kierunkiem, dyktu
jącym sytuacyjny układ całego wewnętrznego zespołu urzą
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22 mm

wnątrz w miarę wznoszenia powłoki. Na punkcie tym usta
wiany jest bowiem teodolit, którym systematycznie prze
nosi się położenie drabiny na coraz wyższy poziom chłodni,
w miarę Jej wznoszenia.
Dokładność wysokościowej realizacji urządzeń jest szcze
gólnie istotna, gdyż tylko prawidłowo ułożone wysokościo-
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wo wyposażenie umożliwi właściwe funkcjonowanie obiek
tu. Przewody wodorozdziału, rozprowadzające wodę nad
Zraszalnikiem, wymagają bowiem precyzyjnego ułożenia
z dwu następujących powodów:
a) ściśle poziome ułożenie warstwy płyt eternitowych
Zraszalnika umożliwia równomierne przejęcie przez nie cię
żaru spoczywających na Zraszalniku ciężkich, napełnionych
wodą przewodów (rur eternitowych) wodorozdziału,
b) poziome ułożenie przewodów wodorozdziału zapewnia
prawidłowe, równomierne rozprowadzenie wody na całej
powierzchni zraszalnika.
Jak dowodzą liczne doświadczenia z zakresu dokładności
wykonawstwa składowych elementów prefabrykowanych
wnętrza chłodni, nie można oczekiwać większej niż ± 5 mm
dokładności w zachowaniu ich projektowych wymiarów.
Sytuację tę uznać należy — z geodezyjnego punktu widze
nia — za nadzwyczaj niekorzystną, gdyż dopuszczalne to
lerancje wykonawstwa wnętrza mieszczą się w samej tyl
ko niedokładności montowania prefabrykatów. Projektem
określone dokładności realizacji wysokościowej wyposażenia
chłodni stawiają tymczasem wymagania ± 5 mm dla po
szczególnych zrealizowanych punktów, co wymagałoby od
geodezyjnej realizacji bezbłędnej pracy. Realnie rzecz biorąc — przy tak niedoskonałym wykonawstwie elementów
składowych wyposażenia — zachowanie narzuconej do
kładności przestaje być możliwe, a przed geodezyjnymi pra
cami realizacyjnymi stawia to jednocześnie warunek szcze
gólnie starannej pracy. Praca dobrze Zrektyfikowanym niWelatorem technicznym może zapewnić średni błąd wyzna
czenia rzędnej około ± 2,5 mm i taką dokładność przyjąć
należy za konieczną i wystarczającą przy wysokościowej
realizacji punktów wnętrza chłodni.
1.3. Przebieg geodezyjnej realizacji pod
budowy chłodni. Pierwszą czynnością wykonywaną
w nawiązaniu do wcześniej zrealizowanej sytuacyjno-wysokościowej osnowy wnętrza chłodni jest wysokościowa
kontrola wykonania wykopu fundamentowego, ułożenia
w nim warstwy chudego betonu, warstwy izolacyjnej
i ochronnej. Z kolei wytyczenia wymagają dylatacje płyty
fundamentowej chłodni oraz 456 marek pod fundamenty
.słupów zraszalnika. Ta wielka ilość punktów sprawia,
że nader korzystne jest podjęcie tyczenia niezwłocznie po
wstępnym związaniu betonu warstwy ochronnej, co umoż
liwia swobodne osadzanie w nim gwoździ markujących po
łożenie tyczonych punktów. Na wytyczonych punktach
ustawiane są następnie stalowe marki, których górne po
wierzchnie tworzą postumenty fundamentów prefabryko
wanych słupów rusztowania zraszalnika. Postumenty te wy
magają ustawienia na z góry określonej wysokości, co przy
prawidłowym wykonaniu marek i zachowaniu podanej wy
żej dokładności wykonania warstwy ochronnej nie nastrę
cza trudności.
Projektem narzucona dokładność ± 25 mm w wysokościo
wym ustawieniu postumentów jest w tej sytuacji zacho
wana automatycznie. Tym niemniej, wszystkie marki pod
legają wysokościowemu odbiorowi, co stwarza konieczność
Zaniwelowaniem 456 ∙ 4 = 1824 punkty.
Po zabetonowaniu płyty basenu następuje sytuacyjne wy
znaczenie słupów drewnianego rusztowania podbudowy
chłodni, którego pionowość montażu wymaga również geo
dezyjnego nadzoru.
Po ustawieniu rusztowania drewnianego, można podjąć
zasadnicze prace związane z realizacją fundamentu i ścian
basenu chłodni. Obowiązująca dokładność prac została już
określona w punkcie 1.2. i wynosi ± 10 mm dla sytuacji
i ± 2,5 mm — dla realizacji wysokościowej. Kolejność prac
jest następująca:
a) wytyczenie obrysu stopy fundamentowej,
b) wytyczenie obrysu i projektowego nachylenia ściany
basenu,
c) wytyczenie usytuowania rurociągów w ścianie basenu,
d) wytyczenie usytuowania marek dla podwieszenia pod
pór rurociągu przeciw Obmarzaniu,
e) wytyczenie osi ukośnych słupów nośnych powłoki
chłodni,
f) wytyczenie tacy basenu wraz z otworami montażowy
mi balustrad oraz instalacji odgromowej.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że różnica
wysokości pomiędzy górną ścianą basenu a punktem 0
wynosi około 2,5 m, co powoduje konieczność wprowadza
nia odpowiednich poprawek z uwagi na niepoziomość
taśmy.
Po ukończeniu robót betonowych, związanych z wykona
niem fundamentu i ścian basenu, rozpoczyna się kolejny

etap prac polegający na zrealizowaniu wieńca dolnego
chłodni i równocześnie układu słupów nośnych powłoki.
Ponieważ wieniec górny usytuowany jest 5 m powyżej
ściany basenu — dalsze prace geodezyjne wymagają już
przenoszenia punktu centralnego 0 na ten poziom.
Technologia wznoszenia powłoki Iiiperboloidalnej chłodni
w Thierbach przewidywała zastosowanie metody rusztowa
nia przestawnego o stałym rusztowaniu stalowym wewnątrz
chłodni.
W związku z tym w centrum chłodni wznoszona była
wieża transportowa, której środkowa klatka przeznaczona
była dla przenoszenia punktu 0 na żądaną wysokość. Aby
więc umożliwić geodezyjną realizację wieńca dolnego chłod
ni niezbędne było wcześniejsze ustawienie tej wieży przy
najmniej do wysokości tyczenia. Z przeniesionego na od
powiednią wysokość punktu centralnego 0 następowało ty
czenie:
a) obrysu i pierścienia wieńca dolnego przez realizację
projektowego promienia oraz wysokości,
b) zakotwień osi słupów łączących ścianę basenu z wień
cem dolnym,
c) projektowego nachylenia wieńca dolnego, stanowiące
go pierwszy cykl powłoki Iiiperboloidalnej,
d) rynny ze wspornikiem wraz z markami do podwiesze
nia podpór górnego rurociągu przeciw Obmarzaniu i układu
rurek montażowych i przelewowych.
Wykonanie dolnego wieńca chłodni polega na zabetono
waniu trzech kolejnych metrowych cykli powłoki, które
wykonywane są z opisanego wyżej stałego rusztowania
drewnianego. Prace geodezyjne związane z ich realizacją
posiadają już niemal identyczny przebieg jak przy wzno
szeniu wyższych partii powłoki Mperboloidalnej i szczegó
łowo opisane zostaną w dalszej części artykułu. Do dodat
kowych czynności, które wymagane są od służby geodezyj
nej przy realizacji każdego ze wspomnianych trzech cykli
wieńca dolnego należy jeszcze sytuacyjno-wysokościowe
wytyczenie 96 kotew, na których oparte zostanie rusztowa
nie przestawne dalszej części powłoki. Konieczne jest rów
nież zrealizowanie w każdym z cykli wspornika, który bę
dzie służył jako oparcie zraszalnika.

2. Prace geodezyjne przy wznoszeniu powłoki
Mperboloidalnej
Podstawową operacją, która w znacznym stopniu decy
duje nie tylko o dokładności i szybkości, lecz i bezpieczeń
stwie geodezyjnej obsługi wznoszenia chłodni jest przeno
szenie punktu centralnego 0 na kolejne wysokości robo
cze. W dotychczasowej praktyce wznoszenia chłodni komi
nowych do prac używano pionu mechanicznego zawieszo
nego na stalowej lince. Punkt zaczepienia w postaci ciężkie
go bębna z odpowiednią rezerwą linki i urządzeniem do
przesuwania przenoszony był stopniowo w miarę postępu
prac budowlanych.
Sposób ten stwarzał wiele niedogodności (konieczność
transportu bębna wewnątrz wieży, nieustanna zmiana dłu
gości linki, obciążenie linki parciem wiatru, częste trąca
nie pionu podczas transportu materiałów budowlanych,
trudności w precyzyjnym naprowadzeniu pionu przy więk
szych wysokościach) czyniąc z pionowania zabieg wielce
kłopotliwy i czasochłonny. Tym niemniej dwie pierwsze
chłodnie w Thierbach wzniesiono z zastosowaniem właśnie
pionowania mechanicznego. Tym łatwiej więc ocenić pozy
tywnie pierwsze w polskim budownictwie chłodni zastoso
wanie pionowania optycznego, z którego korzystano przy
wznoszeniu pozostałych dwóch obiektów w Thierbach. Do
pionowania użyto precyzyjnego Zenitalnego pionownika
optycznego Zeissa — PŻL, którego średni błąd pionowa
nia określany jest fabrycznie na ± 1 mm/100 m wysokości.
Na dokładność realizacji punktu mp składają się jednak

mp — Vmi + mi +
nie tylko błąd instrumentalny mi, lecz również błąd centro
wania τnc oraz błąd m0 odczytu z tarczy, zależny od jej
konstrukcji. Błąd centrowania został praktycznie wyelimi
nowany przez wprowadzenie centrowania automatycznego.
W tym celu wzniesiono nad punktem 0 stolik z płytą cen
trującą,. na. której ustawiany był zawsze w jednakowym
położeniu pionownik optyczny. Do sygnalizacji celów uży
wano, specjalnie w tym celu skonstruowanych, tarcz odczy
towych przedstawione na rys. 6.

Rys. 8. Schemat działania pochyłomierza

Przeniesienie punktu 0 na dowolną wysokość za pomo
cą układu pionownik-tarcza polega na dokonaniu, za po
mocą pionownika ustawionego na stoliku centrującym, od
czytu z tarczy mocowanej na wieży rusztowania stalowe
go na żądanej wysokości i na zasygnalizowaniu punktu od
powiadającego wykonanemu odczytowi. Przedstawione dwie
konstrukcje tarcz realizują dwie idee sygnalizacji. Pierw
sza tarcza Rys. 6a zaopatrzona jest w suwak, który naprowa
dza się na przekazany przez obserwatora odczyt. Na za
wiesiu suwaka zaczepiany jest następnie pion. W drugiej
wersji — konstrukcyjnej (rys. 6b) tarcza ma otworki
wywiercone w odstępach 5 mm, pozwalające na przewle
czenie sznurka pionu i sygnalizację punktu 0 na danej
wysokości.
W pierwszym przypadku istnieje możliwość zasygnalizo
wania dowolnego odczytu (kosztem wykonania odpowied
niego urządzenia suwakowego) — w przypadku drugim
(znacznie prostszym konstrukcyjnie) — z zaokrągleniem
do 5 mm czyli, że maksymalny błąd ustawienia wynosi
2,5√2=±3,5 mm. Gdyby więc przyjąć błąd instrumentalny
mt = ±1 mm, błąd centrowania mc = 0 z uwagi na cen
trowanie automatyczne, błąd odczytu i ustawienia m0 —
= ± 3,5 mm — to otrzymamy mp = ± 3,7 mm, co przy kon
kretnych żądaniach dokładnościowych oznacza, że najpro
stsza konstrukcyjnie tarcza zapewni jeszcze niezbędną do
kładność przeniesienia punktu 0.
Przeniesiony na roboczą wysokość punkt centralny 0
stanowi podstawę sytuacyjnej realizacji powłoki chłodni.
Ustawiając elementy deskowania w określonej projektem
odległości od punktu 0, a więc realizując promień rɪ, nadaje się deskowaniu projektowy kształt. Po zapełnieniu for
my betonem i po jego związaniu — wznoszona ściana po

Rys. 9. Wpływ przyrostu wysokości cykli na kształt powłoki
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włoki przyjmuje kształt deskowania. Projektowa wysokość
chłodni uzyskana zostanie po wykonaniu 86 cykli betono
wania z czego wynika, że prace geodezyjne przy jej reali
zacji są powtarzalne i w zasadzie polegają na odkładaniu
odpowiadającego danemu cyklowi promienia.
Sprawa jest jednak tylko pozornie prosta, gdyż szczegó
łowa analiza przebiegu wznoszenia pierwszej z chłodni
pozwoliła ustalić wyraźne występowanie zarówno systema
tycznych jak i przypadkowych błędów wykonawstwa. Błę
dy systematyczne powodowane są odkształcaniem się pod
trzymujących deskowanie rusztowań z uwagi na przykład
na parcie masy betonowej, tworzącej ścianę o dużym na
chyleniu (do 30%>). Empirycznie wyznaczoną wielkość tego
błędu i jej współzależność z wysokością, a więc i wiel
kością nachylenia ściany, przedstawia rys. 7. Błąd ten
jest stosunkowo duży i wymaga uwzględnienia przez wpro
wadzenie odpowiedniej poprawki ds przy realizacji projek
towego promienia.
Przypadkowe błędy wykonawstwa wywoływane są nie
zupełnie jednakowym kształtem elementów rusztowania
i deskowania, różnym ich wzajemnym ustawieniem i łącze
niem ich z niejednakową siłą w jedną całość. W sporadycz
nych wypadkach liczyć się należy z błędem przypadkowym,
rzędu ± 30 mm. Okoliczność ta posiada doniosły wpływ na
płynność wznoszenia powłoki chłodni. Jeśli bowiem przy
padkowy błąd wykonawstwa, uchwycony w punkcie A cy
klu n wyniesie „b”, to dla zapewnienia większej płynności
kształtu powłoki wielkość tę należy podzielić na dwa lub
więcej cykli tak, by nie wywołało to załamania kształtu
większego niż 10 mm.
Tak więc realizowany promień cyklu n tworzą nastę
pujące czynniki:
r„ = rnproj ± ⅛ i a dp
gdzie:
r"proj — promień projektowy cyklu n,
⅛ — przewidywane przemieszczenie deskowania wy
wołane odkształceniem się rusztowania (popraw
ka za błąd systematyczny wykonawstwa),
a — współczynnik rozdziału poprawki za błąd przy
padkowy wykonawstwa,
dp — poprawka za błąd przypadkowy wykonaw
stwa τnp.
Aby wprowadzenie poprawek stało się skuteczne, a przy
tym szybkie (nie wstrzymujące robót budowlano-montażo
wych) i spełniające doraźnie funkcję kontroli jakości wy
konawstwa, skonstruowano i wprowadzono do produkcji
prosty pochyłomierz, którego schemat przedstawia rys. 8.
Górna listwa-podziałka pochyłomierza pozwala ustalać w
każdym punkcie cyklu n liniową wielkość:
<*=Tn-1~r„iii<l dp

Rys. 10. Tyczenie drabiny włazowej i trygonometryczny pomiar
wysokości

Jeżeli stopkę pochyłomierza oprze się na betonie wykona
nego cyklu n-1, a na odległości d ustawi się blachę desko
wania cyklu n, to w konsekwencji zrealizowany zostanie
kształt deskowania, odpowiadający cyklowi n.

nię odbiorczej komisji ekspertów, która uznała światowy
standard wykonawstwa powłoki chłodni w Thierbach.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że realizacja wy
sokościowa podczas wznoszenia powłoki nie jest konieczna
aż do osiągnięcia ostatnich cykli wznoszenia. Wprawdzie —
jak uczy doświadczenie — w miarę wznoszenia chłodni na
stępuje zawsze pewien przyrost wysokości wykonanego be
tonu w stosunku do określonej projektem wysokości ko
lejnych cykli i że przyrost ten, w przypadku chłodni 90-metrowej, osiągnąć może nawet 50 cm — to zmiana promie
nia, którą ten przyrost spowoduje, nie przekroczy 35 mm
(rys. 9). Aby wpływ przyrostu wysokości chłodni ograni
czyć, korzystne jest wyznaczenie faktycznej wysokości cy
klu o nachyleniu 00∕o (+ 80 m) i stopniowe uwzględnianie
nadwyżki wysokości w cyklach pozostałych. Sposób postę
powania zilustrowano w tablicy 1.
Tablica 1

Pochylomierz okazał się bardzo pomocnym urządzeniem
również podczas wyznaczania wielkości przemieszczeń kon
strukcji pod wpływem parcia betonu, a następnie podczas
ustalania dopuszczalnej grubości warstwy betonu przy wy
pełnianiu formy deskowania. W tym zakresie spełniał ten
przyrząd funkcję doraźnych kontroli jakości wykonawstwa
powłoki. Główną zaletą przyrządu jest to, że realizując nie
wielką odległość kilkunastu centymetrów, odnosi ją do naj
bliższej i jedynej praktycznie nieodkształcalnej części kon
strukcji, to jest do wykonanego już fragmentu powłoki żel
betowej. Dla wyznaczenia przypadkowego błędu wyko
nawstwa wykorzystuje się wyniki pomiarów odbiorczych
każdego z zabetonowanych cykli. Pomiarem odbiorczym
obejmowano bowiem w każdym cyklu- 96 punktów sygna
lizowanych położeniem ram rusztowania. W konsekwencji,
w 96 jednoznacznie określonych punktach wyznaczano wiel
kości błędu przypadkowego wykonawstwa, czyli różnicę
między projektowym i zrealizowanym promieniem. W tych
samych punktach ustawiany był następnie pochyłomierz
i za jego pomocą — realizowany kształt blach szalunko
wych cyklu następnego. Tak więc geodezyjna obsługa wzno
szenia powłoki chłodni, poczynając od cyklu nr 1 składa
się z następujących czynności:
a) przeniesienie (na drodze pionowania optycznego) punk
tu 0 na wysokość krawędzi górnej deskowania cyklu nr 1,
b) realizacja przy użyciu taśmy odległości

Nr cyklu

Zbieżność
%

Nadwyżka
wysokości
cm

Poprawka
promienia
cm

Promień
projektowy
m

80
81
82
83
84
85
86

4
5
5
6
6
7
7

8
15
22
29
36
43
50

0
1
1
2
2
3
3

17.98
18.02
18,07
18,12
18,18
18,24
18.30

Promień
ostateczny
m

17,98
18,03 '
18,08
18,14
18,20
18,27
18,33

Uwaga: Nadwyżka wysokości dla cyklu 80 = 50 cm

Ponowne wyznaczenie wysokości musi być dokonane po
wykonaniu przedostatniego cyklu, co pozwoli wskazać taki
poziom zapełnienia formy deskowania betonem, aby po
włoka chłodni uzyskała projektową wysokość. Przeniesienie
wysokości można dokonać taśmą czy ruletką wewnątrz wie
ży, a następnie niwelatorem lub też najwygodniej trygono
metrycznie z Zaniwelowanego wcześniej punktu kierunko
wego drabiny włazowej (rys. 10).

rɪ* = r1ɪproj. +
1 ⅛

i ustawienie w tej odległości blach deskowania,
c) po zapełnieniu formy deskowania i po związaniu be
tonu ponowne przeniesienie punktu 0 na wysokość cy
klu 1,
d) odbiór zabetonowanego cyklu w 96 punktach zamoco
wania ram i jednoczesne wyznaczenie dla tych punktów
wielkości przypadkowego błędu wykonawstwa mp,
e) realizacja przy użyciu pochyłomierza odległości:
. ⅛ = Γι-r,÷⅛±α⅛.

i nadanie w ten sposób blachom deskowania kształtu od
powiadającego cyklowi nr 2. Dalsza obsługa wznoszenia po
włoki polega na kolejno po sobie następującym wykonywa
niu czynności c), d) i e).

W ten sposób prowadzona sytuacyjna realizacja powłoki
chłodni pozwoliła uzyskać bardzo dużą dokładność pro
wadzenia projektowego jej kształtu. Średni błąd realizacji
powłoki chłodni nr 4, wyznaczony z pomiarów odbiorczych
wynosi mr = ± 3 mm. Z dużą satysfakcją przyjęto więc opi

Równolegle z realizowaniem kształtu powłoki następuje
realizacja gniazd drabiny włazowej chłodni. Kierunek osi
drabiny przenosi się stopniowo teodolitem ustawionym na
punkcie kierunkowym na zewnątrz chłodni, natomiast rea
lizacja określonej odległości pionowej pomiędzy gniazdami
odbywa się wzdłuż ściany powłoki przy użyciu ruletki. Na
leży zwrócić uwagę na konieczność zachowania i tutaj du
żej dokładności tyczenia. Zbyt duży błąd wyznaczenia, spostęgowany nieuniknionymi błędami montażu i drobnymi
przemieszczeniami podczas betonowania może spowodować
powstanie trudności w zamocowaniu ocynkowanych (niedo
puszczalne przycinanie palnikiem) elementów drabiny.
Po ukończeniu robót budowlanych, związanych z wno
szeniem powłoki chłodni i po demontażu rusztowań nastę
puje okres geodezyjnej obsługi wyposażenia jej wnętrza.
Początkowo polega on na nadzorowaniu pionowego usta
wienia słupów prefabrykowanych, stanowiących konstruk
cję nośną zraszalnika, następnie realizacji projektowych
rzędnych i nachyleń elementów zraszalnika i Wodorozdzia-
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łu, wreszcie — na wykonywaniu szeregu sytuacyjno-wysokościowych prac realizacyjnych związanych z budową
i montażem doprowadzeń i urządzeń towarzyszących.
3. Pomiary odkształceń

Warunki posadowienia chłodni w Thiorbach uznać trze
ba za korzystne z wyjątkiem chłodni nr 4, gdzie znaczna
deniwelacja terenu spowodowała konieczność sadowienia
budowli częściowo na gruncie nawiezionym. W tej sytuacji
najbardziej istotną sprawą stało się wyznaczenie osiadań
względnie nawet tylko różnic osiadań poszczególnych chłod
ni. W tym celu skonstruowana została niwelacyjna sieć
kontrolna, której schemat przedstawia rys. 11.
Obserwacje osiadań wykonywane były niwelatorem Zeissa
KONI 007 i wyrównane w oparciu o repery odniesienia,
przyjęte z realizacyjnej sieci zakładu. Chłodnie nr 1, 2 i 3
wykazały równomierne osiadania fundamentów, nie wyka
zując żadnych zakłóceń w pracy. Obserwacje osiadań po
twierdziły ewentualność pojawienia się nierównomiernych
osiadań chłodni nr 4. Obserwację wyjściową wykonano tu
■w dniu 6.V.1968 r. po przyłożeniu około 300∕o sumarycznego
obciążenia. Wykonana bezpośrednio, po całkowitym ukoń
czeniu wznoszenia chłodni kolejną obserwacja osiadań

JAN STRZAŁKOWSKI_______________________________
Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Łodzi

(26.IX.1968 r.) wykazała osiadanie maksymalne 18,8 mm oraz
minimalne 1,9 mm. Analiza rozkładu osiadań wskazywała
na powstanie przegięcia fundamentu chłodni (rys. 12) na
przekroju wschód-zachód. Dalsze obserwacje osiadań wy
kazywały potęgowanie się zjawiska jeszcze przez okres
6 miesięcy. W tym czasie zauważono też powstanie rysy na
całej długości krawędzi przegięcia, która przecinała cięciwą
basen chłodni. Następnie proces uległ wyraźnemu zahamo
waniu i w chwili opracowywania niniejszego artykułu
(25.VI.1969 r.) maksymalne i minimalne osiadania funda
mentu chłodni nr 4 wynoszą odpowiednio 30,2 mm, względ
nie 3,7 mm.
Na rys. 13 przedstawiono wykres osiadań fundamentu
chłodni nr 4 w Thierbach po jego rozwinięciu na płasz
czyźnie.
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Doświadczenia i uwagi z robót geodezyjno - inwentaryzacyjnych urządzeń podziemnych,
wykonywanych na terenie województwa łódzkiego i miasta Łodzi
w latach 1985-1969
Dla każdej z takich dziedzin jak: sanitarna, komunika
cyjna, drogowa, architektoniczno-budowlana, czy geodezyj
na, znaczenie i pojęcie inwentaryzacji urządzeń pod
ziemnych jest odrębne, mimo że z zasady efektem pracy
jest podobny wynik — rysunek, mapa lub szczegółowy plan
budowlany w wielkiej skali.
Dla geodety zasadniczy ciężar problemu koncentruje się
na odnalezieniu i pomiarze poszczególnych urządzeń pod
ziemnych, na uchwyceniu przestrzennym i zobrazowaniu
na mapie całości układu sieci oraz na częściowym ich opi
sie i klasyfikacji.
Jest to najbardziej pracochłonna i odpowiedzialna część
ogółu prac inwentaryzacyjnych. Ostatecznym wynikiem prac
jest wykonanie operatu technicznego, gromadzącego całość
materiałów dowodowych i technicznych, oraz odpowiedniej
mapy pasa ulicznego, bloku mieszkalnego, części miasta itd.
W treści mapy przewody i urządzenia podziemne stano
wią bardzo ważny element. Pomiary, mające na celu okreś
lenie współrzędnych i rzędnych punktów głównych prze
wodów, muszą być wykonane w oparciu o obowiązujący
na danym terenie układ osnowy geodezyjnej, sytuacyjnej
i wysokościowej.
Pomiar inwentaryzacyjny na terenie miasta może obej
mować swoim zasięgiem całość uzbrojenia podziemnego sieci
przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych, centralnego
ogrzewania Zdalaczynnego, gazowych, energetycznych i te
lekomunikacyjnych. Może obejmować pomiarem tylko po
szczególne przewody, na przykład przy aktualizacji istnie
jących map inwentaryzacyjnych. Inwentaryzacja może być
wykonywana, a właściwie powinna być wykonywana w
trakcie budowy sieci, na zlecenie organu inwestorskiego
lub przedsiębiorstwa wykonawczego, realizującego inwesty
cje podziemne. Powinno to być zasadą nienaruszalną.
Wykonane w ten sposób pomiary inwentaryzacyjne i spo
rządzone w ich wyniku dokumenty nazywamy szczegóło
wą geodezyjną inwentaryzacją urządzeń pod
ziemnych.
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Szczegółowa inwentaryzacja urządzeń podziemnych pra
wie całkowicie zaspokaja potrzeby branżowych zespołów
projektowych. Stanowi ona niezastąpioną podstawę do geo
dezyjnej lokalizacji urządzeń podziemnych, a w wypadkach,
gdy brak jest wszelkich innych danych, jak na przykład —
powykonawczych rysunków projektowych, może służyć do
opracowywania projektów roboczych tras urządzeń pod
ziemnych.
Jednakże samo określenie i przedstawienie na mapie po
łożenia osi lub obrysu urządzeń, nawet z dość dużą do
kładnością, nie może wystarczyć dla celów eksploatacyj
nych, remontów sieci lub przebudowy urządzeń, toteż żą
dania stawiane w stosunku do wykonawców map inwenta
ryzacyjnych urządzeń podziemnych, idą jeszcze dalej.
Użytkownik map inwentaryzacyjnych bardzo często żąda,
aby na kanwie szczegółowej inwentaryzacji geodezyjnej
przedstawić w branżowym ujęciu szczegółowe informacje
co do poszczególnych urządzeń, uzbrojenia na przewodach,
rodzajów wbudowanej armatury i osprzętu, stanu technicz
nego, ciśnienia, napięcia, spadków i innych danych specja
listycznych.
Opracowanie takie będzie stanowić inwentaryzację
geodezyjno-branżową.
Prace te muszą być wykonywane przy ścisłym współ
udziale zespołu geodezyjnego z zespołem specjalistów bran
żowych. Brak dokładnej inwentaryzacji geodezyjno-branżowej utrudnia: projektowanie szczegółowych rozwiązań pod
łączeń, działanie przeciwawaryjne, renowację i eksploatację
urządzeń. Reasumując powyższe można dojść do wniosku,
że każde z wyżej omawianych opracowań geodezyjnych, czy
to geodezyjna inwentaryzacja urządzeń podziemnych czy
geodezyjno-branżowa inwentaryzacja — są odmiennymi for
mami opracowań.
Wyeliminowanie z procesu inwentaryzacyjnego pierwszej
formy jest nie do przyjęcia, gdyż uniemożliwia wykonanie
drugiej. Każda z wymienionych form inwentaryzacyjnych,
wykonana nie w oparciu o metody geodezyjne i aktualne

podkłady mapowe, będzie stanowić materiał mało wartościo
wy, mało orientujący i w bardzo małym stopniu przybli
żony do stanu rzeczywistego, a to z powodu wszelkiego
rodzaju deformacji i błędów. Jest oczywiste, że odwróce
nie kolejności wykonywania poszczególnych opracowań in
wentaryzacyjnych jest niemożliwe, to znaczy, że inwenta
ryzacja branżowa nie może być wykonywana inaczej niż
w oparciu o będącą w dyspozycji inwentaryzację geode
zyjną.

*
W okresie lat 1965—1968, na terenie miast województwa
łódzkiego, a w końcu tego okresu i w Łodzi, wykonywano
prace geodezyjne związane z inwentaryzacją urządzeń pod-

Budowa tych urządzeń szła równolegle z rozbudową ka
pitalistycznego przemysłu, przez okresy zawieruch wojen
nych, aż do lat ostatnich.
Ten stan rzeczy powodował wiele kłopotów i to natury
bardzo poważnej, jeśli nie zasadniczej. Takim problemem
okazał się prawie kompletny brak prawidłowej dokumen
tacji powykonawczej w archiwach instytucji eksploatują
cych urządzenia podziemne. Zdarzały się archiwa, w któ
rych znajdowała się dokumentacja, lecz już nieaktualna
i przestarzała, z okresów dawno minionych, o sytuacji te
renowej całkowicie zmienionej w układzie poziomym i pio
nowym przez zmianę topografii terenu i ukształtowania pio
nowego ulic i placów.
Zdarzały się także instytucje dysponujące materiałami
wykonanymi prawidłowo i w dużym procencie aktual-
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ziemnych ulic i placów oraz sporadycznie — bloków miesz
kalnych i zakładów przemysłowych. Trzeba zaznaczyć, że
były to prace inwentaryzacyjne przewodów istniejących,
układanych i budowanych w różnych okresach dziejowych,
przez różnego rodzaju ludzi, kierujących się przeróżnymi
normami technicznymi i prawnymi.

Szkic połowy z pomiaru inwentaryzacyjnego istniejących przewo
dów elektroenergetycznych

nymi, zwłaszcza niektóre przedsiębiorstwa
przewody na terenie Łodzi.

eksploatujące
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*
Początek prac — jak w każdym asortymencie mało rozPowszechnionym — był okresem dość trudnym, wymagają-

1. Brak jednolitej geodezyjnej instrukcji o wykonywaniu
pomiarów inwentaryzacyjnych, wzorów opracowań map
i operatów. Brak wymienionych instrukcji oraz doświadczeń na szerszą skalę stwarzał szereg kłopotów technicz-

ʃZÁ /c

cym wiele inwencji od zespołów wykonujących roboty geodezyjno-inwentaryzacyjne oraz sporo zasobu wiadomości
teoretycznych i praktycznych od personelu nadzorującego.
Trudności zasadnicze, warunkujące wykonawstwo w oma
wianym okresie czasu, można scharakteryzować w sposób
następujący:
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Szkic połowy z pomiaru inwentaryzacyjnego istniejących przewo
dów kanalizacji telekomunikacyjnej

nych, organizacyjnych i ekonomicznych, jak na przykład:
ustalenie danych wyjściowych potrzebnych do opracowania

najwłaściwszych warunków technicznych wykonania roboty,
ustalenia zakresu opracowania, rodzaju inwentaryzacji, pra
cochłonności itp.
Ukazanie się (pod koniec sezonu prac 1965 r.) instrukcji,
opracowanej i wydanej przez Ministerstwo Gospodarki Ko
munalnej, pod tytułem „Instrukcja techniczna o geodezyj
nej inwentaryzacji urządzeń podziemnych i nadziemnych”,
oraz przeprowadzenie odpowiednich kursów szkoleniowych
o dość bogatym programie szkolenia w bardzo poważnym
stopniu polepszyło ten stan rzeczy, wprowadzając i ujedno
licając wiele pojęć technicznych i wzorów zastosowań.
Lecz tak — jak wiele innych przepisów — obowiązująca
instrukcja posiada sporo niejasności, zbyt małą ilość kon
kretnych przykładów i wzorów oraz pewne rozbieżności
z innymi, zazębiającymi się instrukcjami technicznymi.
2. Brak jednolitej, obowiązującej i odpowiednio przysto
sowanej instrukcji o zachowaniu bezpieczeństwa i higie
ny pracy, mającej zastosowanie przy wykonywaniu pomia
rów geodezyjno-inwentaryzacyjnych był poważnym manka
mentem w naszych pracach, a brak sprzętu odpowiadają
cego wymogom bhp jak: lamp bezpieczeństwa Davy’ego,
odpowiednich podnośników pokryw włazów typu ciężkiego,
barierek ochronnych, znaków ostrzegawczych, ubioru
ochronnego itp. pogarszał, a nawet w pewnych przypad
kach uniemożliwiał wykonawstwo robót.
Opracowanie tymczasowej, specjalnej instrukcji bhp, prze
prowadzone szkolenie oraz zaopatrzenie zespołów polowych
w sprzęt polecany do stosowania przez instrukcję pozwo
liło na rozszerzenie frontu prac i uniknięcie nieszczęśliwych
wypadków przy pracy.
Niepoślednią rolę w tej sprawie odegrał ruch racjonali
zatorski i wynalazczość pracownicza. Skonstruowano i za
stosowano szereg przyrządów ułatwiających pracę, zaoszczę
dzających zdrowie i wysiłek ludzki.
3. Brak jakiegokolwiek sprzętu umożliwiającego odszuki
wanie przewodów podziemnych.
Sprzęt taki był konieczny do prac inwentaryzacyjnych
urządzeń i przewodów zakrytych, nie posiadających prawie
żadnej rzetelnej dokumentacji powykonawczej. Jedyny, na
dający się do tego celu aparat, pochodzący z importu (Ferrolux), został wypożyczony z instytucji eksploatującej wo
dociągi.
Brak większej ilości aparatów tego typu oraz doświadczo
nych zespołów pomiarowych powodował konieczność ucie
kania się dość często do stosowania odkrywek i wykopów
kontrolnych na przewodach.
W latach 1967—1969 Miejskie Przedsiębiorstwo Geode
zyjne w Łodzi, dzięki staraniom własnym i Ministerstwa
Gospodarki Komunalnej, zostało wyposażone w wymienio
ną wyżej aparaturę. Nabyty sprzęt został wykonany przez
Sekcję Elektroniczną Miejskiego Przedsiębiorstwa· Wodocią
gów i Kanalizacji w Warszawie. Jego przydatność okazała
się zadowalająca, a jakość nie budziła specjalnych za
strzeżeń.
W miarę Zaopatrjnvania większej ilości zespołów w sprzęt
elektromagnetyczny oraz nabywania doświadczeń ilość wy
kopów kontrolnych zmalała do minimum. Stosowanie wy
kopów ograniczono wyłącznie do miejsc kolizyjnych
o szczególnym zagęszczeniu przewodów, dla których brak
było branżowej dokumentacji powykonawczej.
•

Przechodząc do szczegółowego omówienia wykonywanych
robót, postaram się chronologicznie i tematycznie przedsta
wić ich przebieg.
Ponieważ jako pierwsze rozpoczęte zostały roboty na te
renie miast wydzielonych województwa łódzkiego, a sposób
ich wykonania i opracowania różni się częściowo od prac
wykonywanych na terenie miasta Łodzi, w okresie póź
niejszym, rozpocznę od omówienia tych pierwszych.
•

Składnice geodezyjne miejskich służb geodezyjnych po
siadały w swoich zasobach operaty i mapy tras ulic w
skali 1 :250. Zachodziła zatem konieczność ich wykorzy
stania dla celów geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń pod
ziemnych i nadziemnych. Były to mapy sporządzone w la
tach 1952—1960, według ówczesnych oznaczeń i instrukcji,

które w wyniku rozbudowy miast stały się w znacznym
stopniu nieaktualne.
Archiwa instytucji branżowych nie posiadały dokumen
tacji powykonawczej, a jeśli była — to o charakterze
orientacyjnym i poglądowym, wykonana szkicowo lub w
małych skalach. Zdarzały się instytucje posiadające możli
wą do wykorzystania dokumentację, ale tylko dla pewnych
fragmentów obsługiwanego terenu.
W tym stanie rzeczy głównym założeniem warunków
technicznych i zawartych umów na wykonanie prac geode
zyjno-inwentaryzacyjnych było:
1. Wykonanie pomiarów sytuacyjno-uzupełniających, po
trzebnych do uzupełnienia już istniejących map tras ulic
i placów.
2. Wykonanie pomiarów wysokościowo-sytuacyjnych po
trzebnych do opracowania nowych map tras ulic i placów.
3. Wykonanie pomiarów uzupełniających dla map aktuali
zowanych — nowych, dla map nowo opracowywanych.
4. Wykonanie inwentaryzacji urządzeń podziemnych.
5. Uzupełnienie istniejących map tras ulic i placów wy
nikami pomiarów sytuacyjno-uzupełniających.
6. Sporządzenie na podstawie pomiaru sytuacyjnego no
wych map tras ulic i placów.
7. Naniesienie wyników pomiarów inwentaryzacyjnych na
opracowane mapy tras ulic i placów.
8. Opracowanie geodezyjno-branżowe matryc transparen
towych.
9. Skomplektowanie operatów technicznych z całości prac.
Warunki techniczne przewidywały, że sposób i dokład
ność wykonania prac geodezyjnych i inwentaryzacyjnych
oraz sporządzenie map i operatów powinny być w zasadzie
zgodne z odpowiednimi instrukcjami Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii, wydanymi pod nazwą „Przepisy
o pomiarach kraju” oraz instrukcjami MGK: „Instrukcja
techniczna o wykonywaniu pomiaru tras”, „Instrukcja tech
niczna o geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń podziemnych
i nadziemnych” oraz specjalnymi ustaleniami, zawartymi
pomiędzy stronami.
W rozwinięciu wymienionych wyżej głównych tez do wa
runków technicznych prace geodezyjno-inwentaryzacyjne,
w bardzo ogólnym zarysie można opisać w sposób nastę
pujący:
Do punktu 1. Pomiary sytuacyjno-uzupełniające były
wykonywane w oparciu o materiały otrzymane ze składnic
geodezyjnych w myśl Instrukcji B-IX i Instrukcji tech
nicznej o wykonaniu pomiaru tras. Pomiar wykonano ze
szczególnym uwzględnieniem znaków naziemnych uzbroje
nia podziemnego.
Do punktu 2. Ponieważ pewna część ulic i placów na
terenach opracowywanych nie miała pokrycia mapowego,
wykonywano nowe pomiary sytuacyjne.
Do punktu 3. Na opracowywanych trasach ulic i placów
wykonano pomiary wysokościowe — jako kontrolę i uzu
pełnienie pomiarów starych. Pomiary te wykonywano meto
dą punktów rozproszonych w oparciu o odbitkę mapy sytuacyjno-wysokościowej uzupełnionej trasy ulicy, oznacza
jąc niwelowane punkty na tej odbitce w sposób jedno
znaczny.
Nowy pomiar wysokościowy wykonywany był metodą pro
filów podłużnych i poprzecznych wraz z pomiarem wyso
kościowym punktów charakterystycznych. W takich przy
padkach pomiar wysokościowy elementów naziemnych
uzbrojenia podziemnego wykonywano ze szczególną uwagą.
Do punktu 4. Inwentaryzacją objęte zostały wszystkie
przewody i urządzenia aktualnie Istniejące pod opracowy
wanymi trasami ulic, w granicy linii zabudowy.
Przystępując do prac inwentaryzacyjnych przeprowadza
no szczegółowy wywiad w archiwach instytucji eksploatu
jących urządzenia podziemne, które posiadają lub powin
ny. posiadać wyczerpujące dane, potrzebne dla dokładnego
i jednoznacznego odtworzenia przebiegu przewodów pod
ziemnych w terenie, zwłaszcza że ustalenie przebiegu osi
poszczególnych przewodów powinno nastąpić na podstawie
danych zebranych w tych instytucjach.
W wyniku zebrania tych danych sporządzone zostały na
odbitkach z matryc map tras ulic ogólne ich zestawienia,
tak zwane „mapy wjwiadu o przebiegu istnieiacych urzą
dzeń podziemnych”, dla poszczególnych rodzajów przewo
dów lub razem wszystkie.
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Zalecane jest, aby wywiad ten wykonywać na odbitce
mapy zaktualizowanej. Na odbitkach były nanoszone
wszystkie zebrane informacje, jakie udało się uzyskać w
poszczególnych instytucjach branżowych, jak na przykład:
przebieg osi przewodów, główne wymiary przewodów i ich
obudowy, topografie punktów osiowych, głębokość położe
nia przewodów lub ich rzędne oraz wszelkie inne zebrane
informacje dotyczące funkcji przewodu, zabezpieczeń
ochronnych itp.
Dane, których nie udało się odpowiednio graficznie przed
stawić na mapie wywiadu, zostały podane w formie opiso
wej. W przypadkach skomplikowanych rozwiązań i za
budowy podziemnego uzbrojenia, na przykład na skrzyżo
waniach kolektorów, komór rozgałęzieniowych w lukach
i innych, wykonywano odrysy lub kopie z materiałów po
siadanych przez instytucje eksploatujące, co stanowiło nie
zbędne załączniki do sporządzanych map wywiadu.
Na tak opracowanych mapach wywiadu umieszczone zo
stały klauzule, zawierające w swej treści między innymi
krótką charakterystykę otrzymanych materiałów i ich przy
datności dla celów inwentaryzacyjnych.
Klauzule te co do zgodności i zakresu uzyskanych da
nych i przebiegu przewodów były poświadczane przez po
szczególne, właściwe instytucje branżowe.
Zebrane materiały były analizowane pod względem ich
jakości i przydatności, a uzyskane dane można było po
dzielić na:
— pewne — jak: szczegółowe rysunki powykonawcze
lub szkice połowę, wykonywane metodami geodezyjnymi
i nawiązane do osnowy pomiarowej, zwłaszcza w trakcie
budowy przewodów i urządzeń podziemnych — przed ich
zasypaniem;
— niepewne — przybliżone lub orientacyjne jak:
— schematyczne, drobnoskalowe mapy poglądowe, doty
czące ogólnego przebiegu i położenia poszczególnych prze
wodów w terenie,
— odręczne szkice wykonywane podczas przebudowy i re
montów przewodów oraz podczas wykonywania podłączeń
domowych i awarii sieci.
Wszystkie te materiały nie posiadały cech dokumentów
geodezyjnych. Na ogół wykonywane były jako załączniki
do kosztorysów wykonywanych prac budowlano-montażo
wych (tak zwane szkice obmiaru robót).
Mimo to danych tych nie pominięto, lecz zostały one wy
korzystane do przybliżonego zlokalizowania przewodów w
terenie. Ścisłego lokalizowania przebiegu przewodu doko
nywano między innymi aparaturą elektromagnetyczną.
Ustalanie przebiegu poszczególnych odcinków przewodów
następowało na podstawie:
— wymienionych wyżej danych zebranych w instytu
cjach branżowych,
— widocznych i dostępnych znaków urządzeń podziem
nych, będących elementami urządzeń podziemnych, wy
prowadzonych na powierzchnię terenu, ulicy lub placu, na
przykład: zasuwy wodociągowe, gazowe, wentylatory na
przewodach kanalizacyjnych, studzienki rewizyjne, komory
na kanałach c.o., studzienki i rozdzielacze na przewodach
sztywnych sieci telekomunikacyjnej itp.,
— wykopów kontrolnych, wykonywanych w miejscach
ściśle określonych i zaprogramowanych w oparciu o uprzed
nio sporządzoną mapę wywiadu, w uzgodnieniu z gospo
darzem terenu i instytucjami eksploatującymi istniejące
w badanym miejscu przewody podziemne,
— wskazań aparatury elektromagnetycznej, obsługiwanej
przez zespół odpowiednio przeszkolony i doświadczony w
interpretowaniu otrzymanych wskazań i całości wyników
pomiarów. Aparatura ta jednak bardzo często myli, za
wodzi, ulega zakłóceniom, nie potrafi eliminować i rozróż
niać poszczególnych przewodów, zwłaszcza w miejscach
o dużym ich skupieniu pod ziemią;
— kombinacji wyżej wymienionych sposobów, co jest me
todą najpewniejszą i stwarzającą możliwości sporządzania
mapy inwentaryzacyjnej o największym przybliżeniu do
stanu rzeczywistego.
Wyeliminowanie któregoś z wyżej wymienionych sposo
bów stwarza możliwości popełnienia większej ilości błę
dów w ustaleniu przebiegu tras urządzeń, zwłaszcza, zanie
chanie wykopów kontrolnych, potęguje te możliwości.
Najbardziej racjonalnym i właściwie jedynym sposobem
wykonania prawidłowej inwentaryzacji jest wznowienie
przebiegu tras urządzeń podziemnych, na podstawie rzetel
nych rysunków powykonawczych i znaków naziemnych
uzbrojenia. Brak takich pewnych danych, niemożliwość wy

konania wykopów kontrolnych dla odszukania przebiegu
przewodów i zdanie się całkowicie na wskazania i wyniki
aparatury elektronicznej, może doprowadzić do ciężkich
komplikacji technicznych i do całkowicie mylnego zobra
zowania stanu faktycznego przebiegu urządzeń podziem
nych.
W tym wszystkim jest rzeczą bardzo ważną, aby nie na
dużywać możliwości wykonania wykopów kontrolnych, nie
dopuszczać do kopania w miejscach zbytecznych i łatwych
do interpretacji. Wykopy mogą być wykonywane tylko
tam, gdzie to jest koniecznie potrzebne. Miejsca wykopów,
ich ilość i wielkość muszą być szczególnie dobrane i prze
analizowane przez nadzór geodezyjny, w uzgodnieniu z za
interesowanymi instytucjami. Same wykopy mogą być wy
konywane przez fachową obsługę, w celu zachowania od
powiednich warunków bhp i pod nadzorem instytucji zain
teresowanych, na przykład zakładu energetycznego, za
kładu gazownictwa, urzędu telefonów, przedsiębiorstwa wo
dociągowo-kanalizacyjnego itp.
W uzależnieniu od konkretnej sytuacji terenowej stoso
wano takie sposoby i metody, które umożliwiały otrzyma
nie najlepszych wyników możliwie najmniejszym kosztem.
Po wyniesieniu na powierzchnię punktów osiowych inWentaryzowanych przewodów i po odpowiednim ich ozna
czeniu w terenie wykonywano — w ramach robót geodezyjno-inwentaryzacyjnych — następujące prace:
— pomiar długości odcinków między punktami osiowy
mi przewodów (dotyczy tylko przewodów sztywnych),

Fragment sytuacyjno-wysokościowy mapy w skali ɪ : 1000 — opra
cowanej jako pochodna mapy w skali 1 :500

— nawiązanie punktów osiowych Inwentaryzowanych
przewodów do osnowy geodezyjnej dotyczy przewodów
wszelkich kanalizacji, wodociągów, gazociągów i central
nego ogrzewania,
— opisy topograficzne punktów osiowych kanalizacji, wo
dociągów, gazociągów i punktów głównych kanałów cen
tralnego ogrzewania Zdalaczynnego. Opisy te wykonywane
były ze szczególną dokładnością i uwagą, a domiary brane
były od odpowiednio osadzonych trzpieni żeliwnych osa
dzonych w murowanych płotach, cokołach budynków itp.,
oraz od pewnych i jednoznacznych elementów sytuacji,
— pomiary wysokościowe urządzeń podziemnych inwentaryzowanych przewodów były wykonywane w trakcie inWentaryzowania przewodów podczas wynoszenia osi z ka
nałów lub w czasie wykrywania tras przewodów aparaturą
elektromagnetyczną. Wyniki pomiarów były odnotowywane
na opisach topograficznych punktów osiowych — jako głę
bokości od wierzchu pokrywy na studzience do dna ście
ku, lub — jako wynik pomiaru głębokości (za pomocą apa
ratu elektromagnetycznego) od terenu do przewodów leżą
cych pod ziemią, na przykład wodociągowych, gazowych,
ka⅛la, itp.
Do punktu 5. Na podstawie wyników pomiarów uzupeł
niających sytuacyjno-wysokościowych aktualizowane były
Pierworysy i stare matryce map tras w skali 1 : 250. Mapa
uzupełniana była w sposób podobny do tego, w jaki była
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sporządzona, a dla celów geodezyjnej inwentaryzacji urzą
dzeń podziemnych wykonywano nowe matryce ulic według
obowiązujących przepisów i instrukcji.
Do punktu 6. W wyniku nowych pomiarów sytuacyjnych
i wysokościowych opracowywane były nowe pierworysy
i matryce map tras i ulic w skali 1 :250, w myśl obowią
zującej instrukcji o pomiarze tras i Instrukcji D-II.
W wielu wypadkach wykorzystywane były materiały po
łowę z pomiarów sytuacyjnych, wykonywanych w związku
z zakładaniem mapy zasadniczej miasta w skali 1 :1000.
Po odpowiednich obliczeniach, umożliwiających naniesienie
osnowy na mapy tras ulic bez siatki kwadratów, mapy te
kartowane były z wymienionych wyżej materiałów — jako
pasy o odpowiednio ustalonej długości i szerokości.
Otrzymane mapy były aktualizowane w terenie. Przy
aktualizacji brane były pod uwagę wymogi aktualnych in
strukcji dotyczących treści mapy w skali 1:250. Następnie
mapy uzupełniane były wynikami pomiarów uzupełniają
cych. Pomiar wysokościowy dla tego rodzaju map wyko
nywano z zasady na nowo, posługując się przy pomiarze
odbitkami z opracowanych map tras ulic i placów.
Do punktu 7. Opracowywanie i nanoszenie danych in
wentaryzacyjnych na uprzednio odpowiednio przygotowane
lub sporządzone mapy tras ulic odbywało się w sposób na
stępujący:
— punkty osiowe urządzeń podziemnych nanoszone były
zawsze na podstawie szkiców polowych nawiązania osi do
osnowy geodezyjnej,
— osie przewodów nanoszone i opracowywane były na
podstawie materiałów powstałych w wyniku prac polo
wych, odpowiednio sprawdzonych i przeanalizowanych
branżowych materiałów archiwalnych, opracowanych na
„mapie wywiadu o przebiegu istniejących urządzeń pod
ziemnych”, oraz ewentualnych odrysów i kopii z orygi
nalnych branżowych rysunków archiwalnych. Po naniesie
niu w ołówku osi przewodów, położenie ich było kontrolo

wane między innymi przez sprawdzenie na mapie opisów
topograficznych punktów osiowych i długości odcinków
przewodów,
— wszelkie podłączenia domowe były wnoszone z danych
polowych lub — w przypadku niemożliwości ich stwierdze
nia i pomierzenia w terenie — z danych archiwalnych, przy
przyjęciu za punkty orientacyjne zasuw liniowych, domo
wych, studzienek itp.
Jeżeli brak było jakichkolwiek danych polowych lub ar
chiwalnych, potrzebnych do zlokalizowania na mapie
(w miarę ścisłego), położenia niektórych podłączeń i wpu
stów bocznych, to o ich istnieniu dawano tylko wzmiankę:
— osie przewodów były wykreślane techniką wielobarw
ną, zgodnie z wzorami instrukcji o geodezyjnej inwenta
ryzacji urządzeń podziemnych,
— naziemne elementy uzbrojenia podziemnego oznaczo
no odpowiednią symboliką, w myśl zasad ogólnych poda
nych w wymienionej wyżej instrukcji. Stosowanie w prak
tyce tej symboliki sprawiało wiele trudności i nieporozu
mień. Lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie symboli
ki według „Polskich Norm”.
Po całkowitym opracowaniu, wykreśleniu i sprawdzeniu
pierworysów przystąpiono do wykreślenia matryc. Były one
wykreślane liniami o 0,1 mm grubszymi niż pierworysy dla
umożliwienia wykonania czytelnych matryc transparento
wych.
Do punktu 8. Matryce transparentowe były wykreślane
w celu tematycznego opracowania (geodezyjno-branżowego)
wyników całości prac, osobno dla poszczególnych rodzajów
przewodów. Na transparentach wykreślano techniką kolo
rową (farbami kryjącymi) osie lub krawędzie opracowywa
nego przewodu (w zależności od wielkości przekroju prze
wodu), miary między punktami osiowymi leżącymi na da
nym przewodzie, rzędne i odcięte po osi przewodu do ota
czającej trwałej sytuacji, kąty na załamaniach osi przewo
dów wodociągowych i kanalizacyjnych, rzędne wysokości
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przewodów oraz opisy topograficzne punktów osiowych
przewodów i inne dane charakteryzujące przewody.
Do punktu 9. Operaty techniczne kompletowane były od
rębnie dla poszczególnych ulic i placów. W operatach wy
raźnie wyodrębnione były działy asortymentowe, zawiera
jące wyniki pomiarów geodezyjnych i geodezyjno-inwentaryzacyjnych według rodzajów urządzeń.
Skład operatów był dość zróżnicowany w zależności od:
rodzaju pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, sposobu
wykonywania pomiarów geodezyjno-inwentaryzacyjnych,
zakresu opracowania Inwentaryzowanych przewodów i urzą
dzeń oraz od przyjętych zwyczajów i warunków miejsco
wych.
Ten sposób opracowania wyników pomiarów oraz prze
prowadzonych badań, związanych z wykonaniem geodezyj
nej inwentaryzacji urządzeń podziemnych, dawał w końco
wym efekcie materiały mapowe mogące służyć nie tylko
dla celów geodezyjnej lokalizacji urządzeń podziemnych
przez miejską służbę geodezyjną, lecz także jako podkłady
mapowo-techniczne, potrzebne dla opracowania przez biura
projektowe — projektowych rysunków roboczych nowych
urządzeń podziemnych. Opracowane mapy, mogą także słu
żyć instytucjom eksploatującym istniejące urządzenia pod
ziemne — w pewnym sensie — jako inwentaryza
cja branżowo-geodezyjna (niepełna).
Metoda ta pozwala na bardzo poważne wzbogacenie tre
ści mapy. Poważne ilości informacji i zebranych danych
zostały uwidocznione na opracowywanych matrycach trans
parentowych, a nie utknęły w operatach technicznych.
Tym sposobem, przy stosunkowo nikłych kosztach dodatko
wych, miasta wzbogaciły się o dokumentację, która w du
żej mierze może pokryć zapotrzebowanie instytucji eksplo
atujących miejskie urządzenia podziemne, nie licząc zaspo
kojenia potrzeb zasadniczych miejskich służb geodezyjnych
przy zakładaniu podwalin pod przyszły miejski „k a t aster urządzeń podziemnych”.
Mając jednak na celu ujednolicenie i uproszczenie wyko
nywanej dokumentacji geodezyjno-inwentaryzacyjnej, za
niechano dotychczasowego sposobu jej opracowania. Niema
łą przyczyną tego były trudności zaopatrzenia w odpowied
nie materiały potrzebne do opracowania tych map. Proble
mem nie do pokonania było między innymi otrzymanie
kalki transparentowej o odpowiednich walorach, to jest
wystarczająco przezroczystej, niełamliwej i co najważniej
sze takiej, która w miarę upływu czasu nie zmieniałaby
koloru na ciemnobrunatny.
Poważne kłopoty sprawiał brak odpowiednich tuszów
kryjących farby. Farby plakatowe używane do opracowy
wania transparentów były trudne do nakładania i odpryskiwały z podłoża. Należało wybrać, w miarę możliwości
i zaleceń odpowiednich przepisów technicznych, oraz po
trzeb i życzeń zleceniodawców taką formę opracowania
wyników, która byłaby optymalna w przedstawionej treści
map geodezyjno-inwentaryzacyjnych.
Idąc za zaleceniami podanymi w instrukcji, całość prze
biegu istniejących przewodów podziemnych była nanoszona
na pierworysy map tras ulic lub pierworysy (wtórniki) ma
py w skali 1:250 w układzie sekcyjnym.
W tym sposobie opracowania następowało jednak frag
mentaryczne odejście od zaleceń instrukcyjnych, ponieważ
nie opracowywano oddzielnie profilów ulic i urządzeń, lecz
rzędne samych przewodów przekazywane były w odpowied
nio ustalony sposób na mapach. Rzędne terenu, ulic, placów
i urządzeń naziemnych w zestawieniu z rzędnymi ścieków
w kanałach i rzędnymi innych przewodów, dawały dosko
nałą orientację co do położenia poszczególnych przewodów
w płaszczyźnie pionowej. Rzędne te orientowały o kierunku
spływu wody i spadkach na przewodach. Sposób wykona
nia pomiarów wysokościowych, naziemnych i podziemnych,
absolutnie nie wykluczał wykonania w okresie późniejszym
wymienionych profilów ulic i urządzeń.
Samo przez się staje się zrozumiałe, że wszelkie wyniki
pomiarów, które w poprzednio opisanej formie wykonania
dokumentacji geodezyjno-branżowej były uwidocznione na
tematycznych mapach branżowych, w wyżej wymienionym
sposobie opracowania nie mogły być na wspólnej mapie po
kazane — po prostu z braku miejsca. W związku z tym dane
te zostały odpowiednio opracowane i znalazły się tylko
w operatach — do ewentualnego wykorzystania.
Ten rodzaj dokumentacji wykonywany był głównie z my
ślą o przebudowie ulic i placów, urządzeń i przewodów
oraz w związku z projektowaniem nowych sieci przewo

dów na terenie miast. Jest on niezastąpionym materiałem
wyjściowym dla biur projektowych, projektujących wymie
nione wyżej urządzenia i dla organów prezydiów rad naro
dowych jak: inżynierii miejskiej, pracowni geodezyjnych,
urbanistycznych itp.

*
Zapotrzebowanie na pełną i aktualną dokumentację geo
dezyjną, to jest na zestaw map potrzebnych do komplekso
wego planowania i projektowania w skalach 1:1000, 1 : 500
i 1:250, wraz z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń pod
ziemnych, wynikło na skutek potrzeb naszego miasta pow
stałych w związku z przebudową niektórych dzielnic,
a zwłaszcza centrum administracyjno-handlowego, śródmiej
skiej dzielnicy mieszkaniowej i terenów do niej przyległych.
Jest to zadanie poważne, wymagające inicjatywy, dużego
wysiłku produkcyjnego i niemałych nakładów finansowych.
Aby sprostać nałożonemu zadaniu i wykonać zamówienie,
które właściwie staje się zamówieniem społecznym, trzeba
na początku zdać sobie sprawę z tego, co się chce otrzymać
i co ma być wynikiem naszej pracy.
Pod uwagę zostało wzięte wiele aspektów rozważanego
zagadnienia, jak na przykład: czas wykonania, wszelkie na
kłady i otrzymany efekt końcowy wykonanej pracy. Zda
wano sobie sprawę, że jest to praca w naszych warunkach
dotychczas nie spotykana, biorąc pod uwagę trzy główne
aspekty: czas, obszar i trudność wykonania. Wszystko to
zobowiązywało do opracowania takich efektów końcowych,
które byłyby efektami optymalnymi pod każdym względem,
i które można by było w przyszłości kontynuować.
W wyniku przeprowadzonej analizy potrzeb i posiadanych
geodezyjnych materiałów archiwalnych zostało (przez odpo
wiednie organa) ustalone, że mapa zasadnicza miasta dla
centralnego jego rejonu zostanie opracowana w skali
1:500 — jako wyjściowa dla opracowań map pochodnych.
Po prostu mapa zasadnicza miasta w skali 1:1000, istnie
jąca od wielu lat, ulegająca ciągłym zmianom i aktualizacji,
nie dawała perspektyw racjonalnego i dobrego jej wyko
rzystania dla założonych celów. Głównym założeniem wa
runkującym opracowanie nowej mapy zasadniczej miasta
było opracowanie mapy w sposób przewidziany przez obo
wiązujące instrukcje i wymogi techniczne oraz w taki spo
sób, aby można ją było wykorzystać dla fotomechanicznych
przeskalowań w celu otrzymania map pochodnych w skali
1 : 1000 i 1:250. Stwarzało to szereg problemów związanych
z przystosowaniem do przeskalowań nowo opracowanej ma
py zasadniczej w skali 1:500, jak na przykład: dobór naj
właściwszej wielkości cyfr, napisów, grubości linii i syste
mu opisywania rzędnych.
W trakcie przeprowadzanych w międzyczasie prób foto
mechanicznych przeskalowań okazało się, że nie jest mo
żliwe otrzymanie prawidłowych map — jednocześnie w ska
li 1:1000 i 1:250 — bez pewnych dodatkowych czynności.
Mianowicie, mapę w skali 1 :1000 można otrzymać po od
powiednim zredagowaniu i pewnym Zgeneralizowaniu tre
ści mapy w skali 1:500. Prawidłową i czytelną mapę po
chodną w skali 1 :250 można otrzymać drogą przeskalowania fotomechanicznego z mapy w skali 1 :500 — także po
przez odpowiednie prace redakcyjne, korygujące wielkości
napisów, cyfr, znaków, symboli itp. Spowodowane to jest
takim układem znaków i symboli, zawartych w Instrukcji
D-II, który nie pozwala na bezpośrednie opracowanie fotomechaniczne map w skali 1 :1000 i 1 :250 z mapy w skali
1:500.
W konkretnych miejscowych warunkach, przy pilnym
zapotrzebowaniu na omawiany komplet map, nie do po
myślenia było opracowanie ich metodami klasycznymi, dro
gą kartowania w każdej skali odrębnie. W związku z po
wyższym, wykonywane były pomiary sytuacyjno-uzupełniające oraz nowe pomiary sytuacyjne z uwzględnieniem
szczegółów sytuacyjnych i kryteriów dokładnościowych, jak
dla mapy w skali 1:250. To samo odnosiło się do pomia
rów wysokościowych, które były wykonywane z uwzględ
nieniem wymienionych wyżej wymogów.

*
Proces technologiczny powstawania map inwentaryzacyj
nych był procesem złożonym i wieloczynnościowym. Aby
otrzymać mapę inwentaryzacyjną, mając do dyspozycji od
powiednio opracowaną mapę zasadniczą miasta (w tym wypadku części miasta) w skali 1 :500, zostało wykonane:
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1. Redakcja i generalizacja tekstu mapy zasadniczej
w skali 1 :500, na specjalnie w tym celu wykonanych ma
trycach, z których następnie, po fotomechanicznym po
mniejszeniu, opracowano na miękkim i przeźroczystym pa
pierze mapę pochodną w skali 1 :1000, w układzie sekcyj
nym miasta.
2. Przeskalowanie fotomechaniczne mapy zasadniczej
miasta w skali 1:500 na mapę w skali 1 :250, w układzie
sekcyjnym miasta, bez redakcji.
3. Sporządzenie map tras ulic i placów w skali 1 :250 na
kalce płóciennej. Mapy te zostały opracowane na podsta
wie mapy pochodnej z uwzględnieniem specyfiki opisów
tekstu jak: rzędnych, napisów i znaków, w myśl technicz
nej instrukcji o pomiarze tras i Instrukcji D-II.
4. Wykonanie prac geodezyjno-inwentaryzacyjnych i uzu
pełnienie jednostkowych map tras ulic i placów wynikami
pomiarów i zebranymi danymi. Prace te w zasadzie nie
różniły się pod względem technicznym od już opisanych na
wstępie prac.
Wykorzystano wszelkie dane osiągalne w archiwach in
stytucji eksploatujących przewody. Dane, dotyczące prze
biegu przewodów, zostały naniesione na arkusze zbiorcze
i po przeanalizowaniu odpowiednio zakwalifikowane, co do
sposobu ich wykorzystania.
W omawianych pracach, które odbywały się na terenie
dzielnicy śródmiejskiej miasta, gdzie w zasadzie topografia
terenu nie zmieniła się od czasu budowy przewodów
wod.-kan. utrzymały się, w instytucjach eksploatujących te
przewody, poprawnie wykonane rysunki powykonawcze
urządzeń, które, po ich sprawdzeniu i kontroli, zostały wy
korzystane do opracowania map geodezyjno-inwentaryza
cyjnych tras ulic.
Szereg innych urządzeń trzeba było inwentaryzować,
uciekając się do pomocy aparatury elektromagnetycznej,
ponieważ dokumentacja nie nadawała się do wykorzysta
nia. Przewody elektroenergetyczne zostały naniesione wy
łącznie z danych archiwalnych, pomimo ich niepełnej war
tości pomiarowej, a nawet i kartometrycznej. Było to spo
wodowane brakiem możliwości wykonania wykopów kon
trolnych oraz brakiem odpowiedniego sprzętu poszukiwaw
czego, pozwalającego na odszukanie przewodów w tak wiel

kim zagęszczeniu urządzeń pod powierzchnią opracowywa
nych tras ulic. Stwarzało to takie warunki wykonania, że
opracowywane mapy stanowiły pewne, szczegółowe przybli
żenie rzeczywistego położenia i przebiegu poszczególnych
przewodów elektroenergetycznych, wiązek tych przewodów
lub całych pasm. Przewody te, na bardzo wielu odcinkach,
budowane były w różnych okresach czasu, a że zbudowa
ne były w bardzo wąskich pasach chodników, to nakłada
ją się nawet warstwami. W tym przypadku stosowana apa
ratura nie nadawała się do wykorzystania, a popełnione
błędy nanoszenia przewodów elektroenergetycznych, nawet
w granicy ćwierć metra — nie odgrywają większej roli
i nie stanowią o wartości mapy. Ważne jest, że w ogóle te
przewody, które nie są przewodami sztywnymi, są sygnali
zowane na mapie, nawet jeśli są naniesione z pewnym
przybliżeniem i tolerancją dużo większą niż przewody za
sadnicze (sztywne).

*
W zakończeniu omawiania naszych skromnych doświad
czeń, na które składają się pewne sumy sukcesów i niepo
wodzeń, uważam, że warto było poświęcić temu zagadnie
niu trochę wysiłku, inwencji i nakładów. Osiągnięto doro
bek nie tylko w postaci konkretnie wykonanych robót
i map geodezyjno-inwentaryzacyjnych, które są bezprzecznie bardzo ważnym wkładem w ogólny dorobek wyko
nawstwa geodezyjnego w naszym kraju, ale stworzono
pewne podwaliny pod przyszłą instytucję „katastru urzą
dzeń podziemnych”, stwarzającego warunki do racjonalnej
gospodarki i planowania majątkiem narodowym znajdują
cym się pod ziemią. W związku z tym uważam, że słusznie
byłoby dokonać pewnego podsumowania uzyskanych do
świadczeń i osiągnięć w zakresie ogólnokrajowym. Należy
wyciągnąć odpowiednie wnioski z minionego, bezsprzecznie
pracowitego okresu, w celu przyjęcia wspólnego i jednoli
tego modelu wykonawstwa geodezyjno-inwentaryzacyjnego
w skali krajowej.
Zrozumiałe jest, że wiele problemów jest jeszcze do roz
ważenia i rozstrzygnięcia i nad tym odpowiednie czynniki
powinny pracować, a wszelki osiągnięty w tej dziedzinie
postęp powinien być wprowadzany do praktyki geodezyj
nej.

Mgr inż, STEFAN SOBCZAK

Uwagi do Instrukcji nr 141 Ministra Rolnictwa z dnia 20 Iipca 1908 r.
- w sprawie scalania i wymiany gruntów
Po dwóch latach stosowania Instrukcji nr 141 Ministra
Rolnictwa (z 20.VII.1968 r.) — w sprawie scalania i wy
miany gruntów, nasunęły mi się pewne refleksje odnośnie do
praktycznego stosowania jej przepisów. Uwagi pod adresem
tejże instrukcji były zgłaszane i szeroko omawiane na na
radzie w Olsztynie, na XXXIII Konferencji Naukowo-Tech
nicznej Stowarzyszenia Geodetów Polskich, której tematem
było „Scalenia gruntów w Polsce”, oraz zgłaszane przez
wojewódzkie biura geodezji i urządzeń rolnych do Depar
tamentu Urządzeń Rolnych Ministerstwa Rolnictwa.
W niniejszym artykule chciałbym się ograniczyć do wa
runków i trybu wprowadzenia uczestników scalenia i wy
miany gruntów w posiadanie nowo wydzielonych gruntów,
a więc temat dotychczas bliżej nie rozwiązany. Paragraf 90
ustawy, punkt 4 cytowanej wyżej instrukcji określa, że
organ prowadzący scalenie, na ogólnym zebraniu uczestni
ków scalenia uprzedza, że przeciwko temu, kto uniemożli
wia faktyczne objęcie w posiadanie nowo wydzielonych
gruntów, przysługuje nowemu posiadaczowi roszczenie
o przywrócenie stanu posiadania według zatwierdzonego
projektu scalenia, a to zgodnie z postanowieniem art. 444
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§ 1 Kodeksu Cywilnego. Należy przy tym zwrócić uwagę,
że zgodnie z art. 344 § 2 Kodeksu Cywilnego — roszczenie
to wygasa po upływie jednego roku od chwili naruszenia
prawa.
Zastosowanie art. 344 Kodeksu Cywilnego przy wprowa
dzeniu uczestników scalenia na nowo wydzielone działki
budzi wątpliwości z następujących względów:
1. W sprawach o naruszenie stanu posiadania — według
art. 478 Kodeksu Prawa Cywilnego — sąd bada jedynie
ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, nie rozpo
znając samego prawa, ani dobrej wiary pozwanego.
2. Domniemanie prawne, zawarte w § 6 ust. 1 zarządze
nia Ministra Rolnictwa z 26 marca 1968 r. — w sprawie
powoływania i postępowania komisji do rozpatrzenia za
strzeżeń do projektu scalenia gruntów, wprowadzenia ucze
stników scalenia i wymiany w posiadanie nowo wydzielo
nych im gruntów oraz wydzielenia gruntu dla Państwowe
go Funduszu Ziemi — pod ulice i drogi wiejskie — uznają
ce termin odbytego ogólnego zebrania uczestników scale
nia za prawne objęcie w posiadanie nowo wydzielonych im
gruntów — moim zdaniem w świetle powyższego artykułu

478 Kpc — nie może być podstawą uznanie przez sąd no
wego posiadacza za uprawnionego z artykułu 344 KC.
3. Sprawy o zakłócenie posiadania sąd rozpoznaje w po
stępowaniu spornym. Przy usilnych staraniach pozwanego
(powoływanie świadków, odwoływanie się do drugiej in
stancji itp.) proces może trwać kilka miesięcy, co w efek
cie powoduje, że nowy posiadacz, ustalony przez organ
przeprowadzający scalenie, faktycznie nie posiada żadnej
działki, gdyż przeznaczoną dla niego włada dotychczaso
wy jej posiadacz, który nie chce objąć w posiadanie przy
dzielonej mu nowej działki, a która faktycznie w tej sy
tuacji będzie nie zagospodarowana.
4. Powołanie się na art. 344 KC przez przepisy scalenio
we powoduje, że po zebraniu ogólnym uczestników scale
nia, na którym następuje prawne objęcie przez nich nowo
wydzielonych w toku scalenia gruntów, uczestnicy są zdani
na własne siły, gdyż faktycznie prezydium powiatowej rady
narodowej nie ingeruje (ostateczna decyzja), co wywołuje
niechęć do scalenia nie tylko zainteresowanych uczestników
będących w konflikcie, ale i gospodarzy sąsiednich wsi.
Mając na uwadze przytoczone wyżej motywy zastana
wiam się, czy nie byłoby bardziej celowe i gospodarczo
uzasadnione zastąpienie przepisu § 90 ust. 4 pkt c, wymie
nionej na wstępie instrukcji, innym prezpisem, bardziej ra
dykalnym, który pomógłby organowi przeprowadzającemu
scalenie do efektywnego zakończenia procesu scaleniowego.
Wiadomo bowiem, że są wsie, w których służba geode
zyjna zakończyła scalenie, a nie osiągnęło ono faktycznie
swego celu tylko na skutek tego, że kilku opornych gospo
darzy, postępując nawet niekiedy niezgodnie z prawem,
potrafiło wywrzeć taki wpływ na niektórych rolników, że
bali się oni objąć nowo wydzielone grunty w posiadanie.
Moim zdaniem, prezydia powiatowych rad narodowych nie
powinny być bezradne w takich sytuacjach. Powinny one
mieć zagwarantowane prawo działania w kierunku całko
witego zakończenia procesu scaleniowego, gdyż leży to w

ich interesie. Wydaje się, że słuszne byłoby zastosowanie
w tej materii przepisów o postępowaniu przymusowym
w administracji, a przepisy o zakłóceniu stanu posiadania
należałoby stosować dopiero wtedy, kiedy nowy posiadacz
władał już nową działką przez określony okres czasu.
Weźmy teraz pod uwagę tryb postępowania określony
obecnymi przepisami, a więc nie sugerując żadnych zmian
w instrukcji.
Jak wiemy, konflikt następuje po decyzji ostatecznej.
W oparciu o art. 344 KC nowy posiadacz wnosi do sądu
sprawę o zakłócenie stanu władania. Po rozpatrzeniu spra
wy skarżący się nowy posiadacz powinien otrzymać wyrok
uznający go za posiadacza spornej działki. Zasadniczo sen
tencja wyroku pokrywać się będzie z ostateczną decyzją
organu administracyjnego.
Po orzeczeniu sądu nastąpi drugie wprowadzenie skarżą
cego, tylko tym razem przez komornika. Dawny posiadacz
nadal się nie zgadza — konflikt trwa i stanęliśmy na tym
samym punkcie, co i poprzednio — po wydaniu ostatecznej
decyzji organu administracyjnego, z tą tylko różnicą, że
w międzyczasie gospodarz wydał pieniądze, stracił czas, jak
również poniósł poważne straty ekonomiczne.
Jeśli po czynnościach komornika można stosować postę
powanie przymusowe przewidziane w Kpc, to dlaczego nie
można by stosować podobnego postępowania przymusowe
go — moim zdaniem — administracyjnego, po ostatecznej
decyzji organu administracyjnego w sprawie scalenia grun
tów.
*

Przedstawiając powyższe sądzę, że poruszony przeze mnie
problem, tak bardzo istotny w obecnej dobie przeprowa
dzania scaleń, wywoła dyskusję kolegów, z której — być
może — wnioski zostaną wykorzystane przez Ministerstwo
Rolnictwa.

Współpraca Wydziału Geodezji Górniczej AGH
z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii
W dniu 23 stycznia br. prezes Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii mgr inż. B. Szmielew przyjął przedstawicieli
Wydziału Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie w osobie dziekana Wydziału doc. dr inż. Jó
zefa Siembaba, dyrektora Instytutu Geodezji AGH prof.
Michała Odlanickiego-Poczubutta oraz zastępcy dyrektora
doc. dr inż. Bogdana Neya. W spotkaniu, które odbyło się
z inicjatywy przedstawicieli AGH, udział wzięli: wiceprezes
GUGiK inż. K. Wojtowicz, dyrektor Biura Techniki GUGiK
mgr inż. J. Pawłowski oraz dyrektor Instytutu Geodezji
i Kartografii doc. S. Kryński.
Przedstawiciele AGH zapoznali prezesa GUGiK z przed
sięwzięciami organizacyjnymi na Wydziale Geodezji Gór
niczej, zmierzającymi do realizacji uchwał V Zjazdu PZPR
oraz IV Plenum w zakresie wzmocnienia więzów pomiędzy
potrzebami jednostek wykonawstwa geodezyjnego, a praca
mi dydaktycznymi i naukowo-badawczymi zespołu pracow
ników Wydziału.
Od października 1969 r. na Wydziale działają dwa in
stytuty: Instytut Ochrony Powierzchni Górniczej oraz In
stytut Geodezji. Organizacja taka zastąpiła dawny podział
na katedry nie sprzyjający zasadzie koncentracji i nale
żytego wykorzystania potencjału naukowego Wydziału.
Instytut Ochrony Powierzchni Górniczej, którego dyrek
torem jest prof, dr inż. T. Skawina, a jego zastępcą obecny
dziekan Wydziału doc. dr inż. J. Siembab obejmuje zakłady:
Geodezji Górniczej, Gospodarki Złożem, Gruntoznawstwa
i Rekultywacji Terenów Przemysłowych, Szkód Górniczych
oraz Profilaktyki Budowlanej. Instytut Geodezji, którego
dyrektorem jest prof. Μ. Odlanicki-Poczobutt, a zastępcą
doc. dr inż. B. Ney, obejmuje zakłady: Geodezji, Geodezji
Przemysłowej, Geodezji Wyższej, Fotogrametrii, Budownitwa i Inżynierii, Rachunku Wyrównawczego i Metod Obli
czeń. Instrumentoznawstwa Geodezyjnego. Oba instytuty
współpracują ze sobą ściśle i uzupełniają nawzajem, przy
czym Instytut Geodezji posiada bardzo korzystne dla wła-

ściwego rozwoju swej działalności powiązania z zagadnie
niami. innych dziedzin techniki dzięki posiadaniu w swej
organizacji Zakładu Budownictwa i Inżynierii.
Wydział Geodezji Górniczej w staraniu o jak najściślej
sze powiązanie swej kadry naukowo-dydaktycznej z potrze
bami i zagadnieniami produkcji wszedł w porozumienie
z działającymi na terenie województw południowych jed
nostkami wykonawstwa geodezyjnego w sensie delegowania
do tych jednostek swych pracowników na kilkotygodniowe
okresy. W ten sposób następuje zbliżenie pracowników nau
kowych do produkcji oraz możliwość bezpośredniego prze
kazywania młodzieży studiującej wiadomości z zakresu po
szczególnych dziedzin geodezji z właściwym ich naświetle
niem od strony praktycznych aspektów prac geodezyjnych.
Przedstawiciele Wydziału Geodezji Górniczej widzą
w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii resort wiodą
cy w zakresie organizacji badań geodezyjnych w kraju,
zgodnie z wytycznymi IV Plenum i zarządzeniem Komite
tu Nauki i Techniki. W związku z tym zgłaszają gotowość
uczestniczenia obu instytutów uczelnianych w planach ko
ordynacyjnych realizacji problemów naukowo-badawczych,
które ze strony resortów oraz Komitetu Nauki i Techniki
niewątpliwie przed Głównym Urzędem oraz przed Instytu
tem Geodezji i Kartografii są i będą stawiane.
Prezes Szmielew, wysłuchawszy wypowiedzi przedstawi
cieli AGH, wyraził swe zadowolenie z możności nawiązania
bezpośredniego kontaktu z kierownictwem Wydziału. W dal
szych słowach prezes podkreślił, że według zgodnej opinii
przedsiębiorstw i delegatur Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii, absolwenci Wydziału Geodezji Górniczej wy
różniają się dobrym przygotowaniem fachowym oraz spo
łecznym podejściem do zlecanych im obowiązków, co bar
dzo dodatnio świadczy zarówno o kadrze naukowo-dydak
tycznej Wydziału jak też o właściwej atmosferze wycho
wania obywatelskiego krakowskiej uczelni.
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Zdaniem Prezesa przedsięwzięcia organizacyjne Wydziału
zmierzają do właściwego powiązania prac naukowych z po
trzebami produkcji oraz wykorzystania potencjału nauko
wego. Propozycja współpracy na odcinku ustalania i reali
zacji zadań, wynikających z potrzeb najbliższego planu
5-letniego jest bardzo interesująca. Byłoby, zdaniem Pre
zesa, najwłaściwiej, aby przyjąwszy jako ogólną zasadę da
leko posuniętą współpracę, ustalić szczegółową tematykę
bezpośrednio z Instytutem Geodezji i Kartografii w toku
opracowywania planów koordynacyjnych. Stanowisko to zo
stało zaakceptowane przez przedstawicieli Wydziału Geo
dezji Górniczej.
W dalszej rozmowie poruszono inne możliwości wykorzy
stania potencjału naukowego Wydziału. Z racji terenowych
Wydział jest przede wszystkim zainteresowany współdzia
łaniem z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego woje
wództw południowych. Ze strony przedstawicieli Głównego
Urzędu poinformowano, że zarówno Rzeszowskie OPM, jak
też i Krakowskie OPM zostały wybrane jako przedsiębior
stwa wiodące, pierwsze w zakresie geodezji inżynieryjno-

-przemysłowej, drugie — pomiarów szczegółowych. Również
i Katowickie OPM posiada swą specyfikę przedsiębiorstwa
działającego na obszarze uprzemysłowionym i zurbanizowa
nym. Informacje te przedstawiciele Wydziału Geodezji Gór
niczej uznali za bardzo interesujące, gdyż profil wymienio
nych przedsiębiorstw odpowiada specjalizacji Wydziału,
a więc możliwości bezpośredniej współpracy przedstawia
ją się bardzo realnie i konkretnie.
Ze strony przedstawicieli Głównego Urzędu wyrażono
duże zainteresowanie wykrywaczami urządzeń podziem
nych, skonstruowanymi w AGH, oraz pracami uczelni
w kierunku zorganizowania komparatorium precyzyjnych
przymiarów długościowych.
Na zakończenie stwierdzono, że spotkanie było dla obu
stron bardzo owocne, gdyż kroki, które będą podjęte w naj
bliższej przyszłości w kierunku rozpoczęcia konkretnej, re
alnej współpracy, uzyskały pełne poparcie zarówno kierow
nictwa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, jak też
kierownictwa Wydziału Geodezji Górniczej AGH.
S. K.

EUGENIUSZ BEREZOWSKI

HISIORiA. ROSVIS KOAOLS KlCH
KONXAKIÖVV VV DZIEDZINIE
GEOIOGU I GEOGRAFII
svλu,ozjuλ4 iolsko-radzieckie
29 K-IX 1969

Historia rosyjsko-polskich kontaktów w dziedzinie
geologii i geografii

ΛU1ZEUΛ1 ZIEAlI PAN VtAR-SZAWA
ALE-IA NA SKΛKPIE 27 .

Jak to można wyczytać z powyżej zamieszczonej, orygi
nalnej winiety, na której widnieje warszawska Nike i hi
storyczny już dzisiaj medal byłego Rosyjskiego Towarzy
stwa Geograficznego, w dniach 29.IX—1.X.1969 r. w War
szawie, w Muzeum Ziemi, obradowało Sympozjum Polsko-Radzieckie, zorganizowane przez Polską Akademię Nauk
i Akademię Nauk ZSRR.
W całokształcie materiałów naukowych przygotowanych
na omawiane sympozjum, znalazło się 47 referatów, opra
cowanych w liczbie 18 — przez autorów polskich i 29 —
przez autorów radzieckich. W przeważającej większości re
feraty te omawiały zagadnienia związane — ogólnie mó
wiąc — z geologią teoretyczną i inżynierską, mniejszość
ich dotyczyła samej geografii lub innych pokrewnych nauk,
a dwa opisywały dawne prace polskich topografów i geo
detów wojskowych oraz kontakty polsko-rosyjskie w dzie
dzinie geodezji i kartografii. Do wygłoszenia przewidziane
zostało w programie 38 referatów.
Zanim przejdziemy do „spraw geodezyjnych” zapoznaj
my się pokrótce z biografią trzech najbardziej interesują
cych nas postaci historycznych Polaków, o których działal
ności naukowej traktowało szereg referatów specjalnych,
a mianowicie.
Karol Bohdanowicz (1864—1947) — geolog, teoretyk
i praktyk na miarę światową, geograf i podróżnik, który
większość swego życia spędził w Rosji, gdzie w latach
1902—1929 był profesorem Instytutu Górniczego w Peter
sburgu. Odbył on szereg wielkich wypraw badawczych do
różnych części Rosji europejskiej, do Turkiestanu, Iranu,
Azji Środkowej, Syberii, docierając do Kamczatki (gdzie
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w latach 1895—1898 odkrył złotonośne tereny) oraz na Alas
kę. Od 1919 r. Bohdanowicz był profesorem Akademii Gór
niczo-Hutniczej w Krakowie, a od 1937 r. — dyrektorem
Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Głów
nie zajmował się on złożami surowców mineralnych, zwła
szcza rud i ropy naftowej (fundamentalne dzieło „Surowce
naturalne świata”), a dodatkowo geografią i naukami z nią
powiązanymi, w tym również i kartografią, wydając ogó
łem około 230 prac naukowych.
Sympozjum poświęciło jego osiągnięciom 5 referatów,
a mianowicie:
1. D. W. Naliwkin — Nauczyciel, organizator, uczony
(wspomnienia o K. Bohdanowiczu).
2. R. Karczmarczuk —■ Osiągnięcia K. Bohdanowicza na
polu geografii.
3. E. A. Radkiewicz — Wkład K. Bohdanowicza do nauki
o złożach rud.
4. A. I. Szalimow i N. B. Wassojewicz — Wkład K. Boh
danowicza do nauki o ropie naftowej.
5. I. A. Rezanow — O pracach K. Bohdanowicza w dzie
dzinie sejsmologii.
Józef Łukaszewicz 1868—1928 — rewolucjonista, geolog,
który jako student Uniwersytetu w Petersburgu, zą udział
w przygotowaniu zamachu na Aleksandra III został skaza
ny na śmierć w 1857 roku, a po zamienieniu mu tej kary
na bezterminowe więzienie, w czasie przebywania w twier
dzy Szlisselburskiej napisał pracę pod tytułem „Życie nie
organiczne Ziemi”. W twierdzy tej, w latach 1822—1868
był więziony również Walerian Łukasiński. W okresie lat
1911—1919 Łukaszewicz pracował w Komitecie Geologicz
nym w Petersburgu, a od 1919 roku — był profesorem

Uniwersytetu Wileńskiego, organizując tu Katedrę Geofizy
ki i gabinet krystalografii i mineralogii.
Jego prace naukowe omawiały 3 wygłoszone referaty:
1. N. A. Woskresienskaja — J. Łukaszewicz i jego poglą
dy na geologiczną historię Ziemi.
2. J. W. Batiuszkowa — Poglądy J. Łukaszewicza na bu
dowę wnętrza Ziemi.
3. I. A. Fiedosiejew — Poglądy J. Łukaszewicza na hy
drosferę Ziemi.
Tomasz Zan (1796—1855) — poeta, wychowanek Uniwer
sytetu Wileńskiego, współzałożyciel Towarzystwa Filoma
tów (1817 r.) i Związku Promienistych (1820 r.) oraz członek
Towarzystwa Patriotycznego, który w latach 1824—1837
przebywał na zesłaniu w Orenburgu. Od zetknięcia się w
1829 r. z wielkim uczonym tych czasów Aleksandrem Hum
boldtem, prowadzącym badania geologiczne na Uralu, To
masz Zan interesuje się geologią, a po uwolnieniu od zsył
ki — jako bibliotekarz w Instytucie Górniczym w Peter
sburgu — zapoznaje się z ówczesną literaturą fachową.
Z takim przygotovzaniem wraca na Litwę i przeprowadza
tu badania geologiczne, głównie w zakresie surowców mi
neralnych.
Tej, równie ciekawej dla nas, postaci, został poświęcony
oddzielny referat Z. W. Kriaczkowa — Tomasz Zan jako
geolog i jego badania w Rosji.

*
Tematykę związaną z naszym zawodem zawierały dwa
następujące referaty.
1. W. N. Fiedczin — Prace polskich topografów i geode
tów wojskowych w Azji Środkowej w drugiej połowie
XIX wieku. Autor opisuje w nim ważniejsze prace astronomiczno-geodezyjne i kartograficzne Polaków, a miano
wicie:

Z prac bieżących
Zarządu Głównego SGP

— Stanisław Żyliński — Założenie Samarkandzkiego łań
cucha triangulacyjnego i projekt obserwatorium astrono
micznego w Taszkiencie.
— Piotr Zalewski — Wyznaczenie 700 astropunktów,
500 punktów triangulacyjnych i 145 punktów grawimetrycz
nych.
— Stefan Kozłowski — Obserwacje astronomiczne przy
pomiarze stopnia równoleżnika 520, kierownictwo obserwa
torium w Taszkiencie.
— Józef Żyliński — Określenie różnicy długości geogra
ficznej Orenburg-Orsk.
— Karol Bohdanowicz — Udział w zdjęciu i opisie rejo
nu od Orska do Buchary.
— R. Zakszewski_j- ^Obserwacje astronomiczne._____
2. Kazimierz Sawicki — Kontakty polsko-rosyjskie w
dziedzinie geodezji i kartografii (wiek XIX i pierwsza po
łowa XX) — autor określa w nim liczbę na około 40 pol
skich topografów i geodetów wojskowych i cywilnych, któ
rzy na przestrzeni ubiegłego stulecia brali udział w pomia
rach stopnia rosyjsko-skandynawskiego południka lub kie
rowali innymi dużymi robotami geodezyjnymi w b. Cesar
stwie Rosyjskim, uzyskując tytuły profesorskie lub stopnie
generalskie.
Po zakończeniu I wojny światowej powróciło do Polski
ponad 60 absolwentów rosyjskich uczelni geodezyjnych
(a szczególnie Instytutu Mierniczego w Moskwie), którym
przypadła w udziale pionierska rola w polskiej geodezji,
a nazwiska prof. E. Warchalowskiego i prof. J. Piotrow
skiego przeszły do jej historii.
*

W całokształcie programu Sympozjum Polsko-Radzieckie
go uczestnicy zagraniczni zwiedzili naszą stolicę, Żelazową
Wolę, Szydłowiec, obiekty w Staropolskim Zagłębiu Gór
niczym, Wieliczkę, Muzeum Żup Krakowskich oraz miasto
Kraków z Wawelem włącznie.

Z ZYCIA OfiCANfZXCZ/
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W dniu 12 marca 1970 roku odbyło
się w Warszawie, w gmachu NOT, ze
branie Zarządu Głównego SGP —
ostatnie przed XXIII Zjazdem Dele
gatów.
Uczestnicy
zebrania
zatwierdzili
przedłożone im sprawozdanie z dzia
łalności całego Stowarzyszenia za ka
dencję 1968—1970, zawierające 117 stron
druku, przeznaczone dla delegatów na
Zjazd.
Przewodniczący Zarządu Głównego
złożył zebranym sprawozdanie z dzia
łalności prezydium w czasie od 16 stycz
nia do 12 marca 1970 roku. W okre
sie sprawozdawczym odbyło się 8 ze
brań Prezydium Zarządu Głównego
SGP, w tym 2 — w rozszerzonym skła
dzie.
Przyjęto nowych członków zbioro
wych:
— Zarząd Geodezji i Gospodarki Te
renami w Poznaniu,
— Powiatowe Biura Geodezji i UR
w: Zlotoryji, w Ząbkowicach Śląskich,
w Rypinie.
Pomimo różnych trudności przedsta
wiciele Zarządu Głównego brali udział
w niektórych zebraniach sprawozdaw
czo-wyborczych w następującyoh od
działach SGP:

— w Szczecinie — 30.1. — kol. T.
Kuźni cki,
— w Lublinie — 31.1. — kol. H.
Jasiński,
— w Gdańsku — 2.II. — kol. St.
Pachuta,
— w Białymstoku — 2.II. — kol. St.
J. Tymowski,
— w Łodzi — 11.11. — koledzy Μ.
Szymański i T. Kuźnicki.
Uchwała Zarządu Głównego NOT z
13.XII.1968 r. w sprawie zwrotu na
leżności za lokale i obsługę oddziałów
stowarzyszeń oddziałom wojewódz
kim NOT została zmodyfikowana na
stępną uchwałą z 23.1.1970 roku. Obec
ny system, określający odpłatność
świadczeń w formie przekazywania
części składek, jest zgodny z zasadą
utrzymywania federacji przez zrzeszo
ne w niej stowarzyszenia, w formie
składek.
Tę drugą uchwałę wraz z postano
wieniem Zarządu Głównego SGP —
o sposobie podziału składek członków
zwyczajnych i zbiorowych pomiędzy
oddziały i Zarząd Główny SGP — prze
kazaliśmy zarządom oddziałów SGP
w celu zawarcia odpowiednich poro

zumień z OW NOT. Jak dotąd, nie
otrzymaliśmy z żadnego oddziału od
pisu porozumienia.
Wystąpiliśmy do Zarządu Głównego
NOT o umorzenie nam należności
177 500 złotych, naliczonej za obsługę
sekretarsko-administracyjną oddziałów
SGP przez oddziały wojewódzkie NOT.
Decyzji dotychczas nie otrzymaliśmy.
Zgodnie z przepisami regulaminu
Sekcji Geodezyjnych Urządzeń Rolnych
odbyło się 25 lutego br. zebranie spra
wozdawczo-wyborcze.
Przewodniczą
cym został kol. St. Trautsolt, zastępca
mi przewodniczącego koledzy H. Du
naj i J. Kłopotowski, sekretarzem nau
kowym — kol. A. Hopfer. Prezydium
Zarządu Głównego zatwierdziło w dniu
2 marca wybrany Zarząd Sekcji.
Otrzymaliśmy
z
Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu
nalnej w Katowicach odpis zobowiąza
nia z okazji XXV-Iecia zwycięstwa
oraz setnej rocznicy urodzin W. I. Le
nina. Zobowiązanie to opiewa na prze
kroczenie planu o 4% bez dodatko
wych inwestycji i bez przekroczenia
funduszu płac, co przedstawia wartość
576 000 złotych, a ponadto zobowiąza
nie wykonania szeregu prac w czy
nach społecznych, o wartości 144 000
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złotych, co łącznie daje sumę 720 000
złotych. Zobowiązanie zostało podjęte
przez Dyrekcję wraz z organizacjami
zakładowymi: ZMS, SGP, POP, związ
ki zawodowe — w związku z apelem
załogi Zagłębia Miedziowego w Lubi
nie, przy równoczesnym wezwaniu
wszystkich wojewódzkich pracowni
geodezyjnych gospodarki komunalnej
w kraju i pracowni geodezyjnych do
podejmowania „czynów zwycięstwa”.
Zarząd Oddziału SGP w Katowicach,
po otrzymaniu zobowiązania z Koła
SGP przy WPGGK, upowszechnił je
wśród wszystkich kół oddziału, popie
rając wezwanie do podejmowania zo
bowiązań.
Trwają prace sądów konkursowych:
— Konkursu Jakości Robót Scale
niowych — zorganizowanego przez
SGP na zlecenie Ministerstwa Rolni
ctwa,
— Konkursu „Geodezja w fotografii”,
— Konkursu na rozwiązanie okreś
lonych tematów geodezyjnych,
— Konkursu Jakości Prac w geode
zji miejskiej, zorganizowanego przez
SGP na zlecenie Ministerstwa Gospo
darki Komunalnej.
Wyniki trzech pierwszych konkur
sów będą ogłoszone na XXIII Zjezdzie Delegatów. Konkurs dla MGK
będzie rozstrzygnięty w terminie póź
niejszym.
— Zatwierdzono wnioski XXXVI
Konferencji Naukowo-Technicznej w
Krakowie „Instrukcje geodezyjne w
aspekcie postępu technicznego”. Zgod
nie z ustaleniami w czasie rozmów
Prezydium Zarządu Głównego z Kie
rownictwem Głównego Urzędu Geode
zji i Kartografii, wnioski te będą
przedmiotem obrad Rady Geodezyjnej
i Kartograficznej, co w rezultacie po
winno przyczynić się do ich realiza
cji we wszystkich resortach.
— Została zgłoszona przez Główną
Komisję Techniki ciekawa propozycja
nowej formy działalności w postaci
„klubu użytkowników elektronicznej
techniki obliczeniowej w geodezji”. No
wością jest propozycja, ażeby człon
kami tego klubu były zakłady pracy
zainteresowane ETO. Podobne kluby
są zorganizowane w Polskim Komite
cie Automatycznego Przetwarzania In
formacji w NOT, jednak nie w bran
żowym przekroju, lecz klubów użyt
kowników maszyn tego samego lub po
dobnego typu. Do czasu znalezienia re
gulaminowych możliwości powołania
klubu — Prezydium zaproponowało
działalność w formie komitetu orga
nizacyjnego i w oparciu o tymczasowy
regulamin.
Koledzy z Sekcji Kartograficznej
czynią starania o zorganizowanie se
minarium w Rzeszowie z pokazem
wyposażenia i organizacji wojewódz
kiej pracowni kartograficznej. Ustalo
no wstępnie termin na 25—26 majabr.
Główna Komisja d.s. Muzeum i Wy
staw mając na uwadze, że 2 grudnia br.
mija 400 lat od śmierci Stanisława
Grzepskiego, po zbadaniu sprawy w
miejscu jego urodzenia — w Grzebsku,
w powiecie mławskim, wystąpiła z ini
cjatywą umieszczenia przed szkołą w
Grzebsku odpowiedniego głazu z wy
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kutym napisem. Wstępne rozmowy
członków komisji z władzami powiato
wymi w Mławie spotkały się z przy
chylnym stanowiskiem. Mamy nadzie
ję, że inicjatywa ta będzie zrealizo
wana.
Zwróciliśmy się do Zarządu Głów
nego Związku Zawodowego Pracowni
ków Rolnictwa z propozycją nawiąza
nia bliższej współpracy, a w szczegól
ności dla realizacji wniosków SGP w
zakresie spraw bytowych, współzawod
nictwa, racjonalizacji i podnoszenia
kwalifikacji pracowników na wszyst
kich szczeblach organizacyjnych ZZPR
i SGP.
Na skutek informacji otrzymywa
nych z terenu o trudnościach pracy
biegłych sądowych wystąpiliśmy w tej
sprawie do GUGiK z prośbą o zaję
cie się tymi sprawami. Wskazywaliśmy
na niewłaściwość dowolnego ustalenia
należności biegłych wobec istnienia
urzędowego cennika na roboty geode
zyjne. Uważaliśmy, że biegły nie po
winien wyczekiwać na wynagrodzenie
aż do czasu ściągnięcia kosztów oraz
że podatek powinien być obliczany od
sumy należności po odliczeniu 20% na
koszt uzyskania i nie powinien być
dla biegłego, powołanego przez sąd wo
jewódzki, obliczany w każdym powie
cie, jak od następnego pracodawcy.
Nasze wystąpienie, Główny Urząd
Geodezji i Kartografii przekazał Mini
sterstwu Sprawiedliwości, które z ko
lei przekazało je organom kontrolnym
do przestrzegania przez sądy.
Wystąpiliśmy też do Ministerstwa
Sprawiedliwości o poczynienie starań
w sprawie możliwości otrzymywania
przez biegłych — emerytów wynagro
dzenia do 2000 złotych — za prace dla
sądów, bez zawieszenia renty lub eme
rytury.
Przewodniczący Głównej
Komisji
Samopomocy Koleżeńskiej zgłosił na
stępna
propozycje
powszechnego
uczestnictwa członków SGP w tej
akcji. Główne punkty tej propozycji:
— podniesienia składki członkow
skiej w SGP do 17 złotych, czyli
o 7 złotych,
— zapomoga pośmiertna byłaby zło
żona z dwóch części: stałej — wypła
canej zaraz po zgodnie i ruchomej —
wypłacanej po roku obrachunkowym,
co pozwoliłoby na ustalenie jej wyso
kości.
Zapomoga stała dla obecnie należą
cych do Funduszu Pomocy Koleżeń
skiej wyniosłaby 7000 złotych, dla nowo
zapisanych — 5000 złotych.
Ruchoma — wyniosłaby przypusz
czalnie 2000 złotych, równo dla daw
nych i nowych członków.
Jak najbardziej sprzyjając licznemu
uczestnictwu w FPK Prezydium prosi
Zarząd o zajęcie stanowiska, z tym że
do zmiany wysokości składek człon
ków SGP uprawniony jest wyłącznie
zjazd delegatów.
Współpraca z zagranicą
Czyniliśmy starania w ubiegłym ro
ku o wyjazd popierany jednego z ko
legów na kurs pomiarów o wysokiej,
dokładności do Grazu. NOT odłożyła

rozpatrzenie sprawy do 1970 roku, do
czasu przyznania kredytów. Na pono
wione w br. starania uzyskaliśmy in
formację, że na rok 1970 NOT nie
otrzymała puli dewizowej na wyjazdy
popierane.
Zebranie przedstawicieli zarządów
stowarzyszeń geodezyjnych z KDL od
będzie się w tym roku 3 czerwca w
Warnie. Otrzymaliśmy zaproszenie dla
dwóch osób. Skład naszej delegacji bę
dzie wyznaczony po XXIII Zjeździe
Delegatów.
Przekazaliśmy
obecnie
projekt tematyki obrad.
Od 17 do 22 sierpnia w Budapeszcie
odbędzie się konferencja na temat „In
strumenty i metody”. Prezydium wy
znaczyło naszą delegację w osobach
kolegów: St. Pachuty i P. Niemczyka.
W dniach od 6.VI. do 10.VI. br. od
będzie się w Moskwie Sesja Naukową
poświęcona IOO-Ieciu urodzin Wł. I. Le
nina. Sesję organizuje Główny Urząd
Geodezji i Kartografii w Moskwie,
wspólnie z Moskiewskim Instytutem
Inżynierów Geodezji, Fotogrametrii i
Kartografii. Organizatorzy zaprosili na
swój koszt dwóch przedstawicieli na
szego Stowarzyszenia, którymi będą
koledzy St. Pachuta i Fr. Piluś.
Prowadzone są rozmowy w sprawie
organizacji wycieczki do Budapesztu
na Sesję FIG i wystawę instrumentów.
Biura podróży obiecują ją zorganizo
wać, licząc na zwolnienie się dewiz
przez rezygnację tych klientów, któ
rzy wcześniej zamówili wycieczki.
W dniach 17 i 18 kwietnia br. obra
dował w Warszawie Komitet Organi
zacyjny Międzynarodowej Konferencji
Naukowo-Technicznej „Geodezja Inży
nieryjna”. Zaproszeni zostali członko
wie Komitetu z KDL.
Zarząd Główny zatwierdził działal
ność prezydium w okresie pomiędzy
zebraniami Zarządu, przedstawioną w
tym sprawozdaniu jako zgodną z
uchwałami władz Stowarzyszenia.
Zarząd Główny postanowił wznieść
z funduszów własnych nagrobek dla
b. przewodniczącego Zarządu Główne
go doc. dr inż. Ryszarda Koronowskie
go. Na zwiększenie zasobów finanso
wych SGP uchwalono jednorazową do
browolną składkę od członków SGP
w kwocie 20 złotych. Będzie ona zbie
rana przez zarządy oddziałów na li
sty imienne i następnie wraz z lista
mi przesłana do Zarządu Głównego
SGP.
Mając na uwadze dobrze rozwijają
cą się współpracę międzynarodową w
dziedzinie wymiany doświadczeń i no
wości technicznych w geodezji Zarząd
Główny SGP postanowił nadać god
ność członków-korespondentów oso
bom wyróżniającym się w tej współ
pracy.
Członkami-korespondentami SGP zo
stali:
— dr inż. Ilia Andrejewicz KUTUZOW — prezes Głównego Urzędu Geo
dezji i Kartografii przy Radzie Mini
strów ZSRR,
— dypl. inż. Abdullah MUMINAGIĆ — przewodniczący Stowarzysze
nia Inżynierów Geodezji i Geometrów
Jugosławii.
hj
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Krajowa Narada Stowarzyszenia Geodetów Polskich
na temat rozwoju informacji z dziedziny ekonomiki
i organizacji w geodezji
Spośród wielu form działalności Sto
warzyszenia Geodetów Polskich dużą
popularnością cieszą się — organizowa
ne przez Zarząd Główny SGP — nara
dy krajowe z dziedziny informacji w
geodezji. Dotychczas odbyły się 3 takie
narady, a mianowicie:
— W 1966 r. narada na temat dzia
łalności w zakresie -zakładowej infor
macji technicznej i ekonomicznej, po
pularyzowania organizacji i systemów
informacji na tle planów postępu tech
nicznego i warunków pracy w geodezji
oraz usprawnienia działalności ośrod
ków zakładowych. Udział w naradzie
obok aktywu SGP, przedstawicieli re
sortów i instytucji zainteresowanych
działalnością
informacyjną,
wzięli
udział dyrektorzy i kierownicy geode
zyjnych przedsiębiorstw i większych
zakładów wykonawstwa geodezyjnego,
które powinny prowadzić zakładową
informację. Wyniki narady, w postaci
postulatów i wytycznych, przyczyniły
się i nadal służą sprawie rozbudowy
sieci ośrodków informacji w geodezji.
— Druga narada odbyła się w 1967 r.
na temat metod działalności informa
cyjnej w geodezji, ze szczególnym
uwzględnieniem ustroju informacji za
kładowej w warunkach typowych dla
przedsiębiorstw geodezyjnych i zakła
dów podobnych oraz roli i zadań kół
zakładowych SGP na tym odcinku.
Referaty syntetyzujące wymienione
problemy opracowano na podstawie:
doświadczeń kilku szczególnie zaawan
sowanych zakładowych ośrodków in
formacji technicznej i ekonomicznej,
bibliotek zakładowych prowadzących
działalność informacyjną oraz doświad
czeń i materiałów Głównej Komisji
Informacji Techniczno-Ekonomicznej i
Bibliotek Zarządu Głównego SGP.
— Trzecia narada odbyła się 29 Iipca 1969 r. na temat rozwoju informacji
w geodezji w dziedzinie ekonomiki i
organizacji. Referat wprowadzający
wygłosił mgr Stanisław Kobyliński —
na temat „Informacja z dziedziny
organizacji i ekonomiki w geodezji”.
Referat zawierał dokumentacyjny prze
gląd w zakresie następujących proble
mów w geodezji: istota informacji z
dziedziny ekonomiki i organizacji na
tle zadań wynikających z tworzenia
nowych systemów ekonomicznych; for
my informacji i klasyfikacja odbior
ców; zakresy tematyczne opracowań
informacyjnych; udział informacji w
zarządzaniu; źródła powstawania in
formacji i zasięg jej rozpowszechnia
nia; postulaty pod adresem jednostek
organizacyjnych w geodezji i ośrodka
branżowego informacji oraz rola i za
dania dla Stowarzyszenia Geodetów
Polskich.
Następnie inż. Kazimierz Rzewski
przedstawił „Tezy ukierunkowujące
dyskusję”, oparte na materiałach synte
tyzujących dalsze zaangażowanie czyn
nika społecznego na rzecz ożywienia
działalności branżowej. Służby infor
macji technicznej i ekonomicznej kład
ły specjalny nacisk na ożywienie in-

formacji w dziedzinie ekonomiki i
organizacji. W ogólnym skrócie tezy te
zawierały następujące propozycje: two
rzenie kół zakładowych Polskiego To
warzystwa Ekonomicznego w przedsię
biorstwach geodezyjnych lub środowi
skowych zespołów ekonomistów. Koła
te i zespoły, przy współdziałaniu z za
kładowymi ośrodkami informacji i ko
łami SGP powinny podjąć — w cha
rakterze czynnika społecznego — spra
wy: informacji z dziedzin ekonomiki
i organizacji; piśmiennictwa i wydaw
nictw; programowania; realizacji oraz
upowszechniania nabytków informa
cyjnych i bibliotecznych. Tezy zawie
rały również sugestie, aby komórki
społeczne stowarzyszające ekonomistów
z terenu zakładu pracy, przynajmniej
w początkowym okresie działania, ko
rzystały z metod pracy społecznej,
przyjętych w kołach SGP na odcinku
informacji, bibliotek i piśmiennictwa.
W toku ożywionej dyskusji omówio
no wiele kwestii poruszonych w refe
racie i tezach, wysuwając wiele no
wych, oryginalnych problemów. .
Na naradzie przyjęto podane niżej
postulaty:
1. Rozwijająca się działalność zakła
dowych kół SGP w zakresie opieki
nad bibliotekami zakładowymi i upo
wszechnianiem korzystania z informa
cji, wymaga znacznego zwiększenia
wkładu pracy społecznej w celu
usprawnienia zarówno działalności bi
bliotecznej jak i informacyjnej na od
cinku ekonomiki i organizacji. W
szczególności apeluje się do kół przy
zakładach posiadających ośrodki infor
macji technicznej i ekonomicznej o
zorganizowanie współpracy z kadrą
ekonomistów, zatrudnionych w zakła
dzie — celem wspólnego udziału w

rozwoju zakładowej działalności infor
macyjnej na odcinku ekonomiki i orga
nizacji.
2. Podstawowym warunkiem powo
dzenia w pracy społecznej oddzia
łów i kół SGP w zakresie dalszego
usprawniania zakładowej działalności
informacyjnej jest utrzymywanie kon
taktów z branżowym ośrodkiem infor
macji w geodezji, gwarantującym pra
widłowość organizacyjną, ustrojową i
metodyczną branżowej informacji.
3. W programowaniu prac oddziałów
i kół SGP dla usprawnienia informacji
w dziedzinie organizacji i ekonomiki,
przy współudziale pracowników eko
nomicznych zakładu, niezbędne jest
położenie nacisku na: programowanie,
realizację i upowszechnianie nabytków
bibliotecznych i wszelkich materiałów
dokumentacyjnych oraz na rozwój
piśmiennictwa i wydawnictw jako
środka przekazywania własnych osiąg
nięć zakładu na odcinku organizacji
i ekonomiki.
4. W niektórych przedsiębiorstwach
geodezyjnych działają koła zakładowe
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
(PTE). Dobre wyniki współpracy tych
kół z kołami SGP powinny być prze
kazywane jako wzory do wykorzysta
nia przez inne zakłady pracy.
5. Niniejsze wytyczne dla odziałów
i kół SGP przesyła się, zgodnie z de
zyderatami narady, do jednostek nad
rzędnych przedsiębiorstw geodezyj
nych dla spowodowania przesyłania
do branżowego ośrodka informacji
technicznej i ekonomicznej: analiz, kal
kulacji, efektów ekonomicznych postę
pu itp., zgodnie z uchwałą nr 83 Ra
dy Ministrów z 8 maja 1969 r. (Μ. P.
nr 19/1969, poz. 156, § 5, ust. 1). Rea
lizacja tej uchwały ułatwia prace in
formacyjne ośrodka branżowego.
6. Dyskusja i postulaty z narady
podkreślają ponadto potrzebę dalszej
działalności ogniw organizacyjnych
SGP w celu korzystania z informacji
i bibliotek, ze szczególnym uwzględ
nieniem informacji z dziedziny organi
zacji i ekonomiki.

XIX Wojewódzki Zjazd Delegatów obradował
w Słupsku
W dniu 7 lutego br„ w salach Od
działu Rejonowego NOT w Słupsku,
obradował XIX Zjazd Delegatów Od
działu Wojewódzkiego SGP w Kosza
linie. Po otwarciu obrad, kierownik
Delegatury GUGiK inż. Feliks Szymań
ski wygłosił referat przedstawiający
rozwój służby geodezyjnej na terenie
województwa w minionym 25-leciu.
Następnie Przewodniczący Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Słup
sku udekorował geodetów, którzy
pierwsi podjęli pracę na ziemi kosza
lińskiej, kolegów: Feliksa Szymańskie
go, Stanisława Kowalskiego i Jana
Kościołowskiego odznakami honorowy
mi „Za zasługi 'w rozwoju ziemi ko
szalińskiej”.
Oddział
systematycznie
zwiększa
liczbę członków, o ile 2 lata temu było
5 kół zakładowych, zrzeszających ogó
łem 185 członków, to na dzień 31 stycz

nia 1970 r. zarejestrowanych jest 8 kół
zakładowych i terenowych, a łączna
liczba członków wyraża się liczbą 244.
W gronie tym 21 kolegów posiada wyż
sze wykształcenie, 179 — średnie tech
niczne, a 21 osób — średnie ogólno
kształcące i długoletnią praktykę w
zawodzie. Warto dodać, że 19 kolegów
dokształca się zaocznie na wydziałach
geodezji: we Wrocławiu, Olsztynie i w
Warszawie. Dużym osiągnięciem Za
rządu Oddziału w minionej kadencji
było zorganizowanie I Wojewódzkiej
Konferencji Technicznej w listopadzie
1968 roku. Obok zorganizowanych wy
staw robót poszczególnych służb geo
dezyjnych oraz wygłoszonych refera
tów, uczestnicy konferencji zgłaszali
wiele konkretnych wniosków jak: no
welizację instrukcji o pomiarach PGL,
zwiększenia szkolenia z zakresu znajo
mości prawa, zawierania umów z pra-
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Cownikami fizycznymi, sprawy bhp i
inne.
Osobnym rozdziałem dyskusji na tej
konferencji była sprawa rejestru geo
detów (co zdaniem dyskutantów zbyt
opieszale jest załatwiane i ciągnie się
w nieskończoność) oraz sprawa zali
czenia zawodu geodety do zawodów
trudnych.
Zarząd Oddziału w czerwcu 1969 ro
ku zawarł umowę z Wojewódzkim Ko
mitetem Ochrony Pomników Walki i
Męczeństwa, w sprawie wykonywania
prac geodezyjnych pod budowę pom
ników w ramach czynów społecznych.
W wyniku tej umowy, w 1969 roku,
koledzy wykonali prace połowę i ka
meralne w miejscach walki i męczeń
stwa: w Podgajach, pow Szczecinek,
w Czarnem, pow. Człuchów oraz w
Klaninie — Stalag II, pow. Wałcz.
Wartość wykonanych robót wynosi
29 786 złotych.
Pozytywnym zjawiskiem jest fakt
propagowania zawodu geodety. Koła
zakładowe Biura Urządzania Lasu i
Projektów Leśnictwa i Koło przy
POBGiUR w Szczecinku przeprowadzi
ły razem w minionym okresie sprawo

zdawczym prelekcje w 8 szkołach, po
łączone z pokazem sprzętu i efektów
pracy geodetów. Koła w okresie spra
wozdawczym przeprowadziły szkolenie
zawodowe o łącznej liczbie 1280 go
dzin. Zarządy kół odbyły 112 posie
dzeń, 54 razy członkowie kół brali
udział w posiedzeniach rad ekonomicz
no-technicznych w swoich zakładach
pracy. Poza pracą w SGP 30 aktywi
stów brało udział w komisjach wy
borczych do rad narodowych i sejmu.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
wygłosił jej przewodniczący, kolega
Mieczysław Raniszewski.
Następnie
wywiązała się dyskusja, która toczyła
się nad takimi zagadnieniami jak:
właściwa organizacja pracy, postęp
techniczny, warunki pracy terenowej
wykonawców, zwiększenie ilości samo
chodów dostawczych dla grup polowych, estetyka odzieży ochronnej oraz
zryczałtowanie kosztów podróży.
W wyniku wyborów przewodniczą
cym Zarządu Oddziału w Koszalinie
został ponownie wybrany kol. Alfons
Cywiński.
Na zakończenie obrad delegaci
uchwalili rezolucję.

„My geodeci województwa koszaliń
skiego, zgromadzeni na XIX Zjeździe
Oddziału, zobowiązujemy się do peł
nej realizacji uchwał II i IV Plenum
KC PZPR w zakresie stawianych nam
zadań gospodarczych.
Zdając sobie sprawę jak wielkie
znaczenie ma unormowanie stosunków
własnościowych na wsi oraz likwida
cja szachownicy użytków rolnych i
przekazanie areału Państwowego Fun
duszu Ziemi w trwałe użytkowanie
PGR-om, zobowiązujemy się dołożyć
wszelkich starań, aby prace te były
jak najszybciej zakończone. Zobowią
zujemy się ponadto przyśpieszyć pro
ces przygotowania inwestycji przez
szybsze dostarczanie wysokiej jakości
dokumentacji geodezyjnej, dołożymy
wszelkich starań, aby poprzez wdraża
nie postępu technicznego, wprowadza
nia najnowszych metod organizacji i
zarządzania, przyczynić się do szyb
szego wzrostu gospodarczego naszej
ojczyzny Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej”.
T. Lewicki
Szczecinek

Jubileusz
pracy zawodowej
kolegi Leona Misiornego

W końcu 1969 roku, w Powiatowym
Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych
we Wrześni, obchodzono miłą uroczy
stość związaną z 50-leciem pracy za
wodowej kolegi Leona Misiornego.
Kolega Leon Misiorny urodził się w
1905 roku, w Sremie jako syn rze
mieślnika. Z pracą zawodową związał
się już w szesnastym roku życia. W
nowo powstałym, po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości, Urzędzie Kata
stralnym w Kościanie, w dniu 8 wrześ
nia 1919 roku, został przyjęty do pra
cy w charakterze praktykanta. W tym
czasie uczęszczał na kursy dokształca
jące oraz brał czynny udział w życiu
społecznym kościańskiej organizacji
gimnastycznej.
Od września 1927 roku do Iipca 1933
roku pracował w Urzędzie Katastral
nym w Ostrzeszewie, a później w Kęp
nie, gdzie zajmował się nowym po
miarem miasta Kępna. W maju 1934
roku został powołany na stanowisko
kierownika Urzędu Katastralnego w
Szubinie, biorąc udział w pracach po-
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Wszechnej klasyfikacji skarbowej. We
wrześniu 1935 roku został przeniesiony
do Urzędu Katastralnego we Wrześni
i tutaj otrzymał w 1938 roku Brązowy
Krzyż Zasługi — za zasługi w służbie
państwowej.
Po odbyciu kampanii wrześniowej w
1939 roku został wysłany przez oku
panta na roboty do Niemiec, skąd
wrócił w 1940 roku do Wrześni, zwol
niony ze względu na zły stan zdrowia
do pracy w miejscowym Urzędzie Ka
tastralnym.
Po wyzwoleniu, w roku 1945, zajął
się zabezpieczaniem dokumentów i map
katastralnych oraz organizacją Biura
Pomiarów.
Od 1946 roku stał się czynnym człon
kiem Stronnictwa Demokratycznego
we Wrześni, a od 1950 roku — człon
kiem Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich. Należy tutaj podkreślić szcze
gólnie ciężki okres po wyzwoleniu, kie
dy to — będąc jedynym pracownikiem
Biura Pomiarów, nie szczędził wysił
ku ani trudu mimo złego stanu zdro

wia, aby utrzymać materiały geode
zyjne w całości i w jak najlepszym
stanie, materiały tak niezbędne przy
pracach związanych z ówczesną prze
budową ustroju rolnego.
W roku 1955 został odznaczony Me
dalem IO-Iecia Polski Ludowej. W ro
ku 1964 otrzymał srebrną, a w roku
1967 złotą odznakę „Za zasługi w dzie
dzinie geodezji i kartografii”.
Od roku 1962 kolega Leon Misiorny
prowadzi Referat Robót Geodezyjnych
w tutejszym Biurze Pomiarów. Nie
szczędził wysiłku, aby pomóc załodze —
przez dobrą organizację i koordynację
robót geodezyjnych (w latach 1966—
1968) w zdobyciu I miejsca we współ
zawodnictwie w skali wojewódzkiej.
W uznaniu zasług, kolega Leon Misiorny otrzymał w roku 1969 Złoty Krzyż
Zasługi.

Czesław Kosmowski
Przewodniczący Koła Terenowego SGP
przy PBGiUR we Wrześni
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Proste rozwiązanie nadesłał również
kol. Ksawery Malewicz z Radomska
(rys. 1). Podajemy je w całości.
Z zależności w trójkącie CBD

Rozwiązanie
zadania nr 78
Do redakcji wpłynęły 34 rozwiązania
zadania nr 78. Prawidłowa odpowiedź
jest następująca:

d=

osina
sinó

DC =

1,444 ·.· a

asin(a+ ó)
sind

Z twierdzenia Carnota dla trójkąta
BCD:
ABt = α2 *}- b1 — 2ab cos (a + β)
skąd:
1,777 ... o2 = 1 440 000
a = 900
Znając a — bez trudu z podanych wy
żej wzorów wyliczymy pozostałe boki
czworokąta.
W wyniku losowania nagrodę głów
ną od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich w postaci mapy plastycznej
otrzymał kolega Henryk Kasiński z
Sandomierza.

BC= 900 m
CA = 1500 m

AD = 500 m
DB = 1300 m

Znaczna większość rozwiązań oparta
została o zastosowanie wzoru na kąt ε
pomiędzy przekątnymi czworoboku:
ctgε =

ctg β ctg δ — ctg γ ctgα

Ctga + ctgβ + ctg y + ctg <5

skąd

ε = 49023'55,3"
Ponieważ
α-f-ε = γ+ ε — 90o

więc

ABC =

BAD = 90o

Z dwóch trójkątów prostokątnych, w
których znamy jeden bok i wszystkie
kąty, bez trudu wyliczamy boki czwo
roboku.

Z zależności w trójkącie ACD
αsin(α+ <5)siny
sin <5 sin(/? + y)

b =------------------------ = l,ooo · · · a

a sɪɪɪ (a + ó) sɪn β
c ---------------------- = 0,555 ... a
sin dsin(/? + y)

Nagrody książkowe, również od Sto
warzyszenia Geodetów Polskich w wy
niku losowania, otrzymali koledzy Sta
nisław Jaworski z Zielonej Góry, Ja
rema Leszek z Sandomierza, Ryszard
Saczuk z Ostrowi Mazowieckiej, Grze
gorz Rychlewski z Sanoka i Ewa Grochulska z Warszawy.
St. J. T.

Rozwiązania zadania nr 78 nadesłali
Stanisław Jaskowiec (Prudnik), Remigiusz
Szczepaniak (Warszawa). Sylwester Waśkowski (Szczecin), Ksawery Malewicz (Ra
domsko), Krystyna TurzyAska (Wrocław),
Longin Strutynski (Blachownia Śląska),
Henryk Kasiński (Sandomierz), Stanisław
Ptasznik (Lublin), Bolesław
Cieszyński
(Bydgoszcz), Józef Zdyb (Gdańsk-Jelitko
wo), Wiktor Pietrulan (Szczecin), Kamil Ka-

Zadanie nr 83
W trójkąt równoramienny o podsta
wie AB wpisano dwa styczne do siebie
okręgi (rys. 1), („D” punkt styczności
okręgów). Obliczyć promień tych okrę
gów.
Dane:
AB = 120 m
CD = 20 m

Zadanie nadesłał kol. Eugeniusz Ko
wolik z Rudy Śląskiej. Rozwiązanie
zadania należy nadesłać do dnia
10 sierpnia 1970 r.

sprzycki (Bielsko-Biała), Grzegorz Krawczyk
(Szczecin), Jarema Leszek (Sandomierz),
Geodeci
Przedsiębiorstwa Kopalni Gazu
Ziemnego w Sanoku (Sanok), Jerzy Napie
rała (Poznań), Stanisław Jaworski (Zielona
Góra), Jerzy Mikołajczak (Poznań), Ry
szard Saczuk (Ostrów Mazowiecka), Andrzej
Kostur (Zielona Góra), Marian Borowicz
(Parczew), Piotr Pietruszka (Kaniów, pow.

Kluczbork), Zbigniew Sanigorski (Wrocław),
Grzegorz Rychlewski (Staszów), Jan Najgebauer (Gliwice), Alina Kanigowska (Gło
gów), Witold Klimowicz (Warszawa), Stani
sław Parys (Częstochowa), Ewa Grochulska
(Warszawa), Jacek Grochulski (Warszawa),
Saturnin Zygmunt (Bytom), Wincenty Alenowicz (Gdańsk), Włodzimierz Kuberka (Po
znań), Geodeci Grupy Machów z Rzeszow
skiego OPM (Rzeszów).

NAGRODA
Za prawidłowe rozwiązanie żądania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda w postaci mapy plastycznej
— od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.
Poza tym przyznanych będzie w wy
niku losowania 5 nagród dodatkowych
w postaci książek od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich.

UWAGA !
Koledzy pragnący zamieścić w „Kąci
ku Zadań” zadanie do rozwiązania, pro
szeni są o nadsyłanie takich zadań łącz
nie z rozwiązaniami. Projekty przyję
tych przez redakcję, nadesłanych wraz
z rozwiązaniami zadań, są honorowane
ryczałtem w wysokości 200 zł.
Autorom zadania przysługują prawa
autorskie.
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IBnUJILjIETrWS

POLSKIEGO TOWARIÏS' ⅛WΙ FOTOGRAMETRYCZNEGO
ANDRZEJ MAJDE

Fotogrametryczne pomiary procesów Szybkozmiennych
1. Rozważania ogólne
Pomiar procesów zmiennych w czasie nie jest w fotogra
metrii zagadnieniem nowym. Możliwości zastosowania tra
dycyjnych sposobów opracowania są ograniczone jednak
do zjawisk o stosunkowo małej szybkości zmian (na przy
kład stany ekstremalne wód, ruchy osuwisk, lodowców itp.),
bądź do przypadków, gdy wystarczającą dokumentacją zja
wiska jest określenie parametrów ruchu pojedynczych
punktów materialnych (tory ciał będących w ruchu, tra
jektorie SSZ itp.).
Pomiar obiektów poruszających się z dużą prędkością,
gdzie ponadto dla pełnej charakterystyki zjawiska koniecz
ny jest pomiar znacznej ilości punktów, jest zagadnieniem
nowym i stosunkowo skomplikowanym. Najpoważniejsze
ograniczenia stawiają tu kamery fotogrametryczne, gdyż
charakteryzują się one zbyt małą częstotliwością fotografo
wania, a specjalnie skonstruowana dla badania torów ciał
będących w ruchu kamera balistyczna pozwala w zasadzie
na rejestrację położeń pojedynczych punktów, wymagając
przy tym ich świetlnej sygnalizacji. Kluczowym problemem
warunkującym możliwości fotogrametrycznych pomiarów
procesów Szybkozmiennych będzie więc adaptacja kamer
filmowych dla celów pomiarowych. W zależności od szyb
kości przebiegu badanych procesów mogą to być bądź stan
dardowe kamery filmowe o częstotliwości do kilkudziesię
ciu zdjęć na sekundę, bądź specjalne kamery szybkobieżne
o częstotliwości do kilkudziesięciu tysięcy, czy nawet do
kilku milionów zdjęć na sekundę.
Doskonałą ilustracją celowości zastosowania fotograme
trii do pomiarów procesów Szybkozmiennych jest badanie
procesu tłoczenia blachy metodą wybuchową. Istotą pro
cesu jest — najogólniej rzecz biorąc — działanie na tłoczo
ną blachę impulsem ciśnienia, uzyskanym przez odpalenie
ładunku wybuchowego. Ośrodkiem przenoszącym ciśnienie
jest najczęściej woda. Ponieważ celem tłoczenia jest uzy
skanie ściśle określonego kształtu powłoki, tłoczona blacha
wciskana jest w momencie wybuchu w odpowiednio wy
konaną matrycę.
Mimo stosowania metody tłoczenia wybuchowego, w prak
tyce mechanizm przebiegu procesu nie był dotychczas do
kładnie znany. Wynikało to z faktu, iż żadną ze znanych
mechanicznych czy elektronicznych metod pomiaru nie
można było uzyskać kompleksowej dokumentacji metrycz
nej procesu. Dopiero zastosowanie fotogrametrii do pomia
ru przemieszczeń pozwoliło na uzyskanie bogatego i sto
sunkowo dokładnego materiału doświadczalnego, stanowią
cego podstawę do dalszych prac teoretycznych.

2. Adaptacja kamer filmowych
Dla zorientowania czytelnika w trudnościach adaptacji
kamer filmowych dla celów fotogrametrycznych przy
pomni jmy podstawowe warunki, jakim powinna odpowia
dać kamera pomiarowa:
— jej obiektyw powinien charakteryzować się wysoką
jakością optyczną, ze szczególnym uwzględnieniem wierno
ści rzutu środkowego;
— elementy orientacji wewnętrznej kamery powinny być
stałe i dokładnie znane. Warunek ten spełniany jest przez
unieruchomienie obiektywu, każdorazowe dociskanie płasz
czyzny negatywu do ramki tłowej itp.;
— kamera powinna posiadać dodatkowe elementy kon
strukcyjne, pozwalające na ustawienie projektowanych,
bądź pomiar przypadkowo zaistniałych, elementów orien
tacji zewnętrznej zdjęć (układ celowniczo-kątomierczy, li
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bele powiązane konstrukcyjnie z optyczno-geometrycznym
układem kamery itp.).
Z powyższego zestawienia widać, że podstawowe zasady
konstrukcyjne kamer filmowych stanowią niejako zaprze
czenie warunków, stawianych kamerom pomiarowym. Speł
nienie niektórych warunków możemy wprawdzie osiągnąć
drogą odpowiednich zmian konstrukcyjnych, z istnieniem
szeregu poważnych rozbieżności będziemy się jednak musieli pogodzić, eliminując co najwyżej ich wpływy na wy
niki poprzez specjalne zabiegi w trakcie opracowania.
Zasadnicze zmiany konstrukcyjne, umożliwiające wyko
rzystanie kamer filmowych dla celów fotogrametrycznych,
to wykonanie ramki tłowej, przystawki stereoskopowej
albo urządzenia synchronizującego pracę dwóch lub więcej
kamer, wbudowanie Iibeli i wreszcie sprzężenie kamery
z teodolitem.

1. Ramka tłowa w kamerach filmowych nie mo
że materializować płaszczyzny rzutów, gdyż duża czę
stotliwość fotografowania uniemożliwia każdorazowe doci
skanie filmu do ustalonej płaszczyzny. Jedyną jej funkcją
będzie więc dostarczenie danych do odtworzenia elementów
orientacji wewnętrznej w postaci zespołu znaczków tłowych, fotografowanych następnie na kolejnych zdjęciach.
Jej umieszczenie zależy od konstrukcji kamery filmowej.
W normalnych kamerach można ją umieścić bezpośrednio
przed filmem, natomiast w kamerach szybkobieżnych, gdzie
część układu optycznego (składającego się z dwóch lub wię
cej obiektywów) porusza się w sposób ciągły synchronicznie
z filmem, jedynym możliwym miejscem dla umieszczenia
ramki tłowej będzie płaszczyzna rzeczywistego obrazu
obiektywu wejściowego kamery.
Umieszczenie w kamerze ramki tłowej pozwala już na
wyznaczenie elementów orientacji wewnętrznej metodami
optycznymi lub metodami współczesnej fotogrametrii ana
litycznej. Chcąc wykorzystać do wyznaczenia elementów
orientacji wewnętrznej którąś ze znanych metod fotogra
metrycznych (por. [1] str. 31—45), musimy najpierw zaopa
trzyć kamerę w libelę, która umożliwiałaby pionowe usta
wienie płaszczyzny obrazu.

2. Przystawka stereoskopowa lub urzą
dzenie synchronizujące potrzebne będą jedynie
dla opracowań dwuobrazowych, a zasadniczą ich funkcją
jest umożliwienie wykonania jednoczesnych zdjęć obiektu
z różnych punktów przestrzeni. W wypełnianiu tej funk
cji oba urządzenia można wprawdzie uznać za równoważ
ne, jednakże za stosowaniem przystawki stereoskopowej
przemawia nie tylko większa prostota jej konstrukcji, ale
i względy natury ściśle fotogrametrycznej. Dzięki odpo
wiedniemu zaprojektowaniu, a później wyjustowaniu bądź
samej przystawki, bądź nawet zespołu przystawka — ka
mera filmowa, możemy bowiem wyznaczyć metodami op
tycznymi elementy orientacji wzajemnej zdjęć. Jest to mo
ment istotny, gdyż ich wyznaczenie metodami fotograme
trycznymi jest wprawdzie możliwe, lecz dokładność wyni
ków spada wraz ze zmniejszeniem użytecznego kąta roz
warcia obiektu. Do konstrukcji urządzenia synchronizują
cego pracę dwóch lub więcej kamer będziemy uciekać się
jedynie wtedy, gdy zbyt duże gabaryty fotografowanego
obiektu uniemożliwią zwartą konstrukcję przystawki ste
reoskopowej.
3. Libela (lub krzyżowy układ Iibeli) i sprzęże
nie kamery filmowej z teodolitem służyć
mają wyznaczeniu elementów orientacji zewnętrznej zdjęć.

Największą rolę urządzenia te będą spełniać przy wykony
waniu synchronicznych zdjęć obiektu kilkoma kamerami
oraz przy wyznaczaniu elementów orientacji wewnętrznej
tradycyjnymi metodami fotogrametrycznymi. W innych
przypadkach konstrukcji ich można zaniechać, gdyż na
przykład opracowanie zdjęć jednoobrazowych nie wymaga
na ogół dokładnej znajomości elementów orientacji ze
wnętrznej, natomiast opracowanie zdjęć wykonanych ka
merą z przystawką stereoskopową o znanej orientacji wza
jemnej można wykonać według typowego schematu opra
cowania zdjęć lotniczych (orientacja wzajemna i bez
względna).
Na zakończenie uwag o adaptacji kamer filmowych dla
celów fotogrametrycznych warto może zwrócić uwagę na
fakt, iż wszelkie zmiany konstrukcyjne wymagają odpo
wiedniego zaplecza zarówno Warsztatowo-Iaboratoryjnego
jak i konstruktorskiego. Rola fotogrametry będzie się ogra
niczać z konieczności do sformułowania założeń konstruk
cyjnych i ewentualnie wskazówek odnośnie do sposobu
justowania. Resztę prac powinni wykonać mechanicy i opty
cy — doświadczeni fachowcy w swoich dziedzinach, gdyż
tylko wtedy możemy mieć gwarancję pełnego pożytku z wy
konanych zabiegów adaptacyjnych.

3. Opracowanie zdjęć
Fotogrametryczne opracowanie zdjęć filmowych można
wykonać w zasadzie dowolną ze znanych metod zarówno
analogową jak i analityczną.
Niezbędną przy opracowaniach na autografie czynnością
dodatkową będzie tylko Przefotografowanie zdjęć z takim
zwiększeniem ich skali, aby nowa odległość obrazu mieściła
się w zakresie odpowiednich podziałek autografu. Pamięta
jąc jednakże o tym, że mimo dokonanej adaptacji kame
ra filmowa nie stała się pełnowartościową kamerą pomia
rową, powinniśmy wyeliminować z wyników opracowania
wpływy takich błędów systematycznych, jak dystorsja, de
formacje filmu itp. Zadanie to można wykonać trzema od
miennymi sposobami:
— na podstawie pomiaru zdjęć testu kontrolnego wy
znaczamy błędy systematyczne współrzędnych tłowych
w punktach równomiernie rozmieszczonych na płaszczyźnie
zdjęcia, a następnie poprzedzamy opracowanie poprawie
niem współrzędnych tłowych pomierzonych punktów o wyinterpolowane z tabel lub wykresów wartości błędów sy
stematycznych. Sposób ten dostosowany jest do opracowań
analitycznych, przy czym interpolację poprawek może wy
konać z powodzeniem maszyna cyfrowa;
— właściwe opracowanie poprzedzamy wykonaniem se
rii zdjęć testu kontrolnego o dokładnie znanych wymiarach.
Warunki fotografowania (to znaczy długość i ustawienie
bazy, odległość fotografowania, a nawet mikroklimat) po
winny być identyczne z parametrami późniejszych zdjęć
roboczych, a kształt testu — maksymalnie zbliżony do
kształtu rzeczywistego obiektu. Następnie opracowujemy te
zdjęcia ustaloną już metodą i z porównania uzyskanych
wyników z odpowiednimi wielkościami testu wyznaczamy
prawdziwe błędy opracowania w wybranych punktach mo
delu doświadczalnego. Zakładając identyczność błędów sy
stematycznych modelu kontrolnego i rzeczywistego (do cze
go upoważnia nas zachowanie jednakowych warunków fo
tografowania) możemy teraz poprawić wyniki rzeczywiste
go opracowania. Sposób ten można więc stosować do
wszystkich opracowań numerycznych niezależnie od meto
dy (analitycznej lub analogowej) ich wykonania;
— znając charakter zniekształceń modelu można wyeli
minować ich wpływy na drodze czysto rachunkowej, na
przykład przez specjalny dobór reguły przekształcenia ukła
du współrzędnych modelu. Sposób ten można więc również
stosować do wszystkich opracowań numerycznych, pod wa
runkiem odpowiedniego zwiększenia liczby fotopunktów.

4. 1. Kamera filmowa i jej adaptacja. Ze względu na du
żą szybkość przebiegu procesu (20—40 m/sek w zależności
odmateriału próbki) i jego krótkotrwałość (0,002—0,004.sek),
zdjęcia wykonywane były szybkobieżną kamerą filmową.
Jej adaptacja sprowadziła się do skonstruowania ramki
tłowej i przystawki stereoskopowej oraz wyznaczenia ele
mentów orientacji wewnętrznej.
Ramkę tłową umieszczono w płaszczyźnie obrazu obiek
tywu wejściowego. Ponieważ film przed obserwacją był
rozcinany wzdłuż linii środkowej, musiała ona materializować układy odniesienia dla obu połówek kadru. W tym
celu umocowano na niej sześć znaczków tłowych w kształ
cie ostrzy — po dwa na górnej i dolnej oraz po jednym —
na bocznych krawędziach kadru (rys. 2). W trakcie opra
cowania okazało się jednak, że znaczki boczne były prak
tycznie bezwartościowe ze względu na znaczne zniekształ
cenia brzegowe, przy opracowaniu korzystano więc tylko
ze znaczków górnych i dolnych.
Dla zachowania możliwie dużej skali fotografowania na
leżało użyć obiektywu o normalnej ogniskowej (f≈45 mm),
co z kolei przesądzało o konieczności wykonania zdjęć
zbieżnych. Aby umożliwić ewentualne wykorzystanie przy
stawki stereoskopowej do opracowań o innych parame
trach fotogrametrycznych
j zastosowano w niej ru
chome lustra zewnętrzne z dość znaczną możliwością zmian
kąta zbieżności. Ze względu na użycie luster, przed obiek
tywem następowało jednorazowe przecięcie obu wiązek, co
dawało w efekcie dodatkową zamianę położeń obrazów za
pierwszym obiektywem, a po odwróceniu obrazu przez dal
sze części układu optycznego kamery — prosty obraz ortoskopowy umożliwiający bezpośrednią obserwację stereo
skopową nie rozciętego filmu. Dla naszych celów przystawka
Wyjustowana została tak, aby

κ' = κ" = ∆ω — 0
a kąt zbieżności ∆φ dzielony był na połowę przez pionową
płaszczyznę symetrii przystawki. Warunkiem montażu przy
stawki z kamerą była równość kątów φ' = —φ”, jednakże
brak punktu zaczepienia w samej kamerze uniemożliwił
jego spełnienie z dokładnością justowania samej przystawki.
Elementy orientacji wewnętrznej wyznaczono najpierw
metodą tradycyjną (według [2] str. 39—43). Ponieważ uży
teczne kąty rozwarcia obiektywu wynosiły ca 6° w pionie
i ca 27° w poziomie, a ponadto kamera nie posiadała Iibeli
(poziomowanie wykonano libelą kontrolną fototeodolitu
Zeissa, ustawiając ją na płaszczyźnie szyn silnika), na tej
drodze nie udało się osiągnąć wystarczającej dokładności
położenia punktu głównego:
mxθ = ¿ 0,25 mm przy my = ¿ 0,03 mm

Położenie punktu głównego wyznaczono więc dodatkowo
metodą optyczną, wykorzystując w tym celu reflektor
o równoległej wiązce światła. Stanowisko, zestawione z ka
mery i wspomnianego reflektora, zaopatrzonego w prze
słonę z maleńkim otworem, pokazane jest na rys. 1. Isto-

4. Fotogrametryczny pomiar procesu tłoczenia wybuchowego
W dotychczasowych rozważaniach przedstawiono zaled
wie główne problemy „fotogrametrii filmowej”. Oprócz nich
istnieje jednak cały szereg problemów drobniejszych (lecz
nie mniejszej wagi), pojawiających się dopiero w czasie
wykonywania praktycznych pomiarów. Problemy te (wraz
z konkretnymi sposobami ich rozwiązania) zilustruje więc
najlepiej opis przebiegu prac związanych z fotogrametrycz
nym pomiarem wspomnianego we wstępie procesu tłocze
nia metodą wybuchową.

Rys. 1. Stanowisko do wyznaczenia punktu głównego

ta metody polega na tym, że po zastąpieniu filmu lustrem
promień biegnący prostopadle do płaszczyzny lustra (a więc
„promień główny”) powinien — po odbiciu — wrócić do
otworu w przesłonie. Po odpowiednim ustawieniu reflekto
ra względem kamery należało więc założyć znowu film
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w miejsce lustra, wykonać zdjęcia (rys. 2), i po ich foto
graficznej obróbce pomierzyć w układzie znaczków tłowych
współrzędne ,,zmaterializowanego” punktu głównego. Oczy
wiście i ta metoda nie jest zbyt dokładna ze względu na

1. Stalowy zbiornik, w kształcie poziomo ułożonego cy
lindra, posiadał wewnątrz kilka pierścieni służących do
umocowania ładunku wybuchowego o ustalonej empirycz
nie (w zależności cd właściwości badanego materiału) wiel
kości. Z jednej strony zamknięty był stalową podstawą
z otworem służącym do umocowania próbki, z drugiej —
lekko przykręcaną membraną gumową, pozwalającą na
swobodny wypływ wody po wybuchu. Na górze zbiornika
znajdował się kran służący do doprowadzenia wody przed
kolejnym wybuchem.
2. Pierścień dociskowy, przytwierdzony do otworu w pod
stawie cylindra za pomocą 12 śrub z nakrętkami, służył
do umocowania próbki. Celem wyeliminowania z wyników
wpływu ewentualnego ruchu zbiornika oraz dla podwyższe
nia dokładności opracowania na pierścieniu dociskowym
założono sieć fotopunktów naniesionych na wiertarce współ
rzędnościowej z dokładnością 0,01 mm. Kształt i rozmiesz
czenie punktów pokazuje rys. 4. Dodatkowe kropeczki wo
kół punktów, naniesione odręcznie, miały za zadanie
usztywnić płaszczyznę znaczka, co podwyższyło dokładność
pomiaru paralaksy podłużnej. Pierścień pomalowano na
biało celem doświetlenia próbki światłem odbitym.

Rys. 2a. Częstotliwość 4000 zdjęć/sek zdjęcia punktu głównego

Ryś. 4. Pierścień dociskowy

Rys. 2b. Częstotliwość 8000 zdjęć/sek zdjęcia punktu głównego

wizualne tylko ustawienie reflektora względem kamery,
tym niemniej różnice położeń tak wyznaczonego punktu
głównego, przy kilkakrotnym ustawianiu reflektora nie
przekraczały 0,1 mm. Różnice położeń punktu głównego,
wyznaczonych obydwiema metodami wynosiły natomiast
ca 0,5 mm.
4. 2. Stanowisko pomiarowe. Ogólny wygląd stanowiska
pomiarowego pokazuje rys. 3, gdzie: 1) zbiornik, 2) pierścień

3. Ze względu na konieczność fotografowania próbki pod
dawane były odkształceniom „swobodnym” (to znaczy bez
matrycy). Kształt próbki przed i po wybuchu pokazuje
rys. 5. Średnica całej próbki wynosiła ca 300 mm, średni
ca części odkształcanej — 200 mm. Na próbce naniesiono
siatkę punktów rozmieszczonych na dwóch wzajemnie pro
stopadłych średnicach w odległościach co 10 mm. Dodatko
we plamki, widoczne na rys. 5, naniesiono odręcznie celem
lepszego odtworzenia powierzchni próbki w modelu sterooskopowym.

Rys. 5. Próba przed i po odkształceniu

Rys. 3. Stanowisko pomiarowe

dociskowy, 3) badana próbka (na rysunku już po odkształ
ceniu), 4) kamera Pentazet 35 mm, 5) przystawka stereosko
powa, 6) reflektory, 7) osłona.
Omówimy teraz krótko budowę i zadania poszczególnychelementów stanowiska.
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4 i 5. Kamera Pentazet 35 mm wraz z przystawką ste
reoskopową (rys. 6) została ustawiona w odległości 1,2 m
od badanej próbki. Odległość fotografowania, mierzona
wzdłuż drogi optycznej zespołu kamera-przystawka, wyno
siła ca 1,8 m, co przy odległości obrazu 46 mm dało skalę
zdjęć około 1 :40. Duży kąt zbieżności przystawki (38,5°)
pozwolił na uzyskanie bardzo korzystnego stosunku bazo
wego (1 : 1,5). Zdjęcia wykonywane były z częstotliwością
4000 i 8000 zdjęć na sekundę (rys. 7). Do dokładnego okre
ślenia częstotliwości służyły Odfotografowane na marginesie
filmu impulsy świetlne, nadawane w odstępach 0,001 se
kundy przez znacznik czasu.

6. Do oświetlenia fotografowanego obiektu użyto czterech
reflektorów parabolicznych z żarówkami 1 kW, przewoltowanymi ponadto z 220 na 380 V, ustawionych w odległości
0.5—0,7 m od środka próbki. Pozwoliło to na wykonywa
nie 8000 zdjęć na sekundę przy przysłonie 1 : 5,6.

4. 4. Analiza wyników. W wyniku fotogrametrycznego
opracowania serii zdjęć procesu uzyskano czasoprzestrzen
ne współrzędne wybranych punktów’ powłoki. Nie zostały
one jednak wyprowadzone z maszyny, lecz wykorzystane
bezpośrednio do dalszych obliczeń. Ze względu na ograni
czoną pojemność pamięci maszyny cyfrowej program nie
obejmował analizy dokładności opracowania fotograme
trycznego. Pewne możliwości oceny dokładności stwarza
natomiast analiza wyprowadzonych współrzędnych walco
wych. Różnice ich wartości (w setnych milimetrów) przed
i po wygładzeniu dla trzech wybranych promieni zestawio
ne są w tablicy 1.
Tablica 1
K
Nr zdjęcia I

ɔ

4. 3. Opracowanie fotogrametryczne. Sposób późniejsze
go wykorzystania wyników opracowania fotogrametryczne
go przesądził o wyborze metody analitycznej. Była ona rów
nocześnie najwygodniejsza, gdyż wszystkie pomiary można
było wykonać na oryginalnych negatywach.
Pomiar uprzednio rozciętego filmu wykonano na stekometrze, mierząc trzykrotnie znaczki tłowe i punkty kontrol
ne, jednokrotnie — punkty próbki. Wyjątek stanowił tu
punkt środkowy, który ze względu na wygodę późniejszych
obliczeń mierzony był niezależnie w każdym promieniu.
Pozwoliło to na obliczenie średnich błędów pomiaru próbki,
które wyniosły odpowiednio:

Rys. 7. Fragment filmu procesu odkształceń blach metodą wybu
chową, częstotliwość 8000 zdjęć/sek

kopisie i na taśmie perforowanej. Wykorzystanie stekometru pozwoliło więc uniknąć żmudnego perforowania wy
ników pomiaru (ca 10 000 liczb dla jednego filmu) i później
szego sprawdzania taśmy.
Opracowanie wyników pomiaru wykonano w całości na
maszynie cyfrowej GIER według następującego schematu:
1. Uśrednienie wyników pomiaru.
2. Obliczenie współrzędnych fotogrametrycznych według
wzorów Lobanowa [1] str. 20).
3. Transformacja afiniczna punktów modelu na układ
punktów kontrolnych.
4. Przejście do współrzędnych walcowych, uśrednienie
współrzędnych (R, Y) wszystkich promieni oraz wygładze
nie uzyskanych tabel.
5. Obliczenie fizycznych parametrów procesu, jak pręd
kości przemieszczeń, przyśpieszenia, wartości odkształceń
itp.
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7. Widoczna na rys. 3 osłona zapobiegała uszkodzeniu ka
mery w przypadku pęknięcia próbki. Dzięki jej ustawieniu
ewentualne pęknięcie próbki powodowało co najwyżej zni
szczenie przez strumień wody powierzchni' odbijających
luster przystawki.
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Traktując operację wygładzania tabel R i Y jako sw’ego
rodzaju wyrównanie powierzchni powłoki, a różnice ΔR
i ZlY — jako błędy pozorne, obliczono średnie błędy 7∏r i my
(patrz ostatni wiersz tablicy 1). Oczywiście obliczenie to nie
jest w pełni słuszne, gdyż zarówno suma kontrolna i’y dla
punktu środkowego, jak i rozkłady wartości poprawek,
świadczą o istnieniu pewnych błędów systematycznych, lecz
droga ta wydała się najbardziej obiektywna. Dla porówna
nia obliczono również średnie błędy mx i my na podstawie
wyznaczonych uprzednio błędów obserwacji, otrzymując:
m% = i 0,22 mm,

my = 0,17 mm

5. Nowa metoda opracow,ania

Wyniki uzyskane przy fotogrametrycznym pomiarze pro
cesu tłoczenia blach metodą wybuchową są wτprawdzie za
dowalające, jednakże przyjęta metoda opracowania -wyma
gała dużej ilości prac adaptacyjnych i przygotowawczych,
a ponadto umieszczenie przekształcenia afinicznego w koń
cowym etapie opracowania niezbyt skutecznie eliminowało
wpływy błędów systematycznych. Poszukując lepszych roz
wiązań problemu kierowano się więc tym, aby ograniczyć
do minimum prace przygotowawcze i ilość parametrów
wyznaczanych przed opracowaniem oraz możliwie skutecz
nie wyeliminować błędy kamery itp.
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Wnioski z przebiegu dotychczasowych prac oraz rozwa
żania teoretyczne doprowadziły do opracowania całkiem
nowej metody postępowania. A oto jej podstawowe założe
nia teoretyczne.
Niech przestrzenny obiekt podlegający opracowaniu fo
togrametrycznemu będzie uzbrojony w zespół dokładnie
znanych punktów rozmieszczonych na obrzeżach lub na
zewnątrz obiektu, przy czym przynajmniej cztery z nich
muszą leżeć na jednej płaszczyźnie a. Wykonajmy następ
nie dwa zdjęcia (synchroniczne w przypadku obiektu ru
chomego) z różnych punktów przestrzeni. Od kamer uży
tych do fotografowania żądamy przy tym wyłącznie wier
ności rzutu środkowego.
Opracowanie zaczynamy od rzutowego przekształcenia
płaszczyzn zdjęć na płaszczyznę a (lub inną do niej równo
ległą) w oparciu o znajdujące się na niej fotopunkty. W wy
niku otrzymamy zdjęcia zwrócone o ustalonej orientacji
kątowej względem obiektu. Następnie z zależności między
współrzędnymi wszystkich fotópunktów i ich obrazów na
zdjęciach wyznaczamy elementy orientacji wewnętrznej
zdjęć przekształconych oraz współrzędne środków rzutów.
Znając te wszystkie elementy orientacji zdjęć zwróconych,
wyznaczamy współrzędne nowych punktów.
Opracowanie pary dowolnie wykonanych zdjęć można
wprawdzie wykonać ogólnymi wzorami fotogrametrii lotni
czej (na przykład według [3]), lecz postępowanie iteracyjne
(niezbędne ze względu na występowanie kątowych elemen
tów orientacji zewnętrznej) jest szczególnie niedogodne
i długotrwałe przy małych kątach widzenia obiektu. Zapro
ponowana metoda dzięki ominięciu kątowych elementów
orientacji zdjęć nie wymaga natomiast iterowania wyni
ków. Ponadto zastosowanie przekształceń rzutowych zdjęć
w początkowej fazie opracowania pozwala oczekiwać sto
sunkowo dobrej eliminacji wpływów deformacji filmu i sy
stematycznych błędów kamery. Porównując proponowaną
metodę z przytoczonym wyżej opracowaniem stwierdzamy,
że prace adaptacyjne i przygotowawcze sprowadzą się do
skonstruowania przystawki stereoskopowej (lecz bez po
trzeby jej justowania) oraz uzbrojenia obiektu w zespół od
powiednio rozmieszczonych punktów kontrolnych. Pozosta
łe czynności, zmierzające do wyznaczenia elementów orien
tacji wewnętrznej i zewnętrznej, stały się w nowej meto
dzie zbędne, co wybitnie upraszcza wykonanie pomiaru.

6. Uwagi końcowe

Artykuł omawia całkiem nowe w fotogrametrii zagad
nienia, możliwości i technikę pomiaru procesów krótko
trwałych, o dużej szybkości przebiegu, w oparciu o zdjęcia
wykonane kamerami filmowymi. Wyniki praktycznie wy
konanego opracowania wykazały pełną przydatność metod
fotogrametrycznych do tego typu prac. W przypadku oma
wianego opracowania fotogrametria okazała się przy tym
jedyną metodą pozwalającą na uzyskanie kompleksowej
dokumentacji metrycznej badanego procesu. Mimo poszu
kiwań nie znaleziono wśród znanych mechanikom metod
nawet takiej, która umożliwiłaby sprawdzenie wyników
pomiaru fotogrametrycznego na kilku wybranych punktach.
Zasadniczymi trudnościami dla metod tradycyjnych były
przy tym:
— konieczność pomiaru przestrzennego,
— zbyt duże wymiary istniejących czujników,
■— bezwładność czujników i urządzeń rejestrujących.
Zdecydowana wyższość metod fotogrametrycznych pole
ga na tym, że w wyniku opracowania uzyskujemy czaso
przestrzenne współrzędne dowolnie dużej ilości punktów
obiektu, przy czym użycie specjalnych kamer filmowych
pozwala na obniżenie interwału czasu nawet do 10^β sek.
Niezwykle istotny jest przy tym fakt, że układ pomiarowy
(to znaczy kamera) może być całkowicie odizolowany od
obiektu, wskutek czego pomiary nie będą zniekształcane
wpływami ruchu obiektu, jego drgań itp. Ponadto, ponieważ
nośnikiem informacji są fale świetlne, nie posiadające w za
kresie dostępnych prędkości masy (a więc i bezwładności),
również wielkość przyśpieszeń nie ma wpływu na dokład
ność pomiaru.
Nie jest trudno przewidzieć, że zarówno badania nauko
we jak i technika coraz częściej stawać będą przed ko
niecznością pomiaru Szybkozmiennych i krótkotrwałych
procesów. Kontynuacja prac nad „fotogrametrią filmową”
wydaje się więc ze wszech miar pożądana.
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Z działalności Sekcji Foiogrameirycznej
Dnia 21 marca 1968 r. odbyło się
Ogólne Zebranie Sprawozdawczo-Wy
borcze członków Towarzystwa, na któ
rym został wybrany nowy zarząd PTF,
który ukonstytuował się następująco:
przewodniczący — Μ. B. Piasecki, za
stępca przewodniczącego — W. Sztompke, sekretarz — A. Rymarowicz, dzia
łalność wydawnicza — A. Linsenbarth,
działalność odczytowa — E. Wanot-Switek, dokumentacja naukowo-tech
niczna — J. Jachimski i J. Sypniewski.
Ponadto w skład zarządu weszli=
Z. Sitek i B. Bohonos.
Dnia 27 lutego 1969 r. odbyło się
ogólne zebranie sprawozdawcze, na
którym przedstawiono działalność PTF
za rok 1968 i- ustalono plan pracy To
warzystwa na rok 1969.
W latach 1968—1969 odbyły się na
stępujące zebrania naukowe połączone
z dyskusją:
— 28.V.1968 r. — prof. H. Kasper
(Szwajcaria) — Współczesne tendencje
rozwojowe fotogrametrii w krajach
Europy zachodniej.
— 28.VI.1968 r. — dr inż. A. Majde — Opracowanie analityczne nieza
leżnych Stereogramow zdjęć lotniczych.
— 12.XI.1968 r. — prof. W. Sztompke, dr inż. A. Linsenbarth i mgr inż.
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Cz. Wajrak — Sprawozdanie z Kon
gresu MTF w Lozannie.
— 12.XII.1968 r. — mgr inż. J. Chwa
łek — Fotogrametria w Szwajcarii.
— 18.11.1969 r. — dr inż. L. Pęczek
— Aerotriangulacja analityczna nieza
leżnych modeli.
— 18.III.1969 r. — mgr inż. E. Wanot — Deformacje kominów w czasie.
— 16.IV.1969 r. — dr inż. J. Butowtt — Kamera szerokokątna.

W dniach 17 i 18 listopada 1969 r.
odbyło się seminarium na temat zasto
sowania fotogrametrii w pomiarach in
żynieryjnych, w którym uczestniczyło
70 osób. Miarą zainteresowania był
wysoki poziom dyskusji. Wyniki semi
narium przyczyniły się do obszernej
wymiany doświadczeń i nawiązania
szeregu kontaktów wśród fachowców,
specjalizujących się w tej dziedzinie
fotogrametrii.

Zespół problemowy, zajmujący się
opracowaniami analitycznymi w foto
grametrii, kontynuował swoją działal
ność. Na 16 spotkaniach prowadzono
działalność szkoleniową w zakresie
wybranych zagadnień z tematyki
i opracowań analitycznych fotograme

trii lotniczej. Omówiono tematy: aerotriangulacja analityczna metodą Lo
banowa, przegląd metod aerotrianguIacji analitycznej, przekształcenia rzu
towe fotogrametrii analitycznej. Pow
stał zespół autorski zajmujący się wy
daniem opracowania książkowego z za
kresu fotogrametrii analitycznej.

W dniach od 8 do 20.VII.1968 r. od
był się w Lozannie XI Międzynarodo
wy Kongres Fotogrametryczny, w któ
rym udział wzięli: Μ. B. Piasecki,
K. Guzik, W. Sztompke, B. Szmielew,
J. Chwałek, A. Kęsik, R. Koropowski,
A. Linsenbarth, C. Lipert, H. Ostaficzuk. Udział PTF w kongresie wyraził
się głównie w przygotowaniu obrad
Komisji VI oraz w zorganizowaniu
stoiska na wystawie krajowej, składa
jącej się z następujących eksponatów
przygotowanych przez: Politechnikę
Warszawską — fragment świątyni
Ramzesa w Medinet Habu (Egipt); Za
rząd Topograficzny — mapa geologiczno-topograficzna Tatrzańskiego Parku
Narodowego i mapa lodowca Pencka
na Szpicbergenie; Zakład Nauk Geo
logicznych PAN — wybrane prace fo
togrametryczne.
c.d.n.
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Badania i ocena przydatności
niektórych wykonanych w Polsce wykrywaczy urządzeń podziemnych
Wykrywacze urządzeń podziemnych (nazywane również
Iokalizatorami lub szukaczami) wywodzą się od wykrywa
czy uszkodzeń urządzeń podziemnych. Pozwalają one zloka
lizować na powierzchni terenu poszukiwane urządzenie oraz
wyznaczyć jego głębokość i średnicę. W zasadzie mogą one
wykrywać przewody i kable metalowe, żeliwne, stalowe
i ołowiane; jednak przez wykonanie pewnych czynności
dodatkowych (na przykład czasowe zakwaszenie wody lub
umieszczenie we wnętrzu niemetalowego rurociągu lub ka
nału linki metalowej) możliwe jest także wykrywanie
urządzeń niemetalowych wykonywanych z azbestocementu,
tworzyw sztucznych, betonu, kamionki lub drewna. Zasto
sowanie wykrywaczy elektronicznych nie pozwala na całko
wite wyeliminowanie odkrywek, ale w każdym razie znacz
nie ograniczy ich ilość.
W większości istniejących w kraju i za granicą typów
wykrywaczy podstawowymi elementami są dwie stacje:
— stacja wysyłająca impulsy elektromagnetyczne (nadajnik),
— stacja odbierająca impulsy po przejściu trasą przewodu
podziemnego (odbiornik).

dem wydajności i łatwości obsługi, jak też pod względem
dokładności uzyskiwanych wyników. Badania wykazały
przydatność obu przyrządów i opłacalność stosowania przy
geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń podziemnych.

Na podstawie wyników pomiarów można stwierdzić, że
wykrywacz Poltras daje błędy przypadkowe scharaktery
zowane błędem średnim pojedynczego pomiaru w granicach
5 do 14 cm i o wartości średniej około 10 cm.
W przypadku Iokalizatora LR-I błędy średnie są zawarte
w granicach od 4,5 do 12 cm z wartością średnią około
7 cm. Zasięg działania przy metodzie indukcyjnej wynosił
średnio: dla Iokalizatora LR-I — 50 m, dla wykrywacza
Poltras — 25 m przy głębokości ułożenia przewodów do
1,5 m, malał on ze wzrostem poziomu zakłóceń oraz przy
większych głębokościach ułożenia przewodu. Zaletą powyż
szych przyrządów jest stosunkowo mały ich ciężar — IokaIizator LR-I waży około 4,5 kG, zaś wykrywacz Poltras
około 8 kG.

Przekazywanie impulsów nadajnika do przewodu pod
ziemnego może być dokonywane dwiema metodami:
— sprzężenia galwanicznego polegającego na bezpośrednim
połączeniu nadajnika i przewodu,
— sprzężenia indukcyjnego nie wymagającego bezpośrednie
go łączenia z badanym przewodem.

W trakcie pracy obydwoma przyrządami występowały
liczne niesprawności pewnych układów elektronicznych spo
wodowane małą trwałością elementów (w przypadku LR-I
i Poltras) i niezbyt dobrym montażem (przyrząd Poltras).
W trakcie badań przeprowadzono kilkakrotnie naprawy
przyrządów. Podniesienie niezawodności produkowanych
egzemplarzy obu przyrządów jest warunkiem koniecznym
dla umożliwienia wdrożenia ich do praktycznej eksploatacji.

Instytut przeprowadził w 1969 r. badania wykrywacza
„Poltras” produkcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodocią
gów i Kanalizacji w Warszawie i Iokalizatora LR-I skon
struowanego przez mgr inż. J. Rodzynkiewicza pracownika
Katedry Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych AGH
w Krakowie.
Szczegółowe omówienie przebiegu i wyników badań zo
stanie przedstawione w publikacji w Pracach IGiK. Tutaj
podaje niektóre rezultaty końcowe i ocenę przydatności
zbadanych typów wykrywaczy.
Zastosowana w stosunku do wykrywacza Poltras i IokaIizatora LR-I metoda badania polegała na „wykryciu” prze
wodów podziemnych — kabla elektrycznego wysokiego na
pięcia, kabla elektrycznego oświetleniowego, rurociągu
oświetleniowego oraz kanalizacji cieplnej — których do
kładne usytuowanie było znane na podstawie inwentary
zacji wykonanej uprzednio metodą bezpośrednią. Porówna
nie wyników pozwoliło na określenie dokładności wykrycia
omawianych przewodów.
Wykrywacz Poltras i Iokalizator LR-I są przyrządami
o bardzo podobnych właściwościach technicznych i eksplo
atacyjnych. Badania wykazały nieznaczną wyższość przy
rządu LR-I nad przyrządem Poltras zarówno pod wzglę

Instytut z przyczyn niezależnych nie mógł przeprowa
dzić badania szukacza STU-2. Poniższe uwagi odnośnie do
tego instrumentu oparte są na przeanalizowaniu parametrów
konstrukcyjno-technicznych oraz na obserwacji pracy tego
instrumentu:
1) przyrząd poza usterkami natury konstrukcyjnej posia
da szereg wad eksploatacyjnych, między innymi — przysto
sowany jest on do pracy wyłącznie metodą galwaniczną;
ogranicza to bardzo zakres jego zastosowań ze względu na
przepisy bhp i inne, umożliwiające w wielu wypadkach
bezpośrednie podłączenie do niektórych instalacji podziem
nych,
2) przyrząd wymaga dużego poboru mocy — podłączenia
do sieci o napięciu 220 V lub baterii akumulatorów
24 V/4A,
3) przyrząd posiada duży ciężar własny około 40 kG (pra
wie 9-krotnie większy od ciężaru Iokalizatora LR-I i 5-krotnie większy od ciężaru wykrywacza Poltras), co niezwykle
utrudnia jego stosowanie; w związku z tym niezbędne jest
użycie odpowiedniego wózka transportowego; nie rozwiązu
je on jednak sprawy użytkowania przyrządu w trudnych
warunkach terenowych (przeszkody w postaci nasypów,
wykopów, torów, górzystego terenu itp.).
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Z PRAC ZAKŁADU FOTOGRAMETRn

Wojciech

bychawski, andrzej nowosielski

Zastosowanie fotogrametrii naziemnej do określania kształtu konstrukcji będących zmaterializowaną
postacią walca lub płaszczyzny
Praca niniejsza jest opisem możliwości zastosowania fo
togrametrii naziemnej w tych przypadkach, gdy istnieje po
trzeba określenia kształtu powierzchni konstrukcji, które
z założenia mają być zmaterializowaną postacią walca o osi
poziomej lub pionowej albo też dowolnie nachylonej płasz
czyzny.
Zakłada się sytuację wyjściową, w której jest do dyspo
zycji zmontowana konstrukcja ustawiona w sposób umożli
wiający objęcie wybranego jej fragmentu lub całości, ste
reogramem zdjęć normalnych.
Celem zabiegów pomiarowych i rachunkowych jest uzy
skanie informacji o tym, w jakim stopniu istniejąca kon
strukcja spełnia zamierzenia. Innymi słowy bada się od
kształcenia, jakim uległ zamierzony twór geometryczny w
procesie realizacji. Przyjęto, iż odkształcenia te będą okreś
lane w postaci odchyłek od promienia wybranych przekro
jów zadanego walca w płaszczyźnie prostopadłej do jego
osi. W przypadku płaszczyzny, będącej szczególnym przy
padkiem walca (R =∞), odchyłki te będą świadczyły wprost
o odchyleniach od prostoliniowości krawędzi przecięcia ba
danej powierzchni wybranymi płaszczyznami pionowymi
lub poziomymi.
Konstrukcje w kształcie walca, jak również w kształcie
płaszczyzny nachylonej względem płaszczyzny pionowej, są
tworami przestrzennymi. W takim przypadku należy stoso
wać fotogrametrię dwuobrazową, dla której wysokie wy
magania dokładnościowe są pewnego rodzaju problemem.
Problem ten ma dwa źródła powstawania. Jedno źródło
leży w możliwościach posiadanego sprzętu, drugie zaś —
w konstrukcji geometrycznej modelu stereoskopowego.
Dostępny w kraju sprzęt dla fotogrametrycznych zdjęć
naziemnych jest sprzętem skonstruowanym z myślą o za
stosowaniach topograficznych. W związku z tym parametry
kamer pomiarowych zostały tak dobrane, aby zabezpieczały
li tylko wymagania dokładnościowe stawiane opracowaniom
topograficznym (błąd określenia współrzędnej rzędu 1 :1500
odległości fotografowania).
Wykorzystanie modelu stereoskopowego dla celów pomia
rowych opiera się, w sensie geometrycznym, na pojęciu
wcięcia w przód. Dokładność takiego wcięcia jest w ścisłym
związku z jego konstrukcją geometryczną, której istotną
miarą jest kąt przecięcia się celowych wyznaczających.
W przeciwieństwie do wcięcia w przód realizowanego teo
dolitem, wcięcie fotogrametryczne ma ograniczone możli
wości konstrukcyjne. Ograniczenia te wynikają z charak
terystyki sprzętu fotogrametrycznego oraz z zasad budowy
modelu stereoskopowego.
Chcąc złagodzić skutki nieprzystosowania sprzętu do
opracowań wyższej dokładności, jak również skutki ko
niecznych ograniczeń konstrukcji wcięć fotogrametrycznych,
trzeba sięgnąć do takiego sposobu opracowania, który bez
naruszania walorów fotogrametri poradzi sobie z jej nie
dogodnościami.
Warto zauważyć, iż praca ta zajmuje się badaniem tylko
takich tworów geometrycznych, których stosowne przekro
je powinny charakteryzować się występowaniem linii pro
stych. Jeżeli powierzchnia konstrukcji ma być płaszczyzną,
to przecięcie jej jakąkolwiek inną płaszczyzną powinno da
wać krawędź prostoliniową. Jeżeli powierzchnia ma być
walcem, to liniami prostymi mają być jego tworzące.
W przestrzeni modelu stereoskopowego Stereogramu zdjęć
normalnych, miejscem geometrycznym punktów, dla któ
rych paralaksa podłużna jest wielkością stałą, jest płasz
czyzna pionowa równoległa do płaszczyzny tłowej fotogra
mów, a więc równoległa do płaszczyzny pionowej, zawiera
jącej linię bazy zdjęć.
Łącząc te dwa spostrzeżenia dochodzi się do wniosku, że
jeżeli stereogram zdjęć normalnych będzie miał taką orien
tację w przestrzeni, że jego baza będzie równoległa do tych
linii przedmiotu, które z założenia mają być liniami pro
stymi, wówczas w przestrzeni modelu stereoskopowego linie
te, jako krawędzie przecięcia konstrukcji płaszczyzną pio
nową, powinny być liniami równych paralaks podłużnych.
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Taki sposób podejścia do zagdnienia ma wiele cech do
datnich. Pierwszą z nich jest jednoznaczne zdefiniowanie
wzorca, z którym będzie można porównywać kształt rze
czywisty przyjętego przekroju konstrukcji. Wzorcem tym
jest linia prosta określona warunkiem stałej wielkości paralaksy podłużnej. Inne cechy dodatnie tego sposobu rozu
mowania zawierają się w kompleksie zagadnień dokładnościowych. Model stereoskopowy ulega licznym zniekształ
ceniom wywołanym błędami orientacji zewnętrznej i we
wnętrznej kamer pomiarowych. Cechą charakterystyczną
modelu stereoskopowego, zbudowanego ze zdjęć o orientacji
normalnej, jest duże podobieństwo sytemu rozkładu błę
dów modelu z przebiegiem linii równych paralaks. Innymi
słowy, w przypadku zdjęć normalnych linie równych pa
ralaks w znacznym stopniu pokrywają się z liniami rów
nych zniekształceń modelu stereoskopowego.
Przyjęcie zasady polegającej na badaniu zmian położenia
punktów konstrukcji wzdłuż linii równej paralaksy powo
duje, iż nawet wówczas, gdy współrzędne tych punktów
obarczone mogą być znacznymi nieraz błędami, to wobec
usytuowania tych punktów na linii równych zniekształceń,
różnice współrzędnych będą wyznaczone ze znacznie więk
szą dokładnością.
W oparciu o przytoczony sposób rozumowania opraco
wano szczegółowy sposób postępowania, określający zespół
czynności polowych i kameralnych, oraz kryteria dokład
ności pracy w różnych jej etapach.
Generalnie rzecz biorąc całość prac dzieli się na dwie
części:
1. Określenie odchyleń od prostoliniowości wybranych
tworzących walca lub linii na płaszczyźnie.
2. Na podstawie znanych już odchyleń od prostoliniowości,
określenie odchyłek od nominalnej wielkości promienia
walca.
Pierwsza część pracy może być wykonana metodą foto
grametryczną bez uciekania się do uzupełniających pomia
rów bezpośrednich. Dla zrealizowania drugiej części pracy
należy się liczyć z koniecznością dokonania pewnej ilości
pomiarów uzupełniających metodami bezpośrednimi, cho
ciaż w wielu przypadkach można tego uniknąć.
Opracowanie, iltistrujące możliwości proponowanego spo
sobu pomiaru, wykazało jego przydatność techniczną jak
również spełniło stawiane — dość wysokie — wymagania
dokładnościowe.
Przedmiotem opracowania była stalowa konstrukcja ele
mentu zapory rzecznej. Jedna ze ścian tego elementu miała
być wycinkiem walca kołowego o promieniu 3900 mm. Za
łożenia konstrukcyjne nakładały warunek, iż dopuszczalne
odchylenia mierzone w kierunku normalnej do powierzchni
nie mogą przekraczać wielkości ± 2 mm. Kryterium to wa
runkuje błąd średni pomiaru rzędu ± 0,7 mm. Zdjęcia wy
konane zostały fototeodolitem Zeiss 19/1318 z odległości
około 12 metrów. Element objęty był w całości dwoma za
leżnymi Stereogramami zdjęć normalnych. Powierzchnia by
ła badana w 100 punktach rozmieszczonych według określo
nego systemu. Punkty nie były sygnalizowane. Ze względu
na eksperymentalny charakter prac obserwacje wykonano
na Stereokomparatorze i na Stekometrze. Przeprowadzona
analiza dokładności opracowania oparta na wewnętrznych
kryteriach metody fotogrametrycznej określa średni błąd
wyznaczenia odkształceń w wielkości ± 0,4 mm. Porówna
nie wyników otrzymanych na drodze fotogrametrycznej
z wynikami pomiaru bezpośredniego, potwierdza określoną
już wielkość średniego błędu.
Opracowanie, o którym mowa, wykonane zostało w 1969 r.
przez Zakład Fotogrametrii Instytutu Geodezji i Kartografii
w Warszawie z wykorzystaniem niezbędnych danych, uzy
skanych na drodze pomiaru bezpośredniego, wykonanego
według sposobu opracowanego w Zakładzie Geodezji Gospo
darczej Instytutu.
Bardziej szczegółowy opis poruszanych tu zagadnień znaj
duje się w zeszycie Nr 2/41 tom XVII czasopisma ,,Prace
Instytutu Geodezji i Kartografii”.

UKD 159.944—5:528

TATARCZYK J. — Ergonomie Aspects of Geodesy. —
Przegląd Geodezyjny No 5/1970.—
Ergonomy is a science dealing with principles of adopting work
to man. According to the author ergonominc aspects in geodesy
result from the role of observer in the process of measuring and
are connected with taking into account personal qualities in the
construction of geodetical instruments. The author discusses errors
of pointing and reading.

UKD 528.414
LUKASIEWICZ E. — Reliability of Multinod
Network. Przegląd Geodezyjny No 5/1970;—

Traverse

The method of Succesive approximations becomes more and more
generally used. This induced the author to make an analysis of
the compensation of multinod traverse network carried on by this
method. He proves that the application of this method assures
an advantageous distribution of errors.

UKD 528.48:725.42:621.311
KOBIELA J., KOZIKIEWICZ T., ŻAK μ. — Surveying and
the Construction of Chimney Coolers in the Power Station
at Thierbach. — Przegląd Geodezyjny No 5/1970.—
The authors describe the course of Surveiyng during the cons
truction of chimney coolers in the power station at Thierbach
in the German Democratic Republic. The accuracy of work
amounted to ± It) mm for the position and ± 2,5 mm for the
altitude of points inside the cooler. Maximum sinking was 13,8 mm,
minimum — 1,9 mm.

UKD 528.45:625.78(438.12) .1965/1968”

STRZAŁKOWSKI J. — Experience and Remarks Resulting
from Underground Surveying-Inventory Work in the Re
gion of Łódź and in the town of Łódź in 1965—1968. —
Przegląd Geodezyjny No 5/1970.—
The author draws some conclusions from the result of his sur
veying work in Łódź and its region in 1965—1968. It was connected
with the inventory of underground equipment. The author has
some remarks on the subject of the existing instructions. He also
gives some examples of maps, which may be treated as patterns.

Przeglqd przepisów prαw.α
Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 grudnia 1969 r.
w sprawie oceny, warunków i trybu sprzedaży państwo
wych nieruchomości rolnych (Monitor Polski — 53/69 — 424).
Przepisy zarządzenia wydane zostały na podstawie art. 5
i 8 ustawy z 12.111.1958 r. — o sprzedaży nieruchomości
rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych
z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.
Do § 1 zarządzenia dołączona została tabela cen sprze
dażnych nieruchomości rolnych w zależności od położenia
gruntów w strefach: miejskiej, podmiejskich, wiejskiej
i wiejskiej oddalonej oraz w zależności od klasy gruntu.
Cena ustalona została jako jednostkowa od 1 hektara.
Dalsze przepisy szczegółowe określają sposób wyceny w
przypadkach potrzeby wyceny zabudowań, a także w przy
padkach innego rodzaju gruntów aniżeli grunty uprawne,
jak na przykład: tereny budowlane, grunty pod lasami itp.
Zarządzenie, w rozdziale 2 szczegółowo ustala warunki
sprzedaży nieruchomości rolnych oraz w rozdziale 3 — tryb
sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1969 r. —
w sprawie zabezpieczenia spłaty kredytu ratalnego (Moni
tor Polski — 1/70 — 2).
Zarządzenie wydane zostało w związku z przejęciem prze?
PKO czynności i zadań Przedsiębiorstwa Obsługi Ratalnej
„ORS”. Paragraf szósty tego zarządzenia określa warunki,
jakim powinno odpowiadać zaświadczenie wydane przez
zakłady pracy, instytucje, organizacje społeczne itp. pra
cownikom występującym w charakterze nabywców lub po
ręczycieli oraz zasady prowadzenia ewidencji wydanych za
świadczeń.
Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
z dnia 3 stycznia 1970 r. — o wytycznych wymiaru spra
wiedliwości i praktyki sądowej w przedmiocie urzędowego
załatwiania spraw pracowniczych przed sądem (Monitor
Polski — 3/70 — 28).
Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
z dnia 9 stycznia 1970 r. — o wytycznych wymiaru spra
wiedliwości i praktyki sądowej w sprawach o dział spadku
obejmującego gospodarstwo rolne (Monitor Polski —
3/70 — 30).
BN-69/7460-02 — Farby graficzne. Zasady podziału i cha
rakterystyka techniczna.
Norma obowiązuje od 1 Iipca 1970 roku. (Monitor Polski
3/70 — 31a p. 6).
Pismo okólne Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płacy
z dnia 21 stycznia 1970 r. — w sprawie wykorzystania wpi
sów w pracowniczych legitymacjach ubezpieczeniowych
przez wydziały zatrudnienia prezydiów rad narodowych
i zakłady pracy oraz trybu postępowania w razie zagubie
nia legitymacji ubezpieczeniowej. (Monitor Polski —
4/70 — 40).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grud
nia 1969 r. — Regulamin czynności sądów wojewódzkich
i powiatowych — w sprawach cywilnych i karnych (Dz. U.
nr 39/69 — 325).
W postępowaniu nieprocesowym regulamin określa po
stępowanie procesowe w sprawach z zakresu prawa rzeczo
wego (§§ 152—158), w szczególności w postępowaniu
o stwierdzeniu zasiedzenia własności nieruchomości, wyma
gając dostarczenia przez wnioskodawcę map i innych da
nych geodezyjnych z zakresu ewidencji gruntów. Ponadto
regulowane jest postępowanie w sprawach o zniesienie
współwłasności nieruchomości rolnej oraz o prawo własności
rzeczy wspólnej i zniesienie współwłasności, a także w przy
padkach procesu o ustanowienie drogi koniecznej — wyma
gając przedłożenia przez wnioskodawcę odpowiednich do
kumentów geodezyjnych.
Obwieszczenie Komitetu Nauki i Techniki z dnia 5 stycz
nia 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozpo
rządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1966 r. — w
sprawie warunków i trybu przewodów doktorskich i habi
litacyjnych (Dz. U. nr 1/70 — 6).
Zebrał i ułożył: mgr inż. W. Barański

Sprawozdanie Głównej Komisji Pomocy Koleżeńskiej
za miesiąc marzec 1970 r.
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty na fundusz z oddziałów SGP
wyniosły zł 32 835.— Wypłacono 11 za
pomóg na sumę złotych 99 000.—
Zmarli następujący koledzy: Stani
sław Głowiński lat 72, z Warszawy,
zmarł 26.11.1970 r. (zawiadomienie
nr 810); Maksymilian Zawodny lat 59,
z Poznania, zmarł 12.11.1970 r. (zawia
domienie nr 811); Józef Frączak lat 68,

z Łodzi, zmarł 22.11.1970 r. (zawiado
mienie nr 812); Stanisław Rożek lat 93,
z Poznania, zmarł 23.11.1970 r. (zawia
domienie nr 813), Sofron Tyszecki
lat 90, z Krakowa, zmarł 8.II.1970 r.
(zawiadomienie nr 814); Piotr Kraw
czyk lat 68, z Bydgoszczy, zmarł 20.11.
1970 r. (zawiadomienie nr 815); Mie
czysław Monkiewicz lat 83, z Wrocła
wia, zmarł 3.ΙΠ.1970 r. (zawiadomienie
nr 816); Borys Natanson lat 58 z War

Jubileuszowa Sesja Naukowa Pracowników Wydziału
Geodezji Urządzeń Rolnych WSR w Olsztynie
W dniach 28, 29 i 30 kwietnia 1970
roku odbyła się w Wyższej Szkole Rol
niczej w Olsztynie — Wydział Geodezji
Urządzeń Rolnych — Jubileuszowa Se
sja Naukowa pracowników tego Wy
działu, z następującym porządkiem
obrad:
— Uroczyste posiedzenie Rady Wy
działu Geodezji Urządzeń Rolnych
(wtorek — 28 kwietnia br.).
W ciągu dwu dni trwania Sesji wy
głoszone zostały następujące referaty:
— Wpływ dodatkowo pomierzonego
boku na podłużny i poprzeczny błąd
położenia punktów w łańcuchu trój
kątów równoramiennych z warunkiem
azymutalnym i bazowym — mgr inż.
Alojzy Wasilewski.
— Wpływ dodatkowo pomierzonego
azymutu na błąd poprzeczny i podłuż
ny położenia punktów w łańcuchu
trójkątów równoramiennych z warun
kiem azymutalnym i bazowym — mgr
inż. Alojzy Wasilewski.
— Mimośrodowy pomiar odległości
określanych dalmierzami elektromag
netycznymi w przestrzennych sieciach
geodezyjnych — dr inż. Władysław
Dąbrowski.
— Analiza dokładności mimośrodowego pomiaru odległości określanych
dalmierzami elektromagnetycznymi w
przestrzennych sieciach geodezyjnych
— dr inż. Władysław Dąbrowski.
— Wpływ zależności kątów wyrów
nanych stacyjnie na wyniki wyrówna
nia sieci — mgr inż. Kazimierz Sikor
ski.
— Bezpośrednia interpolacja wielo
mianem potęgowym n-tego stopnia dla
dowolnie przyjętych ilości zmiennych
wielomianu — doc. dr inż. Witold Senisson.
— Wielogrupowe wyrównanie triangulacji satelitarnej — doc. dr inż. Wło
dzimierz Baran.
— Badanie dokładności wyznaczania
współrzędnych punktów triangulacji
satelitarnej za pomocą elipsoid błę
dów — inż. Jacek Lamperski.

— Wyznaczanie elementów orienta
cji wewnętrznej kamery z jednoczesnym wyznaczeniem błędów dystorsji
obiektywu — mgr inż. Mirosław Graliński.
— Kompleksowe wyznaczenie błę
dów systematycznych kamery sateli
tarnej — dr inż. Stanisław Oszczak.
— Próba określenia wielkości wpły
wu niektórych czynników terenowych
i ekonomicznych na efekty scalania
gruntów — mgr inż. Stanisław Suro
wiec.
— Próba matematycznego
ujęcia
programowania prac scaleniowych —
doc. dr inż. Andrzej Hopfer, doc. dr
Czesław Platt.
— Problem optymalizacji rozmiesz
czenia działek w procesie scalania —
mgr inż. Jolanta Balandynowicz.
— Wskaźniki koncentracji i rozpro
szenia dróg transportu rolnego — mgr
inż. Wojciech Żebrowski.
— Technika projektowania geode
zyjnego dla celów urządzeniowo-rol
nych z równoczesnym przygotowaniem
danych do wyznaczania projektowa
nych elementów w terenie — mgr inż.
Kazimierz Przybylowski.
— Przestrzenny układ indywidual
nych gospodarstw rolnych na tle
współczesnego osiedla wiejskiego —
mgr inż. Elżbieta Ofierska.
— Definicja żyzności gleb w świetle
potrzeb prac' geodezyjnych urządzeń
rolnych — doc. dr habil. Teofil Mazur.
— Obliczenie współczynników regre
sji i korelacji wielokrotnej przy wyko
rzystaniu elektronicznych maszyn cy
frowych — mgr Kazimierz Mieczykowski.
— Analiza wariancji dla doświad
czeń czynnikowych z niejednakowymi
liczebnościami obserwacji — mgr inż.
Kazimierz Mieczykowski.
— Pruski kataster gruntowy. Zało
żenie i jego rozwój w latach 1861—
1945 — mgr inż. Stanisław Goraj.
— Geodeta jako biegły — doc. dr
Władysław Swidowski.

szawy, zmarł 2.ΠΙ.1970 r. (zawiadomie
nie nr 817); Adam Zieliński lat 69, z
Wrocławia, zmarł 23.III.1970 r. (zawia
domienie nr 818); Michał Zgiera lat 71,
z Krakowa, zmarł 23.III.1970 r. (zawia
domienie nr 819); Tadeusz Wołoszyński
lat 62, z Poznania, zmarł 10.ΙΠ.1970 r.
(zawiadomienie nr 820).
KASA ZAPOMOGOWA

Wypłacono 4 zapomogi bezzwrotne
na sumę 12 000 zł kolegom: 1 — z Bia
łegostoku, 1 — z Lodzi, 1 — z Poznania
i 1 — koledze z Wrocławia.

KĄCIK BIBLIOFILÓW
Kolega Witold Klimowicz z Warsza
wy poszukuje Przeglądu Geodezyjne
∣ go nr 12 z 1964 roku.
i
Uprzejmego ofiarodawcę uprzejmie
proszę o przesłanie tego zeszytu PG do
redakcji Przeglądu Geodezyjnego. War
szawa, ul. Czackiego 3/5.

Seminarium na temat:
„Wojewódzka Pracownia
Kariograficzno-Reprodukcyjna"
Realizując uchwały XXIII Zjazdu
Delegatów SGP i dążąc do wypraco
wania optymalno-racjonalnego mode
lu wojewódzkiej pracowni kartograficzno-reprodukcyjnej — Zarząd Sekcji
Kartograficznej SGP, przy współudzia
le Zarządu Oddziału SGP wτ Rzeszowie,
organizuje 3-dniowe seminarium na
temat „Wojewódzka pracownia kartograficzno-reprodukcyjna”, które odbę
dzie się w dniach 15, 16 i 17 maja br.
w lokalu Wojewódzkiego Biura Geo
dezji i Urządzeń Rolnych w Rzeszowde,
przy ulicy Fornalskiej 1.
Pierwsze dwa dni obrad (rozpoczęcie
około godziny 10,00 w’ dniu 15.V.1970)
przeznaczone zostaną na omówienie za
gadnień organizacji i technologii oraz
roli i zadań pracowni kartograficzno-reprodukcyjnych na tle potrzeb re
gionów.

Zagadnienia powyższe ujęte zostaną
w trzech wygłoszonych następujących
referatach:
1. Wojewódzka pracowmia kartograj ficzno-reprodukcyjna i jej rola w za| bezpieczeniu potrzeb kartograficznych
! regionu.

2. Organizacja, wyposażenie pracow
ni kartograficzno-reprodukcyjnej i sto
sowane procesy produkcyjne.

3. Druk map wielobarwnych.
W trzecim dniu seminarium (17.V.
1970) przewiduje się zorganizowanie
wycieczki technicznej pod hasłem
„Udział geodezji w gospodarczym roz
woju regionu bieszczadzkiego”.

Ceno zł 12.—

Ostrzeżenie!
Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa, Oddział w Gorzowie Wlkp. podaje do
wiadomości:
„Ostrzega się przed kupnem skradzionego w dniu 15.X.1969 r. w miejscowości Wieleń pow.
Czarnków — teodolitu marki THEO 120/400,nr fabryczny 144174, będącego własnością Biu
ra Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa, Oddział w Gorzowie Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 4".

MAŁE VADEMECUM

przepisów dla geodety zebranych i ułożonych przez mgr
inż. Władysława Barańskiego. Wydanie III, ponownie opracowane według stanu prawnego
na dzień 31 maja 1969 r.

Cena złotych 30.—

Do nabycia w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
ul. Czaskiego 3/5.

Warszawa,

- TYLKO PRENUMERATA GWARANTUJE
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- CZYTAJ I PRENUMERUJ
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UKD 061(100),,45-100”:528
PACHUTA St. — Przygotowanie do obchodów IOO-Ietniej
rocznicy FIG. Przegląd Geodezyjny nr 6/1970.
Autor przedstawia historię powstania Międzynarodowej Federacji
Mierniczych, jej statutowe cele oraz wykaz państw członkowskich
z datą przyjęcia do FIG. Omawia również przebieg sesji Komi
tetu Permanentnego FIG w Kopenhadze, na którym zatwierdzo
no aktualne składy kierownictwa poszczególnych komisji tech
nicznych FIG. Podaje również stan przygotowań do obchodu
IOO-Ietniej rocznicy FIG.

UKD 378:622.2:528
Odlanicki-Poczobutt μ. — ney b. —instytut Geo
dezji AGH na tle reorganizacji Wydziału Geodezji Górni
czej. Przegląd Geodezyjny nr 6/1970.
Poczynając od dnia 1.X.1S69 r. podstawowymi jednostkami orga
nizacyjnymi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nie są już
katedry, lecz instytuty, w skład których wchodzą zakłady pro
wadzące prace badawcze i dydaktyczne. Po przeprowadzeniu re
formy AGH ma 10 wydziałów (w tym Wydział Geodezji Gór
niczej), w ramach których istnieje 25 instytutów wydziałowych
(w tym Instytut Ochrony Powierzchni Górniczej i Instytut Geo
dezji) oraz 9 jednostek organizacyjnych międzywydziałowych.

UKD 528(083.133)
LUKASIEWICZ E. — Instrukcja O—I „Ogólne zasady
techniczne i porządkowe”. Przegląd Geodezyjny nr 6/1970.
Zarządzeniem nr 4 Prezesa GUGiK z 20.1.1969 r. wprowadzona zo
stała Instrukcja O—I ustalająca podstawowe normy techniczne.
Instrukcja składa się z 4 części: I — Zasady ogólne; II — Opra
cowania geodezyjne i kartograficzne; III — Ogólne zasady porząd
kowe i IV — Załączniki. Część II zawiera 5 następujących dzia
łów: 1. Osnowy szczegółowe. 2. Pomiary szczegółów. 3. Mapy.
4. Ewidencja gruntów i budynków. 5. Usługi geodezyjne.

UKD 528.063.3(084.21)
CACOÑ S. — Zastosowanie prostego (nowego) wykresu-nomogramu do pomiaru pola na mapach urządzeniowo-rol
nych. Przegląd Geodezyjny nr 6/1970.
Autor podaje konstrukcję i opis wykresu-nomogramu swego po
mysłu, przeznaczonego do pomiaru pól na mapach. Średni błąd
względny pomierzonych pól wynosi około 1/120 dla trójkątów
w skali 1 : 5000 i około 1/230 — dla trójkątów w skali 1 : 2000. Przy
pojedynczym pomiarze pól wymagania instrukcji są zatem spełnio
ne dla pól składających się najwyżej z 5 trójkątów.

UKD 528.061:681.3
GALDA Μ., ZORSKI Z. — Elektroniczne arytmometry tran
zystorowe i ich przydatności w obliczeniach geodezyjnych.
— Przegląd Geodezyjny nr 6/1970.—
Obok maszyn cyfrowych również arytmometry stanowią dziś i bę
dą stanowiły w przyszłości niezbędne pomoce rachunkowe w pra
cach obliczeniowych geodezji. Poczynając od 1962 r. powstaje szereg
konstrukcji elektronicznych. Autorzy omawiają niektóre z nich od
znaczające się dużą niezawodnością i szybkością działań małymi
wymiarami i prostą obsługą.

UKD 528.482.024.1:629.12
NieBYLSKI J. — Pomiary odkształceń statków metodą ni
welacji optycznej. Przegląd Geodezyjny nr 6/1970.
Autor proponuje, aby do pomiarów deformacji kadłubów statków
stosować nową metodę nazwaną przez niego niwelacją optyczną.
Badania doświadczalne przeprowadzone nad dokładnością propono
wanej metody wykazały, że błąd średni wyznaczenia rzędnej wy
sokości wynosi r∏v — ± o,8 mm.

UKD 515.6:528.948
ŚLIWA A. — Perspektywiczne Odwzorcowanie blokdiagramu w kartezjańskim układzie współrzędnych. — Przegląd
Geodezyjny nr 6/1970.—
Przy wykonaniu Wokdiagramu duże znaczenie ma sugestywnośó
uzyskanego obrazu. Autor przyjmuje, że rzut perspektywiczny
bryły jest bardziej sugestywny od rzutu aksonometrycznego.
W artykule _ podany jest schemat umożliwiający perspektywiczne
odwzorowanie bloku drogą kolejnych obliczeń jego elementów.

Y,Π,K 061(100),,45-100 :528
∏AXYTA C.: ΠoflioτoBJieHiia κ πpa3fliιoBaHMio IOO-JieTiieii
FOAOBiUHHbi ΦΜΓ. Przegląd Geodezyjny nr 6/1970.
Adtop oπwcbiBaeτ πcτopmo
bo3HIIKHOBJICH11h
MeiKflyiiapoAHoil
φeAepamiH 3eMJieMep0B, eiï sawann 11 cπhcok cτpaH-ψιeH0B c yκa3aHJieM BpeMenn MX BCTynjieHMH b ΦMΓ. ,Π,oκjιaΛbiBaeτ 0 xoAθ
ceccMM IIepMaHeHTiioro κθMiιτeτa ΦMΓ, κoτopaπ cocτo∏Jiacb b
KoneHrarene, Ha κοτοροιϊ öbuiM yτBepx<AθHbi aκτyajibHbie cocτaBbi
pyKOBO/xHiijMX oτ∕ιejibHbix τexHMHecκMX Kommccmm ΦMΓ. Λaeτ τo√κe Oδ3θp ΠOΛΓOTOBJieHMH K ∏pa3ZJH0BaiIMlO IOO-JieTIieM ΓOAOBJlJMHbl
ΦΜΓ.

YAK 378.622.2:528.4
OAjisHllII1KH-IIO1IOByTT Μ., HOW E.: Mhcthtyt reofle3∏M
Γopno-MeτajiJiyprM∙ιecκoH aκafleMMiι h peopraHH3amιa
Mapκπιeiiflepcκoro φaκyj∏>τeτa. Przegląd Geodezyjny
nr 6/1970.

b

HaHMBan c 1 OkthQph 1969 r. ochobhłimii opraHii3amioHHtiMii efliiHWiiaMMH ΓopHo-MeτaΛJiypri!Hecκofi aκafleMim b KpaκoBe hbjihkjtch
y√κe He κaφeflpbi, ho ιiHcτιιτyτbi, b cocτaB κoτopbix bxojht Jiaoopaτopmt BejyuiHe necjιeflθBaτejibcκιιe it flHflaκτι∣Hecκne paOoτι>i∙
∏o COBepmeHHH peφopMbi FMA ιmeeτ 10 φaκyjibτeτoB (B tom HHCfle
MapKmeHflepCKiiH φaκyjibτeτ) b cocτaBe κoτopbix cyι∏eeτByιoτ 25
HHCTHTyTOB (B TOM HHCfle IlHCTHTyT OXpaHbI TOpHOM HOBepXHOCTH
H MHCτHτyτ reofleɜim) π 9 MeτκφaκyjibτeτHbix opraHit3a∑iHθHHbix
eflHHHH.

yAK 528(083.133)
JiyKACEBIlxI E.: Mncτpyκι∣∏H 0-1 ,,Oδm∏e τexHiιlιecκιιe
Ji IiopMflKOBbie IiocranoBJieniIii. Przegląd Geodezyjny nr 6/1970
Πpnκa30M N⅛ 4 ΠpeflceflaτeflH ΓΥΤηΚ oτ 20 HHBapn 1969 r. BBefleHa B fleiłCTBiie HHCτpyκn∏H 0-1 OnpeflejiHioinaH ocHOBHbie TexHHHecKiie hopmm. MHCτpyκmiH coctoht h3 4 Hacτerι: I — OQimie no;ioκθηκη; II — Γeofle3H∏ecκHe ɪɪ κapTorpaφHHecκιιe paδoτbi; III —
OQlflHe ΠθpHflKOBbie ΠOCTaHOBJieHHH H IV — IlpMJIOJKeHlIH. B HaCTlI II
IiMeeTCH 5 CJieflyioiflHX OTflejiOBi 1. fleτaj∣bHbie 0CH0Bbi; 2. fleτajifahəh cbeMκa; 3. Kapτbi; 4. y∏eτ 3eMβflb π cτpoeH∏⅛; 5. Γeofle3H∏ecKiie ycjiyrn.

YAK 528.063.3(084.21)
IJ1AIJOHb C.: IIpiiMeHeHMe πpocτoro (hoboγo) rpaφπκa —
HOMorpaMMbI fljιπ ∏3Mcpcιιιπι ∏jιomafleii ɪɪa 3CMJieycτpoιιTeJibHbix κapτax. Przegląd Geodezyjny nr 6/1970
Abtop flaeτ κoHcτpyκfliικ> h OniicaHite rpaφHκa-noMorpaMMbi coóCTBeHHoro H3θ6peτeHHH, πpeflHa3HaHeHnoro flJiH H3MepeιiHH monta
nen na κapτax. CpeflHHH 0τH0c1ιτejibHaH omπQκa ii3Mepemibix πjioIflafleii panna okojio 1:120 fl.∏H τpeyrojibmικθB b Macmτa6e 1:5000
ii oκoflo 1:230 TpeyrOHbHHKOB b MaemTaQe 1:2000. ∏pn efliiHHHHOM
H3MepeιιιiH njioiflafleii TpeQoBaiiiiH HHCτpyκflH∏ co6ιoflaιoτcπ flJin
njioiflaflen Coctohiiihx m3 ne 6ojιee 5 τpeyrojibH∏κoB.

UKD 528.061:681.3

PAJIAA Μ., 3OPCKH 3.: 3jιeκτpoιιιt,ιccκMe apnφM0Meτpbi
na IiojiynpoBOflHIiKax m πx ιιpπroflnocτb it reofle3∣ι∙ιecκnx
BbiHHCJieHMHX. Przegląd Geodezyjny nr 6/1970.
PHflOM C flllφpθBblMH MamiIHaMH apnφMOMeτPl,I HBJiniOTbCH CCrofliiH it QyflyT HBJiaTCH b ItajibHeiimeM HeoQxoflHMbiMii BbiHHCJiiiTeJibHbiMH ycτpoiιeτBaMiι b τeθfle3HHecκHX BbiHiicjiHTejibHbix paOoτax. HaHiniaH e 1962 r. B03imκaeτ phλ 3jιeκτpoιnt,ιecκιιx κoncτpyκII.HI.
Abtopm pace∙MaτpιtBaιoτ cpean mix ιιeκoτopbie, OTjiiiHaiomiiecH
Gojibmoii Ge3θτκa3iιocτbio. cκopoeτbio paQoτbi. MaJibiM raGapuτoM
u πpocτbiM OQcjiyjKHBaiiiieM.

YAK 528.482.024.1:629.12
HEEbIJIbCKM II.: ll3Me∣x∙ιιn∏ fleφopMaflHM cyfloe mctoaom
oinipiecKoii πιiBejιιιpoBKM. Przegląd Geodezyjny nr 6/1970
Abtop IipefljiaraeT IipiiMeiiHTb κ ∏3Mepemι∏M fleφopMamιπ κopπyCOB CyflOB MCTOfl IiaBBaHHblil HM OnTHHecKOii HHBeJlHPOBKOH. IlecJlCAOBaTejibCKiie MCiibiTaHiiH tohhocth IipeflflaraeMoro Merofla noκaιajm>ι.
HTO CpefliiHH om>ιQκa OnpeflejiemiH BbicoTHOii Otmctkii paBiia.

YAK 515.6:528.948

CJIHBA A.: ΠepcπeκτMBiι∙ιecκaH πpoeκqMH SjioKflMarpaMMa
CMCTeMC fleκapτoβbix κoopfl∣ιnaτ. Przegląd Geodezvjny
nr 6/1970.

b

IIpn HcnoJiHemiii QjiOKflMarpaMa 6ojibmoe 3HaHemιe npnoQpeτaeτ
Hpκocτb nojiyneiinoro ιi3θQpa>κemiH. Abtop πojιaraeτ, hto TiepcneKTHBitHeCKan πpoeκ∏HH πρπο aκcθHθMeτpιiHecκoii. B cτaτbe flaiia
CxeMa, ΠΟ ΚΟΤΟΡΟΙΪ MOTKHO BbIHIICJHITb HepcneKTHBHHeCKyiO πpoeκHHio HVTCM OHepeflHbIX πpιιQjiH>κeHHii ero 3JieMeκτoB.
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I. A, KUTUZOW______________________________________
Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
przy Radzie Ministrów ZSRR

Pozdrowienie dla służby geodezyjnej PRL
w związku z 25-leciem jej zorganizowania

Służba geodezyjna ZSRR serdecznie pozdrawia robotników, techników, inżynierów i uczo
nych PRL, pracujących w dziedzinie geodezji i kartografii, z okazji 25 rocznicy powołania
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii PRL i życzy geodetom, topografom i kartografom
Polski daιszych owocnych osiągnięć w pracach produkcyjnych i naukowo-badawczych.
W ciągu minionych 25 lat służba geodezyjna PRL dokonała ogromnej pracy polegającej na
założeniu i wyrównaniu sieci astronomiczno-geodezyjnej, założeniu państwowych sieci triangu
lacyjnych i poligonowych oraz opracowaniu szczegółowych map dla całego terytorium kraju.
Założono również podstawową sieć punktów grawimetrycznych i bazę dla Lomparowania gra
wimetrów, założono tysiące kilometrów ciągów niwelacji precyzyjnej i wykonano ogromne
prace w zakresie poziomej i wysokościowej osnowy map Wielkoskalowych i różnorodnych
opracowań dla celów poszukiwawczych i inwestycyjnych. Z powodzeniem rozwiązuje się za
dania mające na celu zaspokojenie potrzeb gospodarki narodowej w zakresie materiałów kar
tograficznych i danych geodezyjnych.
W okresie tym wyższe uczelnie i średnie szkoły zawodowe PRL przygotowały liczne wyso
ko kwalifikowane kadry geodezyjne i kartograficzne, inżynieryjno-techniczne i naukowe z po
wodzeniem rozwiązujące bieżące zadania produkcji topograficzno-geodezyjnej i kartograficznej.
Specjaliści służby geodezyjnej PRL w krótkim okresie czasu stworzyłi sieć astronomiczno-geodezyjną Mangulacji I klasy i sieci wypełniające niższych klas, a na terenach, gdzie za
łożenie Mangulacji było niecelowe, założono poligońizację I i II klasy z zastosowaniem elek
tromagnetycznych dalmierzy polskiej produkcji.
Prace o dużym zasięgu prowadzi się w dziedzinie astronomii geodezyjnej i grawimetrii.
Polscy specjaliści opracowali oryginalne metody określenia szerokości, długości i azymutu geo
graficznego. Od 1957 r. z powodzeniem prowadzone są prace nad obserwacją sztucznych sate
litów Ziemi dla celów geodezyjnych.
Prace badawcze w dziedzinie kompleksowego wykorzystania danych geodezyjnych, astrono
micznych i grawimetrycznych z uwzględnieniem metody Μ. S. Mołodeńskiego stworzyły warun
ki do opracowania mapy geoidy w skali 1 : 2 000 000 dla obszaru Polski.
Polscy geodeci opublikowali szereg prac, poświęconych metodom niwelacji precyzyjnej, po
równaniu poziomów odniesienia, badaniu wpływu refrakcji itp.
Służba geodezyjna PRL do 1957 r. zakończyła wielkie, pracochłonne opracowanie mapy topo
graficznej w skali 1 : 25 000.
Obecnie opracowuje się mapy w skali 1:2000—1 :5000 i prowadzi się odnawianie map z za
stosowaniem metod fotogrametrycznych.
Kartografowie PRL opracowali szereg cennych dzieł, wśród których szczególnie można wy
różnić: Atlas Polski, Mały Atlas Świata, Atlas Historii Polski i Historii Powszechnej, szereg
map szkolnych i tematycznych, dużą ilość map turystycznych itp.
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Między służbami geodezyjnymi PRL i ZSRR nawiązała się i trwa z górą 20 lat ścisła i przy
jacielska współpraca. Wykorzystując zalety współpracy socjalistycznej, służby geodezyjne PRL
i ZSRR stosują szeroką wymianę doświadczeń w dziedzinie prac topograficzno-geodezyjnych,
kartograficznych, a także informacji naukowo-technicznej. Służba geodezyjna PRL wspólnie
z innymi państwami socjalistycznymi uczestniczy w wykonaniu prac o znaczeniu międzynaro
dowym, między innymi przy opracowaniu i wydaniu międzynarodowej mapy świata w skali
1 : 2 500 000, przy opracowaniu mapy współczesnych ruchów skorupy ziemskiej wschodniej Eu
ropy i w wykonaniu związanej z tym powtórnej niwelacji precyzyjnej.
Współpraca naukowo-techniczna służb geodezyjnych PRL i ZSRR stale rozszerza się i po
głębia i jest źródłem technicznego postępu w dziedzinie geodezji i kartografii obu krajów.
Służba geodezyjna ZSRR pozdrawiając geodetów, topografów i kartografów PRL z okazji ju
bileuszu życzy im dalszych osiągnięć w pracy i w życiu osobistym.

HENRYK JASIŃSKI

Sesja naukowa SGP-PAN
na XXV-Iecie geodezji w Polsce Ludowej
Staraniem Stowarzyszenia Geodetów
Polskich i Komitetu Geodezji Polskiej
Akademii Nauk zorganizowano w War
szawie sesję naukową poświęconą osią
gnięciom geodezji polskiej w XXV-Ieciu PRL. Obrady sesji odbywały się w
dniach 13 i 14 marca 1970 roku, w sa
lach Naczelnej Organizacji Technicznej
przy ul. Czackiego 3/5, przy udziale
ponad 300 uczestników, w tym 11 osób
zaproszonych z zagranicy.
Zgodnie z programem w pierwszym
dniu odbyły się obrady plenarne.
Otwarcia sesji dokonał prof. Michał
Poczobutt-Odlanicki — przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego Sesji. Obra
dom przewodniczył prof. Jan Różycki.
W prezydium zasiedli:
— przedstawiciele zaproszonych go
ści: dr inź. Ilja Andrejewicz Kutuzow — naczelnik Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii przy Radzie Mi
nistrów ZSRR; prof. Marcin Borecki —
wiceprezes ZG NOT;
— Komitetu Geodezji PAN — poza
przewodniczącym obrad — prof. Mi
chał Odlanicki Poczobutt — przewod
niczący Komitetu Geodezji PAN; mgr
inź. Borys Szmielew — wiceprzewodni
czący Komitetu Geodezji PAN;
— Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich — dr inż. Stanisław Pachuta —
przewodniczący ZG SGP, mgr inż.
Franciszek Piluś — wiceprzewodniczą
cy ZG SGP, mgr inź. Marian Szymań
ski — wiceprzewodniczący ZG SGP.
Przemówienia powitalne wygłosili:
— Dr inż. I. A. Kutuzow — przeka
zując pozdrowienia służby geodezyjnej
ZSRR dla pracowników produkcji
i nauki geodezyjnej PRL z okazji
25-lecia powstania w Polsce Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii. Wymie
nia osiągnięcia naszej geodezji w tym
okresie, a mianowicie: założenie i wy
równanie sieci astronomiczno-geodezyjnej, państwowych sieci triangula
cyjnych i poligonowych, opracowanie
map szczegółowych dla całego kraju.
Założono podstawową sieć punktów
grawimetrycznych i bazę dla komparowania grawimetrów, założono tysią
ce kilometrów ciągów niwelacji precy
zyjnej. Wyższe i średnie szkoły przy
gotowały wysoko kwalifikowane kadry
inżynieryjno-techniczne.
Opracowano
oryginalne metody określenia szeroko
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ści, długości i azymutu geograficznego.
Prowadzi się obserwację sztucznych
satelitów Ziemi dla celów geodezyj
nych. Zakończono opracowanie mapy
topograficznej 1 : 25 000. Opracowano
Atlas Polski, Atlas Świata i Atlas Hi
storii Powszechnej, a także szereg in
nych. Trwa z górą 20 lat pożyteczna
współpraca pomiędzy służbami geode
zyjnymi PRL i ZSRR.
Kończąc powitanie dr I. A. Kutuzow
wręczył prezesowi Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii — mgr inż. Bo
rysowi Szmielewowi — ozdobnie wy
konany tekst pozdrowienia dla służby
geodezyjnej PRL, a przewodniczącemu
ZG SGP — dr inż. Stanisławowi Pachucie — Atlas Historyczno-Biograficzny o życiu i działalności W. I. Le
nina.
Wiceprezes ZG NOT prof. Marcin
Borecki w swoim przemówieniu pod
kreślił rolę i znaczenie geodezji dla
rozwoju gospodarki narodowej, po
twierdzając jej wysokie osiągnięcia w
stosowaniu nowej techniki i dużą rolę
Stowarzyszenia w upowszechnianiu
nowości i w doskonaleniu kadr.
Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia
Geodetów Bułgarskich prof. Miczo MiCzev przekazał pozdrowienia geodetów
bułgarskich dla geodetów polskich,
przypomniał
wieloletnie
przyjazne
kontakty i wymianę doświadczeń po
między geodetami obydwu krajów, na
stępnie wręczył Prezydium Sesji w
upominku album fotograficzny Bułga
rii.
Przewodniczący Stowarzyszenia Ge
odetów Czeskich, inż. dypl. Jaroslav
Kouba — członek korespondent SGP,
serdecznie powitał uczestników Sesji
i przekazał pozdrowienia od geodetów
swojego kraju.
Przewodniczący Związku Geodetów
Jugosławii inż. dypl. Abdullah Muminagić — członek korespondent SGP,
przekazał pozdrowienia geodetów ju
gosłowiańskich i życzenia dalszych su
kcesów, przypominając o swej bytno
ści w Polsce w 1959 roku, stwierdził
ogrom dokonanego od tego czasu, wi
docznego na każdym kroku, rozwoju
naszego kraju, w czym niemały wkład
pracy mają geodeci polscy.
Przewodniczący Związku Geodetów
NRD dypl. inż. Ewald Kaschka, prze-

Prezes GUGiK — B. Szmielew — wygłasza
referat

kazując pozdrowienia od geotów swe
go kraju, wspomniał o ścisłej współ
pracy, której wyrazem może być za
warta przed dwoma laty umowa
o współpracy pomiędzy naszymi sto
warzyszeniami. Rezultaty tej umowy
widoczne są w wymianie praktyk po
między przedsiębiorstwami geodezyj
nymi Warszawy i Berlina, a także or
ganizowana wspólnie z innymi kraja
mi demokracji ludowej — międzyna
rodowa konferencja na temat geodezji
inżynieryjnej.
Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia
Geodetów Węgierskich, dypl. inż. Peter
Halasz, powitał zebranych, przekazując
pozdrowienia od geodetów węgierskich.
W dłuższym przemówieniu wskazał na
szereg konkretnych przykładów współ
pracy i wymiany doświadczeń pomię
dzy geodetami obydwu krajów.
Zastępca sekretarza naukowego Wy
działu III PAN, prof, dr Stefan Pio
trowski, przekazał pozdrowienia ucze
stnikom Sesji.
*

Dyrektor Departamentu Urządzeń
Rolnych Ministerstwa Rolnictwa mgr
inż. Konstanty Dumański powitał
uczestników Sesji i podał najważniej
sze osiągnięcia służby geodezyjnej w
rolnictwie, w ubiegłym 25-leciu, jak
przeprowadzenie reformy rolnej, po
miar państwowych gospodarstw rol
nych, przeprowadzenie gleboznawczej
klasyfikacji gruntów i jej ujęcie w
ewidencję gruntów, a następnie spo
rządzanie na tym materiale szczegóło
wych map glebowo-rolniczych. Obecnie
geodeci w rolnictwie wchodzą w prace
urządzeniowo-strukturalne wsi, jakimi
są scalenia, wymiany i plany zabudo
wy.
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Dyrektor Departamentu Techniki
Ministerstwa Gospodarki Komunalnej,
mgr inź. Stefan Dyga, wskazał na du
żą różnorodność opracowań geodezyj
nych potrzebnych gospodarce miejskiej.
Wiele prac wykonano dotychczas, ale
też potrzeby nadal rosną wraz z roz
wojem miast i ich unowocześnianiem.
Wzrosły zadania w dziale zaopatrze
nia miast w nowoczesne mapy szcze
gółowe (mapa zasadnicza) niezbędne
dla nowoczesnej ewidencji gruntów
i gospodarki terenami. Przybyło wiele
nowych zadań wobec rozbudowy miast,
szczególnie przy budownictwie wyso
kościowym i rozbudowie urządzeń pod
ziemnych. Kadra geodezyjna musi być
doskonalona, szczególnie w zadaniach
nowych. Dużą rolę ma tu do speł
nienia SGP przez organizowanie na
rad, konferencji naukowo-technicz
nych, konkursów jakości i kursów do
skonalących. Ministerstwo wysoko oce
nia tę działalność SGP, czego dowo
dem jest podpisane w 1968 roku i sku
tecznie realizowane porozumienie o
współpracy pomiędzy MGK i SGP.
Główny geodeta Ministerstwa Le
śnictwa i Przemysłu Drzewnego inż.
Romuald Baraniecki, przekazując po
zdrowienia uczestnikom Sesji poinfor
mował, że w okresie ubiegłego 25-lecia lasy państwowe, zajmujące prawie
25% powierzchni kraju, uzyskały pod
kłady geodezyjne w układzie państwo
wym, oparte na ustalonych znakach
geodezyjnych. Mapy nadają się do ewi
dencji i wszelkich dalszych prac zwią
zanych z urządzeniem i gospodarką
leśną. Poważny jest obecnie zakres
prac przy scaleniu i wymianach grun
tów leśnych dla zlikwidowania sza
chownicy z lasami chłopskimi.
Prodziekan Wydziału Geodezji Aka
demii Górniczo-Hutniczej doc. dr inż.
Zbigniew Sitek powitał Sesję w imie
niu reprezentowanego Wydziału.
Przewodniczący Sesji poinformował,
że do komitetu organizacyjnego na
deszły pisma, telegramy z pozdrowie
niami i życzeniami od osób, które nie
mogły przybyć osobiście, a mianowicie
od:
— prof, dr K. A. Saliszczewa — pre
zesa Międzynarodowej Asocjacji Kar
tograficznej (z Moskwy),
— prof, dr inż. L. Solaini — preze
sa Międzynarodowego Towarzystwa
Fotogrametrycznego (z Mediolanu),

— akademika A. Zatopka, byłego
przewodniczącego Komitetu Narodowe
go Czeskiej Akademii Nauk (z Pragi),
— prof. inź. V. Peewskiego — prze
wodniczącego Stowarzyszenia Geode
tów Bułgarskich (z Sofii),
— prof. Mikołaja I. Modryńskiego —
członka korespondenta SGP (z Mo
skwy),
— prof, dr inż. Z. Rudolfa z Poli
techniki Warszawskiej.
Przewodniczący Komitetu Geodezji
PAN, prof. Μ. Odlanicki-Poczobutt,
wygłosił referat „Osiągnięcia naukowe
geodezji i kartografii polskiej”. Autor
zwrócił uwagę na szczególnie korzy
stne warunki, jakie powstały w na
szym kraju w minionym 25-leciu dla
akademickiego kształcenia kadr i roz
woju działalności naukowej w dziedzi
nie geodezji i kartografii.
W szkolnictwie wyższym zorganizo
wano 3 wydziały geodezyjne na Poli
technice Warszawskiej, w Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Wyż
szej Szkole Rolniczej w Olsztynie oraz
2 oddziały geodezyjne na wydziałach
melioracji wodnych WSR w Krakowie
1 Wrocławiu. W roku 1939 były tylko
2 oddziały geodezyjne na wydziałach
inżynierii Politechniki Warszawskiej
i Politechniki Lwowskiej. Powołano
szereg katedr na wydziałach niegeodezyjnych wyższych uczelni — łącznie
we wrześniu 1969 r. było 46 katedr ge
odezyjnych (w 1939 roku tylko 10).
Zorganizowano Instytut Geodezji
i Kartografii (1945 r.) oraz dział geo
dezji planetarnej (1965 r.) w Zakładzie
Geofizyki PAN (w okresie międzywo
jennym nie było placówek geodezyj
nych Pozauczelnianych).
W PAN działają również: Komitet
Geodezji (od 1952 r.), Zespół Historii
Geodezji (od 1957 r.), a w Krakowie —
Komisja Gorniczo-Geodezyjna (od 1968
roku).
Kierownicza kadra naukowa i nau
kowo-dydaktyczna w dziedzinie geo
dezji i kartografii liczy obecnie 62 pro
fesorów i docentów (w 1939 r. było
14 profesorów i docentów).
Dużą rolę odgrywa współpraca mię
dzynarodowa z krajami socjalistyczny
mi i w czterech organizacjach między
narodowych.

W dziedzinie geodezji wyższej zosta
ły wykonane prace naukowe teoretycz
ne i doświadczalne, które przyczyniły
się do założenia państwowej sieci
triangulacyjnej i niwelacyjnej, zali
czanych do najbardziej nowoczesnych
i najdokładniejszych w świecie. Uka
zały się prace teoretyczne na temat
elipsoidy odniesienia i figury Ziemi;
Rozwinięto obserwacje SSZ i badania
nad ich geodezyjnym wykorzystaniem.
Opracowano oryginalne metody roz
wiązywania triangulacji kosmicznej.
Od 1958 r. prowadzone są systematycz
ne badania współczesnych ruchów sko
rupy ziemskiej na obszarze Polski.
Ustalono zasady wykorzystywania fo
togrametrii i elektronicznych metod
pomiarów w zastosowaniu do potrzeb
urbanistyki, budownictwa, geologii,
górnictwa, rolnictwa, leśnictwa. Opra
cowano metody pomiarów i badań od
kształceń wielkich budowli w czasie
budowy i eksploatacji.

Prowadzone badania i doświadczenia '
geodezyjne na terenach eksploatacji
górniczej są wykorzystywane przy eks
ploatacji złóż zalegających w filarach
ochronnych miast, osiedli i dużych za
kładów przemysłowych.

Prezes Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii mgr inż. Borys Szmielew
wygłosił referat „25-lecie służby geo
dezyjnej w Polsce”. . Dla właściwego
określenia stanu wyjściowego, od ja
kiego zaczynała swoją działalność geo
dezja polska przed 25 laty, Autor od
tworzył stan geodezji polskiej po od
zyskaniu niepodległości w 1918 roku.
Po zaborcach odziedziczyliśmy: nie po
wiązane fragmenty triangulacji w róż
nych układach, niepełne sieci punktów
wysokościowych odniesienia do pozio
mu trzech mórz, mapy katastralne
dwóch różnych systemów, obejmujące
niewiele ponad % powierzchni Polski.
Nadzieje geodetów na utworzenie je
dnolitej służby geodezyjnej nie spełni
ły się. Pomimo istnienia nielicznej, ale
wysoko kwalifikowanej kadry geode
zyjnej nie wykonano większych prac
kompleksowych. Wykonywano: prace
scaleniowe wsi, pomiary niektórych
miast; rozpoczęto zakładanie nowej
ewidencji gruntów z wykorzystaniem
metod fotogrametrycznych dla obsza
rów nie objętych katastrem.

ł
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Druga wojna światowa dokonała
ogromnych zniszczeń w tym skromnym
materiale rzeczowym i wśród kadry
geodezyjnej. Po zorganizowaniu jedno
litej służby geodezyjnej w Polsee Lu
dowej, w okresie minionego 25-lecia
wykonano osnowę geodezyjną poziomą
i wysokościową dla całego kraju i oparto na niej zestawy map 1:10 000
i w skalach większych, aż do map
miejskich 1 : 1000 z treścią dostosowa
ną do potrzeb inżynieryjno-gospodarczych. Zorganizowano przedsiębiorstwa
posługujące się nowoczesną techniką
obsługujące inwestycje szybko uprze
mysławianego kraju.
Poważnie rozbudowane i nowo zor
ganizowane zakłady naukowe pozwoli
ły na dopływ licznej wysoko kwalifiko
wanej kadry do produkcji i prac do
świadczalnych oraz zapewniają wyko
nanie dalszych wielkich zadań, jakich
wymaga szybko rozwijająca się gospo
darka narodowa.
Autor wysoko ocenił współpracę
służby geodezyjnej i SGP, zwłaszcza
w dziedzinie upowszechniania nowości
przez konferencje naukowo-techniczne,
sympozja, seminaria, odczyty itd.
Referat ten został wydrukowany w
zeszycie nr 2/1970 Przeglądu Geodezyj
nego wraz z innymi referatami opra
cowanymi na tę Sesję. Egzemplarze
tego zeszytu PG otrzymali uczestnicy
Sesji.

Przewodniczący ZG SGP dr inż. Sta
nisław Pachuta wygłosił referat „Efek
ty społeczne wdrażania w życie osią
gnięć nowoczesnej techniki i organiza
cji w geodezji i kartografii”. W re
feracie swoim Autor sięgnął do po
czątków powojennej organizacji Sto
warzyszenia już jednolitego dla całego
kraju. Przedstawił jego strukturę or
ganizacyjną pomyślaną tak, ażeby naj
skuteczniej spełnić zadania organizacji
o naukowo-technicznym charakterze,
a równocześnie organizacji skupiającej
prawie wszystkich geodetów. Ze stanu
575 członków w 1945 roku, liczba ich
w 1968 roku wzrosła do 9500. Zorgani
zowano 17 oddziałów wojewódzkich
oraz 231 kół w zakładach pracy i 54
koła terenowe. Powstało w Zarządzie
Głównym SGP 5 sekcji naukowych —
specjalistycznych oraz 10 komisji pro
blemowych.

Praca aktywu zgrupowanego w tych
organach pozwoliła na zorganizowanie
38 konferencji naukowo-technicznych,
kilkunastu narad ogólnokrajowych,
szeregu kursów wysokiej specjalizacji,
zawsze na tematy nowoczesne i bar
dzo aktualne dla produkcji. Zorganizo
wano wiele wystaw i pokazów oraz od
czytów, sympozjów i seminariów. Sto
warzyszenie włączało się także do
akcji o charakterze politycznym, mobi
lizując skutecznie swych członków do
przeprowadzenia reformy rolnej, regu
lacji gospodarstw osadniczych i zago
spodarowania Ziem Zachodnich, a tak
że do czynów społecznych przy pod
kreślaniu ważnych dla państwa mo
mentów jak: obchody 1000-lecia Pań
stwa Polskiego, 25-lecia Polski Ludo
wej, zjazdów partii, kongresów techni
ki i innych. Czyny społeczne członków
SGP można wycenić na kwotę kilku
milionów złotych wartości w dostar
czonych bezpłatnie dokumentacjach.
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SGP harmonijnie współpracuje z re
sortami geodezyjnymi, związkami za
wodowymi i pokrewnymi stowarzysze
niami.
Referat ten został wydrukowany w
zeszycie nr 2/1970 PG.
Następnie
w
10—15-minutowych
wypowiedziach przedstawiciele ucze
stniczących w Sesji instytucji streścili
osiągnięcia w 25-leciu ich działalności.
— W imieniu AGH — prof, dr inż.
Zygmunt Kowalczyk przedstawił hi
storię rozwoju działu geodezyjnego tej
uczelni.
— Prof. dr inż. Czesław Kamela —
omówił działalność naukowo-dydakty
czną Wydziału Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej.
— Doc. dr inż. Weneda Dobaczewska
omówiła dorobek Polskiej Akademii
Nauk w dziedzinie geodezji satelitar
nej.
— Doc. Stanisław Kryński — omó
wił działalność Instytutu Geodezji
i Kartografii.
— Mgr inż. Henryk Stasiewicz —
prace z dziedziny geodezji w Wojsko
wej Akademii Technicznej.
— Dr inż. Zofia Traczewska-Bialkowa — prace badawcze i naukowe
Zespołu Historii Geodezji w Komitecie
Historii Nauki PAN.
— Mgr inż. Konstanty Dumański —
prace geodetów przy urządzeniach rol
nych przez organa Ministerstwa Rol
nictwa.
— Mgr inż. Krystyna Głowińska —
omówiła zakres zagadnień geodezyj
nych wykonywanych przez instytucje
podległe Ministerstwu Gospodarki Ko
munalnej.
— Mgr inż. Jan Rzędowski — osią
gnięcia Państwowego Przedsiębiorstwa
Wydawnictw Kartograficznych w dzie
dzinie literatury fachowej oraz atla
sów i map.
— Mgr inż. Edward Reński — prace
geodezyjne w planowaniu przestrzen
nym i budownictwie.
— Inż. Romuald Baraniecki — prace
geodezyjne dla gospodarki leśnej.
Na tym zakończono obrady plenarne.
•

*

*

W drugim dniu obrady prowadzone
były w dwu sekcjach. W czasie tych
obrad wygłaszane były referaty według
programu przesłanego
uczestnikom
wraz z zaproszeniem. Po wygłosze
niu każdego referatu miała miejsce
dyskusja.
Sekcja I — Geodezja wyższa i astro
nomia

Przewodniczącym Prezydium Sekcji
był doc. Stanisław Kryński, członkami:
prof, dr Wiesław Opalski, prof, dr inż.
Stanisław Milbert, sekretarzem mgr
inż. Wojciech Żukowski. Wygłoszono
następujące referaty:
— Doc. dr inż. Weneda Dobaczewska — Rozważania na temat geodezyj
nego układu odniesienia 1967.
— Prof. dr inż. Stanisław Milbert,
prof. Michał Odlanicki-Poczobutt — O
interpretacji geodezyjnego układu od
niesienia 1967.

— Mgr inż. Władysław Góral — Me
tody mechaniki nieba stosowane w ge
odezji planetarnej.
— Doc. Błażej Dulian — Zmodyfi
kowany sposób wyznaczania azymutu
astronomicznego z biegunowej.
— Mgr inż. Wanda Wyszyńska —
Wyznaczanie opóźnienia fotopowielacza służącego do obserwacji przejść
gwiazd przy użyciu urządzenia zwa
nego sztuczną gwiazdą.
— Dr inż. Juliusz Milewski — Moż
liwość określenia współczynnika re
frakcji za pomocą elektromagnetycz
nych dalmierzy świetlnych.
— Doc. dr inż. Zdzisław Adamczew
ski — Metoda największej zależności
i jej geodezyjne zastosowania.
— Doc. dr inż. Bogdan Ney — Me
todyka i wyniki badań zgodności roz
kładów błędów z modelami.
— Dr inż. Aleksandra Skórczyńska
— Krytyka programów obserwacji ką
towych w sieciach bazowych.
— Doc. dr inż. Jerzy Gaździcki —
Zastosowanie maszyn cyfrowych w ge
odezji.
— Dr inż. Tadeusz Wyrzykowski —
Geodezyjne badania współczesnych
pionowych ruchów skorupy ziemskiej
na obszarze Polski.
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Sekcja II — Geodezja gospodarcza

Przewodniczącym Prezydium Sekcji
był prof, dr inż. Tadeusz Lazzarini,
członkami: doc. dr inż. Bogdan Ney,
dr inż. Stanisław Pachuta, sekretarzem
doc. dr inż. Andrzej Hermanowski.
Wygłoszono następujące referaty1
— Mgr inż. Wojciech Krzemiński —
Techniczne i ekonomiczne efekty za
stosowania dalmierzy elektromagnety
cznych w geodezji.
— Mgr inż. Józef Beluch — Wzór
na obliczenie średniego błędu pomiaru
odległości dalmierzami elektromagne
tycznymi w sieciach liniowych.
— Mgr inż. Wiesław Madej — Z ba
dań nad stałością znaków niwelacyj
nych.
— Dr inż. Krystyna Kamińska —
Stabilizacja miejskich osnów geodezyj
nych znakami ściennymi.
— Mgr inż. Andrzej Gutkowski —
Niwelator noktowizyjny NiP.
— Dr inż. Janusz Martusewicz —
Ustalenie wartości technicznej układów
centralnych.

— Mgr inź. Józef Beluch — Badania
nad możliwością zakładania liniowych
sieci realizacyjnych i ich pomiaru dal
mierzami elektromagnetycznymi.
— Dr inż. Jan Chmura — Zastoso
wanie metody różnic ewolwent do ty
czenia nowych osi dróg i ulic podlega
jących przebudowie.
— Dr inż. Stanisław Latoś, mgr inż.
Jerzy Rodzynkiewicz — Fotoelektryczne metody wykrywania i pomiarów
deformacji obiektów.
— Dr inż. Jerzy Butowtt — Kamera
pomiarowa do fotogrametrycznych opracowań specjalnych.

— Dr inż. Andrzej Majde — Foto
grametryczne pomiary procesów szybkozmiennych.
Uczestnicy Sesji Naukowej otrzyma
li w formie materiałów konferencyj
nych zeszyt nr 2/1970 Przeglądu Geo
dezyjnego, w którym zamieszczone są
referaty pierwszego dnia obrad z tym,
że referat prof. Μ. Odlanickiego otrzy
mali oddzielnie (nie był on drukowa
ny w nr 2/1970/PG).
Uczestnicy Sesji — goście z zagrani
cy — otrzymali ponadto osobne wy
dawnictwo zawierające streszczenia nie
tylko referatów z pierwszego dnia

obrad, ale również streszczenia refera
tów sekcyjnych w językach: polskim,
rosyjskim i niemieckim.
Wieczorem pierwszego dnia odbyło
się spotkanie towarzyskie organizato
rów Sesji z gośćmi zagranicznymi.
Wykonany został również program
skromnych imprez dla gości zagranicz
nych, którzy zwiedzili Warszawę i oko
licę, byli na operze „Straszny Dwór”
Moniuszki.
Tak goście zagraniczni jak i ucze
stnicy krajowi wysoko ocenili meryto
ryczną treść Sesji.

STANISŁAW PACHUTA

UKD „45—100":528

Przygotowania do obchodów 100 rocznicy FIG
W dniach 1—5 czerwca 1969 r. w stolicy Danii, Kopen
hadze, odbyło się posiedzenie kolejnego Komitetu Perma
nentnego FIG. W obradach wzięły udział delegacje nastę
pujących 20 państw, członków FIG: Austrii, Belgii, Buł
garii, Czechosłowacji, Danii, Finlandii, Francji, Holandii,
Jugosławii, Izraela, Kanady, NRF, Malajzji, Polski, Szwaj
carii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych AP, Węgier, Wielkiej
Brytanii, Włoch.
Polskę reprezentowali: Tadeusz Lazzarini, Paweł Niem
czyk, Stanisław Pachuta i Roman Włodarczyk. Obrady od
bywały się w pięknej sali Domu Inżyniera w Kopenhadze,
a porządek obrad przewidywał między innymi przygoto
wania do XIII Kongresu FIG oraz plan prac FIG na przy
szłe lata.
W prezydium zajęli miejsce członkowie Biura FIG: prze
wodniczący — B. J. Collins, sekretarz generalny — R. Steel,
trzech wiceprzewodniczących: E. de Biaggi (Włochy),
G. Ewald (NRF), R. T. L. Rogers; skarbnik — J. H. E. Jo
nes — sekretarz administracyjny — R. J. Rovles. Prezy
dium kończy swą kadencję i przekazuje władzę na okres
najbliższych 3 lat (1970—1972) w ręce geodetów NRF.
Po przemówieniu powitalnym, przewodniczący Biura FIG
scharakteryzował działalność organizacji, jej zadania na
przyszłość, podkreślając szczególnie, że w 1978 r. przypada
100 rocznica istnienia FIG i przyszłe Biuro FIG powinno
w swej działalności wziąć to pod uwagę.
Sekretarz generalny FIG — R. Steel złożył następnie szcze
gółowe, ostatnie w swej kadencji sprawozdanie z działal
ności Biura FIG, które w swej kadencji utrzymywało stałe
kontakty i rozszerzało współpracę z innymi organizacjami
międzynarodowymi. Między innymi nawiązano kontakty
z ONZ i UNESCO; omówił również szczegółowo plan pracy
organizacji na przyszłość.
Zgodnie z obowiązującym statutem FIG, zatwierdzonym
na XII Kongresie w Londynie, w 1968 r., podstawowymi
zadaniami organizacji są:
a) współpraca geodezyjnych stowarzyszeń naukowo-tech
nicznych wszystkich krajów świata, mająca na celu wzajem
ną wymianę doświadczeń w sprawach zawodowych,
b) zacieśnianie stosunków między poszczególnymi organi
zacjami zawodowymi,
c) poznanie pozycji społecznej kolegów z zawodu (wszyst
kich narodów), w celu umożliwienia każdemu państwu
osiągnięcia postępu,
d) zachęcanie i popieranie przez publikacje, względnie
dofinansowanie niezbędnego dla zawodu geodezyjnego po
stępu technicznego tak w zakresie naukowym, jak i tech
nicznym, czy socjalnym,
e) ujednolicenie działalności szkoleniowej, zgodnie z no
wymi metodami pracy,

f) ułatwienie w nawiązaniu stosunków z właściwymi wła
dzami w celu wymiany kadr fachowych między różnymi
krajami.
Zadania swoje FIG będzie wypełniać przez:
— organizowanie międzynarodowych kongresów,
— organizowanie posiedzeń roboczych komisji technicz
nych,
— zwoływanie regularnie corocznych posiedzeń Komitetu
Permanentnego członków FIG,
— organizowanie wystaw obrazujących dorobek w za
kresie budowy nowych instrumentów oraz postępu technicz
nego,
— zapewnienie równomiernego wydawania czasopisma —
organu FIG, informującego swych członków o bieżącej
działalności organizacji oraz sprawach zawodowych,
— pomoc w organizowaniu wymiany pomiędzy członka
mi FIG materiałów mających istotne znaczenie dla spraw
zawodowych,
— wymianę wiadomości między poszczególnymi zaintere
sowanymi stowarzyszeniami odnośnie do studiów, pracy za
wodowej, praktyk itp.
Artykuł drugi wspomnianego wyżej statutu mówi, że FIG
nie będzie się włączać do spraw związanych z zagadnie
niami polityki, religii czy kwestii rasowych.
Władze FIG
Władzami FIG w myśl statutu są:
1. Zgromadzenie ogólne — odbywające swoje posiedzenia
raz na 3 lata w czasie kongresów.
2. Komitet Permanentny, w skład którego wchodzą de
legaci, przedstawiciele geodezyjnych stowarzyszeń nauko
wo-technicznych państw będących członkami FIG.
3. Biuro FIG, składające się z przewodniczącego, 3 wice
przewodniczących, sekretarza generalnego i skarbnika, wy
bierane co 3 lata.
4. Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzi 2 przedsta
wicieli (jeden reprezentujący państwo, które poprzednio
prowadziło Biuro FIG, drugi natomiast jest z państwa,
które w przyszłości przejmuje władze Biura FIG).
5. Komisje techniczne zgrupowane w 3 grupach: A, B,
C — po 3 komisje. Komisje te zbierają się raz w roku
w celu omówienia planu pracy i zadań, natomiast w czasie
kongresów odbywają posiedzenia robocze. Przewodniczącym
każdej grupy jest jeden z wiceprzewodniczących Biura FIG.
Podział na grupy od roku 1969 przedstawia się następująco:
Grupa A — Organizacja i działalność zawodowa
Komisja I — Działalność zawodowa
Komisja II — Szkolenie zawodowe
Komisja HI — Literatura fachowa
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Grupa B — Geodezja, fotogrametria i kartografia
Komisja 4 — Pomiary hydrograficzne
Komisja 5 — Instrumenty i metody pomiarowe
Komisja 6 — Geodezja inżynieryjna
Grupa C — Administracja terenami
Komisja 7 — Kataster i urządzenia rolne
Komisja 8 — Gospodarka terenami miejskimi, planowa
nie i rozwój miast
Komisja 9 — Taksacja i administracja terenów.

Przynależność do FIG
Międzynarodowa Federacja Geodetów (FIG) została po
wołana 18 Iipca 1878 r. na I Kongresie w Paryżu. Zgodnie
ze statutem członkiem FIG może być każde państwo, które
posiada organizację geodezyjną społeczną, czego odpowied
nikiem jest nasze Stowarzyszenie Geodetów Polskich.
Do założonej w 1878 r. organizacji przystąpiły kolejno
następujące państwa: Belgia (1878), Francja (1878), Szwaj
caria (1878), Włochy (1878), WieJka Brytania (1878), Czecho
słowacja (1927), Holandia (1927), Polska (1927), Dania (1928),
Szwecja (1933), Luksemburg (1949), Austria (1949), NRF
(1951), Stany Zjednoczone (1951), Izrael (1953), Jugosła
wia (1954), Finlandia (1956), Argentyna (1958), Liberia (1958),
Bułgaria (1959), Węgry (1959), Kanada (1961), Maroko (1961),
Południowa Afryka (1963), Indie (1965), Australia (1965),
Irlandia (1967), Jamajka (1967), Zambia (1967), Trynidad
i Tobago (1967), Grecja (1968), Hongkong (1968), Malajzja
(1968), Nigeria (1968).
Na posiedzeniu Komitetu Permanentnego w Kopenhadze
przyjęto dalsze 4 państwa w poczet członków FIG: Nową
Zelandię, Norwegię, Hiszpanię i Turcję. Przed obradami de
legacje Polski i Bułgarii złożyły na ręce przewodniczącego
Biura FIG pisemne wnioski o przyjęcie w poczet członków
FIG organizacji geodezyjnej NRD. Nie uzyskały one jednak
poparcia większości uczestników Komitetu Permanentnego.
Ponadto do FIG należy jeszcze 6 krajów: Wyspy Bahama,
Ghana, Gujana, Malta, Mauritius i Cypr, które należą do
FIG na prawach członków-korespondentów.
Członkowie honorowi FIG

Na wniosek Biura FIG uczestnicy Komitetu Permanent
nego podjęli uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego
FIG trzem aktywistom organizacji:
1. Prof. L. Mavstboom (Belgia) dotychczasowy przewod
niczący Komisji I FIG, prof. L. Perrini (Francja) — prze
wodniczący Komisji IV FIG, ing. F. J. Rowles — sekretarz
administracyjny Biura FIG.
Zgodnie z obowiązującym statutem FIG może nadać
szczególnie zasłużonym w działalności organizacyjnej tytuł
„członka honorowego FIG” względnie „honorowego prze
wodniczącego FIG”.
W historii FIG członkostwo honorowe otrzymali:
— w 1926 r. — J. S. Roupcinsky (Belgia) i R. Danger
(Francja)
— w 1938 r. A. H. Killick (Wielka Brytania)
— w 1949 r. E. Fanti (Włochy), H. C. Cole (Wielka Bry
tania)
— w 1953 r. E. de Steiger — (Szwajcaria), E. Μ. Rutland
(Wielka Brytania)
— w 1958 r. dr L. Hegg (Szwajcaria)
— w 1962 r. A. Wantz (Francja), W. Baarda (Holandia)
— w 1965 r. G. Hollhubert (Austria)
— w 1968 r. W. Bachman (Szwajcaria), A. Barvir (Austria),
D. Chiaramello (Włochy)
Natomiast tytuł „honorowego przewodniczącego FIG” na
dano niżej wymienionym:
— w 1949 r. — E. Fanti (Włochy)
— w 1953 r. S. Bertschmann (Szwajcaria), H. C. Cole
(Wielka Brytania), Μ. Baudet (Szwajcaria)
— w 1958 r. — H. Peltier (Francja)
— w 1962 r. — R. Roelofs (Holandia)
— w 1965 r. — K. Neumaier (Austria).
Kongresy FIG

W roku 1971 odbędzie się XIII Międzynarodowy Kongres
Geodetów w Wiesbaden (NRF), organizowany przez FIG.
Organizatorem będzie Związek Geodetów NRF. Przedsta
wiono następujący wstępny program tego Kongresu, prze
widujący: posiedzenie plenarne z 23 referatami podstawo
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wymi grup A, B, C — komisji problemowych oraz posie
dzenia komisji problemowych.
Organizatorzy planują także urządzenie wystawy facho
wej „GEO 71”, zadaniem której będzie przedstawienie po
stępu technicznego i osiągnięć z zakresu: optyki, elektroni
ki, maszyn matematycznych, elektrooptycznej techniki po
miarów dalmierczych, produkcji przyrządów pomiarowych,
produkcji papieru i folii używanych w geodezji, konstrukcji
mebli biurowych, maszyn i przyrządów służących do po
wielania dokumentów geodezyjnych oraz techniki repro
dukcyjnej. Dyrektor Kongresu dypl. inż. Peter Schmidt
zwrócił się z apelem do uczestników obrad o spopulary
zowanie w swoich krajach tej wystawy i zainteresowanie
kompetentnych osób działami, jakie będą organizowane na
wystawie oraz o możliwie jak najszybsze zgłoszenie zapo
trzebowania na powierzchnię wystawową.
Od czasu utworzenia międzynarodowej organizacji geode
zyjnej (FIG), to jest od Iipca 1878 r. do chwili obecnej, od
było się 12 kongresów:
I Kongres FIG — 1878 Γ. — w Paryżu
II Kongres FIG — 1910 Γ. — w Brukseli
HI Kongres FIG — 1926 r. — w Paryżu
IV Kongres FIG — 1930 r. — w Zurychu
V Kongres FIG — 1934 r. — w Londynie
VI Kongres FIG — 1938 r. — w Rzymie
VII Kongres FIG — 1949 r. — w Lozannie
VIII Kongres FIG — 1953 r. — w Paryżu
IX Kongres FIG — 1958 r. — w Delft
X Kongres FIG — 1962 r. — w Wiedniu
XI Kongres FIG — 1965 r. — w Rzymie
XII Kongres FIG — 1968 r. — w Londynie
ponadto ustalono, że:
XIII Kongres FIG — w 1971 r. odbędzie się w Wiesbaden
XIV Kongres FIG — w 1974 r. — w Waszyngtonie
XV Kongres FIG — w 1977 r. — w Sztokholmie

Komitety Permanentne FIG

Na IH Kongresie FIG w 1926 r„ w Paryżu podjęto uchwa
łę o powołaniu do życia Komitetu Permanentnego FIG.
Zgodnie z obowiązującym statutem FIG, Komitet Perma
nentny posiada następujące uprawnienia i obowiązki:
a) przygotowywanie wniosków na plenarne zebranie FIG,
mających na celu dobrą działalność organizacji, propozycji
odnośnie do składu Biura FIG, proponowanie kandydatów
na członków honorowych oraz przedstawicieli do Komisji
Rewizyjnej,
b) przygotowanie na plenarne posiedzenie wniosków w
sprawie przyjęcia, odwołania względnie skreślenia (wyklu
czenia) członkostwa stowarzyszeń geodezyjnych w FIG,
c) zatwierdzanie wnioskowanych przez Biuro FIG czasu,
miejsca i porządku obrad kongresów FIG i komitetów
permanentnych,
d) opracowanie rocznych planów pracy oraz perspekty
wicznych planów rozwoju organizacji FIG,
e) ustalanie wysokości rocznych składek członkowskich
dla każdego z członków FIG,
f) zebranie i przedstawienie zagadnień, które powinny być
rozpatrzone przez Biuro FIG względnie komisje techniczne,
g) zatwierdzenie na wniosek zainteresowanych stowarzy
szeń narodowych przewodniczących, wiceprzewodniczących,
sekretarzy i członków komisji technicznych FIG,
h) przygotowanie propozycji dla plenarnych zebrań od
nośnie do zmian w obowiązującym statucie i regulaminach.
Od chwili powołania tego organu, to jest od 1926 r„ od
było się 36 posiedzeń Komitetu Permanentnego. A oto ich
wykaz: 1 — 1927 r. w Paryżu, 2 — 1928 r. w Brukseli, 3 —
1929 r. w Zurychu, 4 — 1930 r. w Zurychu, 5 — 1931 r.
w Genewie, 6 — 1932 r. w Warszawie, 7 — 1933 r. w Rzy
mie, 8 — 1934 r. w Londynie, 9 — 1935 r. — w Brukseli,
10 — 1936 r. w Belgradzie, 11 — 1937 r.w Paryżu, 12 —
1938 r. w Rzymie, 13 — 1946 r. w Dijon, 14 — 1947 r.
w Paryżu, 15 — 1948 r. w Sztokholmie, 16 — 1949 r. w Lo
zannie, 17 — 1950 r. w Paryżu, 18 — 1951 r. w Luksembur
gu, 19 — 1952 r. w Lyonie, 20 — 1953 r.w Paryżu, 21 ·—
1954 r. w Wiedniu, 22 — 1955 r. we Florencji, 23 — 1956 r.
w Londynie, 24 — 1957 r. w Wiesbaden, 25 — 1958 r.
w Seveningen, 26 — 1959 r. w Krakowie, 27 — 1960 r.
w Brukseli, 28 — 1961 r. w Brnie, 29 — 1962 r. w Wiedniu,
30 — 1963 r. w Waszyngtonie, 31 — 1964 r. w Sofii, 32 —
1965 r. w Rzymie, 33 — 1966 r. w Belgradzie, 34 — 1967 r.
w Ottawie, 35 — 1968 r. w Londynie, 36 — 1969 r. w Ko
penhadze,

Zestawienie przedstawiające aktualny skład kierownictwa poszczególnych komisji
technicznych i naukowych FIG zatwierdzony przez Komitet Permanentny w Kopenhadze

Komisje
Grupa A — Organizacja
i działalność zawodowa

Przewodniczący
R. Steel
Wielka Bryta
nia

Wiceprzewodni
czący

Μ. Oldenstadt
NRF

Sekretarz

H. Topp
NRF

Komisja I — Działalność za
wodowa

J. Michauol
Francja

Komisja 2 — Szkolenie zawo
dowe

H. Schmid
Austria

H. Klinkenberg
Kanada

A. L. Allan
Wielka Bryta
nia

Komisja 3 — Literatura fa
chowa

H. L. Rogge
Holandia

Fr. Raum
Węgry

J. A. Marissen
Holandia

Grupa B — Geodezja i Karto
grafia

G. Ewald
NRF

Komisja 4 — Pomiary hydro
graficzne

G. S. Richtie
Wielka Bryta
nia

Przedstawiciel
Międzynarodo
wego Biura Hy
drograficznego

G. L. Hope
Wielka Bryta
nia

Komisja 5 — Instrumenty
i materiały pomiarowe

W. A. Radliński
Stany Zjedno
czone

H. L. Van Gent
Holandia

E. R.Rutscheid
Stany Zjedno
czone

Komisja 6 — Geodezja Inży
nieryjna

V. Krumphanzl
Czechosłowacja

T. Lazzarni
Polska

Μ. Brychta
Czechosłowacja

Grupa C — Administracja te
renu

T. Barnard
Stany Zjedno
czone

Komisja 7 — Kataster i urzą
dzenia rolne

Μ. Tomic
Jugosławia

Komisja 8 — Gospodarka te
renami miejskimi, planowanie
i rozwój miast

Komisja 9 — Taksacjai admi
nistracja terenów

W latach 1939—1945 posiedzenia Komitetu Permanentne
go nie odbywały się. Ustalono, że kolejne posiedzenia Ko
mitetu Permanentnego odbędą się: 37 — w 1970 r. w Bu
dapeszcie, 38 — 1971 r. w Wiesbadenie, 39 — 1972 r. w
Tel-Aviv, 40 — 1973 r. — nie ustalono jeszcze miejsca,
41 — 1974 r. w Waszyngtonie, 42 — 1975 r. nie ustalono
jeszcze miejsca, 43 — 1976 r. — nie ustalono jeszcze miej
sca, 44 — 1977 r. w Sztokholmie, 45 — 1978 r. w Paryżu —
(100 rocznica powstania FIG).
Komisje techniczne FIG

Zgodnie z obowiązującym statutem FIG wszyscy uczest
nicy kongresów mają wolny wstęp i mogą brać udział w
posiedzeniu poszczególnych komisji technicznych i zabierać
głos w sprawach zawodowych. Komisje techniczne i nauko
we są kierowane przez przewodniczącego, wyznaczonego
i zatwierdzonego przez Komitet Permanentny. Każdorazo
wy przewodniczący jest odpowiedzialny za opracowanie pla
nu pracy, jego realizację w czasie kadencji i złożenie spra
wozdania końcowego z działalności, które składa się na Kon
gresie. Dla zapewnienia ciągłości pracy komisji, Komitet
Permanentny wyznacza każdorazowo zastępcę przewodniczą
cego komisji, który po 3-letniej kadencji obejmuje następ
nie przewodnictwo komisji na okres 3 lat następnych, to
jest do kolejnego kongresu. Ponadto, na wniosek każdego
przewodniczącego komisji, Komitet Permanentny wyznacza
sekretarza.

»
R. Solari
Szwajcaria

J. Gastaldi
Francja

R. Stanhke
NRF

J. F. A. Switzer
Wielka Bryta
nia

K. G. Reuter
NRF

E. Carlegrim
Szwecja

L. Saudo
Stany Zjedno
czone

C. Dann
Wielka Bryta
nia

MICHAŁ ODLANICKI-POCZOBUTT, BOGDAN NEY
Instytut Geodezji AGH — Kraków

Zestawienie wykazuje, że Polska posiada tylko stanowi
sko wiceprzewodniczącego Komisji 6 — Geodezja Inżynie
ryjna — prof. T. Lazzarini, który w 1972 r. obejmie prze
wodnictwo tej Komisji. Zadaniem naszym jest teraz wyty
powanie członków-korespondentów do poszczególnych ko
misji technicznych i naukowych FIG. Mamy prawo zgłosić
po 2 osoby do każdej komisji. Sekcje i główne komisje na
szego Stowarzyszenia powinny się zastanowić nad naszą
reprezentacją w działalności fachowej Międzynarodowej
Organizacji Geodetów.

UKD 378:622.2:528

Instytut Geodezji AGH na tle reorganizacji Wydziału Geodezji Górniczej
1. Kierunki, cele i formy zmian strukturalnych w szkol
nictwie wyższym
Szkolnictwo wyższe odgrywa coraz większą rolę w gospo
darczym i kulturalnym rozwoju kraju. Jego znaczenie wy
nika z dwóch kardynalnych okoliczności, a mianowicie:
1) szkolnictwo wyższe kształci kadry wysoko kwalifiko
wane, które stanowią podstawowy i niezbędny czynnik dy
namicznego rozwoju współczesnej techniki i produkcji;
2) w szkolnictwie wyższym skupiona jest największa licz
ba pracowników naukowych, zwłaszcza tych o najwyższych
kwalifikacjach.
Ustrój wewnętrzny szkolnictwa wyższego wykształcił się
na bazie średniowiecznej tradycyjnej organizacji uniwer
sytetu. W toku ogólnego rozwoju społecznego zmieniały się
treści przekazywane w ramach uczelni wyższych, rozszerza
ły się i upowszechniały ich zadania, natomiast wewnętrzna
struktura organizacyjna szkół wyższych pozostawała w za
sadzie niezmienna. Tradycyjny model oparty na katedrze,
oceniany jest współcześnie jako nieadekwatny zarówno do
zadań stawianych uczelni, jak i do niezbędnych warunków
ich realizacji. Katedralna struktura szkoły uznana została
jako nie dostosowana do współczesnej organizacji pracy
w innych dziedzinach oraz krępująca w aspekcie wymogów
kompleksowości i zespołowości badań naukowych. W tej
sytuacji zalecono generalną reformę wewnętrznej struktury
szkół wyższych, przy czym inicjatywę co do nowych form

podstawowych i pośrednich jednostek organizacyjnych wła
dze szkolnictwa wyższego pozostawiły samym szkołom.
Myślą przewodnią reformy jest lepsze dostosowanie szkół
wyższych do ich dwóch podstawowych zadań, a mianowicie:
po pierwsze — kształcenia i wychowywania kadr fachow
ców w określonych kierunkach, po drugie — badań nauko
wych, poznawczych (podstawowych — „wyprzedzeniowych”)
i rozwojowych (stosowanych), przy czym powyższe funkcje
szkoły traktowane są jako wzajemnie nierozłączne. Nieza
leżnie od nazw nowych jednostek organizacyjnych, które są
różne w różnych szkołach (instytuty, katedry zespołowe,
zespoły katedr) można wyszczególnić pewne wspólne, prze
wodnie cechy reformy strukturalnej. I tak, nie wyczer
pująco, można wymienić następujące konsekwencje doko
nywanej przebudowy struktury: zwiększenie potencjału na
ukowo-badawczego i dydaktyczno-wychowawczego podsta
wowych jednostek organizacyjnych, koncentracja i intensy
fikacja badań naukowych, zwłaszcza w problematyce aktu
alnie węzłowej dla gospodarki narodowej, lepsze wykorzy
stanie aparatury badawczej, niekiedy wręcz unikalnej lub
bardzo trudno dostępnej (import), lepsze wykorzystanie ka
dry, odciążenie pracowników naukowo-dydaktycznych od
zajęć organizacyjnych i administracyjnych, doskonalenie
procesu kształcenia (rozwoju) kadry na wyższych poziomach
poprzez studia podyplomowe i doktoranckie, doktoraty i ha
bilitacje, ułatwienie zespołowości i kompleksowości badań
naukowych w warunkach rosnącej specjalizacji poszczegól
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nych badaczy, lepsze warunki do systematycznej i efektyw
nej współpracy z gospodarką narodową, usprawnienie do
kumentacji i informacji naukowej w jednostkach organiza
cyjnych szkoły, bardziej operatywne zarządzanie i admini
strowanie tymi jednostkami.

2. Aktualna struktura organizacyjna Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie
W Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Kra
kowie przyjęto od 1.X.1969 r. jako nową formę organiza
cyjną — model instytutowy. Podstawową jednostką orga
nizacyjną jest instytut. W skład instytutu wchodzą zakłady
(i ewentualnie inne jednostki na prawach zakładu — np.
laboratoria). Zakłady — tworzone, przekształcane i likwido
wane zarządzeniami wewnętrznymi rektora szkoły, są pod
porządkowane dyrektorowi właściwego instytutu. Zakłady
zatem (a w szczególności ich kierownicy) nie są obciążone
obowiązkami i odpowiedzialnością formalno-prawną, pozo
stając w ramach instytutu podstawowymi zespołami do pra
cy badawczej i dydaktycznej.
Wyższe szczeble organizacyjne szkoły — wydziały — zło
żone są z określonych instytutów (są również wydziały jednoinstytutowe) i ewentualnie innych jednostek organizacyj
nych. Instytuty i wydziały są powoływane, przekształcane
i likwidowane przez Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyż
szego (w przypadku szkół należących do tego resortu).
Obecnie Akademia Górniczo-Hutnicza ma dziesięć nastę
pujących wydziałów: 1) Górniczy, 2) Geodezji Górniczej·,
3) Geologiczno-Poszukiwawczy,
4) Wiertniczo-Naftowy,
5) Metalurgiczny, 6) Metali Nieżelaznych, 7) Odlewnictwa,
8) Ceramiczny, 9) Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej,
10) Maszyn Górniczych i Hutniczych.
W ramach dziesięciu wydziałów istnieje 25 instytutów
wydziałowych. Oprócz tego Akademia ma 9 międzywydzia
łowych jednostek organizacyjnych pracy dydaktyczno-nau
kowej (instytuty międzywydziałowe, studia, zakłady, Biblio
teka Główna).

3. Aktualna struktura
Górniczej AGH

organizacyjna Wydziału

Geodezji

Przed reorganizacją w r. 1969 w skład Wydziału Geodezji
Górniczej AGH wchodziło 8 katedr: Geodezji, Geodezji Gór
niczej, Geodezji Przemysłowej, Geodezji Wyższej i Obliczeń
Geodezyjnych, Fotogrametrii, Budownictwa, Gruntoznawstwa, Matematyki I oraz Instrumentarium Geodezyjne.
W wyniku reorganizacji, która na Wydziale przebiegła
dwuetapowo, pozostały trzy jednostki organizacyjne (stan
od 1.X.1969 r.), a mianowicie:
1. Instytut Ochrony Powierzchni Górniczej
2. Instytut Geodezji
3. Instrumentarium Geodezyjne
Katedra Matematyki I została rozwiązana i przeniesiona
do Międzynarodowego Instytutu Matematyki.
Wydział Geodezji Górniczej kształci kadry w kierunku
geodezja i kartografia w dwóch specjalnościach: geodezja
górnicza oraz geodezja inźynieryjno-przemysłowa i miejska.
Oprócz stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich
Wydział prowadzi w roku akad. 1969/70 roczne studia inży
nierskie w obu wymienionych specjalnościach. W miarę
zgłoszeń Wydział uprawniony jest też do prowadzenia za
ocznych studiów magisterskich. Jeżeli chodzi o wyższe for
my kształcenia, na Wydziale czynne jest studium podyplo
mowe z zakresu ochrony powierzchni górniczej, a w bliskiej
przyszłości planuje się uruchomienie studium podyplomo
wego z zakresu nowoczesnych instrumentów geodezyjnych
oraz studiów doktoranckich (trzyletnich) z geodezji inźynieryjno-przemysłowej i miejskiej, a — nieco później —
również z geodezji górniczej. Rada Wydziału Geodezji Gór
niczej ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych:
doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego. Aktu
alny (1.1.1970 r.) skład władz Wydziału jest następujący:
dziekan — doc. dr inż. Józef Siembab, prodziekani — doc.
dr hab. inż. Władysław Batkiewicz i doc dr hab. inż. Zbig
niew Sitek.

4. Instytut Ochrony Powierzchni Górniczej AGH
Instytut Ochrony Powierzchni Górniczej utworzony został
na bazie katedr: Geodezji Górniczej, Gruntoznawstwa i czę
ściowo Budownictwa.
Dyrektorem Instytutu Ochrony Powierzchni Górniczej
jest prof, nadzwyczajny dr inż. Tadeusz Skawina, a jego za
stępcą doc. dr inż. Józef Siembab. W skład tego Instytutu
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wchodzą następujące zakłady (utworzone Zarządzeniem
Rektora AGH nr 14/69 z dn. 10.Χ.Ί969 r.):
1. Geodezji Górniczej, kierownik: prof, zwycz. dr hab. inż.
Zygmunt Kowalczyk
2. Gospodarki Złożem, kierownik: doc. dr inż. Józef Siembab
3. Gruntoznawstwa i Rekultywacji Terenów Przemysło
wych, kierownik: prof, nadzwycz. dr inż. Tadeusz Skawina
4. Szkód Górniczych, kierownik: doc. dr hab. inż. Włady
sław Batkiewicz
5. Profilaktyki Budowlanej, kierownik: doc. dr hab. inż.
Tadeusz Kantarek
Ponadto w Instytucie Ochrony Powierzchni Górniczej za
trudnieni są następujący ustabilizowani pracownicy nauko
wo-dydaktyczni:
docenci: dr inż. Mieczysław Milewski, dr hab. inż. Henryk
Pierzchała;
adiunkci: dr inż. Wacław Janusz, dr inż. Andrzej Jarzymowski, dr inż. Romana Machowska, dr inż. Zdzisław Ma
chowski, dr inż. Edward Popiołek, dr Tadeusz Wąchalewski,
dr inż. Czesław Żuławski.

5. Instytut Geodezji AGH

Instytut Geodezji funkcjonuje od 1 października 1969 r.
Do Instytutu tego włączono byłe katedry: Geodezji, Geodezji
Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych, Fotogrametrii, Geodezji
Przemysłowej i częściowo Budownictwa. W skład Instytutu
wchodzi siedem zakładów. W Instytucie zatrudnionych jest
obecnie (1.1.1970 r.) łącznie 66 osób, w tym 47 pracowników
naukowo-dydaktycznych, dwunastu pracowników inżynie
ryjno-technicznych, trzech pracowników administracyjnych
i czterech pomocniczych pracowników laboratoryjnych.
Skład kadry naukowo-dydaktycznej według stanowisk
jest następujący:
profesorowie zwyczajni 3, profesorowie nadzwyczajni 2,
docenci 3, starsi wykładowcy 3, adiunkci 13, starsi asysten
ci 15, asystenci 8.
Dyrektorem Instytutu Geodezji jest prof, zwyczajny Mi
chał Odlanicki-Poczobutt, a jego zastępcą doc. dr inż.
Bogdan Ney.
Zadaniem Instytutu Geodezji — zgodnie z jego statutem —
jest kształcenie kadr w kierunku geodezja i kartografia
oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie geodezji
inżynieryjno-przemysłowej i miejskiej, fotogrametrii, topo
grafii i kartografii, geodezji podstawowej, geodezji wyższej
i astronomii geodezyjnej, budownictwa i inżynierii.
W szczególności do podstawowych zadań Instytutu należy:
— prowadzenie procesu dydaktyczno-wychowawczego stu
dentów Wydziału Geodezji Górniczej dla obydwu specjal
ności Wydziału w zakresie przygotowania Ogolnogeodezyijnego, a dla studentów specjalności geodezja inźynieryjno-przemysłowa i miejska także w zakresie specjalistycznym
oraz dydaktyka w zakresie przedmiotów geodezyjnych na
rzecz niektórych innych kierunków kształcenia w AGH;
— kształcenie kadr naukowych w zakresie specjalności:
geodezja inźynieryjno-przemysłowa i miejska, geodezja
wyższa oraz fotogrametria dla potrzeb nauki i gospodarki
narodowej;
— prowadzenie prac naukowo-badawczych podstawowych
i rozwojowych w kierunkach uprzednio wyszczególnionych;
— współdziałanie z jednostkami gospodarki uspołecznio
nej w celu rozwiązywania dla ich potrzeb problemów nau
kowo-technicznych w zakresie specjalności naukowych re
prezentowanych przez Instytut, ze szczególnym uwzględnie
niem wymogów przemysłu ciężkiego, budownictwa i inży
nierii oraz gospodarki komunalnej.
Instytut wyposażony jest w podstawowy sprzęt geode
zyjny ɪ fotogrametryczny, służący zarówno do badań nauko
wych jak i do praktycznego kształcenia kadry. Między in
nymi Instytut ma dalmierze elektroniczne i uniwersalną
maszynę cyfrową UMC-I, a także własnej konstrukcji (pa
tenty) zautomatyzowane przyrządy do'sporządzania prze
strzennych modeli terenu, do wyznaczania wskaźników de
formacji górotworu i powierzchni, spowodowanych przez
eksploatację górniczą, tranzystorowe Iokalizatory ciągów pod
ziemnych oraz szereg oryginalnych konstrukcji przyrządów
do precyzyjnych i ciągłych (również telemetrycznych) po
miarów przemieszczeń i odkształceń. W Instytucie istnieje
stacja obserwacji sztucznych satelitów Ziemi, włączona do
międzynarodowej współoracy krajów socjalistycznych w za
kresie geodezji planetarnej. Niezmiernie ważnym, realizo
wanym zamierzeniem Instytutu, jest ciągłe rozwijanie i mo

dernizacja własnego zaplecza laboratoryjno-aparaturowego.
Między innymi czynione są starania o uzyskanie specjali
stycznej maszyny cyfrowej GED-2 oraz dalszego, nowoczes
nego wyposażenia pracowni fotogrametrycznej. W budowie
jest też komparatorium geodezyjne, które wobec pewnej
zmiany profilu CUJM ma odgrywać istotną rolę również
dla praktyki geodezyjnej w południowej części kraju.
W Instytucie Geodezji działa Zakład Doświadczalny, w ra
mach którego wykonywane są prace naukowo-badawcze na
rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej. Instytut przejął
od byłych katedr i kontynuuje długofalowe prace zlecone
przez zainteresowane przedsiębiorstwa, a także — w miarę
wolnych własnych limitów przerobowych — może sukce
sywnie przyjmować do opracowania na zasadach określo
nych przepisami (Uchwała nr 108 Rady Ministrów, Monitor
Polski nr 52 poz. 262 z 1967 r.) tematy z praktyki, w zakre
sie specjalności uprawianych w Instytucie.

6. Profil naukowy i obsada kadrowa zakładów w Instytucie
Geodezji AGH
6.1. Zakład Geodezji. Badania podstawowe i rozwojowe
w zakresie geodezji ogólnej, geodezyjnych pomiarów szcze
gółowych, geodezji miejskiej, topografii oraz historii geo
dezji.
Dydaktyka w zakresie podstaw geodezji, geodezyjnych
pomiarów szczegółowych i topografii; specjalizacja w zakre
sie geodezji miejskiej, planowania przestrzennego i fotointerpretacji.
Kierownik: prof, zwycz. Michał Odlanicki-Poczobutt. Star
szy wykładowca: mgr inż. Tadeusz Kalisz. Adiunkci: dr
inż. Jan Chmura, dr inż. Stanisław Latoś, dr inż. Krzysztof
Novak, dr inż. Zofia Traczewska-Bialek.
6.2. Zakład Geodezji Przemysłowej. Prace naukowo-ba
dawcze w zakresie metodyki pomiarów realizacyjnych, in
wentaryzacyjnych i kontrolnych (odkształceń) dla potrzeb
przemysłu, budownictwa i inżynierii.
Dydaktyka, głównie na wyższych latach studiów, w ra
mach specjalności geodezja inżynieryjno-przemysłowa
i miejska. Opieka nad praktykami specjalistycznymi; pro
wadzenie prac dyplomowych, głównie z zakresu geodezji
przemysłowej i inżynieryjnej.
Kierownik: prof, zwycz. dr inż. Jerzy Gomoliszewski.
Adiunkci: dr inż. Jan Gocał, dr inż. Aleksander Płatek, dr
inż. Franciszek Rola.

6.3. Zakład Geodezji Wyższej. Badania naukowe w za
kresie osnów podstawowych, geodezji matematycznej i dy
namicznej, astronomii geodezyjnej, geodezji planetarnej,
kartografii. Zakład prowadzi stację obserwacji sztucznych
satelitów Ziemi.
Dydaktyka i prowadzenie prac dyplomowych w zakresie
uprzednio wymienionej tematyki.
Kierownik: prof, zwycz. dr inż. Stanisław Milbert. Starszy
wykładowca: dr inż. Jerzy Niewiara. Adiunkci: dr hab. inż.
Stanisław Boczar, dr inż. Maria Gorgosz.
6.4. Zakład Fotogrametrii. Badania podstawowe i rozwo
jowe w zakresie metod i przyrządów fotogrametrycznych,
ze szczególnym uwzględnieniem:
— fotogrametrycznych, nietopograficznych pomiarów w
górnictwie, przemyśle i budownictwie;
— fotogrametrycznych, topograficznych pomiarów miast
i osiedli (opracowania Wielkoskalowe: osnowy i pomiary
szczegółowe) oraz pomiarów terenów objętych eksploatacją
górniczą (odkrywkową i podziemną).
Dydaktyka w zakresie fotogrametrii; prowadzenie prac
dyplomowych z tego kierunku.
Kierownik: doc. dr hab. inż. Zbigniew Sitek. Adiunkt: dr
inż. Józef Jachimski.

6.5. Zakład Budownictwa i Inżynierii. Badania w zakre
sie teorii i wykonawstwa konstrukcji budowlanych, ze
szczególnym uwzględnieniem odkształceń i uszkodzeń bu
dowli.
Dydaktyka w zakresie budownictwa ogólnego i przemy
słowego, budowy dróg, mostów i kolei oraz budownictwa
wodnego.
Kierownik: prof, nadzwycz. dr inż. Michał Fuksa. Star
szy wykładowca: dr inż. Tadeusz Wróblewski.

6.6. Zakład Rachunku Wyrównawczego i Metod Obliczeń.
Prace naukowo-badawcze w zakresie teorii błędów, analizy
metod pomiarów i wyrównywania wyników, automatyzacji
rachunków geodezyjnych i pokrewnych.

Dydaktyka w zakresie rachunku wyrównawczego, metod
obliczeń oraz programowania i realizacji rachunków na ma
tematycznych maszynach cyfrowych. Prowadzenie prac dy
plomowych o powyższej tematyce.
Kierownik: doc. dr hab. inż. Józef Wędzony. Docent: dr
inż. Bogdan Ney. Adiunkci: dr inż. Bogdan Dżegniuk, dr
inż. Karol Greń.

6.7. Zakład Instrumentoznawstwa Geodezyjnego. Prace
naukowo-badawcze w dziedzinie metrologii geodezyjnej,
podstaw konstrukcji, j ustawania i rektyfikacji przyrządów
geodezyjnych (optycznych, elektronicznych, mechanicznych),
błędów instrumentalnych i osobowych. Opieka naukowa
i obsługa komparatorium geodezyjnego (w budowie).
Zajęcia dydaktyczne z Instrumentoznawstwa geodezyjnego.
Kierownik: prof, nadzwycz. dr inż. Tomasz Gomoliszewski. Adiunkt: dr inż. Jerzy Tatarczyk.
7. Instrumentarium Geodezyjne AGH
Instrumentorium Geodezyjne działa jako jednostka or
ganizacyjna wydziałowa podlega bezpośrednio dziekanowi
Wydziału Geodezji Górniczej. Na kierownika Instrumenta
rium powołany został mgr inż. Jan Tomczyk. Zadaniem In
strumentarium jest działalność usługowa na rzecz obu in
stytutów wydziałowych w zakresie dostarczania sprzętu ge
odezyjnego do zajęć dydaktycznych i częściowo również do
prac badawczych (niektóre instrumenty przeznaczone wy
łącznie do badań stanowią własność instytutów i znajdują
się pod ich opieką). Instrumentarium ma warsztat me
chaniczny dla konserwacji i napraw instrumentów i przy
rządów.

8. Kierunki rozwoju Instytutu Geodezji AGH
Punktem wyjścia dla ukierunkowania dalszej działalności
dydaktyczno-wychowawczej i badań naukowych Instytutu
Geodezji będzie podjęta ostatnio na Radzie Wydziału Geo
dezji Górniczej i w obu instytutach dyskusja nad charak
terystyką sylwetki absolwenta na tle zadań magistrów inży
nierów geodezji inżynieryjno-przemysłowej i miejskiej (GP)
i geodezji górniczej (GG) w najbliższych planach pięcio
letnich i w planie perspektywicznym gospodarki narodowej.
W wyniku tych dyskusji powołane zostały w obu instytu
tach komisje, których zadaniem jest opracowanie tez do
aktualizacji programów nauczania dla obu specjalności —
GP i GG.
Jeżeli chodzi o unowocześnianie działalności dydaktycz
nej Instytutu Geodezji, to zwrócona zostanie uwaga przede
wszystkim na coraz gruntowniejsze przygotowanie absol
wentów do mechanizacji i automatyzacji pomiarów tereno
wych, obliczeń i opracowań kartograficznych (przetwarza
nia informacji geodezyjnych) w produkcji. W tym celu In
stytut dążyć będzie do rozszerzania i pogłębiania kształce
nia studentów w zakresie zastosowania maszyn matema
tycznych we wszystkich dziedzinach geodezji. Konieczne bę
dzie również uzupełnienie programów nauczania w zakre
sie fotogrametrii inżynieryjnej ze szczególnym uwzględnie
niem zastosowań metod fotogrametrycznych w geodezji·
inżynieryjno-przemysłowej i miejskiej. Następnie zwrócona
zostanie większa niż dotychczas uwaga na nowoczesne zau
tomatyzowanie metody kartografii praktycznej. W geodezji
inżynieryjno-przemysłowej, obok szeroko rozwiniętych do
tychczas zagadnień inwentaryzacyjnych oraz pomiarów i ba
dań odkształceń, trzeba będzie odpowiednio uzupełnić pro
gramy nauczania w zakresie pomiarów realizacyjnych. Na
suwa się również potrzeba zwrócenia uwagi na problemy
ochrony powierzchni (terenu) ze względu na wpływy prze
mysłu i urbanizacji. Można bowiem przewidywać, że po
stulaty w tym kierunku stawiane będą coraz ostrzej
w związku z podjętą akcją międzynarodową pod egidą ONZ
i UNESCO, a w Polsce w ramach działalności Komitetu
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, na temat
„Człowiek i jego środowisko” na tle znanego raportu se
kretarza generalnego ONZ U Thanta (ochrona przed zatru
waniem powietrza i wody, wytwarzaniem hałasu, niszcze
niem zasobów przyrody, z uwzględnieniem aspektów de
mograficznych, socjologicznych i ekonomicznych).
Stawiając na pierwszym planie zadania w zakresie spe
cjalności GP — Instytut nadal będzie rozwijać prace
w dziedzinie zagadnień podstawowych i geodezji satelitar
nej nie tylko badawcze, ale w miarę potrzeby również i dy
daktyczne w pewnym zakresie (np. wykłady fakultatywne
na V roku studiów, prace dyplomowe).
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Przedstawione zamierzenia w zakresie modernizacji pro
cesu dydaktycznego w realizacji wymagać będą również od
powiedniego ukierunkowania działalności badawczo-nauko
wej Instytutu Geodezji, co już znalazło wyraz w dużym
stopniu w opracowanym wstępnie planie pięcioletnim 1971—
1975 badań Instytutu.
Realizacja planów dydaktycznych i naukowych powiąza
na będzie przede wszystkim z potrzebami przemysłu. Obok
dotychczasowych form współpracy z produkcją (prace Za
kładu Doświadczalnego, porozumienia w sprawie współpra
cy z przedsiębiorstwami geodezyjnymi, praktyki dyplomo
we) wprowadzone zostaną dalsze powiązania działalności
Instytutu z przemysłem. I tak np. już w roku 1970 dziewię
ciu asystentów rozpocznie staże w przedsiębiorstwach geo
dezyjnych według uzgodnionego planu.
Wyniki badań Instytutu publikowane będą w serii wy
dawniczej „Prace Instytutu Geodezji” działu „Geodezja”
„Zeszytów Naukowych AGH”.
Zachodzi potrzeba zwiększenia udziału pracowników In
stytutu w opracowaniach skryptów i podręczników, ze szcze
gólnym uwzględnieniem potrzeb Studium Zaocznego i stu
diów podyplomowych.

Studia podyplomowe i formy kształcenia kadry nauko
wej, istniejące i projektowane, zostały już omówione
w punkcie 3 niniejszego artykułu. Należy tylko dodać, że
na studia doktoranckie mogą wstępować również kandydaci
zatrudnieni w produkcji, przy czym obok stacjonarnych
studiów możliwe jest organizowanie — w razie potrzeby —
również zaocznych studiów doktoranckich.
Realizacja planów dydaktycznych i naukowych wymagać
będzie szeregu pilnych inwestycji, jak budowa terenowego
ośrodka szkoleniowego wraz z obserwatorium astronomiczno-geodezyjnym dla prac badawczych (odczuwa się brak
takiej geodezyjnej stacji naukowej w Polsce południowej),
dokończenie budowy komparatorium, adaptacja istniejącej
kamery do obserwacji SSZ, zakup maszyny specjalistycznej
typu GEO, uzupełnienie wyposażenia pracowni fotograme
trycznej, urządzenie pracowni kartograficznej (zakup koordynatografu typu KART i innych przyrządów).
Przedstawiając powyższe informacje, Instytut Geodezji
zwraca się do jednostek organizacyjnych resortu geodezji
i innych zainteresowanych działów gospodarki narodowej
z prośbą o poparcie jego zamierzeń i o współpracę, a prze
de wszystkim o wszelkie uwagi krytyczne i wnioski, które
będą rozpatrywane ze szczególną wnikliwością.

Mgr inż, EDWARD MECHA
Katowice

Elementy efektywności działania służby geodezyjnej
Zasady efektywności działania, sformułowane w ujęciach
ogólnoekonomicznych i branżowych, mają w Polsce bo
gatą literaturę. Najogólniej pod pojęciem efektywności dzia
łań wymiernych rozumiemy osiągnięcia najlepszego wyniku
przy najniższych nakładach. Efektywność działań niewy
miernych lub trudno wymiernych charakteryzuje się jak
najpełniejszym zaspokojeniem potrzeb przy dysponowanych
środkach. Pojęcie efektywności można odnieść do każdego
indywidualnego lub społecznego działania, można je rów
nież przypisać do działalności służby geodezyjnej w ujęciu
tak poszczególnych jednostek wykonawstwa, jak i całej
branży.
Geodezja w gospodarce narodowej
Z racji technicznej predyspozycji zawodu geodezja:
1) stwarza mapową i liczbową podstawę sprawowania
funkcji rządzenia w najszerszym tego słowa znaczeniu:
— mapy geograficzne i topograficzne dla podejmowania
decyzji o znaczeniu ogólnokrajowym i regionalnym;
— mapy Wielkoskalowe, podstawowe i pochodne dla po
dejmowania decyzji o znaczeniu lokalnym;
— zestawienia gruntów jako element badania struktury
władania i użytków na każdym szczeblu i w zindywiduali
zowaniu pojęcia do obywatela i grup społecznych — mapy
i rejestry ewidencji gruntów;
2) zabezpiecza obsługę przestrzenną procesów budowni
ctwa we wszystkich jego przejawach.
Wymienione wyżej dwie funkcje podstawowe o znaczeniu
technicznym, na różnych etapach rozwoju gospodarczego
mogą być uzupełniane szeregiem działań administracyjno-Wykonawczych, mających zapewnić efektywną realizację
polityki gospodarczej, odbiciem czego jest zmienna w cza
sie organizacja państwowej służby geodezyjnej i kartogra
ficznej.
Funkcja pierwsza sprowadzająca się do matematycznego
i kartograficznego zabezpieczenia praw władania ziemią,
oprócz różnej intensywności zainteresowania podmiotów
władania (w zależności od warunków ustrojowych i etapu
rozwoju gospodarczego) ma jednolity powierzchniowy cha
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rakter na obszarze całego państwa.
Funkcję tę w Polsce realizują:
— w zakresie tworzenia map drobnoskalowych i ich ma
tematycznego oparcia (w zamierzeniach także w zakresie
map Wielkoskalowych) — resort spraw wewnętrznych;
— w zakresie merytorycznej treści i bieżącej obsługi go
spodarki narodowej z powyższego tytułu — służby geodezyj
ne rolnictwa i gospodarki komunalnej.
Charakterystycznym elementem zadań stąd wynikających
jest, zgodne z prawami rozwoju gospodarki socjalistycznej,
dominujące i dynamizujące oddziaływanie podmiotów pań
stwowych i spółdzielczych, co w sensie nadbudowy admi
nistracyjnej do czynności technicznych powoduje nie noto
waną do tej pory w takich rozmiarach, konieczność spra
wowania zarządu i planowego zagospodarowywania przed
miotowych terenów.
Funkcja druga związana z obsługą budownictwa ma cha
rakter wyraźnie zróżnicowany ze względu na jego lokali
zację. Budownictwo wiejskie, wodne, leśne czy transporto
we, jakkolwiek poważne, stoi na nieporównywalnie mniej
szym wartościowo poziomie od budownictwa skupionego
w ośrodkach miejskich, przy czym budownictwo w istocie
swej nosi czynniki miastotwórcze. Skupienie budownictwa
w miastach i związana z nim obsługa tworzy specyfikę
geodezji miejskiej.
Geodezyjna obsługa procesów inwestycyjnych

Istotnym elementem procesu inwestycyjnego w każdej
jego fazie jest szybkość realizacji oraz nagłość i bezwzględ
ność występowania, często trudno przewidywanych zapo
trzebowań na usługi pomocnicze, w tym także na usługi
geodezyjne. Czas w procesie inwestycyjnym to zamrożony
pieniądz. Wysokość nakładów na inwestycje decyduje o wa
dze przywiązywanej do jej części składowych. Trudno so
bie wyobrazić realizację budownictwa bez udziału geodety,
ale jeśli usługa rzędu złotówek miałaby hamować milio
ny — inwestor niejednokrotnie podejmie decyzję rezygnacji
z udziału geodety lub skorzysta z usług pseudofachowców
na rzecz terminowego wykorzystania limitów inwestycyj
nych. Że szkody stąd wynikające mogą również sięgać mi
lionów złotych, to sfera przede wszystkim odpowiedzial
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ności, ale w nie mniejszym stopniu efektywności działania
służby geodezyjnej.
Efektywność działania służby geodezyjnej wymaga zasto
sowania takich kryteriów czasowych i technicznych, aby
nie spowodować zahamowania procesów inwestycyjnych
obsługiwanego regionu w całości.
Niestety w wielu województwach, między innymi w katowickim, do dziś zapotrzebowanie na roboty geodezyjne
przekracza możliwości produkcyjne jednostek wykonawstwa geodezyjnego, dając przyczynek do legalnego lub nie
legalnego wykonawstwa zastępczego lub też wręcz hamując
podjęcie inwestycji.
Wniosek stąd wynikający zmierza do wyprowadzenia konieczności Zastosowania zasad inżynierii jakości do geodezji.
Niemniej istotną rolę w procesie obsługi budownictwa
odgrywa aktualność zasobu geodezyjno-kartograficznego tak
pod kątem widzenia map, osnów, jak i inwentaryzacji
szczegółów branżowych. Nikt nie będzie wstrzymywał bu
dowy w oczekiwaniu na najlepszą nawet i aktualną mapę.
Dowodem na powyższe są inwentaryzacje urbanistyczne
będące w istocie aktualizacją mapy. Dowodem na to są
również inwentaryzacje górnicze.
Podobnie przedstawia się sprawa z branżowymi inwenta
ryzacjami urządzeń podziemnych. Procesów powyższych nie
jest w stanie zahamować żadne nieefektywne działanie
administracyjne, między innymi w zakresie krojów i ukła
dów map, ich przekazywania do ewidencji czy blokady
osnów, jaka na przykład na skutek różnych układów jeszcze obecnie ma miejsce w niektórych miastach GOP.
W konkluzji stwierdzić należy, że istotny jest cel, dla
którego działamy, mniej istotne środki i podmioty działa
nia. O zakresie współczynników tolerancji jakości i kom
pletności treści decydują równorzędnie tak wymagana pre
cyzja osiągnięcia celu, jak i możliwość jego osiągnięcia w
oznaczonym czasie.
Oflarowanie najpiękniejszych map w momencie, kiedy
nie są one potrzebne lub też ofiarowanie precyzyjnych
i czasochłonnych usług w napiętym do minut harmonogra
mie wykonawstwa inwestycji, kwalifikuje się do rzędu
działań nieefektywnych z punktu widzenia ekonomii, nie
wnikających w ocenę z innych punktów widzenia.
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Tradycyjne schematy a działalność inżynierska

Za potrzebami życia rozwijającego się w takim jak obec
nie tempie nie nadąża tradycyjna działalność geodezji, na
cechowana przeżytymi schematami przejawiającymi się mię
dzy innymi przez:
— schematyczne regulowanie procesów technologicznych
w niezliczonej ilości instrukcji technicznych traktowanych
(chociaż bezpodstawnie) jako przepisy powszechnie obowią
zujące.
Pomijając fakt, ze instrukcje techniczne nie są wyda
wane w trybie, który gwarantowałby im powszechne obo
wiązywanie; pomijając fakt braku aparatu nadzoru, który
mógłby instrukcjom zagwarantować ich realizację, instruk
cje regulują teoretyczne procesy technologiczne, nie mają
faktycznej życiowej konfrontacji — czego ilustracją są pra
ce wykonywane przez terenowe organa służby geodezyj
nej — nacechowane celowością i skutecznością gospodar
czą i najczęściej odmiennym od zawartych w instrukcjach
trybem technicznego postępowania: zakładanie w instruk
cjach nie zawsze uzasadnionych norm dokładnościowych w
dostosowaniu do potrzeb, które mogą kiedyś wystąpić a nie
do potrzeb, które faktycznie mają miejsce, lub też zakłada
nie kryteriów dokładnościowych wynikających wyłącznie
z aktualnych możliwości produkcyjnych, nawet wewnętrz
nie sprzecznych z założonymi wymogami instrukcyjnymi.
Jednocześnie pomija się zupełnie możliwość doboru norm
dokładnościowych w trybie Polskich Norm, oczywiście po
uprzednim poddaniu ich powszechnej ocenie pod kątem go
spodarczej zasadności i alternatywnych zakresów ich stoso
wania; drobiazgowe i administracyjne regulowanie w bie
żącej praktyce całego zakresu wiadomości, które przeciętny
fachowiec powinien posiadać w rezultacie uzyskanego wy
kształcenia. Tak istrukcja, jak i wewnętrzne akty admi
nistracji w sprawowaniu zarządu gospodarką narodową po-

zostawiają małe możliwości wykazania inicjatywy i kwa
lifikacji.
Niedoceniana jest w geodezji rola opracowań monogra
ficznych, publikacji, opracowań typowych, wytycznych pro
jektowania — jako elementów pomocniczych a nie sztyw
nych reguł, jak to ma obecnie miejsce z instrukcjami. In
strukcja powinna być jednym ze środków do osiągnięcia
celu a staje się niejednokrotnie celem samym w sobie.

Kierunki usprawnienia działalności służby geodezyjnej
Działalność geodezji w istocie swojej ma charakter usłu
gowy. Nawet przejawy działalności produkcyjnej są w kon
kluzji usługami produkcyjnymi. W tego rodzaju pracy o jej
efektywności decyduje właściwa organizacja, a w niej:
— celna i wnikliwa ocena zapotrzebowań na usługi,
— operatywne, często Substytutywne wykonawstwo,
— bezwzględny reżim celowego składowania danych.
Skutki resortowe stąd wynikające dotyczą w zasadzie
rolnictwa i gospodarki komunalnej, współdziałających w
sprawowaniu administracji terenowej i prowadzących właś
ciwe terenowe składnice geodezyjno-kartograficzne.
Podstawowym celem działalności służby geodezyjnej w
powyższym zrozumieniu jest: Czterowymiarowe, pełne i ope
ratywne świadczenie usług mapowych i czynnościowych.
Każdy wymiar (mowa o trzech współrzędnych i czasie)
wymaga ustalenia jednoznacznych, ale minimalnych granic
tolerancji. Osiągnięcie ich zależy wyłącznie od wykorzysta
nia wiedzy inżynierskiej, a pomocne w ich osiągnięciu mo
gą być: instrukcje techniczne, publikacje, opracowania mo
nograficzne, opracowania typowe, wytyczne projektowa
nia itp., dostosowane do cech wynikających ze specyfiki re
gionu. Stworzenie optymalnych warunków realizacji wymie
nionych wyżej celów rodzi konieczność:
— odpowiedniego dostosowania organizacji służb we
wnątrz resortów,
— dostosowania warunków finansowania i plac,
— dyscyplinarnego egzekwowania właściwego składowa
nia materiałów geodezyjno-kartograficznych.
O ile podstawowym warunkiem efektywnego świadczenia
usług na rzecz gospodarki narodowej jest właściwa i spraw
na organizacja, to podstawą sprawnej organizacji jest we
wnętrzna zwartość i jednolite kierowanie, których to cech
trudno doszukać się w działalności służby geodezyjnej.
Jeśli dla przykładu, resort gospodarki komunalnej po
wołał służbę geodezyjną dla obsługi swoich zadań, to pro
gramowanie prac, koordynacja wykonawstwa, zabezpiecze
nie obsługi geodezyjnej pomierzonego terenu, sposób skła
dowania i aktualizowania powierzonych zasobów powinien
należeć do kompetencji tej służby.
Istnienie obowiązków wymaga uprawnień, nie można roz
dzielać obowiązków od uprawnień, bowiem powstały styk
narusza efektywność obsługi na rzecz gospodarki narodo
wej. Na stykach kompetencji rodzi się często biurokracja,
kunktatorstwo i tak zwana „spychotechnika”. Na stykach
kompetencji zamiast planowego działania rodzi się również
podmiotowe i przedmiotowe Chomikarstwo zaplecza produk
cyjnego, wbrew tendencjom kolejności zaspokajania potrzeb
wynikających z narodowego planu gospodarczego.
W konsekwencji obserwujemy zanikanie autorytetu pań
stwowej służby geodezyjnej i kartograficznej, zanikanie
społecznego poważania jednej z najtrudniejszych dyscyplin
inżynierskich.
Właściwego naświetlenia i należnego szacunku wymaga
też sama działalność terenowych organów służby geodezyj
nej i ich podstawowe faktyczne a nie formalne funkcje.
Nie jest zarobkiem dodatkowym ani działalnością uboczną
praca na książkę zamówień. Przez książkę zamówień prze
jawia się również działalność geodezji na rzecz gospodarki
narodowej. Efekty gospodarcze przeciętnej geodezyjnej ko
mórki powiatowej są pod względem użyteczności i natych
miastowości wykorzystania równorzędne pracy niejednego
przedsiębiorstwa. Niewłaściwe i lekceważące traktowanie
książki zamówień również nie powinno mieć miejsca.
O wadze tego istotnego problemu niech zaświadczy li
czebność ponad 400 komórek terenowych organów służby
geodezyjnej w Polsce i około połowa ogólnej liczby geode
tów w nich zatrudnionych.
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Charakterystyka i zakres działania geodezji miejskiej
i jej kierunki rozwoju na tle urbanizacji kraju
Charakterystyka geodezji miejskiej, w porównaniu z geo
dezją innych resortów gospodarczych, wynika z zadań tech
nicznych, operacji formalno-prawnych opartych na docelo
wych przedsięwzięciach i zadaniach resortowych, narzędzi
pracy zapewniających odpowiedniej jakości produkt czy
efekt pracy. Na charakterystykę jej wpływa społeczne
i techniczne środowisko miasta, właściwy dla niego mikro
klimat, bogata infrastruktura i ruch miejski, w którym od
bywa się działalność geodezyjna; związane z tym środowi
skiem metody pracy lub szczególne warunki technologiczne
procesu produkcyjnego. Wyprowadzone różnice zakresu
działania i dominanty organizacyjno-techniczne oparte są
na dekrecie o państwowej służbie geodezyjnej i kartogra
ficznej i na jego podstawie wydanym rozporządzeniu Ra
dy Ministrów z 1956 r. Oba akty zapewniły i zobowiązały
zainteresowane resorty do organizowania własnych służb
geodezyjnych zabezpieczających wykonanie swych resorto
wych zadań.
Geodezja miejska obejmuje swą działalnością techniczną
sprawy związane z: zagospodarowaniem przestrzennym
obszaru miasta, geodezyjnym ujęciem i realizacją, plano
wej rozbudowy, rekonstrukcją miasta, uzbrojeniem komu
nalnym, zainwestowaniem budowlanym i innymi poczyna
niami inwestycyjnymi, administracyjnymi oraz przekształ
ceniem powierzchniowej struktury własnościowej terenu.
Geodezja miejska prowadzi zagadnienia mapy miasta.
Traktuje ją nie tylko jako materiał wyjściowy do miejsco
wego planowania przestrzennego, lecz równocześnie jako
podkład do wszystkich faz projektowania inwestycji oraz
ich realizacji na gruncie. Geodezja miejska zabezpiecza
adekwatnie ścisłe związki dokładnościowe między elemen
tami mapowymi a naturalnymi na gruncie w dopuszczal
nych tolerancjach. Przy realizacji rozwiązań przestrzen
nych w mieście precyzja opracowań i wyznaczenie w na
turze jest wyższe niż to wynika z rozwiązań ogólnokrajo
wych.
W następstwie postępującego zagospodarowania i zmian
w dotychczasowym obrazie kartograficznym miasta, geode
zja miejska musi prowadzić stałą aktualizację bieżącą mapy
miasta, aby była ona podstawą dokumentacyjną dla na
wiązania zamierzeń inwestycyjnych i ich lokalizacji, a szcze
gółowością umożliwiła rozwiązanie projektów technicznych
w dziedzinie inżynierii miejskiej.
Tryb i technika jej aktualizacji powinny gwarantować
parametry skalowe i treściowe pod projektowanie i reali
zację inwestycji miejskich, prowadzenie operatu ewidencji
gruntów i budynków oraz map urządzeń nad- i podziem
nych.
Operat i mapa ewidencji gruntów i budynków stanowią
bowiem ustawowy dokument dla wszelkich poczynań go
spodarczych, dla aktualnych bilansów stanu władania nie
ruchomościami gruntowymi i budynkami, dla bilansowania
terenów uzbrojonych, dla prowadzenia nazewnictwa ulic
i numeracji nieruchomości. Prowadzenie katastru urządzeń
nad- i podziemnych w mieście wymaga nie tylko specjal
nego sprzętu i metodyki pracy, ale również geodezyjno-branżowego ujęcia i zobrazowania kartograficznego. Omó
wione wyżej dokumenty są nie tylko materiałem studial
nym w fazie opracowywania założeń i projektu planu za
gospodarowania przestrzennego, ale przesłanką i podstawą
do różnorodnych operacji w zakresie władania gruntem
miejskim z docelowym ukierunkowaniem: na przygotowa
nie terenu pod budownictwo, pod inwestycje, pod specjali
styczne urządzenia terenu, jak również — najogólniej okreś
lając — pod eksploatację terenu.
Formalno-prawne, gospodarcze i inżynieryjno-budowlane
problemy organizacji życia w miastach rzutują w sposób
zdecydowany na rozwiązanie i organizację prac geodezyj
nych na tych terenach, różne od klasycznej, tak zwanej —
czystej geodezji.
Zagęszczenie, zintensyfikowanie działalności gospodarczej,
kulturalnej, usługowej i technicznej w mieście narzuca
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złożoną dyscyplinę organizacji pracy geodezyjnej. Wyraża
się ona uwarunkowaniem trybu postępowania i działal
ności technicznej wymaganiom niegeodezyjnym.
Geodezję miejską charakteryzują między innymi:
a) podniesiona precyzja pomiarów i ich wyników,
b) wnikliwa szczegółowość zdjęć zagospodarowania i wy
posażenia terenu,
c) prowadzenie stałych instytucji:
1) ewidencji gruntów i budynków,
2) katastru urządzeń nad- i podziemnych,
3) bilansowania stanu władania nieruchomości grunto
wych i budynkowych,
4) lokalizacji geodezyjnej, położenia przewodów i urzą
dzeń podziemnych,
5) systematycznego badania przemieszczeń i odkształceń
budowli i powierzchni terenu,
d) współdziałanie we właściwym zakresie na etapach za
łożeń, studiów, projektów i realizacji: urbanistycznych, in
westycji i innych poczynań technicznych i gospodarczych,
e) selektywne opracowania kartograficzne i już postulo
wane automatyczne przetwarzanie informacji (wykorzysta
nie ETO),
f) operatywna wielokierunkowa dyspozycyjność kadry
technicznej, środków komunikacyjnych, sprzętu, urządzeń,
metod pracy ściśle dostosowanych do tempa zmian w roz
woju miast.
Progresywne narastanie struktur społeczno-gospodarczych
w toku uprzemysławiania kraju połączone jest nieodwra
calnie z ruchem migracyjnym ludności miast. Masowe pod
noszenie poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych,
ogólne dążenie do miejskiego stylu życia, żądanie wzboga
cenia wygód i atrakcyjność warunków życia mieszkańców
miast wydłuża i komplikuje sprawy związane z budową
miast. Komplikują się również zadania służb technicznych,
narastają nieodłącznie zadania geodezji miejskiej. Ilustruje
je aktualnie poniższy wykaz zadań:
— zakładanie i rekonstrukcja lokalnej sieci triangulacyj
nej na terenie miasta. Zagęszczenie sieci istniejącej,
— zakładanie, rekonstrukcja, uzupełnienie miejskiej sieci
poligonowej i niwelacyjnej jako podstawy do wykonywania
pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz prac realizacyj
nych,
— przegląd i konserwacja sieci geodezyjnej poziomej
i pionowej,
— wykonywanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
pomiarów uzupełniających, pomiarów terrofotogrametrycznych i ich opracowanie,
— sporządzanie Wielkoskalowych map miejskich w skali
od 1:100 do 1 :5000, aktualizacja map istniejących i uzu
pełniających, uzupełnienie istniejącego pokrycia kartogra
ficznego miasta,
— wykonywanie pomiarów tras, ulic, placów w skali
1 :200 (1 :250) oraz geodezyjna inwentaryzacja urządzeń
pod- i naziemnych jako materiału wyjściowego do projek
towania rozbudowy, realizacji i eksploatacji ulic, urządzeń
pod- i naziemnych,
— prace kartograficzne dla uzyskania map w jednolitej
skali przy wykorzystaniu istniejących zasobów składnic
geodezyjno-kartograficznych na drodze transformacji, kom
pilacji, montażu, redakcji, sporządzanie map pochodnych
w skali 1 : 200 — 1 : 5000 i mniejszych drogą generalizacji
map w skali 1 : 500, 1:1000 — jako podstawy do opracowa
nia map inżynierskich oraz sporządzanie map problemo
wych związanych z gospodarką i rozwojem miast,
— zakładanie operatu mapowego i opisowego ewidencji
gruntów i budynków oraz prowadzenie go w ciągłej aktual
ności,
— pomiar granic administracyjnych miast,
— prowadzenie składnicy zasobów geodezyjnych i karto
graficznych, sporządzanie odrysów, wyrysów i wyciągów
z dokumentów geodezyjnych !.kartograficznych,

Główniejsze zadania geodezyjne i kaiIcgrafic?r.e w Pobcc x podkreśleniem
tercnowo-resortowego sprzężenia

Wcdlug dekretu
Osnowa kraju
Kartografia kraju
Fotogrametria dla opracowań kartograf.
Mapa topograficzna
Geofizyka geodezyjna
Astronomia geodezyjna
Geodezja satelitarna
Badania naukowe kształtu i ruchów skorupy ziemskiej
Inne prace specjalne
Lokalna osnowa miejska
Mapa miasta
Mapy różnoskalowe
Renowacja i aktualizacja osnowy miejskiej
Aktualizacja mapy
Mapy problemowe miasta
Odnowienie iprowadzenie ewidencjigruntów miejskich
Ewidencja gruntów
Kataster urządzeń nad- i podziemnych
Geodezyjne opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i planu realizacyjnego
Przekształcenie struktury władania terenami miejskimi
Podziały, rozgraniczenia, wywłaszczenia
Wyznaczanie elementów poziomu i wysokości posadowienia budowli
Obsługa budownictwa wysokiego w trakcie budowy
Dokumentacja terrofoto dlu budownictwa, elewacja, remont bud. zabytkowego i różnych celów
Geodezyjne obserwacje przemieszczeń
i odkształceń budowli i powierzchni terenu
Prowadzenie nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości
Kartograficzna reprodukcja wielkoskaIowa małonakładowa
Prowadzenie składnic zasobów materiałów geodezyjno-kartograficznych
Zaspokajanie potrzeb ludności w dziedzinie geodezyjno-kartograficznej

Pomiary dla celów:
— urządzeń rolnych
— melioracji, jezior, ścieków wodnych
Komasacje rolne
Ewideneja gruntów’ wiejskich
Przygotowanie terenów budowlanych pod
budownictwo zagrodowe
Ochrona użytków
Podziały dla obrotu gospodarstwami roinymi
Pomiary państwowych gospodarstw :
— rolnych
— rybackich
Mapy glebowe
Dokumentacja geodezyjna dla gospodarowania funduszem ziem
Dokumentacja geodezyjna dla gospodarowania nieruchomościami budynków
Pomiar dla celów gospodarstw indywidualnych

Miernictwo górnicze dolow,e i związane
z nim — powierzchniowe
Pomiary związane z robotami geologiczno-poszukiwawczymi
Pomiary zwdązane z badaniami ruchów’
górotwórczych i eksploatacją górniczą
Pomiary i aktualizacja map zakładów
przemysłowych i nieruchomości w zarządzie
Pomiary realizacyjne związane z rozbudową zakładu górniczego i energetycznego
Prace rekonstrukcji i reprodukcji map
Rozgraniczenie nieruchomości leśnych
Pomiary sytuacyjne dla celów urządzęniowo-lcśnych
Pomiary sytuacyjno-wysokościow’e dla
potrzeb wodno-melioracyjnych, budowlano-przemysłowych komunikacyjnych
ɪtp.
Prace związane z wymianą gruntów leśnych
Inne różne prace pomiarowo-leśne
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— projektowanie szczegółowego rozmieszczenia tras urzą
dzeń komunalnych na mapach ulic i ich wyznaczenie w te
renie,
— sporządzanie specjalistycznej dokumentacji geodezyjnej
związanej z działalnością resortu jak:
— geodezyjne opracowanie i wyznaczenie planu zagospo
darowania przestrzennego w terenie,
— projektowanie i realizacja budownictwa komunalnego,
— przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe,
— programowanie i przekształcenie struktury terenowej
miast,
— podziały, scalenie, rozgraniczenie, wymiana nierucho
mości,
— realizacja ustawy o gospodarce terenami w miastach
i osiedlach,
— obsługa budownictwa mieszkaniowego, komunalnego
i urządzeń inżynieryjnych,
— przebudowa i kapitalne remonty budowli elewacji ulic
i placów,
— pomiary geodezyjne specjalne na budowlach w czasie
trwania robót i po ich zakończeniu,
— obserwacje odkształceń i przemieszczeń poziomych
i pionowych budowli i powierzchni warstwy ziemnej,
— nazewnictwo ulic i numeracja nieruchomości,
— prowadzenie ewidencji robót geodezyjnych i kartogra
ficznych, opiniowanie wniosków na te prace, wykonywane
przez jednostki i osoby upoważnione.
Zadania podane wyżej, ciążące na resortowej służbie
geodezyjnej gospodarki komunalnej, tkwią w komplekso
wym zakresie działania resortu w odniesieniu do środo
wiska, zabudowy i zagospodarowania, technicznej organi
zacji związków łączących obszary i miejsca zamieszkania,
pracy i odpoczynku. Taka jest logika zjawiska. Niestety'
głębokie nieporozumienie i niezrozumienie tkwi w formalno-administracyjnym wiązaniu obsługi geodezyjnej miast
i osiedli z innym resortem poza gospodarką komunalną.
Interpretacje i sugestie organizacyjne z istoty swej są błęd
ne, sprzeczne zresztą z postanowieniem dekretu o państwo
wej służbie geodezyjnej i kartograficznej i rozporządzeniem
Rady Ministrów, opartym na wymienionym wyżej dekrecie
z 1956 r. W praktycznym wykonaniu dekretu od dłuższego
czasu zwraca uwagę fakt błędnego sformułowania art. 18,
a najjaskrawiej Uwidocznia się on od 1961 r. po wprowa
dzeniu w życie ustawy o gospodarce terenami w miastach
i osiedlach, jak również ustawy o terenach dla budowni
ctwa domów jednorodzinnych w miastach i osiedlach,
z 1958 r. i ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nie
ruchomości z 1958 r. Sprzeczność wewnętrzna przepisu
art. 18 wymienionego wyżej dekretu tkwi w resortowym
oddzieleniu na obszarze małych miast od gospodarki tere
nami jej wyjściowych spraw i materiałów, jakimi są roz
graniczenie, ewidencja gruntów i budynków oraz podziały
nieruchomości.
Analogicznie, nie można sobie wyobrazić gospodarki te
renami i akcji urządzeń rolnych bez ewidencji gruntów
wiejskich, komasacji, parcelacji itd.
Sprawy resortowej podległości małych miast (z ich per
spektywą rozwojową) nie powinny być traktowane w spo
sób czysto formalny, istota sprawy bowiem tkwi w:
1) merytorycznym przygotowaniu całej organizacji do
podjęcia zagadnień geodezji miejskiej przez:
— specjalistyczne przygotowanie kadry technicznej,
— wyposażenie jej w odpowiedni sprzęt i stosowanie
właściwych metod pracy,
— wyposażenie w szybkie środki komunikacji,
— ukierunkowanie na operatywne współdziałanie z jed
nostkami prezydiów miejskich rad narodowych i jednostka
mi niezespolonymi, działającymi na terenie miasta,
— inicjowanie poczynań geodezyjnych wyprzedzających,
bądź sprężeniu ich z działaniem gospodarczym, inwestycyj
nym itp.;
2) kompleksowym ujęciu zadań, które składają się na fi
nalny efekt zagospodarowania terenu i jego eksploatację.
W aspekcie takich założeń i praktyki następuje modelo
wanie od lat organizacji geodezji miejskiej w komunalnym
aparacie wojewódzkich i miejskich rad narodowych. W sze
rokim zasięgu tej działalności i zainteresowań wiodącą rolę
odgrywa resort gospodarki komunalnej. Na terenie miast
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urządzenia komunalne i zabudowa mieszkaniowa zajmuje
ca 75% terenu zainwestowania miejskiego i około 80% war
tości całej zabudowy miejskiej, zaś w majątku narodowym
urządzenia komunalne szacuje się na około 30% tej war
tości. Organa gospodarki komunalnej obejmują gospodarką
terenami cały obszar i pas rozwojowy miasta. Zamierzenia
gospodarcze i zadania komunalne w najbliższej perspek
tywie wzrastają, wzbogacając treść infrastruktury miasta
w proces rozbudowy, włączając dodatkowe dyscypliny tech
niczne, w tym środki działania geodezji gospodarki komu
nalnej.
W okresie perspektywicznym cały przyrost naturalny
(około 8 milionów ludzi) zamieszka w miastach i osiedlach.
Obszar życiowy 2/3 ludności kraju wynosić będzie około
6% terytorium państwa, a 1,6% — zajmie połowa ogółu
mieszkańców miast dużych. Masowe szkolenie zawodowe
w latach 1971—1975 na szczeblu zasadniczym, średnim
i wyższym przyśpieszy wzrost tych dwóch ostatnich grup
o około 700 000 osób. Podniesienie kwalifikacji fachowych
mieszkańców zwiększy ich efektywny wkład w gospodarkę
narodową, lecz równocześnie rozszerzą się wymagania od
nośnie do wyposażenia ich mieszkań i urządzenia miasta. Już
obecnie coraz powszechniejsze zaopatrzenie ludności w te
lewizory, pralki, mechanizowany sprzęt domowy, auta, mo
torowery, ośrodki kultury, sportu, nauki, rozrywki i odpo
czynku, ośrodki zdrowia i lecznictwa, wyposażenie miesz
kań w instalacje elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne,
gazowe, centralne ogrzewanie, jak również ciepłą wodę wy
wołuje wzrost 2 do 5-krotny zapotrzebowania ludności
w wodę, energię cieplną, elektryczną i rozbudowę kana
lizacji.
W dalszym następstwie zjawisko to wpływa na zmianę
lub budowę nowych urządzeń komunalnych, a w konsek
wencji na rozwiązanie w zagospodarowaniu przestrzennym
miasta na nowe rozwiązanie budowli inżynierskich, na bu
dowę szybkiej kolei miejskiej, na przebudowę arterii prze
lotowych, wydzielenie i regulację torów tramwajowych itd.
Nakłady łączne na rzecz przemysłu, gospodarki komunal
nej i budownictwa mieszkaniowego w stosunku do nakła
dów na rolnictwo i przemysł rolniczy znajdują się w sto
sunku jak 3 do 1. Z czego wynika, że trzykrotnie więcej
przeznacza się na zainwestowanie około 6% powierzchni
kraju niż na pozostałe 94%.
Stopień spotęgowania inwestycji na jednostkę powierzchni
w mieście jest blisko 48-krotnie wyższy w porównaniu z te
renem pozamiejskim. Natomiast stosunek gęstości zaludnie
nia obszarów miejskich w porównaniu z obszarem poza
miejskim wyraża się liczbami 16 :1.
W najbliższej 5-latce (1971—1975) nakłady na inwestycje
gospodarki komunalnej w planie terenowym wzrastają
o 26% (do przeszło 27 miliardów złotych). Nie jest to cyfra
ostateczna, gdyż na mocy uchwał Rady Ministrów — o in
westycjach wspólnych i w sprawie koordynacji terenowej,
inwestorzy zakładów przemysłowych powinni partycypo
wać w odpowiednim procencie w nakładach na obsługę ko
munalną zakładu w mieście. Zadania budownictwa w la
tach 1971—1975 wzrastają w porównaniu z bieżącą 5-latką
o blisko 40%.
Zaplanowane i wstępnie przygotowywane obecnie zmiany
na karcie społeczno-gospodarczej Polski obejmą w najbliż

szej 5-latce obejmą olbrzymie zmiany ilościowe i jakościo
we w budowie i przebudowie miast. Będzie to dotyczyć
wszystkich elementów składowych organizmu miejskiego,
nowych układów osiedlowych, jak i generalnych remontów
budynków, urządzeń komunalnych, komunikacji miejskiej
itd.
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Na zakończenie niniejszej analizy kierunków rozwojowych
gospodarki narodowej na obszarach miast można wypro
wadzić następujące sformułowania i wnioski:
1. W procesie rozbudowy i przekształceń miast plany za
gospodarowania przestrzennego nie są celem samym w so
bie, lecz ogniwem pośrednim i poprzedzającym właściwe
inwestycje. Dlatego materiały wyjściowe i opracowania geo
dezyjno-kartograficzne powinny pogłębiać szczegółowość
treści mapy nie tylko dla projektowania urbanistycznego,
lecz jednocześnie — umożliwić projektowanie i realizację
inwestycji. Należy pamiętać, że gospodarka miejska obej
muje również eksploatację, renowację i rozbudowę istnie
jących urządzeń i zagospodarowania terenu, co powinno
w treści map być uwzględnione.
2. Prawidłowa gospodarka terenami w małych miastach
wymaga:
— rewizji art. 18 dekretu o państwowej służbie geodezyj
nej i kartograficznej z 1956 r. oraz
— przekazania zakresu działania odnośnie do ewidencji
gruntów i budynków, spraw rozgraniczenia i podziałów do
kompetencji Ministra Gospodarki Komunalnej na obszarze
miast i osiedli.
3. Elementy geodezyjno-kartograficzne o podwyższonej
dokładności i zwiększonej szczegółowości, adekwatnie do
zadań projektowych i realizowanych w mieście powinny
być w stanie bezzwłocznej dyspozycyjności użytkowników:
administracji, jednostek inwestorskich, projektowych, wy
konawczych.
4. Koordynacja prac geodezyjno-kartograficznych, prowa
dzona przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, nie po
winna naruszać zasady kompleksowości przygotowania tych
materiałów dla rozwiązań gospodarczo-technicznych.
5. Miejska służba geodezyjna powinna być:
— w gestii terenowych organów resortu gospodarki ko
munalnej pod zwierzchnim nadzorem Ministerstwa Gospo
darki Komunalnej,
— wzmocniona na wszystkich szczeblach organizacyjnych,
— przepisy o płacach powinny być zrewidowane i do
stosowane do aktualnej organizacji i zakresu działania,
— wyposażona w kadrę o wysokim poziomie teoretycz
nym i praktycznym,
— wspomagana przez rozwiązania techniczno-gospodarcze
oparte na osiągnięciach i rozwiązaniach naukowo-badaw
czych w dziedzinie geodezji, kartografii miejskiej i pokrew
nych zawodów i nauk,
— związana z rozbudową i modernizacją miast.
Główne zadania geodezyjne i kartograficzne w Polsce
z podkreśleniem terenowo-resortowego sprzężenia ilustruje
zestawienie na str. 233.
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W numerze trzecim Dziennika Urzędowego Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii z 20.Π.1969 r. ukazała się
z dawna oczekiwana Instrukcja O-I — Ogólne zasady tech
niczne i porządkowe, a w listopadzie ub . roku została
ona wydana w postaci broszury. Jednocześnie, zarządzeniem
nr 4 prezesa GUGiK z 20.1.1969 r., wprowadzającym tę in
strukcję do stosowania, unieważniona została — w dużym
stopniu już nieaktualna — Instrukcja B-I — Zasady ogólne
i przepisy porządkowe. Instrukcja B-I zastąpiona obecnie
przez Instrukcję O-I obejmowała w sposób bardzo ogólny
tylko zagadnienia z dziedziny pomiarów szczegółowych
i przepisy porządkowe.
Instrukcja O-I ujmuje kompleksowo, w pewien system
wewnętrznie zharmonizowany, wszystkie rodzaje prac geo
dezyjnych i kartograficznych, ustala w ramach tego syste
mu podstawowe normy techniczne (standardy) typowych
opracowań końcowych (wynikowych).
Pozostałe normy opracowań końcowych i normy opraco
wań pośrednich (etapowych) będą (lub są) podporządkowa
ne normom podstawowym i zapewnią uzyskanie opracowań
geodezyjnych i kartograficznych o określonych standar
dach. Normy te będą podane w instrukcjach szczegółowych.
Z tych względów Instrukcja O-I nie może być Stosdwana
w produkcji samodzielnie, lecz tylko łącznie z odpowiedni
mi instrukcjami szczegółowymi.
Poza tym Instrukcja O-I podaje podstawowe przepisy po
rządkowe, których przestrzeganie ma zasadniczy wpływ na
prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie wszelkich
prac geodezyjnych i kartograficznych.
Objętość Instrukcji O-I jest niewielka, bo zawiera tylko
89 paragrafów przepisów i jeden załącznik, a w wydaniu
broszurowym liczy 50 stron, formatu A5. Instrukcja O-I
dzieli się na 4 części, mianowicie: I — Zasady ogólne,
II — Opracowania geodezyjne i kartograficzne, III — Ogól
ne zasady porządkowe i IV — Załącznik.
W części I podane są przepisy warunkujące jednolitość
typowych opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Te
mu celowi — między innymi — służą, przyjęte dla całego
kraju, państwowy układ współrzędnych i państwowy układ
wysokości, oraz wprowadzony przepisami Instrukcji B-I
podział całego kraju na 4 kategorie, a przepisami Instruk
cji O-I — zmodyfikowany i ściśle powiązany z rzeczywi
stymi potrzebami i ekonomiką prac geodezyjnych i karto
graficznych.
W przeciwieństwie do dotychczas stosowanej, sztywnej
zasady ustalania dokładności pomiaru od kategorii terenu,
Instrukcja O-I wprowadza sposób elastyczny, powiązany
ściśle z rzeczywistymi potrzebami i z wyraźną tendencją
do zmniejszania ilości kategorii terenu.
W części II podany jest podział ogólny opracowań geode
zyjnych i kartograficznych pod względem przedmiotowym
i technologicznym na 5 następujących działów, a mianowi
cie: 1. Osnowy geodezyjne, 2. Pomiary szczegółów, 3. Ma
py. 4. Ewidencja gruntów i budynków i 5. Usługi geode
zyjne.
Na szczególną uwagę zasługuje dział dotyczący osnów
geodezyjnych. Instrukcja O-I dzieli sieci geodezyjne na
państwowe i lokalne. Wszystkie sieci geodezyjne, obliczone
w państwowym układzie współrzędnych lub państwowym
układzie wysokości, są sieciami państwowymi, a wszystkie
sieci geodezyjne, obliczone wyłącznie w lokalnym układzie
współrzędnych lub lokalnym układzie wysokości, są lokal
nymi sieciami geodezyjnymi.
Triangulację dzieli Instrukcja O-I na państwową i lokal
nego znaczenia. Triangulacja państwowa charakteryzuje się
najwyższą dokładnością i pokrywa cały kraj w zasadzie
w sposób jednolity.
TrianguIacja lokalnego znaczenia jest dalszym rozwinię
ciem triangulacji państwowej o standardzie zagęszczenia
i stopniu dokładności dostosowanych do potrzeb określo
nego rejonu (obszaru).
Na tej samej zasadzie Instrukcja O-I dzieli osnowę wy
sokościową na niwelację państwową i niwelację lokalnego
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Tablica I. Usystematyzowany we wzajemnej zależności podział osnowy geodezyjnej
Podstawowa osnowa
geodezyjna

Rodzaj
osnowy
•2'3 ®
P Œ i

∣

« « £

1
2
3
4

klasy
klasy
klasy
klasy

1
II
III
IV

klasy
klasy
klasy
klasy

’ Szczegółowa osnowa geodezyjna

.

10

znaczenia. Usystematyzowany podział osnowy geodezyjnej
podany jest w tablicy 1.

TranguIacja lokalnego zna
czenia

æ
)ść
o,
JQ
j-

Instrukcja O-I - Ogólne Zasadytechniczne i porządkowe

Sieci poligonizacji precyzyj
nej
I klasy
II klasy
(zastępujące sieci triangula
cyjne lokalnego znaczenia)

V klasy
sieci specjalne o podstawowych
cechach,odpowiadających cechom
triangulacji I : IV klasy lub okreś
lonych specjalnymi warunkami
Sieci poligonizacji technicznej —
ciągi główne i ciągi sytuacyjne
I klasy
II klasy
III klasy
IV klasy
V klasy
Sieci specjalne o cechach odpowia
dających cechom poligonizacji pre
cyzyjnej I i II klasy lub określo
nych specjalnymi warunkami tech
nicznymi
Punkty wcięte, wyznaczane me
todami fotogrametrycznymi, pun
kty posiłkowe, linie pomiarowe

e ,
,∑Γ o
-S ś S
SV
5
≡β
6 C-

Niwelacja
lokalnego
znaczenia

1)-

UKD 528(083.133)

1
2
3
4

klasy
klasy
klasy
klasy

I klasy
II klasy

III klasy
IV klasy
V klasy
VI klasy
— sieci i ciągi niwelacji trygono
metrycznej

Dla oceny dokładności triangulacji państwowej przyjęto
średni błąd pomiaru kąta po wyrównaniu, a dla triangu
lacji lokalnego znaczenia — jako więcej praktyczny —
średni błąd położenia punktu. Triangulację państwową In
strukcja O-I dzieli na 4 klasy, oznaczone cyframi arabski
mi, a triangulację lokalnego znaczenia — także na 4 klasy,
oznaczone jednak cyframi rzymskimi. Dodatkowo istnieje
jeszcze V klasa triangulacji lokalnego znaczenia, lecz sta
nowią ją tylko dawne punkty o średnim błędzie położenia
punktu od 0,25 do 1,00 m. Punkty te ze względu na małą
dokładność zaliczane są do szczegółowej osnowy geodezyj
nej i mogą być wykorzystywane tylko do nawiązania cią
gów sytuacyjnych na terenie kategorii D oraz do opraco
wań kartograficznych w skalach nie większych niż 1 : 10 000.
W tablicy 2 zestawiono charakterystykę dokładnościową
poszczególnych osnów.
Na tym miejscu podkreśla się dodatkowo, że podane nor
my dokładnościowe dopiero w połączeniu z innymi cecha
mi sieci, jak struktura, długość boków, rozmieszczenie baz,
ilość elementów służących do wyznaczenia poszczególnych
punktów, wielkość kątów itp. — stanowią charakterystykę
poszczególnych sieci.
Zgodnie z dotychczasową praktyką, Instrukcja O-I prze
widuje dwa rodzaje poligonizacji różniące się w sposób za
sadniczy, a mianowicie: precyzyjną, zastępującą sieci trian
gulacyjne lokalnego znaczenia odznaczające się długimi cią
gami, oraz techniczną.
Jako podstawowe· założenie dla ustalenia kryteriów do
kładności pomiaru, dla poszczególnych klas poligonizacji,
przyjęto wartość średniego błędu wyznaczenia środkowego
punktu ciągu w danej klasie, stanowiącą cechę charaktery
styczną danej klasy (a nie kryterium dla wykonawcy).
Dokładność niwelacji państwowej i niwelacji lokalnego
znaczenia charakteryzuje się wielkością średniego błędu na
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TaHica 2. Charakterystyka (Iokladnofciowa osnów geodezyjnych

Uwagi

Charakterystyka dokładności

Rodzaj osnowy

1
2
3
4

kl
kl
kl
kl

mo≤l,0"
mo≤ 1,2"
mo ≤ 1,7"
m0≤2,2"

Średnia długość boków
b >7,0 km
b
5,0 km
6 ≥ 2,0 km

I
II
III
IV

kl
kl
kl
kl

r∏p ≤ 0,05
mp≤ 0,07
r∏n≤0,12
mp ≤ 0,25

Średnia długość boku
I kl b ≥ 2,5 km
Średnic zagęszczenie 1 pkt/
/ 8 km2
w miastach — 1 pkt/4 km2
tereny leśne — 1 pkt/13 km2
500 < b < 1800
250 < b < 600

TrianguIacja
państwowa

Triangulacja
lokalnego zna
czenia

Poligonizacja
precyzyjna (za
stępująca sieci
triangulacyjne)

I kl mp≤ 0,15
II klmp≤0,20

I
II
III
IV
V

Poligonizacja
techniczna

kl
kl
kl
kl
kl

1 kl πι0 ≤
2klmo≤

Niwelacja pań
stwowa

120
120
80
80
80

mp≤ 0,07.5
mp≤ 0,15
mp< 0,25
mp ≤ 0,50
mp ≤ 0,75

6
b
b
b
b

300
300
300
300
300

1 mm/I km i
2 mm/1 km J

precyzyjna

3 kl m0≤ 4 mm/Ikni |
4klmβζ lOmm/lkm j

techniczna

precyzyjna

Niwelacja lokal
nego znaczenia

techniczna

1 kilometr. Dla poszczególnych klas Instrukcja O-I ustala
wielkość tego maksymalnego średniego błędu.
Na uwagę zasługuje fakt, że te same klasy niwelacji pań
stwowej, oznaczone cyframi arabskimi, i niwelacji lokalne
go znaczenia, oznaczone cyframi rzymskimi, charakteryzuje
jednakowa dokładność pomiaru, to jest jednakowy średni
błąd niwelacji na 1 kilometr. Należy jednak zaznaczyć, że
charakter niwelacji państwowej i niwelacji lokalnego zna
czenia tych samych klas jest zasadniczo różny, na przykład
długość ciągów I klasy niwelacji państwowej wynosi śred
nio około 200 km, a lokalnego znaczenia — około 6 km.
W konsekwencji występuje istotna różnica w dokładności
wyznaczenia rzędnych reperów, które są funkcją średniego
błędu niwelacji na 1 km oraz odległości danego reperu od
punktu nawiązania. Dwie te wielkości są tak harmonizo-

terenu

Kategor.

TaHica 3. Wymagaua osnowa geodezyjna lokalnego znaczenia dla poszczególnych kategor
terenu

A

B

C

D
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Pozioma
Podstawowa

Szczegółowa

wane, aby dokładność wyznaczenia poszczególnych rzęd
nych reperów odpowiadała rzeczywistym potrzebom.
Podział terenu na kategorie, omówiony ogólnie powyżej,
jest konsekwentnie realizowany w dalszej części Instruk
cji O-I. Dla każdej kategorii terenu Instrukcja O-I prze
widuje odpowiednią typową osnowę.
Przepisy Instrukcji O-I w tym zakresie zestawiłem w ta
blicy 3.
W rozdziale dotyczącym pomiarów szczegółowych meto
dami bezpośrednimi i metodami fotogrametrycznymi poda
ne są podstawowe założenia wymaganych dokładności wy
znaczenia różnego rodzaju przedmiotów sytuacyjnych w sto
sunku do najbliższych elementów osnowy geodezyjnej. Do
kładności te są powiązane z typowymi skalami map prze
widzianych dla poszczególnych kategorii terenu.
W rozdziale o mapach zawarte są podstawowe cechy
opracowań kartograficznych, podział map geograficznych
oraz podstawowe wymagania techniczne w odniesieniu do
grupy map Wielkoskalowych.
Jako podstawowe cechy map geograficznych w Instruk
cji O-I wymienia się:
1. Matematycznie określony sposób odwzorowania sytuacji
i rzeźby terenu dowolnej części obszaru ziemi na płasz
czyznę.
2. Skalę mapy.
3. Stopień generalizacji szczegółów terenowych, odpo
wiedni do skali, rodzaju i przeznaczenia mapy.
4. Określony sposób graficznego przedstawienia treści
mapy za pomocą znaków umownych i opisów informacyj
nych.
Opracowanie kartograficzne nie posiadające którejkol
wiek z wymienionych cech lub sporządzone z niedostatecz
ną ścisłością będzie już tylko przybliżonym opracowaniem
kartograficznym lub szkicem.
Nazwę „plan” w praktyce geodezyjno-kartograficznej na
leży stosować tylko do opracowań zawierających lokaliza
cję zamierzeń gospodarczych lub technicznych oraz do kon
kretnych rozwiązań projektów inżynierskich, jak na przy
kład: plan scalenia gruntów, plan podziału nieruchomości.
Podana w Instrukcji O-I klasyfikacja map uwzględnia
stanowisko Katedry Kartografii Politechniki Warszawskiej
i odpowiada większości poglądów reprezentowanych w świa
towej literaturze kartograficznej. Pomimo że nie jest ona
kompletna (brak na przykład jest klasyfikacji map ze
względu na skalę) z uwagi na niemożliwość pełnego uregu
lowania stanowisk poszczególnych zainteresowanych insty
tucji, stanowi pierwszą próbę formalnego uregulowania tego
zagadnienia.
Z tych względów w Instrukcji O-I zaznaczono, że użyte
w niej nazwy, określenia i klasyfikacja map mają charakter
tymczasowy do czasu opracowania odpowiednich terminów
i definicji w trybie normalizacji.
W tablicy 4 podałem klasyfikację map geograficznych
według Instrukcji 0-1.

Wysokościowa
Podstawowa

Tablicajl. Klasyfikacjafinap geograficznych

Szczegółowa

Mapy topograficzne w sklach 1 :200 000 i większych
Triangulacja
I klasy
I rzędu
II rzędu

Triangulacja
I klasy
I rzędu
II rzędu

Triangulacja
II klasy
I rzędu
II rzędu

Triangulacja
III klasy oraz
IVr klasy jedno
rzędowa

Ciągi główne — poligonizacji technicznej I klasy
I i II rzędu ciągi sytua
cyjne poligonizacji tech
nicznej II klasy IiII rzę
du, linie pomiarowe

Ciągi główne poligoniza
cji technicznej II klasy
I i II rzędu, ciągi sytua
cyjne poligonizacji tech
nicznej III klasy I i II
rzędu, linie pomiarowe
Ciągi główne poligoniza
cji technicznej III klasy
I i II rzędu, ciągi sytua
cyjne poligonizacji tech
nicznej IV klasy IiII rzę
du, linie pomiarowe

Ciągi główne poligoniza
cji technicznej IV klasy
I i II rzędu, ciągi sytua
cyjne poligonizacji tech
nicznej V klasy IiII rzę
du, linie pomiarowe

Niwelacja I kla I Niwelacja III
sy lub II klasy klasy I i II rzę
du
(precyzyjna)
jednorzędowa

Niwelacja I
klasy lub II kla
sy (precyzyjna)
jednorzędowa

Niwelacja III
klasy IiII rzę
du
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Niwelacja IV
klasy I i II
rzędu

Mapy przeglądowe’w skalach mniejszych od 1 : 1 000 000
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NiwelacjaIII
klasy I i II rzę
du, niwelacja
IV klasy I i II
rzędu

Mapy przeglądowo-topograficznc w skalach od 1 :200 000 do
1 : 1000 000
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Mapy
Mapy
Mapy
Mapy
∣Mapy
Mapy
Mapy
Mapy
Mapy
Mapy
Mapy
Mapy
Mapy
Mapy

fizyczne
geofizyczne
klimatyczne
gleboznawcze
Zoogeograficzne
geologiczne
inne o_tematyce przyrodniczej

etnograficzne
demograficzne
polityczno-administracyjne
turystyczne
gospodarki rolnej i leśnej
historyczne
inne o tematyce socjalno-ekonomicznej

Mapa zasadnicza (podstawowa mapa inżynieryjno-gospodarczu)
Mapy urządzeniowo-rolne
Mapy urządzeniowo-leśne
Mapy górnicze
Mapy tras energetycznych
Mapy wodociągów
Mapy tras komunikacyjnych
Mapy inne o tematyce technicznej

W szczególności, w rozdziale tym wiele miejsca poświę
cono mapom inżynieryjno-gospodarczym, a przede wszyst
kim podstawowej mapie inżynieryjno-gospodarczej, zwanej
mapą zasadniczą. Mapę tę określono jako „źródłowe opra
cowanie kartograficzne dla potrzeb inżynieryjno-gospodarczych”, które służą jako podkład kartograficzny do spo
rządzania projektów i opracowania innych map inżynieryjno-gospodarczych.
Treść i skala mapy zasadniczej powinny być dostosowane
do typowych potrzeb technicznych i gospodarczych wystę
pujących na danym terenie.
W Instrukcji O-I podane są typowe skale oraz treść ma
py zasadniczej. Zaznaczono również, że ze względu na swe
przeznaczenie mapa zasadnicza powinna być utrzymywana
w stanie aktualnym.
Instrukcja określa także wymaganą dokładność mapy za
sadniczej. Mapy sporządzone w wyniku pomiarów bezpo
średnich i opracowane metodą stereofotogrametryczną po
winny charakteryzować się średnim błędem położenia trwa

łych szczegółów terenowych względem najbliższych punk
tów osnowy geodezyjnej, nie większym od 0,3 mm w skali
mapy.
Od tej zasady Instrukcja O-I przewiduje odstępstwo dla
map opracowanych na fotomapie, dla których średni błąd
położenia trwałych szczegółów terenowych nie powinien
przekraczać 0,4 mm.
W części III — Ogólne zasady porządkowe — jest roz
dział poświęcony instrukcjom technicznym. Między innymi
podana jest w nim definicja instrukcji technicznej oraz
określony jest zakres robót, które powinny być objęte po
wszechnie obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii oraz instrukcjami resortowymi.
Można więc powiedzieć, że Instrukcja O-I ma wśród geo
dezyjnych przepisów technicznych specjalne znaczenie. Za
wiera ona podstawowe wymagania i normy techniczne bę
dące punktem wyjścia dla wszystkich opracowań geode
zyjnych i kartograficznych, a więc dla opracowania wszyst
kich instrukcji technicznych GUGiK i resortowych.

Mgr inź, RYSZARD BAUCZ, inż. JÓZEF KOZUBSKI
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Opolu

Niektóre zagadnienia z zakresu ochrony użytków rolnychna przykładzie województwa opolskiego
Ogólnie znany jest fakt, że w Polsce zapas gruntów przy
datnych do zagospodarowania rolniczego jest praktycznie
na wyczerpaniu, a poszerzenie terenów rolnych kosztem
obszarów leśnych — w naszych warunkach — nie wchodzi
w rachubę.
W tej sytuacji ziemia pozostawać będzie nadal w mini
mum w stosunku do pozostałych czynników produkcji, w
związku z czym oszczędne gospodarowanie jej zasobami
w naszym kraju urasta do problemu wielkiej wagi. Fakt
ten nabiera ponadto szczególnego znaczenia w zestawieniu
z ograniczonymi wciąż jeszcze u nas możliwościami prze
znaczania na rolnictwo takich nakładów, których efekty
w postaci przyrostu produkcji równoważyłyby skutki ubyt
ku rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Jednakże postępujący proces uprzemysłowienia i urbani
zacji kraju musi pociągać za sobą nieuchronny ubytek po
wierzchni użytków rolnych, a dodatkowe skutki tego proce
su w postaci dezorganizacji przestrzennej terenów rolnych,
pogarszania warunków siedliska przyrodniczego w wyniku
zanieczyszczenia powietrza i pogorszenia stosunków wod
nych, powiększają jeszcze sumę strat ponoszonych przez
rolnictwo.
Według danych GUS, na przestrzeni lat 1955—1965, obszar
użytków rolnych przypadający na 1 mieszkańca uległ
zmniejszeniu w sposób następujący:

Wyszczególnienie

Pobka
Woj. opolskie

Obszar użytków rolnych przypada
jący na 1 mieszkańca w ha
rok 1955

rok 1965

0.74
0,68

0,63
0,61

Zmniejszenie
powierzchni na
1 mieszkańca
W %

8.5
8,8

Dla oceny powyższego zjawiska na obszarze województwa
opolskiego w roku 1969 przystąpiono do zbadania sytuacji
w zakresie przeznaczenia i wykorzystania użytków rolnych
na cele nierolnicze.
Z uwagi na to, że ewidencja gruntów nie dawała do
tychczas danych pozwalających na pełną ocenę rozmiarów
i kierunków przekazywania użytków rolnych na cele nie
rolnicze, niezbędnych ustaleń w tym zakresie dokonano w
oparciu o dane wynikające z decyzji rad narodowych
o przekazywaniu na cele nierolnicze gruntów Państwowego
Funduszu Ziemi, oraz decyzji organów planowania prze

strzennego o lokalizacji szczegółowej inwestycji i zmianie
sposobu wykorzystania terenów, jak również w niektórych
przypadkach posłużono się danymi szacunkowymi.
Do rozważań przyjęto celowo okres lat 1961—1965
i 1966—1968 dla zorientowania się w sytuacji, jaka pano
wała na tym odcinku przed i po wejściu w życie uchwały
nr 198 Rady Ministrów o ochronie użytków rolnych.
Ustalone w sposób wyżej opisany ubytki użytków rol
nych na poszczególne cele nierolnicze ilustruje załączona
tablica 1.
Przeznaczenie terenów na cele nierolnicze w woj. opolskim w latach 1961—1965 i 1966—1968

Lp.

(resort gospodarczy)

Obszary użytków rolnych w ha
wyłączonych z produkcji rolnej
w latach:
_______________________________
ra
1961zem
1966O'
%
/O
1961-1965
-1968
-1968

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Budownictwo
Górnictwo
Gospodarka komunalna
Komunikacja i łączność
Kultura i sport
Leśnictwo
Oświata
Przemysł
Rolnictwo
Żegluga i gospodarka wodna
Zdrowie
Handel
Administracja
Stowarzyszenia
Obszary wywłaszczone na różne cele
Budownictwo prywatne
Inne cele

71
27
289
61
18
1435
142
136
67
256
19
20
100
6
125
405
328

2,0
0.8
8.2
1,7
0,5
40,9
4,0
3,9
1,9
7,3
0,5
0,6
2,9
0,2
3,6
11,6
9.4

Razem

3505

100

701

X

Ubytek średnioroczny ha

0/
/O

6

7

8

4,8
0,5
0,8
3,5
3,2
—
11,6
1,5
4,0
18,6
0,9
—
1.7
__
6,6
41,5

102
30
294
84
30
1435
217
146
98
377
25
20
111
6
168
674
328

2,5
0,7
7,1
2,0
0,9
34,5
5,2
3,5
. 2,4
9,1
0,6
0,5
2,7
0,2
4,0
16,2
7,7

649

100

4154

100

216

X

519

X

5

31
3
5
23
21

75
10
31
121
6
11
43
269
-

Jak wynika z przedstawionych danych, ubytki terenów
rolnych na cele nierolnicze wynosiły w latach 1961—1965
średnio około 700 ha rocznie, zaś w latach 1966—1968 śred
nio około 220 ha. Łącznie więc na przestrzeni lat 1961—1968
rolnictwo opolskie utraciło 4154 ha gruntów rolnych, co
stanowi około 0,6% ogólnej ich powierzchni w wojewódz
twie. Pozornie w wyrażeniu procentowym ubytek ten wydaje się niewielki, jednakże straty produkcji rolnej po
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wstałe z tego tytułu są dostrzegalne. Przyjmując nawet,
że średnia wartość rolnicza przekazanych gruntów była
niższa niż analogiczna średnia dla całego województwa
i kształtowała się na poziomie średniej dla powiatu opol
skiego, to straty produkcji rolnej z tego tytułu, w przeli
czeniu na produkcję zboża, liczone również według plo
nów dla powiatu opolskiego, wynoszą 38,4 tysiące ton za
okres lat 1961—1968.
W okresie — po wydaniu uchwały o ochronie użytków
rolnych nastąpiło wyraźne zahamowanie tempa przekazy
wania użytków rolnych na cele nierolnicze. Dotyczy to w
szczególności zalesień, które w okresie minionej 5-latki
stały się najpoważniejszym odbiorcą gruntów rolnych i to
nie zawsze gruntów najgorszej jakości. Po roku 1966 na
stąpiły istotne zmiany w tym zakresie. Jeżeli bowiem
do roku 1966 użytki rolne, które nie mogły być
zagospodarowane rolniczo (najczęściej z braku środków)
były często przeznaczane na zalesienie, to po ukazaniu się
uchwały o ochronie użytków rolnych dąży się przede
wszystkim do ich rolniczego zagospodarowania. Taki spo
sób postępowania stał się możliwy w wyniku nowej po
lityki rolnej i przeznaczenia na rozwój rolnictwa znacznych
środków inwestycyjnych.
Jako przykład posłużyć może wieś Czarnolas w powiecie
grodkowskim, gdzie przerwano postępujący proces zalesia
nia nie wykorzystanych rolniczo użytków rolnych i zorga
nizowano na pozostałych nowy PGR, który już w pierw
szym roku gospodarowania uzyskał pozytywne wyniki pro
dukcyjne.

Działalność organów rad narodowych w zakresie ochrony
użytków rolnych
Wydana w roku 1966 uchwała nr 198 Rady Ministrów
o ochronie użytków rolnych wyodrębniła dwa kierunki
działalności w tym przedmiocie, to jest weryfikację wcześ
niejszych, a nie zrealizowanych dotychczas, decyzji plani
stycznych i działalność bieżącą w zakresie racjonalnej go
spodarki terenami. Wyniki przeprowadzonych na terenie
województwa opolskiego doraźnych analiz ustaleń plani
stycznych nie wykazują rażących niewłaściwości w gospo
darowaniu terenami rolnymi w okresie poprzedzającym wy
danie uchwały o ochronie użytków rolnych. W rezultacie
doraźnej analizy planów zagospodarowania przestrzennego
miast, osiedli i wsi uchroniono 150 ha gruntów, przewi
dzianych uprzednio na cele nierolnicze. W wielu przypad
kach dokonano zmiany lokalizacji inwestycji z gruntów
lepszych (klasy I—IV) grunty gorszej jakości (klasy V i VI).
Wyłączenie terenów typowo rolniczych wraz z siedliska
mi i utworzenie z nich samodzielnych jednostek osadni
czych (wsi) uznano za konieczne w odniesieniu do 3 miast,
a w jednym przypadku spowodowano wyłączenie z granic
miasta gruntów nie zabudowanych.
Przeprowadzona kontrola wykorzystania terenów prze
znaczonych na cele przemysłowe, składowe itp. wykazała,
że tylko 115 ha było nie wykorzystanych zgodnie z przezna
czeniem, jak również nie zostało zagospodarowanych rol
niczo.
Wyniki tej kontroli zostały po części wypaczone z uwagi
na fakt, że kontroli nie podlegały jednostki pracujące na
rzecz rolnictwa, gdzie często obserwuje się marnotrawstwo
zienrt, na przykład bazy kółek rolniczych.
Nałożony uchwałą obowiązek bieżącego uzgadniania lo
kalizacji inwestycji i zmiany sposobu użytkowania terenu
z organami do spraw rolnictwa i leśnictwa prezydiów rad
narodowych realizowany jest na terenie województwa opol
skiego na bieżąco. Organa administracji terenowej szczebla
wojewódzkiego i powiatowego włączyły się czynnie do reali
zacji zadań wynikających z uchwały.
W rezultacie swej działalności na tym odcinku Wydział
Rolnictwa i Leśnictwa PWRN w Opolu wydał opinie nega
tywne w stosunku do następujących obszarów użytków rol
nych:

—
—
—
—

w
w
w
w

roku
roku
roku
roku

Razem
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1966
1967
1968
1969

— 7 ha
— 264 ha
— 856 ha
— 56 ha (do 31.VII.1969 r.)
1183 ha

Z powierzchni tej aż 978 ha przypada na grunty postulo
wane na cele związane z eksploatacją odkrywkową kru
szyw naturalnych.
Na tle całokształtu działalności na rzecz ochrony użyt
ków rolnych w województwie opolskim właśnie sprawa
eksploatacji kruszyw urosła do rangi największego pro
blemu.
Ten młody na terenie województwa rodzaj przemysłu
bardzo się rozwinął i mimo wyraźnej w ostatnim okresie
poprawy wykorzystania miąższości złóż, obserwowanej
głównie w działalności Opolskich Zakładów Eksploatacji
Kruszywa, domaga się coraz to nowych terenów, zlokalizo
wanych najczęściej w dorzeczu Odry i Nysy, i stanowiących
wysokiej jakości użytki rolne, gdzie odkryto już i doku
mentuje się dalsze obfite, podobno o wysokich parametrach
jakości, złoża żwirów.
Przedłożony władzom wojewódzkim w roku 1968 przez
wiodące przedsiębiorstwo tej branży — Opolskie Zakłady
Eksploatacji Kruszywa w Opolu — program postuluje
przekazanie pod eksploatację kruszywa na przestrzeni lat
1968—1975 powierzchni 844 ha gruntów, a potrzeby pozo
stałych przedsiębiorstw tej branży sięgają liczby 250 ha,
czyli łącznie około 1,1 tysiąca ha. Postulowane obszary sta
nowią grunty rolne dobrej jakości. I tak na przykład w
przypadku OZEK chodzi o 5 ha II klasy użytków rolnych,
472 ha III, 296 ha IV, 35 ha V i 40 ha VI klasy użytków
rolnych. Grunty te, przekazane na cele eksploatacji kru
szyw, będą dla rolnictwa bezpowrotnie stracone, gdyż po
wstałe akweny poeksploatacyjne i skrawki przyległych te
renów w wyniku rekultywacji osiągnąć mogą niewielką tyl
ko zdolność produkcyjną dla rolnictwa, przy z reguły bar
dzo wysokich kosztach rekultywacji (około 180 000 złotych/ha).
W związku z tym należałoby przeprowadzić gruntowną
analizę omawianego problemu . dla znalezienia odpowiedzi
na pytanie, czy słuszne jest nakładanie na Opolszczyznę,
posiadającą wyjątkowo korzystne warunki dla produkcji
rolnej, tak dużego limitu pozysku kruszyw i czy nie nale
żałoby w kontekście ochrony terenów rolnych ograniczyć
ich eksploatację tylko do przypadków, które nie będą koli
dowały z interesem rolnictwa.
Z punktu widzenia gospodarczych interesów Opolszczyz
ny szczególnie niekorzystny jest przy tym fakt, że 50%
wydobywanych tutaj kruszyw wysyła się na zewnątrz wo
jewództwa.
Efektem zdecydowanej postawy Wydziału Rolnictwa i Leś
nictwa PWRN w Opolu przeciw przekazywaniu użytków
rolnych pod eksploatację kruszyw jest między innymi
wzmożenie intensyfikacji eksploatacji kruszyw na terenie
przyszłego zbiornika retencyjnego w Głębinowie, oraz przy
gotowanie dokumentacji eksploatacji kruszyw spod lustra
wody zbiorników w Głębinowie i Otmuchowie.
W działalności swej, na odcinku typowania terenów rol
nych na cele nierolnicze, w przypadkach inwestycji o swo
bodnej lokalizacji organa do spraw rolnictwa na ogół nie
napotykają na większe trudności, gdyż z reguły istnieje
możliwość przyjęcia optymalnych alternatyw. Sprawa kom
plikuje się natomiast w przypadku, gdy lokalizacja inwe
stycji związana jest z zaleganiem surowców naturalnych
(między innymi właśnie złóż kruszyw, wapieni, gliny itp.),
uzbrojeniem terenów lub zasobami wody dla celów prze
mysłowych wtedy, gdy równocześnie występują na tych
terenach — co się często zdarza — gleby o wysokiej war
tości rolniczej.
Istotnym utrudnieniem w pracy organów zajmujących
się ochroną użytków rolnych jest brak ustalonej społecznej
wartości ziemi, koniecznej dla uwzględnienia jej w ra
chunku ekonomicznym kosztów inwestowania. Brak tej
wartości uniemożliwia podejmowanie obiektywne najbar
dziej ekonomicznych decyzji dotyczących rozwiązań prze
strzennych i technologicznych przez projektantów i inwe
storów. Przy możliwych obecnie do zastosowania metodach
wyceny ziemia jest nadal najtańszym składnikiem kosztów
inwestowania i z tego powodu często, przy prowadzonych
analizach ekonomicznych, nie stanowi ona właściwego rów
noważnika utraconych dla gospodarki narodowej wartości.

Przewidywane ubytki użytków rolnych w okresie perspek
tywicznym oraz inne czynniki wpływające na niekorzystne
zmiany w układzie rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Mając na uwadze fakt, że w województwie opolskim
w większości przypadków nastąpiło już prawie całkowite
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wyczerpanie istniejących zapasów gruntów nierolniczych,
położonych w strefach zabudowanych miast, zakładów prze
mysłowych itp., wszelkiego rodzaju inwestycje związane
z rozwojem miast, osiedli i wsi, budową i rozbudową za
kładów przemysłowych, a ponadto przemysł materiałów
budowlanych wymagać będą przeznaczenia na te cele no
wych terenów. Odbywać się to będzie głównie kosztem
użytków rolnych. Zachodzi potrzeba zastanowienia się nad
rozmiarem i kierunkami zmian, jakich należy oczekiwać
w okresie perspektywicznym i nad środkami, jakie powin
ny być przedsięwzięte, aby straty ograniczyć do niezbęnego
minimum.
Ustalenia planu regionalnego dla województwa opolskiego
zakładają konieczność przeznaczenia do roku 1985 na cele
nierolnicze dalszych 7,5 tysiąca ha użytków rolnych, co
stanowi około l,20∕o ogólnej powierzchni użytków rolnych
województwa. Zakładając, że w tym okresie ludność Opol
szczyzny osiągnie liczbę 1387,5 tys., obszar użytków rol
nych przypadający na 1 mieszkańca ulegnie dalszemu
zmniejszeniu i będzie wynosić już tylko 0,44 ha.
Przewiduje się, że spośród 7,5 tys. ha użytków rolnych,
przewidzianych w okresie perspektywicznym na cele nierol
nicze, na poszczególne zadania przeznaczone zostaną nastę
pujące powierzchnie:
—
—
—
—
—

tereny osiedlowe w miastach i na wsi
3,0 tys. ha
budowa zbiorników retencyjnych (Głębinów) 1,6 tys. ha
budowa zbiorników rolniczych
0,7 tys. ha
zalesienia
1,3 tys. ha
rozbudowa przemysłu
0,9 tys. ha

Razem

7,5 tys. ha

Mając powyższe na uwadze dochodzi się do wniosku, że
działalność na rzecz ochrony rolniczej przestrzeni produk
cyjnej powinna być w najbliższych latach skierowana na:
— ograniczenie do społecznie niezbędnego minimum prze
znaczania na cele nierolnicze użytków rolnych,
— przeznaczenie na te cele gruntów najgorszej jakości,
— zapobieganie i likwidację czynników powodujących de
zorganizację przestrzenną powierzchni produkcyjnej, obni
żającą produkcję rolną i wydajność pracy w rolnictwie.
Rozpatrując w tym kontekście problem utraty w okresie
perspektywicznym 7,5 tys. ha użytków rolnych, zadajemy
sobie pytanie, w jakim stopniu przytoczone kierunki dzia
łania na rzecz ochrony tych gruntów mogą być uwzględ
nione przy typowaniu, a następnie wykorzystaniu plano
wanych powierzchni.
W odniesieniu do gruntów przeznaczonych do zalesienia
efekt działania ochronnego będzie całkowity. Na ten cel
przeznaczone będą wyłącznie użytki rolne najgorszej ja
kości oraz grunty z tytułu znacznych deniwelacji, szkieletowości itp., trudne do uprawy mechanicznej, zwłaszcza
przy użyciu maszyn skomplikowanych i o dużej szerokości
roboczej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w miarę przej
mowania gruntów przez gospodarstwa Wielkorolne i wpro
wadzania przez nie do uprawy większej ilości maszyn i na
rzędzi bardziej skomplikowanych i o dużej szerokości robo
czej, pewne obszary gruntów trudnych do uprawy, a upra
wianych dotychczas w sposób prymitywny i mało opłacal
ny przez gospodarstwa chłopskie, staną się nieprzydatne
do tego typu produkcji (trudność i nieopłacalność uprawy
mechanicznej, trudność i nieopłacalność wykorzystania ich
na użytki zielone) i najprawdopodobniej grunty te będą
musiały być zalesione. Straty z tego tytułu nie będą wiel
kie, gdyż dotyczyć to będzie gruntów, na których działal
ność rolnictwa jest mało opłacalna. Ponadto powstałe na
zboczach i stromiznach pasy leśne, na przykład w wyle
sionym powiecie głupczyckim, spełniać będą funkcję czyn
nika Atomelioracyjnego o ogromnym znaczeniu dla pro
dukcji rolnej na pozostałym obszarze.
Sygnalizowane tu zabiegi będą musiały być dokonywane
w południowych powiatach województwa.
Aby na skutek tego nie dopuścić do zmniejszenia się
ogólnej powierzchni gruntów rolnych na rzecz powierzchni
leśnych, należy zastanowić się nad koniecznością opraco
wania planu transformacji powierzchni rolno-leśnej, w ce
lu przeznaczenia pod zalesienie gruntów nieprzydatnych
rolnictwu, a w zamian — drogą bezpowrotnego wylesie
nia — pozyskania z dotychczasowej przestrzeni leśnej grun
tów najlepszych, po odpowiednim przystosowaniu, w pełni
przydatnych do intensywnej produkcji rolnej. Przedtem na
leżałoby podjąć prace związane z określeniem stopnia przy

datności rolniczej dotychczasowych obszarów leśnych. Wydaje się pewne, że w obliczu nieuniknionego wciąż ubytku
przestrzeni rolniczej w związku z rozwojem gospodarczym
województwa realizacja takiego programu jest nieuniknio
na i już obecnie należałoby podjąć odpowiednie czynności
przygotowawcze.
Możliwość działania na rzecz ochrony ilościowej i ja
kościowej gruntów przewidzianych pod budowę zbiorników
wodnych jest znikoma. Obszar niezbędny na te cele jest
podyktowany wyższymi względami, dotyczącymi szeregu ga
łęzi gospodarki narodowej, w tym także i rolnictwa. Typo
wanie natomiast na te cele gruntów gorszej jakości jest
również ograniczone, gdyż obiekty te będą lokalizowane na
trasach cieków wodnych, względnie w zagłębieniach tere
nowych, gdzie z reguły występują grunty o wysokiej war
tości rolniczej.
Problem ewentualnego ograniczenia powierzchni, prze
widzianej pod rozwój budownictwa i przemysłu, oraz prze
znaczenia na te cele gruntów najgorszej jakości, jest nie
zmiernie złożony i uwarunkowany szeregiem względów.
Jednym z nich — chyba najważniejszym — jest przyję
cie alternatywy: inwestowanie kapitałochłonne czy ziemiochłonne. Dotychczas z reguły przeważał ten drugi typ, bo
nie stać nas było na: budownictwo wysokie w miastach,
uzdatnianie względnie uzbrajanie dla potrzeb budownictwa
i przemysłu terenów o małej wartości rolniczej, powszech
ne zastępowanie na obszarze zainwestowania miejskiego
starego budownictwa niskiego — wysokim, itp.
W tej sytuacji najchętniej dotychczas wchodzi się z in
westycjami na nowe tereny rolne, bo takie rozwiązanie jest
dla inwestorów z reguły najwygodniejsze i najtańsze.
Ochrona jakościowa użytków w miastach jest także ogra
niczona, gdyż na tych terenach kierunek rozbudowy podyk
towany jest względami funkcjonalnymi i nie zawsze da się
go skierować na grunty o najniższej wartości rolniczej,
bądź też miasta leżą w ogóle na obszarach dobrych gleb.
W takich przypadkach pozostaje jedynie ograniczenie w
miarę możności tempa urbanizacji na terenach o dużej
przydatności rolniczej i stymulowanie go na terenach
o przydatności małej.
Wiąże się z tym ściśle również sprawa odpowiedniego
ukierunkowania budownictwa jednorodzinnego na wsi. Na
przykład obserwuje się intensywny rozwój tego budow
nictwa w rejonie górnej Odry. W układzie, gdy tereny le
wobrzeżne są z reguły użytkami rolnymi dobrej jakości,
a prawobrzeżne słabszymi, nasuwa się myśl, aby na przy
kład na prawobrzeżnej części powiatów: Racibórz, Krapko
wice, Koźle i Opole stworzyć ośrodki koncentracji budow
nictwa jednorodzinnego dla ludności wiejskiej dojeżdżają
cej do pracy. Wiąże się to z koniecznością dokonania nie
zbędnych ustaleń planistycznych, oraz stworzenia skutecz
nego systemu środków organizacyjnych i materialnych,
sprzyjającego realizacji tego przedsięwzięcia.
Analogiczna sytuacja występuje przy rozbudowie istnie
jących zakładów przemysłowych, gdzie względy funkcjonal
ne z reguły decydują o przestrzennym kierunku rozbudo
wy. Również projektanci nowych, zajmujących duże po
wierzchnie, zakładów przemysłowych postulują ich lokali
zację na terenach stabilnych, uzbrojonych, posiadających
dogodną komunikację i położonych w pobliżu źródeł wody.
Te warunki zawsze możliwe są również do spełnienia na
terenach o małej przydatności rolniczej, jednak obawa
miejscowych władz przed „ucieczką” inwestycji z danego
terenu staje się najczęściej czynnikiem decydującym
o przyjmowaniu rozwiązań niekorzystnych dla rolnictwa.
Dalszą sprawą jest kwestia normatywów powierzchnio
wych dla inwestycji przemysłowo-składowych, o lokalizacji
swobodnej. Należy wątpić, czy uzasadniona jest budowa
rozległych składowisk i parterowych magazynów z kwiet
nikami, zieleńcami czy miniparkami. A takie przykłady
można obserwować, na przykład w Opolu-Zakrzowie.
Chcąc rygorystycznie podejść do ochrony rolniczej prze
strzeni produkcyjnej należałoby wprowadzić zasadę, aby
wszelkiego rodzaju opracowania projektowe stanowczo
uwzględniały warunek maksymalnej oszczędności prze
strzeni.
Bardzo często po linii najmniejszego oporu postępuje się
również przy lokalizowaniu ogródków działkowych na użyt
kach rolnych, używając przy tym argumentacji, że ze
względu na wysoki stopień intensywności produkcji ogrod
niczej na działkach przeznaczenie na ten cel użytków rol
nych — nawet dobrej jakości — sprzyja racjonalizacji ich
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wykorzystania. W rzeczywistości, z uwagi na możliwość
ponoszenia przez działkowców dużych nakładów pracy ży
wej (praca rencistów, emerytów, praca w czasie wolnym),
na ten cel powinno się typować przede wszystkim grunty
najgorszej jakości: nieużytki i grunty wymagające rekulty
wacji, które tą drogą będą mogły być przystosowane i wy
korzystane do intensywnej produkcji ogrodniczej.
Problem ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej by
najmniej nie sprowadza się do ilościowej ochrony użytków
rolnych. Istnieje obok tego sfera zagadnień, które ściśle
wiążą się, względnie oddziałują na problematykę ochrony
gruntów rolnych. Przykładowo, jednym z tych zagadnień
jest sprawa obsadzenia dróg drzewami o silnym wzroście.
Ujemny wpływ tego rodzaju zadrzewienia na znaczny
obszar przyległych gruntów ornych jest oczywisty i z punk
tu widzenia rolnictwa — podobny w skutkach do zalesiania
użytków rolnych, często o wysokiej zdolności produkcyj
nej. Jeśli względy krajobrazowe lub funkcjonalne przesą
dzają konieczność kontynuowania tego rodzaju zadrzewień,
to powinny być one dokonywane przy zastosowaniu gatun
ków drzew o małej intensywności wzrostu. Funkcje kraj
obrazowe i fitomelioracyjne może spełniać zieleń drzewia
sta wysoka, lokalizowana wzdłuż cieków i w obrębie użyt
ków zielonych, gdzie straty rolnicze byłyby znacznie niższe.
Następnym problemem jest sprawa lokalizacji konstrukcji
nośnych urządzeń sieciowych. Obowiązujące w tej sprawie
przepisy ustalają, że konstrukcje nośne mają być lokalizo
wane w głębi gruntów przyległych do linii komunikacyj
nych, w odległości uwarunkowanej kategorią tych linii.
W świetle tego, lokalizowanie wzdłuż dróg często kilku
równoległych ciągów linii przemysłowych, o różnej więźbie
konstrukcji nośnych, powoduje w bardzo poważnym stopniu
dezorganizację przestrzeni produkcyjnej, coraz dotkliwszą
wobec stosowania maszyn i narzędzi o dużej szerokości
roboczej. W efekcie, w obrębie wymienionych konstrukcji
powstają znaczne obszary pól, szczególnie w gospodarstwach
Wielkorolnych, wyłączone z uprawy i zbiorów, gdyż upra
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wa ich przy użyciu pracy ręcznej staje się zbyt kosztowna.
W praktyce sprawa bynajmniej nie jest bagatelna i przyj
muje coraz większe rozmiary. Środkami przeciwdziałania
temu zjawisku mogłoby być przechodzenie z linii napo
wietrznych na podziemne, względnie lokalizowanie kon
strukcji nośnych bezpośrednio w sąsiedztwie przydrożnych
rowów odwadniających.
Kolejnym zagadnieniem, które nabiera coraz większego
znaczenia w miarę rozwoju sektora uspołecznionego na wsi
i wzrostu stopnia mechanizacji prac polowych, jest dezor
ganizacja przestrzenna użytków rolnych, zwłaszcza grun
tów ornych poprzez wprowadzenie sieci otwartych rowów
melioracyjnych utrudniających pracę maszyn, obniżają
cych ich efektywność ekonomiczną oraz powodujących po
wstawanie powierzchni niedostępnych dla maszyn i narzę
dzi rolniczych i z tego powodu praktycznie wyłączonych
z produkcji rolnej. Temu zagadnieniu szczególnie dużo
uwagi poświęcono, na przykład w Czechosłowacji, gdzie na
każdym kroku rzuca się w oczy maksymalne podporządko
wanie sposobu organizacji terenów rolnych wymaganiom
mechanizacji, duże i z reguły symetryczne pola, na któ
rych sieć rowów zastąpiono rurociągami. Rowy otwarte
spotyka się z reguły tylko wzdłuż dróg, gdzie nie przeszka
dzają w pracy maszyn. Na ten problem zwraca się u nas
na razie zbyt mało uwagi, mimo że tkwią w nim poważne
rezerwy produkcyjne (przyrost powierzchni produkcyjnej)
i organizacyjne (wzrost wydajności pracy maszyn).
Również przy sytuowaniu inwestycji: linii komunikacyj
nych, urządzeń melioracyjnych i szeregu innych, zwraca
się wciąż za mało uwagi na dezorganizujący ich wpływ na
przyległe tereny rolne.
Wszelka dezorganizacja rolniczej przestrzeni produkcyj
nej jest dla rolnictwa zjawiskiem nie mniej szkodliwym od
utraty powierzchni gruntów lub gruntów dobrej jakości,
a że skutki tego są mniej dostrzegalne, stąd zagadnienie to
nie jest jeszcze u nas należycie doceniane.

UKD 528.063.3(084.21)

Katedra Geodezji WSR we Wrocławiu

Zastosowanie prostego (nowego) wykresu-nomogramu
do pomiaru pola na mapach urządzeniowo-rolnych
W ostatnich latach w Polsce pojawiło się szereg projeków i modeli „polomierzy”, wśród których na uwagę zasłu
guje tzw. „polomierz 3” sporządzony wg projektu doc. inż.
J. Gaździckiego. Ze względu na trudności w znalezieniu
producenta, również i to urządzenie wykonane tylko w nie
wielkiej ilości nie znalazło szerszego zastosowania.
W artykule „Polomierz (powierzchniomierz) Żelińskiego”
zamieszczonym w Przeglądzie Geodezyjnym nr 1 z 1967 r.
inż. E. Berezowski opisuje przyrząd analogowy do pomia
ru pola. Aczkolwiek zbudowany jest on w I połowie
XIX wieku, mógłby być stosowany również obecnie wpro
wadzając metryczną miarę powierzchni zamiast prętów
kwadratowych. Podobnie jak w przypadku poprzednim nie
celowa wydaje się modyfikacja tego przyrządu celem przy
stosowania go do obecnych wymogów.
Pomimo przedstawionych trudności istnieją jednak nowe
pomysły, ułatwiające żmudną pracę przy graficznym obli
czeniu pola na mapach urządzeniowo-rolnych. Jeżeli kon
strukcje tych przyrządów będą ponadto proste, zaistnieją
możliwości wykonania ich we własnym zakresie. Propono
wany wykres — nomogram jest próbą w tym względzie.
Konstrukcja i opis wykresu — nomogramu

Konstrukcja wykresu — nomogramu oparta jest na zna
nej cesze trójkątów o wspólnej podstawie AB = a i wierz
chołkach C1, C2, C8... (rys. 1), leżących na prostej c równo
ległej do podstawy AB.
Jeżeli AB || c, to
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Pabc1 — Pabc, — Pabc. = · · ·
Nomogram przedstawia dwie linie równoległe o długości
L (z których jedna jest pocechowana) w odległości h od
siebie i sporządzony jest na cienkim przeźroczystym mate
riale np. kalce, pleksiglasie itp.

Nomogram należy ustawić tak w stosunku do mierzonego
trójkąta, aby podstawa AB znalazła się dokładnie na dwóch
liniach równoległych (punkt A w początku podziału).
Jeżeli przy sporządzeniu wykresu — nomogramu wyzna
czy się szerokość h linijki i długość podziałki L, to naj
większe pole P trójkąta, które można pomierzyć tym nomogramem, wynosi
P = ∣⅛L=∣α⅛1
(1)

Sposób posługiwania się nomogramem

W celu określenia powierzchni trójkąta ABC na mapie
w odpowiedniej skali (rys. 3) należy wykonać następujące
czynności:
1) przyłożyć zero podziału dokładnie do punktu A pod
stawy AB trójkąta,

W praktyce wygodniej jest wyjść od założenia maksy
malnej powierzchni trójkąta P i odpowiadającej jej dłu
gości podziałki L.
Stąd obliczona na podstawie wzoru (1) szerokość

L
Elementy liniowe h i L wyraża się w milimetrach w od
powiedniej skali. Liczbę podziału n na górnej linii L okreś
la się ze wzoru
P
n=T

(2)

gdzie τ — oznacza wartość najmniejszej działki.
Dla przykładu, jeżeli dla mapy w skali 1 : 5000 przyjmie
się, że maks, pole trójkątów podlegające pomiarowi wynosi
2 ha i wartości tej odpowiadać ma długość L = 200 mm
wówczas obliczona z wzoru (1) wartość h jest równa
2P
40 000 m2
co w skali 1:5000 wynosi 8,0 mm.
Żądając, by wartość najmniejszej działki nomogramu
wynosiła 1 ar, zgodnie z wzorem (2)
200 arów

n =------------- = 200

1 ar

Celowo obrano parametry tak, by najmniejsza działka
wynosiła 1 mm — ze względu na łatwość dokonania po
działu (można również przykleić pasek papieru milimetro
wego po uprzednim sprawdzeniu dokładności podziału).
Opis nomogramu wykonuje się w ten sposób, że długości
200 mm odpowiadającej 200 kresce podziału przypisuje się
pole 200 arów. Analogicznie 100 mm i 100 kresce odpo
wiada 100 arów itd.
Podobnie sporządzić można nomogram dla dowolnej ska
li. W tablicy 1 zestawiono elementy do sporządzenia wy
kresów w podstawowych skalach dla map urządzenioworolnych.
TaMira I

Skala

1s 5000

1:2000

A1 =
A1 =
hl =
A1 ≈

Szerokość
h (mm)

Długość
L (mm)

Powierz
chnia
P max
(∙τ)

16... I
8... II
50 ... I
25...II

200
200
200
200

400
200
200
100

Uwagi

2) obrócić nomogram wokół punktu A tak, by punkt B
znalazł się dokładnie na drugiej linii równoległej nomo
gramu,
3) przy pomocy sprawdzonych ekierek przesunąć równo
legle do podstawy AB prostą do wierzchołka C trójkąta
(rys. 3),
4) w przecięciu tej prostej z podziałką nomogramu —
w punkcie D należy odczytać wielkość powierzchni mie
rzonego trójkąta.
Dla sprawdzenia, jako podstawę trójkąta można przyjąć
inny bok przeprowadzając pomiar w opisany sposób.
W przypadku użycia nomogramów z podwójnymi podziała
mi, o ile sprzyjają temu warunki (odpowiednia wielkość
trójkątów) można dla dodatkowej kontroli wykonać dwa
pomiary w oparciu o ten sam bok trójkąta.
W przypadku pomiaru pola wielokąta można nie doko
nywać podziału na poszczególne trójkąty, gdyż chodzi tu
głównie o wyraźnie zaznaczone wierzchołki trójkąta, a nie
jego boki (rys. 4).

4

Można sporządzić
na tym samym egz.

Przy opracowaniu nomogramów wydaje się celowe spo
rządzenie dwóch wariantów, z których jeden używany był
by dla większych, drugi dla mniejszych trójkątów. Korzyst
nie jest wykonać je na jednym egzemplarzu odpowiednio
opisując (rys. 2).

il 0

1"··
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-lH2
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1

Rys. 2

Pole całego wielokąta, jest wówczas równe sumie pól trój
kątów.
Przy podziale wielokąta na trójkąty, a także wyborze
jednego boku jako podstawy należy zwracać uwagę na to
aby:
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— zrzutowana wysokość z przeciwległego wierzchołka nie
wychodziła poza zasięg podstawy na odległość większą niż
1/4 jej długości (rys. 5),
— wysokość trójkątów nie była większa niż IVa oraz
mniejsza niż 1/5 długości podstawy.
Warunki te ustalone zostały na podstawie analizy od
nośnie do uzyskiwanych błędów w zależności od kształtu
trójkąta.

•

Na dokładność pomiaru pola trójkąta nomogramem wpły
wa:
1) błąd kartowania mierzonych figur,
2) błąd sporządzenia nomogramu,
3) błąd samego pomiaru wynikający z konstrukcji nomo
gramu,
4) inne błędy.

Wielkości błędów m2 w zależności od skali i szerokości h
nomogramu podaje tablica 2.
Tablica 2

Kąt
Lp. a

Wielkość błędu
ma
wzór

(mm)

Błąd m2 = mp okr. dla
nomogramu o szer.
hl w skali
1:5000
(ary)

Błąd ma = mp okr. dla
nomogramu o szer.
h2 w skali

1:2000
(ary)

1:5000
(ary)

1:2000
(ary)

1
2

0°
150

±∞. mɪ
±3,84 mɪ

OO

OO

OO

00

0,65

1,30

0,65

0,65

0,32

3
4
5
6
7

30°
450
60
75
90°

±2,00 m1
±1,41 mi
±1,14 mɪ
±1,03 m1
±1,00 m1

0,34
0,24
0,19
0,18
0,17

0,68
0,48
0,38
0,36
0,34

0,34
0,24
0,19
0,18
0,17

0,34
0,24
0,19
0,18
0,17

0,17
0,12
0,10
0,09
0,08

OO

Z przytoczonej tablicy wynika, że należy unikać takich
trójkątów, których podstawa usytuowuje się pod kątem
α < 30°, gdyż błąd m2 przy niespełnieniu tego warunku jest
większy niż dwukrotna wartość m1.
Dokładność odczytywania z nomogramu powierzchni trój
kątów powinna wynosić 0,2—0,7 ara w skali 1 : 5000
i 0,1—0,4 ara w skali 1 : 2000. Są to dokładności wystarcza
jące przy pomiarze powierzchni użytków i klas gruntów,
które zgodnie z instrukcją techniczną Ministerstwa Rol
nictwa z 1960 r. określa się z dokładnością 0,01 ha.
Wielkość trójkąta w zasadzie nie wpływa na dokładność
odpowiedniego ustawienia podstawy trójkąta na równole
głych liniach nomogramu i równoległe przesunięcie pro
stej do wierzchołka trójkąta. Wartości błędów m2 można
więc uważać za stałe dla dowolnych trójkątów. *Wynika
stąd, że błąd względny mv∕P określenia powierzchni jest
większy dla trójkątów małych, mniejszy natomiast dla trój
kątów większych. Zwiększając podane w tablicy błędy mv
o około, 25% z tytułu innych błędów przypadkowych, obli
czono średnie błędy względne dla powierzchni trójkątów
w granicach 10—150 arów przy różnym kącie a oraz szero
kości ħ1 i h2 nomogramu.
TTlp

Wartości tych błędów —wynoszą średnio około
dla trójkątów w skali 1: 5000

---- dla trójkątów w skali 1 : 2000.

Błędu kartowania i sporządzania nomogramu (zachowu
jąc dokładność 0,1 mm przy jego sporządzeniu) ze względu
na małą wartość można zaniechać dla map o skalach ma
łych.
Największy wpływ na dokładność mierzonej powierzchni
ma błąd samego pomiaru, który jest błędem przypadko
wym i zależy od:
a) dokładności ustawienia punktów AiB podstawy na
dwóch liniach równoległych nomogramu,
b) dokładności równoległego przesunięcia prostej AB do
wierzchołka C trójkąta i nastawienie jej na ten punkt,
c) kąta zawartego między podstawą trójkąta, a górną pocechowaną linią nomogramu.
Przyjmując wielkości błędów wymienionych w punkcie
a) i b) za 0,1 mm można obliczyć średni błąd sumy tych
błędów ze wzoru
mɪ = ± /2 (n⅛)a + (mt)a
(3)

Wielkość tego błędu wynosi ± 0,17 mm.
Wpływ kąta a zawartego między podstawą mierzonego
trójkąta a górną linią nomogramu (rys. 6) na wielkość błę
du średniego m1 określa wzór

W celu praktycznego przeanalizowania dokładności nomo
gramu wykonano pomiar powierzchni 100 trójkątów o po
lach 10—,150 arów przy różnym kącie a. Trójkąty skartowano w skalach 1 : 5000
i 1 : 2000
. ...............
^^^ze współrzędnych prostokątnych.
Aczkolwiek liczba wykonanych pomiarów jest niewielka,
by można wyciągać daleko idące wnioski,, niemniej. ________
jednak
może być podstawą do wstępnej analizy.
Z porównania pomierzonych nomogramem pól trójkątów
z wartościami analitycznymi obliczono błędy, które można
uważać za rzeczywiste. Następnie wyliczone zostały błędy
względne dla poszczególnych trójkątów.
Średni
Sredni błąd względny pomierzonych pól wynosi około
1
dla trójkątów w skali 1 : 5000
Ï20
1
dla trójkątów w skali 1 : 2000.
230

Uzyskane wartości błędów 1względnych nie odbiegają
zbytnio od rozważań teoretycznych.
Cytowana już instrukcja techniczna określa warunek, jaki
winna spełniać różnica między powierzchnią działki, a su
mą pomierzonych w niej elementów (użytki i klasy grun
tów). Różnica ta nie może przekroczyć
1
—— powierzchni danej działki w skali 1 : 5000
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i h

1
•---- - — powierzchni danej działki w skali 1:2000.

trójkątów (elementów) n może składać się działka ABCD
(rys. 7), aby zachowany był warunek określony instrukcją.
Wzór na średni błąd funkcji

Przyjmując, że powierzchnię każdego trójkąta mierzy się
z tym samym błędem względnym (średnim)

la

M=±ir√n

(5)

gdzie M — maksymalny błąd względny określony instrukcją.
Stąd

M)~

_ iMΓ
Obliczona w ten sposób ilość trójkątów n wynosi 5 dla ska
li 1 : 5000 i 1 : 2000.
Wykonując dwukrotny pomiar powierzchni trójkątów,
dokładność wzrasta do takich wartości, że ilość trójkąt
nych elementów działki może wzrosnąć do 7, a nawet 8.
ich
sm
est

Wnioski końcowe

Ój000
zarw,
olość
he
ro
ína
'ka
est
ójmp
Ili
ów
ro

W = -— lub W = —, można na podstawie wzoru (5)
120
230
na średni błąd funkcji obliczyć, z jakiej maksymalnej ilości

1. Przeprowadzona analiza wykazała, że sporządzony we
własnym zakresie nomogram z dokładnością naniesienia
poszczególnych jego elementów nie mniejszą niż 0,1 mm
może zastąpić graficzny pomiar powierzchni użytków i klas
gruntów na mapach urządzeniowo-rolnych.
2. Dużo szybszy pomiar pola przy pomocy nomogramu
w porównaniu z procesem pomiaru i obliczeń sposobem
graficznym stwarza dodatkową, korzystną dla nomogramu
konkurencję pod względem ekonomicznym.
3. Nomogram można stosować również do pomiarów kon
trolnych działek, zamiast drugiego pomiaru sposobem gra
ficznym.

UKD 528.061:681.3

MICHAŁ GAŁDA, ZBIGNIEW ZORSKI

iło

Elektroniczne arytmometry tranzystorowe i ich przydatność w obliczeniach geodezyjnych
1. Wstęp
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Wśród całokształtu prac geodezyjnych bardzo poważny
procent stanowią prace obliczeniowe. Aktualny stan urzą
dzeń liczących, będących w posiadaniu polskiej geodezji
i szkolnictwa geodezyjnego, nie jest zadowalający, a nawet
bardzo od niego odbiega.
W ostatnim dziesięcioleciu obserwujemy bardzo dynamicz
ny rozwój elektronicznej techniki obliczeniowej. Polska geo
dezja ma do dyspozycji kilka małych maszyn cyfrowych,
takich jak: UMC-1, UMC-10, GEO-2, ODRA 1003, i to w
zasadzie rozwiązało problem prac obliczeniowych minionego
okresu. Rozwój maszyn cyfrowych nie pociągnął jednak za
sobą prac badawczych i konstrukcyjnych w zakresie pro
dukcji wszelkiego rodzaju arytmometrów. Arytmometry sta
nowią dziś i będą stanowiły w przyszłości niezbędne po
moce rachunkowe prac obliczeniowych w geodezji.
Analizując aktualny stan posiadania arytmometrów i ich
przydatność do obliczeń technicznych w przedsiębiorstwach
geodezyjnych i zakładach kształcenia kadr geodezyjnych,
musimy dojść do bardzo niepokojących wniosków. Wygodne
podręczne arytmometry „TRIUMPHATOR” zostają zastą
pione niewygodną konstrukcją arytmometru „MĘSKO” i to
w niewystarczających ilościach. W dziedzinie arytmomet
rów elektrycznych stan ten jest nieco bardziej korzystny,
ale niestety są to urządzenia drogie i niepewne.
W chwili obecnej pewną nadzieję rozwiązania zagadnie
nia sprzętu liczącego stanowią konstrukcje arytmometrów
elektronicznych. Rozwój tych urządzeń datuje się od roku
1962, a w krajach socjalistycznych od 1964 r. Obecnie, za
gadnieniami konstrukcji i budowy elektronicznych arytmo
metrów tranzystorowych zajmują się prawie wszystkie kraje
o średnim poziomie rozwoju techniki. Nowe konstrukcje

charakteryzują się dużą niezawodnością i szybkością dzia
łań, małymi wymiarami i prostą obsługą.
Ponieważ w chwili obecnej odczuwa się duży brak aryt
mometrów na polskim rynku, stajemy więc przed zagad
nieniem wyboru drogi poprawy istniejącego stanu. Wydaje
się celowe przeanalizowanie i wybranie optymalnej drogi
zaspokojenia potrzeb. Nie ulega chyba wątpliwości, że w
chwili obecnej produkcja arytmometrów klasycznych w kra
jach nie mających w tej dziedzinie doświadczenia i dłu
goletnich tradycji stoi pod wielkim znakiem zapytania. Nie
ulega też wątpliwości, że przyszłość w tej dziedzinie należy
do arytmometrów elektronowych i im powinno się poświęcić
nieco więcej uwagi u nas w Polsce.
Wprawdzie już w 1966 r. Wrocławskie Zakłady Elektro
niczne „ELWRO” wystawiły na Międzynarodowych Targach
Poznańskich prototyp kalkulatora elektronicznego, ale nie
stety do tej pory nie została uruchomiona produkcja seryj
na, pomimo wielokrotnych zapowiedzi.
Dla zaznajomienia czytelnika z obsługą i możliwościami
technicznymi zastosowania arytmometrów elektronicznych,
budowanych w krajach naszego obozu, omówimy poniżej
dwie konstrukcje najbardziej rozpowszechnione w Polsce,
i jak wynika z informacji Centrali Handlu Zagranicznego
METRONEX — możliwych do zakupienia, a mianowicie:
— ELKA — produkcji bułgarskiej,
— Soemtron — produkcji nrd.

2. Krótka charakterystyka arytmometrów ELKA, SOEMTRON i TMK
a. Bułgarski kalkulator elektroniczny ELKA. Do chwili
obecnej Bułgaria wyprodukowała kilka modeli nieznacznie
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różniących się między sobą. Kalkulatory te wykonane są
prawie całkowicie w technice półprzewodnikowej. Posiadają
cztery rejestry, a mianowicie:
— rejestr wejściowo-wyjściowy (ekran), w którym cyfry
dziesiętne danej lub wynikowej liczby, jej znak (minus)
i przecinek, są wyświetlane za pomocą lamp elektronowych
(w razie przepełnienia zapala się lampka nadmiaru),
— 3 rejestry dodatkowe (Al, A2, A3), gdzie:
Al — rejestr dzielnej lub wynikowy (dla sumowania k
liczb),
A2 — rejestr mnożnej lub licznika (przy wielokrotnym
sumowaniu rejestruje się liczba k),
A3 — rejestr do zapamiętania wyników pośrednich sumomnożenia lub Sumodzielenia.
Wszystkie wymienione rejestry wykonane są na rdzeniach
ferrytowych. Maksymalna długość liczb wynosi 16 cyfr. Aryt
mometr ELKA wykonuje 6 działań arytmetycznych, a mia
nowicie: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, po
tęgowanie i pierwiastkowanie. Liczby wprowadza się do
maszyny za pomocą klawiatury cyfrowej (O, 1, 2 . . . 9),
a operacje wykonuje się za pomocą_ klawiszy operacyjnych
i sterujących (+, —, :, =, αn, ¡/a itp.). Przy operacjach
dodawania i odejmowania wynik znajduje się w wybra
nym rejestrze (Al, A2, A3), natomiast przy mnożeniu, dzie
leniu, potęgowaniu i pierwiastkowaniu wynik jest bezpo
średnio, po wykonaniu danej operacji, wyświetlany na
ekranie. Dane techniczne arytmometru ELKA 21: wymiary
43 ×'51 × 20 cm, waga 19,3 kg, zasilanie 220 V ± 10fl∕o, pobór
mocy 50 VA. Cena około 70 000 złotych.

dziesiętnym. Można również za pomocą tego arytmometru
wykonać obliczenie: pierwiastka kwadratowego, potęgowa
nia i procentów oraz wykonać obliczenia działań złożonych.
Dane techniczne arytmometru TMK 204: wymiary 41 X
X 46 X' 19 cm, waga 15 kg, zasilanie 220 V, pobór mocy
50 VA.

b. Elektroniczny arytmometr SOEMTRON produkcji NRD.

Posługując się zapisem symbolicznym form rachunkowych
S. Hausbrandta, współrzędne wyznaczanego punktu Q są
równe:

Arytmometry firmy SOEMTRON zbudowane są całkowicie
w technice tranzystorowej i posiadają pamięć ferrytową.
Urządzenie wejścia stanowi klawiatura cyfrowa i operacyjno-sterująca. Urządzeniem wyjścia są lampki wskaźnikowe
do wyświetlania cyfr i przecinka dziesiętnego. Arytmometr
ten posiada trzy rejestry operacyjne i trzy rejestry pamię
ciowe do przechowywania liczb (wyników pośrednich) w
trakcie liczenia, bez potrzeby ich zapisywania. Zakres licze
nia 15-cyfrowy, możliwość wykonywania działań: doda
wanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie
i pierwiastkowanie programowane (Iteracyjne) oraz inne
działania złożone, jak sumomnożenie, Sumodzielenie itp. Do
datkowe rejestry-pamięci pozwalają na przechowywanie
wyników obliczeń pośrednich bez potrzeby ich zapisywania,
co znacznie skraca czas obliczeń i pozwala na uniknięcie
wielu błędów. Maszyna ta wydaje się być szczególnie przy
datna do obliczeń technicznych.

3. Przydatność arytmometrów elektronicznych w oblicze
niach geodezyjnych

Celem stwierdzenia przydatności omówionych modeli
arytmometrów elektronicznych w obliczeniach geodezyjnych,
prześledźmy tok postępowania rachunkowego w konkret
nych przykładach często spotykanych zadań geodezyjnych.
Przeanalizujemy tu zagadnienie wcięć i obliczenia współ
rzędnych punktów zdjętych na domiary prostokątne.
a. Wcięcie w przód

xA

xB

ctga (1.2)
Realizacja powyższego wzoru na arytmometrach elektro
nicznych może przebiegać następująco.
Na arytmometrze ELKA 21. Obliczenia rozpoczynano od
zsumowania cotangensów i zapisania ich sumy na arkuszu
obliczeniowym.. Następnie obliczamy iloczyn wyznacznikowy
(F1) i dzielimy go przez sumę cotangensów — wynik jest
współrzędną xQ, aby otrzymać Uqi należy obliczyć iloczyn
kolumnowy (F¡) i podzielić go przez sumę cotangensów.
Przykład:
12097,90 25,02
6545,68 I
534,21
Q(*-y) =
,1103548
!(1,2)
1
-1
0,3505499 1

-1

ctgjS 1

ctgα-∣-ctg)3 = 1,4609047
Wyniki: xQ = 3947,74 yQ = 7529,41
Optymalny sposób rozwiązania zadania wcięcia w przód
na arytmometrze elektronicznym ELKA 21 przedstawia się
następująco:
cjΞ O,3505499 R| 1.1103548 RlRI (,4609047 wynik zapisuje s∣ς
ɪɪ __
__
__
__
rw arkuszu
ɪ [ęj 534.2( Rj 0.3505499 Rl >82 2573 Rl (209290 Rl25.02

3 1,1103548 Rl 22780 Q 6545,68 QH 5762 2684 [7] 14609047
Rl 3942 2376

- wartość Wrspolnpdnej Xa .

E 534,2100 R] 12097,90 RJ 0,3505499 RJ 4240,9176 RJ 2502

R] 654568 RJ 1,1103548 R] 7268,0272 RIRl 10999, 7546 R]

Arytmometr SOEMTRON 220

14609047 Rl 7529^4^30

- wartość współrzędnej

Dane techniczne arytmometru SOEMTRON 220: wymiary
38×'46×19 cm, ciężar 15 kg, zasilanie 220 V, pobór mocy
50 VA. Cena około 40 000 złotych, a więc niewiele więcej
od ceny arytmometru elektrycznego.
c. Tranzystorowa maszyna kalkulacyjna TMK 204, produkcji Wrocławskich Zakładów Elektronicznych ELWRO.

Prototyp polskiego arytmometru elektronicznego, który po
raz pierwszy został wystawiony na Międzynarodowych Tar
gach Poznańskich w 1966 r., wprawdzie do chwili obecnej
nie wszedł do produkcji seryjnej, ale w nowej wersji kon
strukcyjnej — jak wynika z informacji w ELWRO — ma
ukazać się na rynku w pierwszym półroczu 1970 roku.
Możliwości techniczne tego arytmometru w zasadzie nie
wiele odbiegają od arytmometrów produkowanych przez
firmy zagraniczne. Jest to arytmometr Czterodzialowy w
zakresie 15-cyfrowych liczb, z ustawianym przecinkiem
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Arytmometr ELKA

ya.

I
1

Rozwiązanie wcięcia w przód wymaga dla maszyny ELKA
30-krotnego użycia klawiszy operacyjnych i 16-krotnych na
stawień wartości liczbowych, charakteryzujących dane zada
nia, oraz jednego zapisu wyniku przejściowego.
Sposób realizacji zadania wcięcia w przód wymaga takiej
samej ilości operacji co i na arytmometrze mechanicznym.
Zaletą maszyny ELKA jest automatyczny sposób zaokrąg
lania wyników przejściowych, łatwy sposób wprowadzania
liczb ułamkowych oraz duża szybkość liczenia.
Uwaga. Liczby podkreślone są wynikami pośrednimi
lub ostatecznymi wyświetlanymi na ekranie.

1
J

Na arytmometrze SOEMTRON 220. Rozwiązanie wcięcia
w przód jest bardzo proste ze względu na posiadane trzy
rejestry pamięciowe. Możemy mianowicie obliczyć sumę
cotangensów i zapamiętać ją, na przykład w rejestrze I.
Następnie obliczamy funkcję pierwszą (Fi) i dzielimy ją
przez zawartość rejestru-pamięci I. W rejestrze wynikowym
(ekran) zostanie wyświetlony wynik, a więc Xq. Celem obli
czenia Dq należy obliczyć funkcję drugą (F2) i wynik po
dzielić przez zapamiętaną uprzednio sumę cotangensów,
a więc rejestr-pamięć I. Wynik ⅛q, podobnie jak poprzed
nio, zostanie wyświetlony na ekranie.
Jj 0 00 1.1103548 S 0.3505499 0

534,21 00,3505499 0 187267262079

nów kolumnowych ∫2, F2. Następnie, dzieląc wartość funkcji
Fi przez F2 otrzymuje się wartość funkcji F0. Żeby wyzna
czyć Δxoq oblicza się wyznacznik fɪ — f2F0 i dzieli się go
przez F20 + 1. Obliczenie przyrostu ΔyoQ wymaga już tylko
jednego przemnożenia funkcji F0 przez ΔxoqPrzykład:
•2222,22 -1481,48
1 1,0483712

617,28
0,3871504

2962,96
-1

Na pulpicie maszyny wykonujemy następujące czynności:
Ξjf∣0 617.280 0 2222,22 0 03871504 0 860 333 □ 0

“ 243,053

wartość funkcji f, zapisujemy na arkuszu

0M8/.4S

02962.96 0 1.0483712 0 3106282 00-/867855

funkcji F,

∙w⅛sc

zapisujemy na arkuszu 0 61728 00.387/504 0

238,980 0 2222.22 00 2461,200

wartość funkcji fi zapisujemy

na arkuszu 0 1481,48 0 1.0483712 0 1553,141 02962,96 0
Hj ^ 2054,901

wartość

funkcji

F1

(wynik - suma cotangensów
zrufduje sje w regestrze
pam∣ςc∣ iJ

012097 90 S 2502 0 1,1103548 0 27 70107710 0 6545,68
0 0 5767 268339175 O 0 1.460904700 0 3947,737548640

funkcji F0 zapisujemy na arkuszu 10 0,9089757 0 08262368
0 1 0 2461,200 00.9089757

2237,1709928 00 243.053

00 -2480,2239928 000 18262368 0 - /358. 1064585

~ wartość

Xq.

534,21 0 12097,90 0 03505499 0 4240,917635210 025.02
0 6545,68 0 1003548 0 7268 027207264

Uwaga. Liczby podkreślone są wynikami pośrednimi
lub ostatecznymi.
Rozwiązanie wcięcia w przód wymaga dla maszyny
SOEMTRON 220 30-krotnego użycia klawiszy operacyjnych
i 14 nastawień wartości liczbowych, bez jakichkolwiek za
pisów na arkuszu obliczeniowym wyników pośrednich. Skra
ca to znacznie czas obliczeń i pozwala na uniknięcie błę
dów popełnianych przy zapisywaniu wyników pośrednich
i ich ponownego wprowadzania do maszyny.
Wadą maszyny SOEMTRON 220 jest ustawiany przecinek,
który zmusza rachmistrza do prowadzenia obliczeń w róż
nych skalach.

b. Wcięcie wstecz
x=¡2io,?c·

(nadmiar: brakujące cyfry bardziej znaczące, znajdują się
w rejestrze Al. Ostatecznie wartość Voq — 1234,49).
Rozwiązanie wcięcia wstecz wymaga dla maszyny ELKA
50-krotnego użycia klawiszy operacyjnych i 18 nastawień
wartości liczbowych danego zadania oraz 4-krotnego zapi
su wyników pośrednich.
Zadanie to lepiej pokazuje możliwości arytmometrów
elektronicznych i ich przewagi nad arytmometrami mecha
nicznymi.
Rozwiązanie wcięcia wstecz na arytmometrze SOEMTRON
przebiega prawie identycznie jak na maszynie ELKA1 z tą
tylko różnicą, że rachmistrz zapisuje na arkuszu tylko jeden
wynik przejściowy, a mianowicie wartość funkcji F1. Po
zostałe wartości liczbowe etapów przejściowych są zapamię
tywane w trzech rejestrach: I, II i III, co bardzo ułatwia
i przyśpiesza obliczenia.
D 0 000

0u u =Mo0,!o
λ

i

/

0 0 0,9089757 01 ^485769^

-war

to* y,

1

<3 X00

wartość przyrostu Δy0q*

0 0

10999,754842474 0 0 1,46090470 0 7529,413001734

wartość przyrostu

λ^-,827∙<β

617.28 0 2222,22 0 0387/5040 360,33 "6'8SS

00 ~ 243,053351888

y-3622,32

wartość funkcji f,

0 1481.48 0 2962 96

0 1,0483712 0 5,Vg 281930752 00 -1267, 655292640 wartość

IoC, = 68α5C'lO''
∖S42--135''-2∣'∣O"

X=-271,28

------------------- u --4363,06
Q-------------------------------- v

Jx01
ctgα1

Δ yοι •¿*os
1

-ctgaj

s∣e na arkuszu

61728 0 0.3871504 0

238,98C/989/2 0 2222.22 0 0 2461200198912 wartość fonκgι f1
0 1481,48 0 1,0483712 0 1553,140965376 02962,<g 0

Współrzędne wyznaczanego punktu Q, używając zapisu
symbolicznego, są równe:

F=∣∕,φ∣ =

funkcji F, zapisuje

186785529264 00 - 2054 900766464 0 0,908975909 0

wartość

funkcji F0

0 2451,200190912 00 0904975909 0

∆yt,

-2237171688037 00 0902975909 0 0906975909 0 0826237203

—1

0 W 00 -2480,225049925 00 1926237203 0-/358./C6ZLE4/

wartość Zxoq 0 I ⅛j 0908975909 0 0 ∕2Uj⅛f ».·<·

ΔyoQ — ʃo Δxqq

Postępowanie rachunkowe według podanych wzorów w za
pisie symboli pomocniczych przy wcięciu wstecz, może prze
biegać następująco.
Na maszynie ELKA 21 — obliczenia rozpoczyna się od
wyznaczenia iloczynów wyznacznikowych ∕1, F1 oraz iloczy-

wartość

49oα

Rozwiązanie wcięcia wstecz na arytmometrze SOEMTRON
wymaga 49-krotnego użycia klawiszy operacyjnych i 14-krotnego nastawienia wartości liczbowych danego zadania.
A więc i tu notujemy użytkową przewagę arytmometru
SOEMTRON nad arytmometrem ELKA.
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4. Wnioski
Afl

/7
/ g'<r
X

Analizując pod względem czasochłonności i trudności ob
liczeń przedstawione trzy zadania, rozwiązywane na dwóch
różnych arytmometrach elektronicznych, autorzy doszli do
następujących wniosków:

X= 700.00
u ■ 12300.00

/
>∙?
¾xx

/
/

xX z
zy%

z,

’<%>

1

/

xQ = xA + --------

/

X = 534.21
g- 12097,90

Iab

/

yQ = ya

gdzie:

1
+ -,—
1AB

ΔχAB

TiyAB

-d
dχAB

b
TiyAB

-d

b

IAB = V^xAB ÷ dy⅛B

Realizacja powyższych wzorów na arytmometrach elektro
nicznych może przebiegać następująco.

Zaczynamy od obliczeń iloczynów: Wyznaczeniowego fɪ
i kolumnowego f2. Dzieląc wartość f1 przez długość boku
AB, a następnie dodając xA, otrzymuje się współrzędną Xq.
Aby otrzymać współrzędną Uq należy podzielić f2 Iab i do
dać yAPrzykład
1
165,79
202,10
xn = 534,21 H---------261,40 -7,50
110,80 ɪ

1
yn = 12097,90 -|---------261,40
ɪ[ 00 >6579 0 '1080
3 1515.750

00

0 0 6t0_282_

165,79
-7,50

202,10
110,80 2

16579 0 750 00 -1243 425 0 20210 0 11080 0

22392,680 0 0 2H49,255 0 261.40 0gg.⅞¾ 0 12097,90,

julian

2. Ilość informacji (danych liczbowych) wprowadzonych
do maszyny, zależy nie tylko od skomplikowania problemu,
ale także od ilości rejestrów pamięciowych, posiadanych
przez dane urządzenie liczące.
3. Arytmometry elektroniczne posiadają wiele różnych
zalet, które kwalifikują ich do tego, aby stały się podsta
wowym narzędziem pracy geodety obliczeniowca. Zapowia
dany od wielu lat arytmometr polskiej konstrukcji posia
da również wszystkie te zalety, które charakteryzują oma
wiane wyżej konstrukcje.

Ten pobieżny przegląd przydatności elektronicznych aryt
mometrów tranzystorowych pozwala stwierdzić ich dużą
przydatność do obliczeń technicznych. Uruchamianie u nas
w kraju produkcji arytmometrów tradycyjnych, o napędzie
ręcznym czy elektrycznym, staje pod wielkim znakiem za
pytania. Wydaje się natomiast celowe przystąpienie do jak
najszybszej produkcji arytmometrów elektronicznych. W ob
liczeniach geodezyjnych szczególnie wygodne i ekonomiczne
są. te arytmometry, które posiadają dodatkowe rejestry pa
mięciowe do przechowywania pośrednich wyników obliczeń,
bez konieczności ich zapisywania.

Q 18369,532 0 750 0 20210

19885.282 0 261 40 0 76072 0 534 21

- współrzędna

0 0 12178_J108_

1. Ilość czynności operatorskich, bez względu na rodzaj
konstrukcji arytmometru jest prawie stała dla danego typu
zadania.

- współrzędna yq

Niebylski
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Szczecin

Pomiary odkształceń statków metodą niwelacji optycznej
1. Uwagi wstępne

Porównanie wymiarów kadłuba, uzyskanych w trakcie
montażu sekcji (części statku) z wynikami pomiarów wy
konanych po zakończeniu prac montażowych, spawalniczych
i prostowania, wykazały istnienie dużych rozbieżności. Rów
nież w czasie eksploatacji kadłub oraz pokłady statku ule
gają przemieszczeniom względnym i odkształceniom. Na
biera to szczególnego znaczenia ze względu na wzrost wy
miarów głównych statku oraz wyposażenie w różne urzą
dzenia, których prawidłowe funkcjonowanie może zostać
zakłócone na skutek wystąpienia tych deformacji.
W związku z istnieniem zjawiska odkształcania się statku
w czasie budowy i eksploatacji powstało zagadnienie wy
korzystania metod geodezyjnych do pomiaru odkształceń
statków. Celem tych pomiarów ma być:
1) ustalenie rodzaju i wielkości odkształceń,
2) zbadanie przyczyn powstawania tych odkształceń,
3) sprawdzenie skuteczności środków i zabiegów zabez
pieczających.
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Dla osiągnięcia tych celów należy prowadzić systematycz
ną kontrolę statków opartą na właściwych metodach po
miarowych. Korzystanie z metod geodezyjnych stosowa
nych przy pomiarach odkształceń na lądzie napotyka tu
jednak na trudności. Jedną z głównych przyczyn tych trud
ności jest fakt, że statek znajdujący się nawet na spokojnej
wodzie stanowi ruchomą bazę. Instrument ustawiony na
pokładzie będzie się pochylał wraz z pokładem. A zatem
nie ma możliwości zastosowania niwelacji geometrycznej
dla określenia ogólnych deformacji kadłuba. W związku
z tym proponuje się, aby do pomiarów deformacji kadłu
bów statków stosować nową metodę, nazwaną (przez auto
ra niniejszego artykułu) niwelacją optyczną.

2. Zasada metody niwelacji optycznej
W miejscach najbardziej trwałych (miejsca wzmocnień
konstrukcyjnych) obieramy na pokładzie statku trzy punk
ty, zʌvane dalej punktami odniesienia, które wyznaczają
nam płaszczyznę odniesienia. W stosunku do tej płaszczyzny

określamy następnie położenie reperów kontrolnych, repre
zentujących przedmiot badań.
Po utrwaleniu na pokładzie staku reperów odniesienia
i reperów kontrolnych określamy współrzędne X, Y tych
punktów w układzie lokalnym, przyjętym na pokładzie.
Do niwelacji optycznej używamy niwelatorów precyzyj
nych (z płytką płaskorównoległą), które muszą być dokład
nie Zrektyfikowane, przede wszystkim zaś musi być zacho
wany warunek prostopadłości osi obrotu niwelatora do osi
celowej. Tak Zrektyfikowany niwelator ustawiamy na nie
ruchomym i sztywnym statywie. Oś celową niwelatora
ustawiamy w przybliżeniu równolegle do płaszczyzny od
niesienia, posługując się śrubami ustawczymi. Łaty w cza
sie pomiaru ustawiamy w linii pionu przy użyciu Iibeli
pudełkowej. W celu jednoznacznego ustawiania łat na reperach, powinny one być zakończone kulką łożyskową.
Odczyty na łatach wykonywane są w sposób następujący:
1. Za pomocą pokrętki mikrometru ustawiamy obraz kre
ski podziału zasadniczego łaty w środku klina krzyża nitek.
2. Odczytujemy pierwsze trzy cyfry z łaty.
3. Odczytujemy mikrometr.
4. Dokonujemy odczytu na podziale kontrolnym (jak w
punkcie 1—3).

mi A, B, C, D. Wykorzystując powyższe zależności oraz
ABD
podstawiając za: —
parametry K0,K'2,K'2 oraz
c√ c> c√
K0,K",K% napiszemy następujące równania:
— dla płaszczyzny πu, Zu = 0
— dla płaszczyzny π∣,, Zi,= K'o +K'2X+K2Y
— dla płaszczyzny πc, Zc = K0+K↑X+K2Y

W celu zwiększenia dokładności pomiarów obserwacje
wykonujemy w 3—4 seriach. W każdej serii zaczynamy
obserwacje, na przykład od reperu 1 (rys. 1), a kończymy
na reperze 18. Mając n-serii jednakowo dokładnych odczy
tów z łaty tworzymy z nich średnią arytmetyczną, którą —
jako wynik ostateczny — wprowadzamy do dalszych obli
czeń. Dla oceny dokładności tego wyniku obliczamy błąd
średni średniej arytmetycznej według wzoru:

mi Zc — K0 + K1Xc + K2 Yc

Odległość punktów przebicia płaszczyzny celowej i płasz
czyzny bazowej przez linię pionu w punkcie M (X, Y) moż
na określić na podstawie wzoru:
AZ = Zc-Zb = (Klr0-K0) + (Klr2-K'2) X+ (K2-Kr2) Y
czyli inaczej:

zl AZ = K0 +K2X+K2Y

Parametry K0> K2, K3 można obliczyć z układu równań:
dZx = Ko÷ K1Xx+'K1 Yx
A Zp — K0 + K1Xb + K2Yb

Parametry te wyliczymy rozwiązując powyższy układ trzech
równań z trzema niewiadomymi metodą wyznacznikową,
a mianowicie:

gdzie m0 oznacza średni błąd jednostkowy.

3. Podstawowe zależności matematyczne
Przyjmujemy, że znane są współrzędne punktów A, B,
C, P (rys. 2), to znaczy wielkości XA, Ya, Xb, Yb, Xe, Yc,
Xp, Yp, oraz wielkości AZa, ∆Zb, mlZc, Zp, będące średni
mi arytmetycznymi z n odczytów na łatach ustawionych
prostopadle do płaszczyzny ∙⅜. Aby obliczyć odległość Zzp
punktu P od płaszczyzny bazowej πt,, należy przede wszyst
kim określić równania płaszczyzny πu, πt>, πe.
Wiadomo, że równanie ogólne płaszczyzny ma postać
ΛX+BY+CZ+D = 0
(2
Ponieważ z założenia jeden przynajmniej ze współczynni
ków A, B, C nie równa się zeru, więc z równania płasz
czyzny (2) można jedną współrzędną wyrazić jako funkcję
dwóch pozostałych; jeśli C ≠ O, to mamy:
_ Ax _ By _ D
C
CC
Położenie płaszczyzny w przestrzeni określone jest więc
przez wartości trzech stosunków między współczynnika

gdzie:
1

Xa Ya

D0 = 1

Xb Yb

1

Xc Yc

Odległość JZp obliczyć można ze wzoru:

A Zp = Kb +K2Xp+K2Yp
który — po odpowiednich podstawieniach — przyjmie na
stępującą postać:
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1 γΛ
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Do

Wprowadzając do
czenia:

- Yp

½JL

1
■ a '-

jɪ

Do

I Xa

Do

następujące

ozna-

Na podstawie prawa przenoszenia się błędów średnich
błąd wyznaczenia odległości Zp punktu P od płaszczyzny
bazowej według wzoru (5) możemy wyznaczyć z następu
jącej zależności:

mzp = τττzp+ Pa tttAza ÷ PbttiJzb+ Pcnιizc
(ð)
gdzie:
τττzp, tttazλ, tttazb, t∏azc są średnimi błędami wielkości

H

×B
■ a'-l1 *c

Do

zp, δza, δzb, δzc.

- 1 Xa

Przyjmując:

b.

Do

1

Ya

Xb Yb ∖

4. Wyniki badań doświadczalnych nad dokładnością metody

1 Xa
1 Xe
D0

Do

<J]

Xa Ya

Xc Yc
Do

γB

1 Xt
1 Xc
D0

+ Yp

wzoru

l⅞ γB I

zależą nie tylko od współrzędnych X, Y punktów A, B, C,
lecz także od współrzędnych punktu P. Fakt ten można
wykorzystać w przypadku, gdy wartości:
Xa, Ya, Xb, Yb, Xc, Yc Xp, Yp
praktycznie nie ulegają zmianie, a jedynie — zmieniają
się rzędne wysokości ∆Za, ΔZb, ΔZc i ZP.

1 xJ>
, ×c

C-

`

Ya
yba

tttAZa

H Xa I
• C-11 *»I

D0

oraz oznaczając:

P(P)= a<τ-a'Xp+a"Yp
(3)

P(P)= c°-c'Xp + c' Yp

otrzymamy wzór na wielkość ∆Zp w następującej formie:
zl Zp = Z1 P(J)+ΔZbP⅛) + ΔZcPφ

τττΔZc

= m

τττZp = ± √m⅛p + m≈(P⅛ + P⅛ + Py

D0

P(P) = - 60 + 6' Xp - b" Yp

— tttΔZb =

otrzymamy na podstawie (6):

(4)

Szukaną odległość Z'P punktu P od płaszczyzny bazowej π&
można obliczyć ze wzoru:

Zp =Zp-AZp = Zp-(Δ ZaP(^+Δ ZsP(jβ) +Δ ZcP<& (S)

(7)

W celu opracowania właściwych metod pomiaru odkształ
ceń statków metodą niwelacji optycznej oraz zbadania do
kładności wyznaczenia przemieszczeń tymi metodami, autor
niniejszego artykułu przeprowadził szereg pomiarów ekspe
rymentalnych na specjalnie w tym celu założonym poligo
nie doświadczalnym. Na poligonie tym (rys. 1) Zastabilizowano 18 reperów tworzących zamknięty ciąg niwelacyjny
(obwodnicę), przy czym repery 7, 8, 11 i 12 zostały założone
na tym samym poziomie niwelacyjnym.
Wspomniany ciąg niwelacyjny dowiązano do reperu głę
binowego, który służył w badaniach za stały punkt odnie
sienia. W sieci tej wykonano najpierw pomiar różnic wy
sokości przy użyciu niwelatora precyzyjnego Ni 004 firmy
Zeiss. Przy pomiarze używano jednej łaty inwarowej tejże
firmy. Pomiar wykonano trzykrotnie w kierunku głównym
i trzykrotnie — w kierunku powrotnym. Wyniki pomiarów
niwelacyjnych uśredniono, a wartości średnich w obwod
nicy wyrównano, rozdzielając odchyłkę zamknięcia obwo
du na poszczególne odcinki niwelacyjne. Następnie obli
czono rzędne wysokości Hp poszczególnych reperów sieci
w nawiązaniu do reperu głębinowego (poziom odniesie
nia πu).
Sredni błąd jednostkowy przed wyrównaniem (czyli średni
błąd różnicy wysokości na jedno stanowisko niwelatora),
obliczony na podstawie rozbieżności między wynikami sześ
ciu pojedynczych pomiarów wyniósł ±0,10 mm.
Następnie wykonano pomiar obwodnicy metodą niwelacji
optycznej. Pomiar ten wykonano w trzech seriach, przy
użyciu niwelatora Ni 004 i łaty inwarowej. Średnie artymetyczne z tego pomiaru wykorzystano do obliczenia wiel
kości Z'p według (5). W tym celu obliczono najpierw war
tości liczbowe współczynników Pa, Pb, Pc dla poszczegól
nych punktów obwodnicy (tablica 1).
Tablica 1
pa

Nr reperu

Pb

Pc

w metrach

Łatwo zauważyć, że współczynniki
α0, a', a', b0, b', br, c0, c', c’

zależą tylko od współrzędnych X, Y, punktów A, B, C,
płaszczyzny bazowej, natomiast współczynniki Pa, Pb, Pc,
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2,45827
1,45827
2,00000
1,00000
1,50000
0,50000
1,00000
0,00000
0,50000
—0,50000
0,00000
-1,00000
-0,50000
-1,50000
-1,00000
-2,00000
-1,50000
-2,50000

0,00000
1,00000
0,00000
1,00000
0,00000
1,00000
0,00000
1,00000
0,00000
1,00000
0,00000
1,00000
0,00000
1,00000
0,00000
1,00000
0,00000
1,00000

-1,45827
-1,45827
-1,00000
-1,00000
-0,50000
-0,50000
0,00000
0,00000
0,50000
0,50000
1,00000
1,00000
1,50000
1,50000
2,00000
2,00000
2,50000
2,50000

Tablica 2
Nr
re
peru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tablica 3

PλΛZa

pbλzb

PCdZc

∆Zp

Zp

z’p

w metrach
3,90853
2,31858
3,17990
1.58995
2,38493
0,79498
1,58995
0,00000
0,79498
-0,79498
0,00000
-1,58995
-0,79498
-2,38493
-1,58995
-3,17990
-2,38493
-3,97488

0,00000
1,62160
0,00000
1,62160
0,00000
1,62160
0,00000
1,62160
0,00000
1,62160
0,00000
1,62160
0,00000
1,62160
0,00000
1,62160
0,00000
1,62160

-2,24315
-2,24315
-1,53823
-1,53823
-0,76912
-0,76912
0,00000
0,00000
0,76912
0,76912
1,53823
1,53823
2,30735
2,30735
3,07646
3,07646
3,84558
3,84558

0,38964
0,75610
1,01485
0,97377
1,13168
1,05596
1,58995
1,62160
1,21985
1,70820
1,53823
1,57020
1,18007
1,54815
0,82071
0,95336
0,71414
0,82448

1,66538
1,69703
1,64167
1,67332
1,61581
1,64746
1,58995
1,62160
1,56410
1,59574
1,53823
1,56988
1,51237
1,54402
1,48651
1,51816
1,46065
1,49230

⅛1,27574
+ 0,94093
+ 0,62682
+ 0,69955
+ 0,48413
+ 0,59150
+ 0,00000
0,00000
0,34425
0,11246
0,00000
-0,00032
+ 0,33230
-0,00413
+ 0,66580
+0,56480
+ 0,74651
+ 0,66782

W tablicy 2 zestawiono iloczyny PaΔZa, PbΔZb, Pc ΔZc,
wartości ΔZp, Zp oraz szukaną wielkość Zp.

Ponieważ w naszym przypadku jest

Za = Z"b = Zc = 4,6696
więc rzędną wysokości Zp dowolnego punktu P względem
poziomu odniesienia (płaszczyzna πu) obliczymy według
wzoru:
Zp = Z' + Zp
(8)
Ze względu na znikome wartości błędów średnich wyzna
czenia rzędnych wysokości Hp z niwelacji geometrycznej
(średnio τηΗ = 0,10 mm), potraktujemy te wielkości jako
bezbłędne; w konsekwencji będziemy uważali różnicę

δp = Hp-Zp

(9)

za błąd prawdziwy wyznaczenia rzędnej wysokości punktu
P metodą niwelacji optycznej. Obliczenia wykonano w ta
blicy 3.
Błąd średni wyznaczenia rzędnej wysokości punktu P
obliczono na podstawie błędów prawdziwych według wzoru:
Mz'p = ± j/

= ∣/ ɪ = ± 0,8 mm

(10)

gdzie r oznacza liczbę wszystkich punktów, zmniejszoną
o trzy punkty bazowe.
Dokładność wewnętrzną metody niwelacji optycznej mo
żemy ustalić na podstawie wyników pomiaru sieci niwela
cyjnej w kilku seriach. Wykorzystujemy w tym celu
wzór (7), w którym za m podstawiamy wartość obliczoną
według wzoru (1) na podstawie odczytów łat na punktach

Nr
repem

Hp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

4,9462
4,6115
4,2962
4,3692
4,1533
4,2610
3,6696
3,6696
4,0134
3,5575
3,6696
3,6696
4,0022
3,6666
4,3365
4,2355
4,4174
4,3387

Zp

ðp

w nim

w metrach
4,9453
4,6105
4,2964
4,3692
4,1537
4,2611
3,6696
3,6696
4,0139
3,5571
3,6696
3,6693
4,0019
3,6655
4,3354
4,2344
4,4161
4,3374

+0,9
+1,0
-0,2
0,0
—0,4
-0,1
0,0
0,0
-0,5
+0,4
0,0
+ 0,3
+0,3
+1,1
+1,1
+ 1,1
+ 1,3
+ 1,3

bazowych A, B, C, zaś za mzp analogiczne wartości obli
czone na podstawie odczytów łat ńa punktach pozostałych.
W naszym przypadku jest:
m = ± 0,20 nun, mzp = 0,38 nun
Maksymalne wartości współczynników wynoszą:
Pa = 2,50, Pb = 1,00, Pc = 2,50
Wstawiając powyższe wartości do wzoru (7) otrzymamy:

τ∏z'p = ± ∣∕0,16 ± 0,04(6,25 + 1,00 + 6,25) =±0,8 nun
Jak wynika z porównania błędu średniego Mz'p z błędem
średnim mz'p zgodność obydwóch wartości jest bardzo
dobra.
Należy tu jeszcze zaznaczyć, że obserwacje doświadczalne
metodą niwelacji optycznej były wykonywane w warun
kach niekorzystnych dla pomiarów niwelacyjnych.
Ze względu na szczupłość materiału obserwacyjnego
otrzymane wielkości błędów należy traktować orientacyjnie.
W celu wyciągnięcia bardziej ogólnych wniosków co do
dokładności niwelacji optycznej, zostaną przeprowadzone
dalsze badania.
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Mgr inż. STANISŁAW WOJTAS
Kraków

Geodezyjne opracowanie projektów budowlanych
Uwagi

Dyskusje toczące się w branżowych stowarzyszeniach
technicznych na temat realizacji uchwał II Plenum KC
PZPR w projektowaniu budowlanym wykazują, że popraw
ne opracowanie geodezyjne dokumentacji projektowej ma
duże znaczenie.
. .
Celem niniejszych uwag jest przedstawienie kilku wybra
nych zagadnień, które najczęściej były przedmiotem wy
mienionych wyżej dyskusji Zagadnienia te dotyczyły:
a) opracowania podkładów geodezyjnych dla potrzeb pro
jektanta,
b) opracowania dokumentacji projektowej dla potrzeb
geodety lub kierownika budowy,
c) realizacji projektu.

Ad a. Opracowanie podkładów geodezyjnych szczegółowo
omawia zarządzenie ministra budowmictwa i pmb z dnia
28 października 1969 roku — w sprawie planów realizacyj
nych. Podkreśla ono (§ 10 punkt 2/1), że na mapie dla planu
realizacyjnego powinny być wykazane, istniejące na terenie
instalacji, urządzenia podziemne.
Dla uczynienia zadość temu żądaniu potrzebny jest odpo
wiedni sprzęt. Ostatnio w Krakowie, w Akademii Górniczo-Hutniczej, wykonany został nowoczesny wykrywacz urzą
dzeń podziemnych, typu LR-1. Aparat ten nie jest jeszcze
produkowany seryjnie, ale wyniki uzyskiwane na prototy
powych wykrywaczach tego typu wpłyną niewątpliwie na
uruchomienie seryjnej ich produkcji. Zaletą wykrywacza
jest stosunkowo bardzo niska jego cena.
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Ad. b. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zawiera
czasem usterki, które stwarzają trudności na placu budowy
i zagrażają błędnym zlokalizowaniem poszczególnych ele
mentów budowy. Najczęściej spotykane usterki są następu
jące:
1. Współrzędne x w układzie lokalnym podane są jako
współrzędne y i odwrotnie.
Dla geodety znającego obiekt lub pracującego na
obiekcie rozbudowanym jest to stosunkowo łatwe do wy
krycia. Gorzej jest, jeśli budowa zakładu jest w stadium
początkowym, a teren jest dopiero zagospodarowany. Może
wtedy nastąpić błędne zlokalizowanie danego elementu bu
dowy.
2. Odległość między punktami, określona współrzędnymi,
różni się od tej odległości podanej w dokumentacji. Jeżeli
różnica ta jest duża (kilka czy kilkadziesiąt metrów) stwier
dzenie właściwych danych nie przedstawia dużych trudności.
Gdy jednak różnica wynosi kilka centymetrów, ustalenie
właściwych danych jest trudne.
3. Przy budowie walcowni hutniczych występują duże
ilości śrub kotwicznych. Opracowanie geodezyjne doku
mentacji ustawienia tych śrub jest często trudne. Zdarzają
się wypadki centymetrowych różnic między odległościami
od jednej śruby do różnych osi budowlanych.

Przy określaniu danych geodezyjnych w opracowywanej
dokumentacji projektowej należy z zasady posługiwać się
rachunkiem analitycznym i trygonometrią, a nie podziałką
z kątomierzem.
Ad c. Realizacja projektu w terenie wymaga każdorazo
wo sprawdzenia dokumentacji pod względem geodezyjnym.
Każdy najlepiej opracowany projekt wymaga przed wyzna
czeniem go ustalenia wielu miar odniesionych do osnowy
geodezyjnej, często nie istniejącej w trakcie jego sporzą
dzania, w związku z czym braki występujące ostatnio w
zaopatrzeniu w arytmometry powinny być szybko usunięte.
Możliwe i celowe wydaje się wprowadzenie, w ramach
postępu technicznego, nowoczesnych dalmierzy do robót
geodezyjnych realizacyjnych. Doświadczenia, jakie uzyski
wano w Krakowskim Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierni
czym, które od roku korzysta z dalmierzy EOS, udostęp
nionego w ramach współpracy przez Instytut Geodezji AGH,
potwierdzają tę tezę. Wyniki zarówno pod względem tech
nicznym, jak też i ekonomicznym, są bardzo dobre. Dal
mierz ten skrócił czas okresowych obserwacji przemieszczeń
dokonywanych na pewnym obiekcie z dwóch do jednego
tygodnia w miesiącu. Dało to w roku oszczędność pracy
nego zespołu przez okres paru miesięcy.

Mgr inż. ANDRZEJ DĄBROWSKI, ZBIGNIEW BOŁTRUCZUK
Białostockie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze

Interpolator warstwie
Interpolacja warstwie jest czynnością nieodzowną przy
sporządzaniu map wysokościowych w pracowniach geode
zyjnych. Sposoby interpolacji są różne: za pomocą tak zwa
nej „paletki” — pęku linii rysowanych równolegle na kalce
technicznej, czy za pomocą dwóch trójkątów; tablic do in
terpolacji i wielu innych, stosowanych przez poszczególnych
geodetów.
Do najbardziej znanego i stosowanego sposobu zalicza się
interpolację za pomocą kalki papierowej, na której wykre
ślono pęk linii prostych równoległych, poprowadzonych
w równych odstępach. Czynność interpolacji tą metodą po
lega na połączeniu linią prostą pikiet, a następnie — usta
wieniu kalki w ten sposób, aby pikiety znalazły się pomię
dzy liniami o żądanych wysokościach. Następnie nakłuwaczem nakłuwa się punkty przecięcia linii łączącej pikiety
z kolejnymi liniami równoległymi, odchyla się kalkę i opi
suje rzędne przy punktach nakłutych.
Metoda ta ma szereg niedogodności, a mianowicie:
1) należy łączyć prostą linią pikiety, co powoduje niepo
trzebne brudzenie i zagęszczanie rysunku mapy,
2) nakłucie kalki i mapy, co powoduje szybkie zużycie się
kalki, jak również uszkodzenie mapy,
3) odchylanie kalki celem opisywania rzędnych — strata
czasu i źródło błędów i pomyłek,
4) niedokładność wpasowania pikiet pomiędzy linie rów
noległe — źródło niepotrzebnych pomyłek,
5) operowanie równoczesne kalką, nakłuwaczem i ołów
kiem,
6) zmęczenie wzroku.
W Białostockim Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierni
czym problem interpolacji został rozwiązany poprzez wpro
wadzenie do pracowni geodezyjnych projektu wynalazczego,
tak zwanego „interpolatora warstwie”.
Interpolator warstwie jest urządzeniem trwałym do wie
lokrotnego użycia, jest wygodny i praktyczny, a jedno
cześnie zapewnia możliwość stosowania go do wszelkich
skal map i planów niezależnie od skoku warstwie i odległo
ści pomiędzy pikietami. Może on być stosowany przy wszel
kich interpolacjach matematycznych, jak na przykład: izogony, izobary itd. Eliminuje wiele ujemnych cech w do
tychczas stosowanych metodach interpolacji. Konstrukcja
interpolatora jest pokazana na rysunku.
Interpolację warstwie wykonuje się w sposób następujący:
ustawia się wskazówki interpolatora w ten sposób, aby we
wnętrzne krawędzie wyznaczały na podziałce różnicę wyso
kości między pikietami, na przykład dla pikiet o rzędnych
128,2 i 132,6 należy ustawić na dolnym interwale 8,2 i 12,6
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odpowiednio zaś dla pikiet o rzędnych 22,4 i 23,9 należy
ustawić na górnym interwale 2,4 i 3,9. Po opisanym wyżej
ustawieniu wskazówek należy interpolator ułożyć na mapie
w ten sposób, aby punkty określające położenie pikiet były
styczne do wewnętrznych krawędzi odpowiednich wskazó
wek, a jednocześnie, aby ilość kresek na obu wskazówkach
określających odległość od punktu ich osi obrotu do pikiet
były jednakowe. Do tego celu służą kreski na obu wska
zówkach, które zostały naniesione różnymi kolorami i wy
starczy tak wpasować pikiety, aby znalazły się one przy
kreskach jednakowego koloru na obu wskazówkach lub

w jednakowej odległości od jednakowego koloru kresek.
Następnie, w zależności od skoku warstwie, przesuwając
jedną (obojętnie którą) wskazówką na odpowiednie odczyty
na podziałce (pełne, połówkowe) zaznaczamy punkty prze
biegu warstwie przy wskazówce ruchomej w identycznej
jak na wskazówce nieruchomej odległości od osi obrotu

wskazówek. Rzędne punktów przebiegu warstwie można odrazu opisać nie ruszając interpolatora z miejsca.
Zastosowanie opisanego wyżej interpolatora znacznie
przyspieszyło pracę, zaś pracownicy wykonujący interpola
cję chętnie korzystają z przyrządu, tym bardziej że w zna
cznej mierze zmniejszył się wysiłek wzroku i natężenie
uwagi w stosunku do dotychczas stosowanych metod.

* * *
Autorami przyrządu są autorzy niniejszej pracy.
Projekt został zgłoszony do Urzędu Patentowego PRL, zaś
dokumentacja techniczno-warsztatowa znajduje się w Klu
bie Techniki i Racjonalizacji przy Białostockim Okręgowym
Przedsiębiorstwie Mierniczym i może być udostępniona za
interesowanym.

KAZIMIERZ BORKOWSKI
Olsztyn

Wzory ułatwiające koordynację dokładności
pomiarów kątowych i liniowych w poligonizacji
Jak wiadomo, w obustronnie nawiązanym prostoliniowym
i równobocznym ciągu poligonowym, wyrównanym zgodnie
z metodą najmniejszych kwadratów, położenie punktu środ
kowego obarczone jest największym błędem średnim, tak
w kierunku poprzecznym, jak i podłużnym. Jeżeli przez n
rozumieć będziemy ilość wyznaczanych punktów, to odpowiednie wzory przyjmują postać [1]:
a) przy nieparzystej ilości punktów:

j-∣ / (π + l)(ra+ɜ) (n2+ 4« +7)
Tft0<
192(n + 2)

,d I

Tftpoprz. niaks-ɪ

lilpodl. maks-ɪ

weźmiemy pod uwagę, że wartości pierwiastów w tych
wzorach można wyrazić funkcją liniową an + b. Dla usta
lenia współczynników a i b zestawimy poniższą tablicę (ta
blica 1).
ιlħ'<t I
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Obliczenie sumy kwadratów błędów poprzecznych Wp0prz.
oraz sumy kwadratów błędów podłużnych γm p0prz- wszyst
kich wyznaczonych n punktów poligonu prowadzi do na
stępujących wartości średniego błędu poprzecznego dla ca
łego poligonu oraz średniego błędu podłużnego dla całego
poligonu [1]:
M
∙i,-ipoprz.
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13

(5)

i (6)
Z przyrównania do siebie (1) ɪ (2), (3) i (4) oraz (5)
wynikają następujące stosunki średnich błędów poprzecz
nych do średnich błędów podłużnych:
Tftpoprxmaks.

-------------- = 91 —
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(rt+ ⅜)(na+ 4n + 6)

√

48(n+3)

(8)

(n÷4)(n2-⅜-4n + 9)

(9)

τnj∣d J
70 (n + 2)
Przyjęcie konkretnych wartości q i Q pozwala na racjonaine projektowanie zaleceń Instrukcyjnych dla prac poli
gonowych oraz na przeprowadzenie wstępnej analizy mają
cej rozstrzygnąć w konkretnym przypadku, z jakim błędem
mo należy mierzyć kąty, a z jakim błędem m¿!i — boki
w danym poligonie, aby osiągnąć założony z góry błąd
średni w wyznaczeniu współrzędnych, określony wzora
mi (1)... (6) [1, 2]).
.
.
. . .
. .
Pomijając przypadki specjalne, najracjonalniej jest, jeże
li błędy poprzeczne oraz podłużne punktu środkowego bądź
całego poligonu są równe, więc q = 1 lub Q = I.
Realizację (7), (8) i (9), aczkolwiek nietrudną, można ułat
wić tak dla celów praktycznych jak i poglądowych, jeżeli
AIpodl.
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b) przy parzystej ilości punktów:
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Z danych zestawionych w tablicy 1 wynika, że stosunek
błędu poprzecznego do podłużnego tak w ciągu z parzystą
jak i nieparzystą ilością punktów wyznaczanych, można
praktycznie wyrazić jedną funkcję liniową, więc o1 = α2
oraz b1 = b2. Funkcja ta nie będzie słuszna dla ciągu poli
gonowego do czterech punktów wyznaczanych, a to na
skutek większego niekorzystnego wpływu błędów pomiaru
boków w stosunku do wpływu błędów pomiaru kątów na
błąd położenia punktu. Przy większej ilości punktów (po
nad cztery) wpływ tych błędów wywiera skutek odwrotny.
Ale też praktycznie nie występują poligony z tak małą
ilością punktów.
Nie biorąc więc pod uwagę n ≤ 4, otrzymamy:
a) stosunek średnich błędów poprzecznych do podłużnych
punktów środkowych w ciągu:
mo
mo I n+ 2,7 1
q =------(0,144n-J- 0,370) ≡⅛ —L- —----(10)
m<ι.d
md∣i \
7
'
b) stosunek średniego błędu poprzecznego poligonu do
średniego błędu podłużnego poligonu:
λ

7πo

Q = —- (0,118n-J- 0,396)
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Tablica 2
Liczba
punktów n
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

™dld

md∕d
wzór (11)

wzór (10)

1 :83 000
74 000
68 000
61 000
56 000
52 000
49 000
45 000
43 000
40 000
38 000

1 :74 000
67 000
59 000
54 000
49 000
46 000
42 000
39 000
37 000
35 000
32 000

Przy dalszym przybliżeniu otrzymamy:
n⅛

(12)

md∣d

Przyjmując błąd pomiaru kąta ±2,5" oraz q = 1 i Q = I,
otrzymamy na podstawie (10) i (11) następujące wartości
średnich błędów, które nie powinny być przekroczone przy
pomiarze boków poligonowych, aby osiągnąć racjonalną
równość błędów poprzecznych i podłużnych punktów środ
kowych bądź całego poligonu (tablica 2).
Dane z tablicy 2 wskazują, że ustalenie w instrukcjach
dla danej klasy poligonizacji jednej tylko charakterystyki
dokładności pomiaru boków, wyrażającej się błędem względ
nym, nie jest usprawiedliwione. Oprócz klasy poligonizacji
należałoby uwzględniać długość ciągu.
Dokładności pomiaru kątów i boków w przykładowo
wziętej pod uwagę poligonizacji precyzyjnej nie są po
prawnie skoordynowane [1]. Praktyczna realizacja wymagań
instrukcji [3] będzie obciążać wyznaczane punkty w dużo
większym stopniu błędami pomiarów liniowych niż kąto
wych, jeżeli nie zastosuje się znanych zabiegów zmniej
szających błędy podłużne.

LITERATURA
Weźmy pod uwagę przykładowo ciąg poligonizacji precy
zyjnej I klasy. Zgodnie z wymogami instrukcji [3], przy
dopuszczalnej długości ciągu poligonowego 12 km i średniej
długości boku 1 km (n = 11), średni błąd pomiaru kąta nie
powinien przekraczać τn0 ±2,5", natomiast średni błąd po
miaru boku ma/d ≤ 1 : 20 000.

1. S. Hausbrandt — Wzory na błąd średni dowolnego punk
tu w poligonie typowym i wnioski dotyczące koordynowania do
kładności pomiarów kątowych 1 liniowych w poligonach typo
wych. Geodezja i Kartografia, t. II, z. 1, 1953 r.
2. T. Lazzarini — Wykłady geodezji II. Wydanie 2. Warsza
wa 1967 r.
3. Tymczasowa instrukcja o wykonywaniu poligonizacji precyzyj
nej I i II klasy. Warszawa 1956 r.

Mgr inż. BOLESŁAW WOLNY
Szczecin

Początki polskiego katastru gruntowego na Żywiecczyźnie
Pierwszym etapem w drodze do stworzenia katastru
gruntowego na Żywiecczyźnie były tak zwane inwentarze
dóbr dworskich, zakładane na przełomie XVII i XVIII wie
ku. Stanowiły one instrument dobrze zorganizowanego wy
zysku wsi polskiej przez magnaterię. Obecnie zaś są cie
kawym obrazem ówczesnych stosunków pańszczyźnianych.
Znany jest inwentarz olbrzymich dóbr żywieckich hra
biów Wielopolskich z 1712 roku. Ukazuje on mocno zróż
nicowaną hierarchię społeczną wsi, wchodzących w skład
dóbr, którą stanowili: rolnicy, półrolnicy, młynarze, zarębnicy, półzarębnicy, zagrodnicy, chałupnicy i komornicy.
Wszyscy poddani obowiązani byli do świadczenia usług pań
szczyźnianych na rzecz dworu, w wymiarach ściśle okre
ślonych w tabelach inwentarza.
Przykładowo, młynarz ze wsi Cisiec obowiązany był do
odrabiania tygodniowo dwóch dni pieszych i dwóch dni „po
wabnych” (czyli na wezwanie). Ponadto płacić miał 10' zło
tych rocznego czynszu młynarskiego oraz składać roczną
daninę w naturze, w postaci 2 kur, 6 kop raków i 1 „opra
wy” lnu zasianego.
Zarębnicy odrabiali również 2 dni piesze i 2 dni „po
wabne”. Płacili roczny czynsz tak zwany „przenajemny”
(z uwagi na brak zajęć pańszczyźnianych w ciągu całego
tygodnia) w wysokości 10 złotych rocznie, natomiast daninę
w naturze stanowiły 3 kury i 1 „oprawa” lnu. Nie było to
za mało — jak na stosunki wiejskie na pogórzu — zwa
żywszy, że para reprezentacyjnych butów żołnierskich ko
sztowała 3 złote i 15 groszy, a za 1 złoty można było kupić
koszulę lub 4 łokcie płótna na bieliznę.
Wspomniany inwentarz szczegółowo wymienia również
dzierżawy Polan i wysokości opłat rocznych, wznoszonych
przez dzierżawców.
Znaczny postęp w dziedzinie ewidencji gruntów pań
szczyźnianych stanowił kolejny inwentarz dóbr żywieckich
z 1975 roku, znany pod nazwą „Katastru Wielopolskich”.
Jednostką ewidencyjną była wieś podzielona na tak.zwane
„numery topograficzne”, odpowiadające poszczególnym go
spodarstwom. Pod każdym numerem zapisywano nazwiska
i imiona dzierżawców i poddanych, wyszczególniano rodza
je obowiązkowych usług oraz danin. Pozostawiano też czy
stą kartę, na której wpisywano ewentualną podstawę praw
ną posiadania ziemi oraz późniejsze zmiany w stanie praw
nym. Była to więc ewidencja zakrojona na szeroką skalę
i przewidziana do prowadzenia na szereg lat.
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Warte przytoczenia jest zarządzenie ówczesnego właści
ciela dóbr żywieckich, Ignacego Wielopolskiego, wprowa
dzające ów kataster.
„Ignacy Świętego Państwa Rzymskiego, Królestwa Galicyi
y Lodomeryi na Żywcu y Pieskowej Skale Hrabia Wielo
polski, Orderu Polskiego Kawaler, Dóbr Kluczów Wieprza
Staregożywca, Obszaru Węgierskiey Górki, tudziesz Wsiów
Ciśca, Cięciny, Milówki y Uysoł Pan Dziedziczny.
Gdy z doświadczenia sporów między Poddanemi postrze
głem iż miañe Prawa na niektóre Grunta posiadane przez
Poddanych a nadane przez Antecessorow Moich i Mnie żad
nego Zabespieczenia nie maią, to iest; że nigdzie Protokulowane nie są y często przez nie uwagę popsute, y gubione,
to przez Ogień przypadkowy pochłonione, y tym podobne,
w wątpliwości prawnego Posiadacza z Sukcessorami zostawuią, a okazyą do zakłócenia pomiędzy Poddanymi staią się.
Przeto pragnąc Poddanych Moich uszczęśliwienia, y chcąc
ich Zawsze w sprawiedliwości rządzić, troskliwy oraz o spokoyność ich, bezpieczeństwo y całość Maiątku, dysponuię:
Ażeby:
Imo Każdey Wsi Księga, to iest Catastrum Praw, udziałania zostało.
2d° Do takowey, pro Statu Activo Prawa co do Litery
ingrossowane były z zostawieniem mieysca ieżeliby Papira
kiedy były prenotowane.
3ti0 Activus Status co do Polan, ma bydź brany, podług
Ostatniey zaprzysiężoney Taxy, zaś co do Ról, Zarębków,
Zagrody, HaH, podług Summ na Prawach wyrażonych.
4t° Wszyscy Poddani, powinni takowe Prawa koleyno zno
sić y wolno im takowych aż do trzech miesięcy wyszuki
wać.
5t° Po upłynionym zaś Terminie, za nic ważne ogłoszone
będą.
6t° Ten zaś mój Zamiar Kancellarya Ekonomiczna w
Sześci Miesiącach uskutecznię starania przyłoży, y nayporządni to wypracuje.
Zaś, że to Dzieło dla własnego dobra poddanych czynić
się będzie, przeto od Każdego Prawa Ingross, aby po
25 Kraycarów właściciel złoży, albowiem z tego operuiącym
płacić się będzie Dyurna, Który to zlecony zamiar Poddani
Moi w wdzięcznością przyiąwszy, dopełnienie przyśpieszą
y powinni będą.
Datt w Żywcu, D 21 Aprillis 1795 Anno Hrabia Wielo
polski”.

inż. jan Wandasiewicz
Technikum Drogowe — Jarosław

Obsługa geodezyjna przy opuszczaniu kesonów
Ogólne wiadomości o kesonach

Opuszczanie kesonu

Keson jest szczelną komorą (dołem otwartą) o konstrukcji
drewnianej, stalowej lub najczęściej żelbetowej, stanowiącą
podstawę wznoszonych podpór mostowych w miejscach du
żego napływu wód gruntowych lub powierzchniowych, gdy
grunt wytrzymały znajduje się na dużych głębokościach
lub gdy zachodzi potrzeba przecięcia gruntów płynnych,
czyli tak zwanej „kurzawki”, a z powodu przeszkód nie
można zastosować studni.
Jeśli pojemnik taki zanurzy się do wody, to po doprowa
dzeniu z zewnątrz sprężonego powietrza udajè się go opróż
nić i przez oparcie · na gruncie (przy utrzymaniu odpo
wiedniego ciśnienia) uzyskać przestrzeń wolną, umożliwia
jącą wykonanie robót ziemnych i stopniowe zagłębianie

W zależności od warunków kesony opuszcza się bezpo
średnio z lądu, ze sztucznej wyspy (o wymiarach o kilka
metrów większych od wymiarów "kesonu), z rusztowania
palowego lub jako pływające. Opuszczanie kesonu na za
projektowaną głębokość jest możliwe przez podkopywanie
i usuwanie gruntu od wewnątrz, przy stopniowo zwiększa
nym ciśnieniu roboczym. Ze względu na bardzo ciężkie
warunki pracy spowodowane niezbędnym nadciśnieniem,
nie schodzi się poniżej 35 m od zwierciadła wody. Średnia
szybkość opuszczania kesonu wynosi około 2 m na dobę.
W tym samym czasie nad stropem kesonu buduje się pod
porę.
Roboty kesonowe mimo mechanizacji robót (ostatnio za
stosowano hydroelewatory) są bardzo uciążliwe i niebez
pieczne i dlatego wymagają przestrzegania wielu przepi
sów bhp, oraz wnikliwego nadzoru ze strony kierownictwa
robót. Mimo pewnych wad są najpewniejszym sposobem
fundowania podpór w trudnych warunkach.

Wyznaczanie osi podpór
Punkty osiowe przyczółków i filarów wyznaczane są w
oparciu o siatkę mikrotriangulacji mostowej, której typo
wym przykładem mogą być na przykład dwa czworoboki
z przekątnymi, oparte na osi mostu (rys. 3).

Dla umożliwienia komunikacji z wnętrzem montuje się
szczelną rurę szybową, przez którą przedostają się pracow
nicy, transportuje się sprzęt i materiały. Stopniowe przy
stosowanie się organizmu ludzkiego do zmienionego ciśnie
nia umożliwiają tak zwane śluzy komorowe. Na ogół budu
je się je oddzielnie dla robotników i materiałów. Sluzy
dla robotników składają się z komory głównej i jednej lub
kilku komór bocznych oddzielonych hermetycznymi drzwia
mi (rys. 2).
śluza główna
śluza bocma materiałowa

śluza boczni mtd

n.
sprężone powietrze
/ '

nad budowa
deskowanie

komora rob.

Rys. 2. Schemat blokowy

Przyzwyczajanie robotników do zmienionego ciśnienia
przeprowadza się w komorach bocznych, w których zmia
na ta następuje stopniowo. W komorze głównej panuje
ciśnienie robocze. Wydobywany w czasie robót materiał
wyciągany jest mechanicznie na górę i poprzez śluzę ma
teriałową usuwany jest na zewnątrz.
Zanurzanie kesonu ułatwia tak zwany nóż (wykonany na
przykład z dwuteownika po ścięciu jednego ramienia), za
mocowany na dolnej zewnętrznej krawędzi kesonu.
Kesony mogą być wykonywane na miejscu lub dowożo
ne spławnym dźwigiem na wyznaczone stanowisko.

Z7

Rys. 3

Współrzędne poszczególnych punktów liczy się w układzie
prostokątnym o początku A i osi z zgodnej z osią mostu
(odległość AP1 określa się graficznie z planu generalnego,
natomiast BP2 oblicza się ze znanej odległości AB i roz
piętości PiP2).
Punkty osiowe przyczółków i filarów lądowych wyzna
cza się bezpośrednim odkładaniem długości po osi i zabez
piecza na wytyczonych prostopadłych. Punkty osiowe fila
rów wodnych wyznacza się metodą przecięć lub wcięć ką
towych z punktów końcowych i pośrednich baz.
Na rysunku 4 pokazano wyznaczenie punktu F1 przecię
ciem celowych dwóch teodolitów ze stanowisk S1 i S2. Kąty
wcinające α1 i «2 oblicza się ze znanych odcinków AF1,
AS1, AS2 oraz znanych kątów siatki γ i δ. Dla ułatwienia
odtwarzania kierunków wcinających utrwala się po tej sa
mej lub po przeciwnej stronie rzeki punkty kierunkowe
Kb K2, obrane na terenie nie zalewanym wodą. Na tym sa
mym rysunku pokazano możliwość wytyczenia punktu F2
ze stanowisk III i IV, za pomocą obliczonych kątów
p1 i β2. Wytyczenie obydwu punktów należy skontrolować
ze stanowiska A.
Żądaną dokładność tyczenia uzyskamy w oparciu o za
chowanie
optymalnych warunków i przeprowadzoną
uprzednio analizę.
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Na dużych rzekach poszczególne punkty tyczy się z po
mostów budowanych na dwóch równoległych do osi mostu
prostych przebiegających w bezpiecznych odległościach 1
(rys. 5). Sposób ten jest bardziej kosztowny, ale pod wzglę
dem geometrycznym słuszniejszy.

Położenie noża wystarczy wyznaczyć z dokładnością
1—2 cm. Dokładne ustawienie kesonu na wytyczonym miej
scu jest pracą kłopotliwą zwłaszcza przy użyciu dźwigu
pływającego narażonego na silne oddziaływanie prądu
wody.
Kontrola opuszczania kesonu

Z innych możliwości należy wymienić wykorzystanie są
siedztwa starego mostu, na który podstawa tyczenia od
chyli się o kąt ω, a wtedy długości przęseł będą powięk
szone dzieleniem przez cos tego kąta (rys. 5). W porze
zimowej można wyznaczyć punkty osiowe bezpośrednim po

W czasie opuszczania kesonu i budowania na jego stro
pie podpory należy systematycznie kontrolować pionowość
i głębokość opuszczania oraz przemieszczenia poziome. Pio
nowość opuszczania można kontrolować za pomocą pionu
zawieszonego w narożniku stropu komory roboczej. Wiel
kości odchyleń da się też określać na dwu prostopadłych
płytkach lub podziałkach zakotwiczonych w ścianach. Od
czytane przemieszczenie pionu oraz długość zawieszenia
pozwolą na obliczenie powstałego pochylenia. Wskazane
byłoby znać odczyty przy właściwym położeniu kesonu. Du
żą pomocą mogą się okazać dwie prostopadle zakotwiczone
libele.
Dokładniejsze rezultaty, chociaż bardziej kłopotliwą dro
gą, można uzyskać obserwując łaty na czterech Teperach
osadzonych osiowo w ścianach komory. Należy starać się,
aby repery te miały jednakową wysokość przy spionowanym kesonie. Głębokość opuszczenia można ustalić za po
mocą zewnętrznej niwelacji w oparciu o repery robocze za
łożone na brzegu. Zadaniem tego pomiaru jest ustalenie
rzędnej noża.

Rys. 7 a, b, c

miarem po przymarzniętych deskach z jednoczesnym prze
niesieniem kierunków na brzegi metodą skośnych przecięć.
Specjalnego potraktowania wymagają punkty osiowe mo
stów biegnących w łuku. Po obliczeniu odpowiednich
współrzędnych tyczenie można przeprowadzić metodami:

Rys. 6

*

Z*,

wody
miesiąc

ΟαΪλ

¡III

dzitn

Rys. 8

wieloboku, biegunową lub wcięć kątowych. Osią podłużną
mostu jest wtedy łuk odpowiedniego okręgu, osiami podłuż
nymi podpór — kierunki promieni, a osiami poprzeczny
mi — odpowiednie styczne.
Punkty osiowe podpór nawodnych wyznacza się wstęp
nie w przybliżeniu i zaznacza ich położenie słupem lub
zakotwiczonym pływakiem. Po usypaniu wyspy i po spo
ziomowaniu jej powierzchni należy teodolitem dokładnie
wyznaczyć punkt osiowy O, oraz odpowiednie pary punk
tów pomocniczych na osiach podłużnej i poprzecznej (rys. 6).
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Rysunki 7 a, b, c przedstawiają trzy przypadki przemiesz
czeń kesonu:
a) przemieszczenie poziome p w podłużnej lub poprzecz
nej płaszczyźnie,
b) pochylenie i,
c) jednoczesne występowanie przypadków a i b.
Przemieszczenia poziome można wyznaczyć za pomocą
teodolitów ze stanowisk bazowych. Pochylenie „i” należy
obliczyć ze wzoru i = h/d gdzie „h” jest powstałą różnicą
wysokości, a „d” — odległością reperów w komorze.

Podobną wartość powinniśmy uzyskać z obserwacji pionu.
W związku z tym przemieszczenie słupa nad powierzchnią
wody powinno wynosić k = i H, gdzie jest wysokością bu
dowli. Jeżeli wskazania teodolitu będą odbiegać od warto
ści „k” świadczyć to będzie o występowaniu przypadku
trzeciego.
Przemieszczenia trzonu budowli będą się nasilać przy
przecinaniu gruntów niejednorodnych. Ustalane wielkości
będą podstawą do niezbędnych zmian w podkopywaniu no
ża, a nawet do stosowania odpowiednich podparć.
W toku pomiarów należy prowadzić dziennik obserwacji,
w którym notuje się wysokości nadbudowy, rzędne zwier
ciadła wody, rzędne noża i przemieszczenia słupa. Ustalone
dane można przedstawić na wykresie (rys. 8).
Kontrola wznoszenia filaru

Od prawidłowej formy wznoszonego filaru zależy prawi
dłowość osiadania kesonu, dlatego potrzebna jest stała kon
trola powstającego kształtu (który powinien być foremny
i symetryczny). W związku z tym sprawdza się położenie

Inż. EDWARD GRZESZEK
Racibórz

osi i wymiary oszalowania, pionowość lub ustalone pochy
lenie ścian.
Prace końcowe
Po doprowadzeniu noża do określonej w projekcie rzędnej
wypełnia się komorę kesonu betonem, demontuje się gór
ne odcinki rur i wypełnia otwory, a następnie utrwala się
bolce osiowe i stanowiska łożysk. Przed dalszymi robotami
należy wykonać pomiary kontrolne mające na celu ustale
nie współrzędnych środków podpór i ich wzajemne odle
głości, wyznaczenie rzędnych punktów osiowych i geome
trycznych wymiarów wybudowanych podpór. Podstawą
ustalania tych ostatnich są ich geometryczne osie. Ewen
tualną kontrolę osiadania podpór można przeprowadzać
w oparciu o bolce zabetonowane w ścianach. Długości przę
seł mogą być określone drutem, metodą paralaktyczną, czy
też wcięciami kątowymi. W razie potrzeby dokonuje się
drobnej korekty punktów osiowych, na co zezwalają zwięk
szone wymiary podpór.
Wielkości dozwolonych odchyłek uzależnione są od rodza
ju konstrukcji i wielkości mostu.

Wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego

Przesyłam ciąg dalszy „Orzecznictwa Sądu Najwyższego”,
dotyczący zagadnień interesujących geodetów. Dla lepsze
go zrozumienia odpowiedzi (uchwały), podaję równocześnie
pytania w niektórych przypadkach.
1. Pytanie. Czy przepisom szczególnym o dziedzicze
niu gospodarstw rolnych podlegają również należące do
spadku grunty położone w mieście i stanowiące w chwili
otwarcia spadku, jak i w chwili rozpoznania wniosku
o stwierdzenie spadku nieruchomość rolną, jeżeli grunty
te, zgodnie z planem ogólnym zabudowy miasta, przewi
dziane są pod budownictwo mieszkaniowe niskie i pod
zieleń izolacyjną, a władza urbanistyczna zezwala ustawo
wym spadkobiercom na zabudowę tych gruntów w drodze
budownictwa indywidualnego, uzależniając wydanie decyzji
od uprzedniego złożenia postanowienia o nabyciu praw do
spadku?
Odpowiedź. Przeznaczenie nieruchomości lub jej
części, która jest lub może być użytkowana na cele pro
dukcji rolnej, w zatwierdzonym miejscowym planie szcze
gólnym, określonym w art. 17 ustawy z 31 stycznia
1961 r. — o planach zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. nr 7, poz. 47) na inne cele, nie związane z pro
dukcją rolną, podobnie jak objęcie takiej nieruchomości
lub jej części uchwałą o wyznaczeniu terenów budowla
nych (art. 4 ust. 9 ustawy z 31.1.1961 r. — o terenach bu
dowlanych) na obszarze wsi (Dz. U. nr 5, poz. 30), pozbawia
tę nieruchomość bądź odpowiednią jej część charakteru nie
ruchomości rolnej w rozumieniu § 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z 28 listopada 1964 r. (Dz. U. nr 45, poz. 304).
(Uchwała S. N. z 17 maja 1967 r. Ill CZP 36/67, zeszyt 2/68,
poz. 16).
2. Pytanie. Czy powództwo o zakazanie przeehodu,
przejazdu i przegonu bydła przez katastralnie oznaczone
działki gruntu, z równoczesnym żądaniem ustalenia granicy
tych działek, jest „sprawą o własność” w rozumieniu art. 15
dekretu o rozgraniczeniu nieruchomości z 13 września
1946 r. (Dz. U. nr 53, poz. 298) oraz, czy powództwo takie
dopuszcza przeprowadzenie przez sąd rozgraniczenia — bez
obrazy art. 3 cytowanego dekretu z 13 września 1964 r.?
Odpowiedź. W sprawie powództwa właściciela nie
ruchomości o zaniechanie naruszeń tej nieruchomości, a w
szczególności o zakazanie przeehodu, przejazdu i przegonu
bydła, sąd, przed którym toczy się postępowanie w tej
sprawie, może przeprowadzić rozgraniczenie sąsiadujących
nieruchomości, jeżeli ustalenie granic jest potrzebne do
rozstrzygnięcia rozpoznawanej sprawy. (Uchwała z 30 grud
nia 1967 r. Ill CZP 95/67, zeszyt 6/68, poz. 98).
Sąd Najwyższy zważył w tej sprawie między innymi,
co następuje: „Według dekretu o rozgraniczeniu — rozgra
niczenie sąsiadujących ze sobą nieruchomości, polegające
na oznaczeniu granic, to jest na określeniu położenia punk
tów i linii granicznych, utrwaleniu ich na gruncie oraz

sporządzeniu odpowiednich dokumentów, przeprowadza
właściwa władza miernicza, która przekazuje sądowi do
rozpoznania, w postępowaniu nieprocesowym, w wypadku,
gdy przed mierniczym nie doszło do ugody. Tryb postępo
wania przewidziany w tym dekrecie stosuje się więc wtedy,
gdy intencją wnioskodawcy jest ustalenie granicy i, gdy to
właśnie jest celem postępowania. Jeżeli natomiast rozgra
niczenie nie jest samodzielnym celem postępowania, nato
miast jest ono potrzebne do rozstrzygnięcia toczącej się
sprawy o własność lub o wydanie nieruchomości albo jej
części, to do rozstrzygnięcia o rozgraniczeniu właściwy
jest — stosownie do art. 15 cyt. dekretu — sąd, przed
którym toczy się taka sprawa.
3. Następca prawny właściciela nieruchomości, nadanej
na podstawie przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej,
może w drodze sądowej dochodzić od osoby władającej
faktycznie budynkami znajdującymi się na tej nierucho
mości, ich wydania, chociaż jego poprzednik prawny nie
był wprowadzony przez właściwy organ administracyjny
w posiadanie tych budynków. (Uchwała S. N. z 10 stycz
nia 1968 r. — III CZP 96/67, zeszyt 6/68, poz. 99).
4. Objęcie przez spadkobiercę w posiadanie części go
spodarstwa rolnego wbrew sprzeciwowi innego spadkobier
cy nie świadczy o faktycznym dziale w rozumieniu
art. LVI § 1 przep. wprow. K. C. Postanowienie S. N.
z 26 września 1967 r. — III CZN 203/67, zeszyt 6/68, poz. 106.
5. W wypadku, gdy współwłaściciele podzielili faktycz
nie przed dniem 5 Iipca 1963 r. wspólną nieruchomość rol
ną na części wchodzące w skład gospodarstw rolnych pro
wadzonych przez poszczególnych współwłaścicieli — przepi
sy art. 213 i 163 K. C. nie stoją na przeszkodzie zniesie
nia współwłasności wymienionej nieruchomości przez jej
podział. (Uchwała S. N. z 4 Iipca 1967 r. — III CZP 50/67,
zeszyt 7/68, poz. 115).
(Wynika z tego dopuszczalność podziału w trybie admi
nistracyjnym — jak w poz. 82, zeszyt 5/68).
6. Jeżeli przed dniem 5 Iipca 1963 r. spadkobiercy po
dzielili faktycznie gospodarstwo rolne w ten sposób, że
niektórzy z nich użytkują indywidualnie wydzielone im
działki, kilku zaś z nich użytkuje wspólnie jedną z wy
dzielonych działek, to podział tej działki między tych ostat
nich spadkobierców, bez zachowania podstawowej normy
obszarowej nie jest dopuszczalny; dopuszczalne jest nato
miast przydzielenie tej działki, choćby nie odpowiadała ona
normie obszarowej, na współwłasność tym spadkobiercom
lub na wyłączną własność jednemu z nich. (Uchwała S. N.
z 26 stycznia 1968 r. — III CZP 100/67, zeszyt 8—9/68,
poz. 134).
7. Pytanie. Czy w związku z treścią art. 153 K. C.
można ustalić sporną granicę gruntów według spokojnego
posiadania, jeżeli granica ta odbiega od granicy ustalonej
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decyzjami administracyjnymi, lecz jest zbliżona do granicy
uwidocznionej w mapach dołączonych do ksiąg wieczy
stych.
Odpowiedź. Możliwość stwierdzenia granicy na pod
stawie decyzji organu administracji wyłącza dopuszczalność
jej ustalenia na podstawie decyzji organu administracji,
wyłącza dopuszczalność jej ustalenia według ostatniego
spokojnego posiadania. (Uchwała S. N. z 15 marca 1968 r.—
III CZP 9/68, zeszyt 11/68, poz. 181).
8. Pytanie. Czy przypadająca Skarbowi Państwa w
dziale spadku spłata może być obniżona w myśl art. 1075
§ 2 K. C., w wypadku gdy Skarb Państwa jest spadkobier
cą udziału w spadkowym gospodarstwie rolnym?
Odpowiedź. Przepis art. 1075 § 2 K. C. ma zastoso
wanie również do Skarbu Państwa jako spadkobiercy usta
wowego. (Uchwała S. N. z 15 lutego 1968 r. — III CZP 1/68,
zeszyt 1/69, poz. 3).
9. Pytanie. Czy dopuszczalne jest na zasadzie art. 145
§ 1 K. C. ustanowienie służebności drogi koniecznej w
wypadku, gdy w skład gospodarstwa rolnego wchodzą dwie
oddzielne nieruchomości, z których każda ma odpowiedni
dostęp do drogi publicznej, lecz z jednej nieruchomości bez
budynków do drugiej z budynkami gospodarskimi dostęp
jest utrudniony na skutek znacznej odległości.
Odpowiedź. Ustanowienie służebności drogi koniecz
nej, na podstawie art. 145 § 1 K. C. dopuszczalne jest także
wtedy, gdy wchodzące w skład gospodarstwa rolnego od
rębne nieruchomości mają odpowiedni dostęp do drogi pu
blicznej, ale brak jest odpowiedniego dostępu z jednej nie
ruchomości do należących do niej budynków gospodarskich
położonych na drugiej nieruchomości. (Uchwała S. N.
z 16 kwietnia 1968 r. — III CZP 33/68, zeszyt 1/69, poz. 8).
10. Do podziału nieruchomości rolnej, która była objęta
wspólnością ustawową, stosuje się przepisy art. 213—219
K. C., a nie przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych
(art. 1070 i nast. K. C.). (Uchwała S. N. z 6 marca 1968 r.—
III CZN 11/68, zeszyt 2/69, poz. 29).
11. Dom mieszkalny, w którym łączna powierzchnia użyt
kowa lokali mieszkalnych nie przekracza 110 m2, albo dom
mieszkalny, wybudowany przed wejściem w życie ustawy
z 28.V.1957 r. — o wyłączeniu spod publicznej gospodarki
lokalami domów jednorodzinnych (Dz. U. nr 31, poz. 131)
i obejmujący nie więcej niż 6 izb — jest domem jednoro
dzinnym w rozumieniu art. 2, ust. 1, pkt 1 ustawy
z 28.V.1957 r. — o sprzedaży przez państwo domów miesz
kalnych i działek budowlanych (Dz. U. nr 31, poz. 132),
choćby znajdowały się w nim dwa lokale zamieszkałe przez
dwie różne rodziny. Dom taki może być sprzedany jako
dom jednorodzinny jednemu nabywcy (art. 4, ust. 2 ustawy
o sprzedaży przez państwo domów mieszkalnych i działek
budowlanych). (Wyrok S. N. z 11 kwietnia 1968 r. —
II CR 136/68, zeszyt 3/69, poz. 51).
12. Okoliczność, że wartość gospodarstwa rolnego osza
cowana według cen państwowych kształtuje się niżej od
wartości wolnorynkowej, nie może być brana pod uwagę
jako jedna z przesłanek przemawiających przeciwko obni
żeniu spłaty spadkowej (art. 1075 K. C.). (Postanowienie
S. N. z 16 kwietnia 1968 r. — III CRN 59/68, zeszyt 3/69,
poz. 52).
13. 1. Jakkolwiek uchwała Sądu Najwyższego w skła
dzie siedmiu sędziów z 28 listopada 1966 r. — III CZP 55/66
(OSNCP 1967 r., zeszyt 6, poz. 98) — dotyczy formy pełno
mocnictwa do zawarcia umowy przeniesienia prawa włas
ności nieruchomości, to jednak ma ona znaczenie również
w wypadku udzielenia pełnomocnictwa w celu wykonywa
nia prawa pierwokupu.
2. Wyznaczenie w uchwale prezydium właściwej rady
narodowej pracownika tego prezydium do złożenia w imie
niu prezydium oświadczenia o wykonaniu prawa pierwo
kupu przez określenie stanowiska służbowego — jest wy
starczające do złożenia takiego oświadczenia i czyni zbęd
nym udzielenie pełnomocnictwa notarialnego. (Wyrok w
składzie siedmiu sędziów S. N. z 27 listopada 1967 r. —
III CRN 292/67, zeszyt 4/69, poz. 60).
14. Pytanie. Czy w wypadku uchylenia — po zawar
ciu umowy sprzedaży — decyzji władzy administracyjnej,
stwierdzającej, że projekt podziału gospodarstwa rolnego
jest zgodny z obowiązującymi przepisami (art. 163 K. C.) —
umowa sprzedaży części gospodarstwa staje się nieważna?
Odpowiedź. Decyzja administracyjna, stwierdzająca
zgodność zamierzonego przeniesienia własności nierucho
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mości lub jej części z obowiązującymi normami obszaro
wymi ma charakter deklaratywny.
O ważności umowy o przeniesienie własności nierucho
mości rolnej lub jej części decyduje zgodność umowy z dy
spozycjami — art. 163 K. C.” (Uchwała S. N. z 4 kwietnia
1968 r. — III CZP 24/68, zeszyt 5/64, poz. 86).
15. Pytanie. Co należy rozumieć przez pojęcie „budo
wy”, o którym mowa w art. 347 K. C., a w szczególności,
czy można uznać za budowę, a jeżeli tak, to przy przyjęciu
jakich kryteriów — wzniesienie płotu, parkanu lub innego
rodzaju ogrodzenia?
Odpowiedź. Przez budowę w znaczeniu art. 347 K. C.
należy rozumieć wznoszenie budynku lub innego urządzenia,
którego znaczna wartość usprawiedliwia — ze względu na
interes społeczno-gospodarczy i interes dokonującego budo
wy — zakaz rozebrania tego urządzenia na żądanie posia
dacza gruntu, mimo że jego posiadanie zostało na skutek
tego rodzaju budowy naruszone; wznoszenie płotu lub in
nego ogrodzenia z reguły nie odpowiada tym wymaganiom.
(Uchwała S. N. z 30 sierpnia 1968 r. — III CZP 68/68, ze
szyt 5/69, poz. 91).
16. Pytanie. Czy w wypadku, gdy sąd powiatowy w
postępowaniu rozgraniczeniowym ustalił granicę między
nieruchomościami uczestników, ale nie orzekł jednocześnie
o obowiązku wydania pasa gruntu przez jednego uczestni
ka — drugiemu, który to grunt według postanowienia przypadł temu ostatniemu uczestnikowi, niezbędne jest wytocze
nie powództwa przez uprawnionego właściciela o wydanie
tego gruntu, czy też komornik może na podstawie posta
nowienia rozgraniczeniowego dokonać odebrania gruntu po
siadaczowi i oddać go właścicielowi.
Odpowiedź. Jeżeli w wyniku postanowienia o rozgra
niczeniu grunt przypada uczestnikowi, który nie włada tym
gruntem, a sąd w postanowieniu o rozgraniczeniu nie orzekł
również w sprawie wydania tego gruntu, niezbędne jest
wytoczenie powództwa Windykacyjnego o jego wydanie”.
(Uchwała S. N. z 20 grudnia 1968 r. — III CZP 102/68, ze
szyt 9/69, poz. 155).
17. Usprawnienie samoistnego posiadacza, który wzniósł
w dobrej wierze na cudzym gruncie budynek, do domaga
nia się przeniesienia na niego przez właściciela prawa włas
ności zajętej na ten cel działki (art. 231 § 1 K. C.) nie jest
ograniczone zezwoleniem władzy administracyjnej, przewi
dzianym w art. 5 ustawy z 25.VI.1948 r. o podziale nieru
chomości na obszarze miast i niektórych osiedli. Jednakże
sąd rozpoznając sprawę na podstawie art. 231 K. C. powi
nien, o ile to jest możliwe — przez określenie działki, któ
rej własność powinna strona pozwana przenieść na powo
da, uwzględnić założenia planów zagospodarowania prze
strzennego co do podziału nieruchomości. (Postanowienie
S. N. z 20 września 1968 r. — III CZP 75/68, zeszyt 9,
poz. 159).

•
W zeszycie 10 — Centralne Zaoczne Studium Prawa Cy
wilnego, Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Prawa Proceso
wego — dotyczącym zagadnienia obrotu nieruchomościami
w świetle przepisów związkowych, autor Stefan Breyer, w
rozdziale X „Nabycie i utrata własności przez cudzoziem
ców” (Katowice 1969/70) — podaje szczegółowa wykładnie,
jak należy się do czasu autoratywnego wyjaśnienia usto
sunkować do mienia osób, które utraciły lub utracą oby
watelstwo polskie. Najistotniejsze jest wyrażenie poglądu
że nie można przyjąć iż wviazdy osób na pobyt czasowy,
który potem nabiera charakteru trwałego, nie pozbawiają
obywatelstwa polskiego i utraty własności. Podaie rów
nież. że nowela z 10.IV.1969 r. rozszerza rygory utraty włas
ności i na sytuację, gdy chodzi nie o daną własność z okre
su nrzed odzyskaniem 7iem Zachodnich, lecz o nierucho
mości nabyte w trybie osadnictwa rolneso lub uwłaszczenia.
W rozdziale pod tytułem Podział nieruchomości w mia
stach i osiedlach — ust. 10 brzmi. „Zezwolenie na podział
w wykonaniu przepisów ustawy z 25.VI.1948 r. następuje
zazwyczaj w formie klauzuli zatwierdzającej na planie po
działu, co jest równoznaczne z wydaniem w tym przed
miocie decyzji. Ten pogląd zawiera między innymi komu
nikat ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa
Sprawiedliwości z 1964 r. nr 3, poz. 30, oparty na piśmie
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z 5.VI.1964 r.
NGK 1—0/3/64.

Biblioieczao-Informacyjna działalność
zakładowych kół Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w PBGiUR

Systematyczny wzrost zatrudnienia
geodetów w powiatowych biurach geo
dezji i urządzeń rolnych na terenie ca
łego kraju wywołał w ostatnich latach
zjawisko zrzeszania się tych geodetów
w zakładowych kołach SGP, co stało
się troską wszystkich zarządów od
działów SGP.
Choć zasadniczo programowe zada
nia kół SGP ujęte są w odpowiednich
regulaminach obowiązujących jednoli
cie wszystkie koła, to jednak rozruch
organizacyjny poszczególnych kół (na
przykład w zakresie opieki nad dzia
łalnością biblioteczno-informacyjną w
PBGiUR) wymaga szczególnego rozez
nania środowiskowego i dostosowanych
ustaleń organizacyjnych i form pracy.
Oddział Stoleczno-Wojewodzki SGP
i WBGiUR w Warszawie podjęły
wspólnie zadanie uruchomienia dzia
łalności biblioteczno-informacyjnéj w
PBGiUR na terenie województwa war
szawskiego, z jednoczesnym uaktyw
nieniem zakładowych kół Oddziału
Stoleczno-Wojewodzkiego SGP, powo
łanych przy tychże PBGiUR, powie
rzając im opiekę w zakresie programo
wania i upowszechniania nabytków
bibliotecznych i informacyjnych.
Działalność ta może być przykładem
do wykorzystania przez inne oddziały
wojewódzkie SGP, które jeszcze nie
uruchomiły działalności biblioteczno-Informacyjnej w kołach przy PBGiUR.
Poniżej podaje się tekst pisma Za
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rządu Oddziału Stoł.-Woj. z 31 marca
1969 r. skierowanego do PBGiUR woj.
warszawskiego oraz do kół zakłado
wych tegoż Oddziału przy PBGiUR.
„W sprawie organizacji i działal
ności punktów biblioteczno-informacyjnych przy PBGiUR. Wojewódzkie
BGiUR i Zarząd Oddziału Stoł.-Woj.
SGP ustaliły następujące wytyczne
ogólne:
— Zadaniem punktów bibliotecznoinformacyjnych jest gromadzenie wy
dawnictw zwartych, czasopism i wszel
kich materiałów informacyjnych dla
pracowników wykonujących zadania
PBGiUR.
Powiatowe BGiUR wspólnie z koła
mi SGP (NOT) wprowadzą jednolitą
nazwę i zadania dla bibliotek i księ
gozbiorów już istniejących i zabezpie
czą środki na nabytki biblioteczne i
potrzeby organizacyjno-biblioteczne, zaś
koła SGP i WBGiUR obejmą opiekę
w zakresie programowania i realizacji
nabytków i ich upowszechniania, a w
razie potrzeby koła SGP zajmą się cał
kowicie działalnością PBI, pod warun
kiem przestrzegania przepisów inwen
tarzowych obowiązujących PBGiUR w
zakresie ochrony mienia społecznego.
W PBGiUR, w których dotychczas
nie prowadzi się bibliotek czy facho
wych księgozbiorów, zaleca się wystą
pić do powiatowych rad narodowych
o utworzenie punktów biblioteczno-informacyjnych i zapewnienie im środ

ków finansowych i niezbędnych urzą
dzeń.
W przypadku istnienia biblioteki
ogólnej w PRN, zaleca się wystąpie
nie o utworzenie w PBGiUR punktu
tej ogólnej biblioteki PRN lub zasto
sowanie innej formy organizacyjnej,
uwzględniającej jednak prowadzenie
działalności biblioteczno-infOrniacyjnej
w ramach organizacji PBGiUR.
PBGiUR proszone są o pilne przy
stąpienie do akcji i informowanie
WBGiUR o jej przebiegu.
Również koła SGP przy WBGiUR
proszone są o informowanie o stanie
omawianego zagadnienia, co kwartał,
przy okazji sprawozdań na formularzu
GUS—NOT. Do informacji służy spe
cjalnie p. 14 wymienionego formularza
na temat „opieki kół SGP w sprawie
bibliotek”. Należy również zawiadomić
oddział SGP o imiennym powierzeniu
prowadzenia tej opieki z ramienia koła.
Uprasza się również o poruszanie
spraw związanych z organizacją i
działalnością biblioteczno-informacyjną
w PBGiUR na spotkaniach w WBGiUR,
jak również — omawianie na licznych
spotkaniach zarządów i przedstawicieli
kół w ramach działalności SGP, co
przyczyni się do wymiany wzajemnej
nurtujących problemów i upowszech
nienia usprawnień”.

K. Rzewski

Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych we Wrześni
- Biurem Pracy Socjalistycznej

W dniu 22 listopada 1969 roku, pra
cownicy Powiatowego Biura Geodezji
i Urządzeń Rolnych we Wrześni obcho
dzili niecodzienną uroczystość, przej
mując na własność proporzec prze
chodni za zajęcie I miejsca (po raz
trzeci) we współzawodnictwie powia
towych biur geodezji i urządzeń rol
nych w skali wojewódzkiej.
Z tej okazji kierownictwo biura w
porozumieniu z kołem terenowym
SGP przy PBGiUR we Wrześni zorga
nizowało wystawę prac geodezyjnych,
na której załodze biura wręczono na
własność proporzec przechodni. Otwar
cia wystawy dokonał zastępca kierow
nika Wojewódzkiego Wydziału Rolni
ctwa i Leśnictwa w Poznaniu inż.
T. Manyś, w obecności zastępcy dy
rektora WBGiUR w Poznaniu, mgr

W. Rabskiego i przewodniczącego Za
rządu Oddziału Wojewódzkiego SGP
w Poznaniu, mgr inż. W. Chełmińskie
go. W otwarciu wystawy wzięli udział
przedstawiciele władz partyjnych i
administracyjnych powiatu wrzesiń
skiego.
Wystawa, zorganizowana pod hasłem
„Służba geodezyjno-urządzeniowa na
usługach rolnictwa”, ilustrowała nie
tylko rodzaj wykonywanych prac, lecz
także demonstrowała dorobek Biura i
jego wkład w przebudowę ustroju rol
nego w 25-leciu PRL. Urządzeniem tej
wystawy pracownicy PBGiUR we
Wrześni uczcili 25-lecie PRL i złoży
li hołd swojej Jubilatce, umożliwiając
jednocześnie społeczeństwu wrzesiń
skiemu zapoznanie się z rodzajem prac
geodezyjnych. Z uroczystością tą zbieg

ło się 50-lecie pracy zawodowej kol.
Leona Misiornego — członka tutejsze
go Koła SGP, który za zasługi w pra
cy zawodowej i społecznej otrzymał
z rąk przewodniczącego PPRN we
Wrześni tow. S. Tuhego — Złoty Krzyż
Zasługi.
Należy tu wspomnieć, że wśród
9 członków naszego Koła — pracowni
ków tutejszego PBGiUR — mamy już
kilku kolegów odznaczonych złotymi
i srebrnymi odznaczeniami za zasługi
w dziedzinie geodezji i kartografii, ko
legów posiadających odznaki Przodow
ników Socjalistycznej Pracy oraz od
znaczenia honorowe „Za zasługi w
rozwoju województwa poznańskiego”.
W tym koledzy:
— Leon Misiorny posiada: medal
IO-Iecia Polski Ludowej, Złotą Odzna-
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Wręczenie załodze PBGlUR we Wrześni Proporca przechodniego
na własność

kę „Za zasługi w dziedzinie geodezji
i kartografii” i Złoty Krzyż Zasługi;
— Edward Komisrek — Złotą Odzna
kę „Za zasługi w dziedzinie geodezji
i kartografii”, Srebrny Krzyż Zasługi,
— Stanisław Brona — Srebrną Od
znakę „Za zasługi w dziedzinie geo
dezji i Kartografii”, Srebrną Odznakę
Przodownika Pracy Socjalistycznej,
— Mieczysław Wallicht — Brązowy
Krzyż Zasługi,
— Czesław Kosmowski — Srebrną
Odznakę „Za zasługi w dziedzinie geo
dezji i kartografii”, Srebrną Odznakę
przodownika pracy socjalistycznej, od
znakę honorową za zasługi w rozwoju
województwa poznańskiego.

Wystawa PBGiUR we Wrześni z okazji 25-lecia PRL

Dla lepszej więzi i konsolidacji pra
cowników tutejsze Koło SGP, działa
jąc w porozumieniu z kierownictwem
biura, postanowiło zabiegać o przyję
cie PBGiUR we Wrześni na członka
zbiorowego SGP, co zostało dokonane
decyzją Zarządu Głównego SGP w
dniu 3 marca 1969 r.
Członkowie Koła SGP podjęli zobo
wiązanie dla uczczenia 25-lecia PRL,
o czym jak i o szczegółach zobowią
zania powiadomiono Zarząd Główny
SGP.
Pracownicy PBGiUR we Wrześni,
solidaryzując się z apelem hutników
Warszawy, postanowili, dla uczczenia
25-lecia PRL (w nawiązaniu do uchwa
ły nr XIX/87/68 WRN w Pozaniu z

Programujemy „pąsowanie"
Dzięki Hadaszom (Pąsować czy nie
pąsować — Przegląd Geodezyjny nr 5
z roku 1968) słownictwo geodezyjne, a
może i nie tylko geodezyjne, zostało
wzbogacone o dźwięczne uniwersalne
słowo „pąsowanie”. Jak wykazały do
świadczenia autorów, słowo to może
być stosowane w najrozmaitszych oko
licznościach. Można sobie w restaura
cji zdrowo „popąsować” (w Warszawie
nie radzę), można pociągiem pąsować
w podróż służbową, a także wypąsować w ustronnym miejscu.
Spieszę donieść kolegom, że ostatnio
zaczęło rozpowszechniać się nowe uni
wersalne i również naukowo — choć
mniej dźwięcznie — brzmiące słowo:
„programowanie”. Utworzono je w
oparciu o greckie słowo „programma”
wyrażające obwieszczenie, porządek
dzienny. Po polsku program to plan,
rozkład, kalendarz, projekt; zarys treści
i metod określonej dziedziny nauki;
wyszczególnienie utworów i wykonaw
ców spektaklu, widowiska, koncertu,
spis audycji radiowych i TV (Słownik
wyrazów obcych — W. Kopaliński,
Warszawa 1967 r.) oraz zbiór infor
macji określających całkowicie i jed
noznacznie ciąg czynności, jakie nale
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ży wykonać, aby zadany proces obli
czeniowy, technologiczny itp., przebie
gał w sposób zaplanowany (Wielka
Encyklopedia Powszechna — PWN,
Warszawa 1967).
Po co jednak używać tak wielu wy
rażeń. Wystarczy przecież jeden rze
czownik „program”, a czyność zmie
rzającą do stworzenia programu wy
starczy określić uniwersalnym rze
czownikiem odsłownym „programowa
nie”.
Nic to — jak mówił w Kamieńcu
pan Wołodyjowski do swojej Baśki —
że słowo programowanie miało już
ustalone znaczenie.
Dotychczas rozróżniano: programo
wanie matematyczne — jako matema
tyczną teorię stosowania zasady racjo
nalnego gospodarowania oraz progra
mowanie maszyn cyfrowych — jako
zespół czynności umożliwiających roz
wiązanie określonego problemu przez
maszynę cyfrową (Wielka Encyklope
dia Powszechna — PWN, Warsza
wa 1967). Obecnie w encyklopediach
widzimy poważną lukę, gdyż słowo
programowanie może mieć i ma już
szersze zastosowanie.
Aby nie być gołosłownym, przytoczę

24.IX.1968 r. — w sprawie poprawy
warunków pracy i socjalno-bytowych
ludzi pracy w województwie poznań
skim) wykonać w czynie społecznym
prace wartości 20 000 złotych, przy bu
dowie campingu w miejscu wypoczyn
ku w Czeszewie nad Wartą, w pow.
wrzesińskim, natomiast pracownicy
PBGiUR w Słupcy zobowiązali się do
wykonania w czynie społecznym prac
geodezyjnych o wartości 15 000 złotych.
Zobowiązanie wykonano w terminie,
to jest do końca 1969 roku.
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Czesław Kosmowski
przewodniczący Koła Terenowego SGP
przy PBGiUR we Wrześni

jeden z wniosków uchwalonych w
Olsztynie w czasie konferencji nauko
wo-technicznej SGP (w dniach 20—
22.X.1969 r.).
1.7. „przy programowaniu prac
scaleniowych, podejmowanych z urzę
du, należy uwzględniać również obsza
ry, gdzie istniejące granice własności
uniemożliwiają prawidłową gospodarkę
przeciwerozyjną”.
Co prawda, przy planowaniu prac
scaleniowych nie stosuje się progra
mowania matematycznego, ani też nie
korzysta się z maszyn cyfrowych. Jed
nakże takie sformułowanie brzmi bar
dziej naukowo i wzbudza respekt u
osób nie znających zagadnienia. Ten
sam efekt będzie, jeśli w codziennym
życiu zastosujemy to uniwersalne sło
wo. Na przykład: zamiast mówić „pla
nujemy wyjazd w sobotę do Zakopa
nego”, możemy powiedzieć „zaprogra
mowaliśmy sobotę w Zakopanem”. Ta
kie sformułowanie będzie sugerowało
poważne, zgoła naukowe podejście do
zagadnienia spędzenia weekendu. Oba
wiam się jedynie, czy ci, którzy spotka
ją nas pąsujących w wesołym nastro
ju nad ranem z „Jądrusia”, uwierzą, że
w tym przypadku stosowaliśmy zasadę
racjonalnego gospodarowania.
Zdzisław Bartoszewski
geodeta urządzeniowiec
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Z zależności dla czworokąta, w któ
ry można wpisać okrąg, obliczamy AD.

≡≡SZADAN

AB+CD —AD+BC

skąd
Ponieważ

AD = 56

⅜A + ⅜C= 1860

Rozwiązanie zadania nr 79

a także

⅜B + ⅜D = 180°

Do redakcji wpłynęło 48 rozwiązań
zadania nr 79, Jedni koledzy, jak na
przykład kol. Józef Zdyb z Gdańska,
uważali je za zbyt łatwe, inni uznali
je za udane, jak na przykład kol. Zdzi
sław Szramel z Domanic k. Świdnika,
który autorowi zadania przesłał pod
adresem redakcji „słowa uznania za
wyszukanie i umiejętne użycie znanych
twierdzeń z geometrii”. Tak, czy ina
czej, liczba nadesłanych odpowiedzi
jest wyższa niż zazwyczaj.

Prawidłowa odpowiedź jest następu
jąca:
O1O2 = 5 m
A oto najczęściej spotykane rozwiąza
nie, podane przez kolegę Henryka Ka
sińskiego z Sandomierza.

zaś

B = 35 m
Środek O2 leży na przecięciu dwusiecz
nych kątów A, B, C i D a więc
Λ02 _ AD
7+C = ^CD
i dalej
4
λo2 = — O-C
3 ‘
Ponieważ
+02 +O2C = ^C = 70
więc
4
-O2c +OiC= 70
O2C = 30
O1O2 = O1C— O2C = 35 — 30 = 5 m

zaś trójkąty ABC i ADC są przysta
jące, a więc
⅜B = ⅜D=90o
Skąd
AC = ]'AB-+ BCi = 2R = 70

Sposobem tym rozwiązała zadanie
większość kolegów.
Nagrodę główną w postaci mapy pla
stycznej wylosował kolega Andrzej
Mółka z Nowego Sącza.
Nagrody książkowe wylosowali ko
ledzy: Zdzisław Szramel z Domanicy
k. Świdnika, Paweł Bednarz z Kozie
nic, Tadeusz Gwóźdź z Kielc, Lech
Sujkowski z Bydgoszczy, Andrzej
Olszamowski z Włocławka.
St. J. T.

Rozwiązanie zadania nr 79 nadesłali

Bolesław Cieszyński (Bydgoszcz), Grzegorz
Krawczyk (Szczecin), , Andrzej Molka (No
wy Sącz), Stanislaw Ptasznik (Lublin), Hen
ryk Kasiński (Sandomierz), Zdzisław Szramek (Domanica k.Swidnika), Juliusz Milew
ski (Koszalin), Wiktor Pietrulan (Szczecin),
Wojciech Michalski (Ostrów Mazowiecka),
Saturnin Zygmunt (Bytom), Paweł Bednarz
(Kozienice), Stanisław Parys (Częstochowa),
Jan Starek (Wrocław), Witold Klimowicz.
(Warszawa), Jerzy Gaweł (Wrocław), Witold
Kuckiewicz (Warszawa), Kamil Kasprzycki
(Bielsko-Biała),
Remigiusz
Szczepaniak

(Warszawa), Ryszard Saczuk (Ostrów Mazo
wiecka), Jan Pietrzyk (Wrocław), Józef
Zdyb (Gdańsk-Oliwa), Jan Najgebauer (Gli
wice), Tadeusz Gwóźdź (Kielce), Henryk
Liberek (Jarocin), Józef Szramek (Katowi
ce), Lech Sujkowski (Bydgoszcz), Janusz
Wróbel (Rokitno Szlacheckie k.Zawiercia),
Jan Wróbel (Katowice), Henryk Popczyk
(Lazy-Rokitno Szlacheckie k.Zawiercia), Bo
gusław Pakula (Puławy), Mieczysław Worożański (Świnoujście), Andrzej Bogucki
(Ostrowiec Sw.), Wiktor Alenowicz (Gdańsk),
Roman Arabski (Łódź), Wojciech Tyma (By

tów), Andrzej Olszamowski (Włocławek),
Ludmiła Rokitowska (Tarnobrzeg), Jan
ʌɪemier (Kórnik k.Poznania), Edmund Mu
sía! (Radomsko), Rzeszowskie Okręgowe
Przedsiębiorstwo Miernicze — Grupa Po
miarowa „Kombinat Siarki”, Bogusław
Poczopko (Szczecin), Jacek Grochulski (War
szawa), Ksawery
Malewicz (Radomsko),
Zbigniew Samgorski (Wrocław), Roman Pacyński (Stargard Gdański), Longin Strutyński (Blachownia Śląska), Krystyna Turzyńska (Wrocław), Władysław' Kluczewski
(Zgorzelec).

Zadanie nr 84
Kiedy Nasir ad Din ukończył pięć
dziesiąt lat zapragnął mieć ucznia. Cóż
z tego, że wciąż krzepki był i zdrowy.
Cóż z tego, że w umyśle jego kąty
i boki trójkąta wciąż w nowe i coraz
piękniejsze łączyły się związki. Intu
icja mówiła mu, że oto otworzył kry
nicę nie na życie jednego pokolenia.
Chcial przekazać komuś rwący potok
swych myśli, przygotować go do ich
zrozumienia i rozwijania. Raz na mie
siąc siadał przeto rano przed bramą
madrasy Al Mustansirija na wielkim
kamieniu, obok którego umieszczał
prosty studencki stołek. A kiedy czas
odmierzał swe trwanie przez otwór
klepsydry Nasir ad Din głosił młodzie
ży udającej się do madrasy takie oto
zadanie.
„Kiedy opiszesz koło na tym oto trój
kącie, to promień takiego koła wynie-
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sie 8 miar, a kiedy wpiszesz koło w
ten trójkąt, to promień takiego koła
wyniesie 3 miary. Podaj liczbę miar
między środkami obu kół, a ja, Nasir
ad Din dam ci klucz mądrości”.
I choć niezliczona ilość młodzieży
siadała na studenckim stołku, nie było
nikogo, kto podałby szukaną miarę.
I było tak aż do roku, w którym
ilchan Hulagu otoczył Bagdad pierście
niem swej jazdy. W tym to czasie nie
znany nikomu młodzian podał szukaną
liczbę miar. A nie uczynił tego nikt
przedtem, a również i potem i nie po
wiedział ów młodzieniec, jak doszedł
do szukanej liczby miar, gdyż zginął
wkrótce potem broniąc wieży cytadeli
Abbasydów.
Jednakże Tobie, drogi Czytelniku nie
grozi dziś żadne niebezpieczeństwo,
możesz więc śmiało nadesłać rozwiąza
nie do dnia 10 września 1970 roku.

NAGRODA
Za prawidłowe rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda w postaci mapy plastycznej —
od Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyni
ku losowania 5 nagród dodatkowych w
postaci książek od Stowarzyszenia Geo
detów Polskich.

Zadanie nadesłał Stanisław Janusz
Tymowski z Warszawy.
Ilustrację wykonał Włodzimierz Wajnert.

UWAGA !
Koledzy pragnący zamieścić w „Kąci
ku Zadań” zadania do rozwiązania, pro
szeni są o nadsyłanie takich zadań łącz
nie z rozwiązaniami. Projekty przyjętych
przez redakcję, nadesłanych wraz z roz
wiązaniami, zadań są honorowane ry
czałtem w wysokości 208 zł.
Autorom zadania przysługują prawa
autorskie.

X lat Naukowego Koła Geodezyjnych Urządzeń Terenów Rolnych
Wydział Geodezji WSR w Olsztynie
Studenckie Koło Naukowe Geodezyj
nych Urządzeń Terenów Rolnych po
wstało w 1960 r. przy Studium Geo
dezji i Urządzeń Rolnych, z inicjatywy
ówczesnego kierownika tego studium
dr inż. Witolda Senissona i mgr inż.
Andrzeja Hopfera.
Pierwszym prezesem Koła był kol.
Sergiusz Kiszkiel, który pełnił tę funk
cję do 1961 r., kolejnymi prezesami
Koła GUTR-u byli koledzy: Ryszard
Godycki, Wiesław Szymczak, Leszek
Donarski, Stanisław Kochański, Mie
czysław Wilkosz i od 1967 do 1969 r. —
Czesław Krasowski. Od stycznia 1970 r.
funkcję prezesa objął kol. Zygmunt
Ciborowski.
W ciągu 10 lat istnienia Kołem Nau
kowym GUTR-u opiekuje się doc. dr
inż. A. Hopfer — kierownik Katedry
Geodezyjnych Urządzeń Rolnych oraz
pracownicy naukowi tej Katedry: prof.
Walery Fedorowski, mgr inż. Elżbieta
Ofierska, mgr inż. Stanisław Goraj,
mgr inż. Kazimierz Przybylowski i mgr
inż. Stanisław Surowiec. Studenci opra
cowali w tym okresie 36 referatów
naukowych, które wygłaszali na zjaz
dach studenckich kół naukowych
WSR-ów i ogólnopolskich seminariach
kół geodetów, zdobywając niejedno
krotnie nagrody i wyróżnienia. Do wy
różniających się należą referaty:
— Historia katastru na Warmii i Ma
zurach.
— Badania dróg transportu rolnego
przy projektowaniu organizacji teryto
rium gospodarstw rolnych.
— Próba określenia zależności po
między ciężarem papieru a przedsta
wianą na nim powierzchnią.
— Projektowanie urządzeniowo-rolne
z wykorzystaniem modeli plastycznych.
— Analiza tematyki skarg wpływa
jących do organów służby geodezyjnej
a ocena działalności tej służby.
— Niektóre przyczyny zmienności
granic władania i użytkowania.
— Charakterystyka struktury gospo
darstw gromady Jonkowo.
— Ocena projektów scalania na przy
kładzie obiektów poddanych scaleniu
w 1968 r. w pow. olsztyńskim.
— Charakterystyka sieci osadniczej
w pow. Bartoszyce.
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Praca naszego Koła opiera się na co
miesięcznych zebraniach otwartych, na
których wygłaszane są referaty albo
opracowania tematyczne dotyczące no
wości z literatury geodezyjnej czy cie
kawych artykułów z Przeglądu Geode
zyjnego.
W maju 1969 r. zorganizowaliśmy
wraz z działającym przy Wydziale Geo
dezji Naukowym Kołem Astronomicz
nym — VII Ogólnopolskie Seminarium
Kół Geodetów. Obradowano w dwu
sekcjach astronomicznej i urządzeń
rolnych, przy czym Sekcja Urządzeń
Rolnych zajęła się aktualnym zagad
nieniem prac scaleniowych.
Organizujemy wycieczki ną obiekty
scaleniowe i podlegające regulacji w
celu lepszego zaznajomienia studentów
ze środowiskiem, w którym będą pra
cować.
Jedną z ciekawszych form pracy na
szego Koła są obozy naukowo-badaw
cze. W 1966 r. zorganizowano taki obóz
w Rowach koło Słupska, na którym
dokonano inwentaryzacji osiedla; w
1967 r. — obóz założono w Ustrzykach,
w 1968 r. — w Międzybrodziu koło
Żywca, a w 1969 r. — w Debrzynie
pow. Kościerzyna, przy czym tematem
prac w tych ostatnich 3 latach było
badanie układu dróg transportu rolne
go w różnych regionach kraju. Obecnie
materiały zebrane z tych prac są opra
cowywane kameralnie, a wyniki ich
zostaną przekazane zainteresowanym
powiatom.
Koło GUTR-u popularyzuje zagad
nienia związane z geodezją, w ramach
Międzynarodowego Tygodnia Studen
tów organizuje się wystawę sprzętu
geodezyjnego, Koło współpracuje z
Technikum Łąkarskim w Lidzbarku
Warmijskim i Technikum Melioracyj
nym w Białymstoku, urządzając tam
pokazy instrumentów geodezyjnych.
Koło patronuje gromadzie Jonkowo w
pow. olsztyńskim, dla której w 1968 r.
zaktualizowało stan Państwowego Fun
duszu Ziemi i opracowało plan zago
spodarowania przestrzennego.
Członkowie Koła uczestniczyli w pra
cach Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich przy organizacji XXXIII Konfe

rencji Naukowo-Technicznej, poświęco
nej scaleniom.
Za swą działalność Koło nasze zo
stało uznane przez władze WSR w Ol
sztynie — za najlepiej pracujące w
1969 r. studenckie koło naukowe.
Obecnie do Koła naszego należy 45
osób, słuchaczy III, IV i V roku Wy
działu Geodezji UR. W sierpniu br.,
w ramach prac obozu naukowo-badaw
czego, planuje się podjęcie tematu za
proponowanego przez WRN w Białym
stoku, mianowicie opracowania planu
zagospodarowania przestrzennego Su
walskiego Parku Natury. Kilku człon
ków Koła uczestniczyć będzie w obo
zie zorganizowanym na , terenie pow.
Braniewo przez Radę Kół Naukowych
WSR w Olsztynie, na którym będą
przeprowadzone kompleksowe badania
urządzania wsi, w którym obok Koła
GUTR-u uczestniczyć będą naukowe
koła ekonomistów rolnictwa, chemii
rolnej i gleboznawstwa.
W kwietniu 1970 r., w IO-Iecie istnie
nia Wydziału Geodezji i kół geodetów
zorganizowane będzie seminarium po
święcone działalności obu kół, połączo
ne ze zjazdem ich byłych członków.
W opracowaniu mamy 6 nowych te
matów dotyczących: planowania prze
strzennego, scaleń i wymiany gruntów
oraz historii geodezji w Polsce. Projek
tuje się wyodrębnienie obok istniejącej
Sekcji Geodezyjnych Urządzeń Rol
nych — Sekcji Planowania Przestrzen
nego i Ogolnogeodezyjnej; ta ostatnia
zajmować się będzie nowościami i hi
storią geodezji, jej popularyzacją wśród
geodetów (gazetki, wystawy, pokazy
instrumentów i projekcje filmów), po
nadto — gromadzeniem dawnych map,
operatów i instrumentów.
Za pośrednictwem Przeglądu Geode
zyjnego chcielibyśmy się zwrócić z
prośbą do posiadaczy starych, niepo
trzebnych już map, druków i książek
o tematyce geodezyjnej o przekazanie
ich naukowemu Kołu Geodezyjnych
Urządzeń Terenów Rolnych w Olszty
nie.
KAZIMIERZ OLEJNIK,
CZESŁAW KRASOWSKI

WSR — Olsztyn
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POLSKIEGO TOWARZYSTWAI FOTOGRAMETRYCZNEGO]

STANISŁAW WÓJCIK

Optymalizacja warunków lotu przy równoczesnym fotografowaniu dwiema kamerami
Rozwój metod kompleksowego wykorzystania zdjęć lotni
czych, mala ilość dni dogodnych do wykonywania lotów
fotogrametrycznych oraz jeszcze dość duże koszty fotogra
fowania powietrznego powodują dążenia do otrzymania
możliwie największego zasobu informacji w czasie jednego
lotu. W tym celu samolot wyposaża się w zespół kamer
pozwalający na równoczesne otrzymanie kilku rodzajów
zdjęć lotniczych. Przeważnie zdjęcia wykonuje się w róż
nych pasmach widma słonecznego, co zwiększa ich możli
wości interpretacyjne względnie fotografuje się w różnych
skalach, co z kolei pozwala na różnorakie wykorzystanie
fotogrametryczne otrzymanych zdjęć. Można także zestawić
oba warianty równocześnie. Niestety samoloty fotograme
tryczne posiadają stanowiska umożliwiające zamocowanie
w nich przeważnie dwóch kamer lotniczych (do wyjątków
należy samolot MD-12 w wersji fotogrametrycznej, który
oprócz dwóch stanowisk do kamer pionowych ma jeszcze
dwa stanowiska do kamer ukośnych, umożliwiających foto
grafowanie perspektywiczne na prawo i na lewo w stosun
ku do kierunku lotu).
Przy fotografowaniu pionowym, kamery zazwyczaj różnią
się między sobą ogniskowymi i wymiarami zdjęć. Taki wa
riant wykorzystuje się często w fotogrametrii. Wówczas
zdjęcia w skali mniejszej służą do zagęszczenia osnowy me
todami aerotriangulacji, zaś zdjęcia w skali większej wy
korzystuje się do opracowania sytuacyjno-wysokościowego.
Pozwala to znacznie zmniejszyć ilość prac polowych przy
pomiarze fotopunktów oraz zwiększyć dokładność kameral
nego opracowania sytuacyjno-wysokościowego. Pełne wy
korzystanie obu rodzajów zdjęć jest możliwe, jeśli wyko
nano je zgodnie z warunkami technicznymi, wymaganymi
w fotogrametrii. Do najważniejszych z nich należą: zacho
wanie wysokich właściwości geometrycznych i fotointerPretacyjnych zdjęcia, wybór i zachowanie właściwych skal
fotografowania oraz zapewnienie wymaganego krycia po
dłużnego i poprzecznego.
Wysokie właściwości pomiarowe i fotointerpretacyjne
zdjęć osiąga się przez wybór odpowiednich typów kamer
lotniczych i rodzaju materiałów negatywowych; skale foto
grafowania zależą od ostatecznego przeznaczenia zdjęć; kry
cie podłużne reguluje się doraźnie i oddzielnie dla każdej
kamery w czasie procesu fotografowania powietrznego, tak
że jedynie wybór optymalnego krycia poprzecznego spra
wia pewne trudności. Spróbujmy więc ustalić zależności
w kryciu poprzecznym obu kamer i sposób ich wyboru.
Przy fotografowaniu dwoma kamerami powinny być
spełnione następujące warunki:
— warunek wysokości,
— warunek baz.
Ponieważ oba rodzaje zdjęć wykonuje się równocześnie,
pierwszy więc warunek ma następującą postać:

lub

Wr = Wf
jl
jt
,

.

f1ml =f.mt

gdzie:
Wf — wysokość fotografowania nad terenem,
■f — ogniskowa (stała) kamery lotniczej,
m — mianownik skali zdjęć.

W powyższym wzorze, jak i w następnych rozważaniach,'
za pomocą indeksu 1 oznaczono elementy dotyczące foto
grafowania kamerą o ogniskowej krótszej, a indeksem 2 —
elementy fotografowania przy ogniskowej dłuższej.
Ilość prac fotolotniczych będzie minimalna, jeśli trasy
szeregów w skali mniejszej będą pokrywały się z co n-tym
szeregiem w skali większej (rys. 1).
Z powyższego wynika drugi warunek, nazywany warun
kiem baz:

By. = nBy,
(2)
gdzie:
By — baza poprzeczna zdjęcia,
n — liczba dodatnia i całkowita, oznacza krotność baz
w skali większej.
Zamieniając we wzorze (2) Ba = (100 — q) m lv, to waru
nek drugi przyjmie postać:
(100 — q1)m1lyl = n(100-g2)n⅛ly

(3)

gdzie przyjęto oznaczenia:
q — krycie poprzeczne zdjęć w procentach,
Iy — szerokość zdjęcia lotniczego.

Rys. 1. Schemat fotografowana dwoma kamerami: ʃɪ = 70 mm,
fi = 210 mm, n = 3

Dla uproszczenia, zamiast krycia poprzecznego podstawiamy
do wzoru (3) szerokość użytecznej części zdjęcia:
ρ1 = (100-9l)
ρt = (100-ρ,)

O)

A więc:

Q1τn1ly = nQtmtly

O)

(5)

skąd

Q1m1ly
n = --——i
Qin⅛Ij∙t

(6)
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ly,⅛ , ,
lytfl + n

Z wzoru (1) wiadomo, że

to otrzymamy wówczas:

(7)

Q1

Qz

l>,f∙‘y2fi

skąd można określić Q1 lub Q2, w zależności od potrzeb,
gdyż jedna z tych wielkości jest znana z założenia (zada
nia) na fotografowanie lotnicze. A więc:

Krycie poprzeczne, zgodne z wymaganiami fotogrametrii,
określa wzór:
q = 5o + Jg1 +Jg2 +Zlg3
(8)
gdzie:
q0
Jq1
Jq2
Jq3

—
—
—
—

krycie zasadnicze,
poprawka za rzeźbę terenu,
poprawka nawigacyjna,
poprawka za pilotowanie i metodę stabilizacji kakamery.

(10)

lub po uproszczeniu:
Iy,Λ + k∕ιz*n
-11--------- -- --------- O,

Wymagana wartość q1 jest bliska q2,
a więc

n

(H)

iy,∕2 + ∕y∕2 Jn V1

^l

Albo

Q2

Qi = -R1Q;

Z powyższego wynika, że pozostała część wzoru (7)

q;

= k2q;

(12)

gdzie oznaczono:

(13)
powinna być liczbą całkowitą.
Ale składniki ʃɪ ’ Λ'iy,liys są w każdym przypadku kon
kretnymi liczbami stałymi i określonymi rodzajem wyko
rzystywanego sprzętu. Praktycznie trudno jest wybrać taki
sprzęt, aby wyrażenie
lʃɪ ∕2

*√7
było liczbą całkowitą, zaś wszelkie odchylenia wywierają
wpływ na zmianę pokrycia poprzecznego.
Oznaczamy:

Iy f,
n≈-p-.½ + Λn
‘y,
Ji

1

We wzorze (12) zróżnicowano niewiadome; wyrażenia z jed
ną kreską dotyczą obliczenia ogniskowej krótszej, wyraże
nia z dwoma kreskami służą do obliczenia ogniskowej
dłuższej.
Na podstawie wzorów (13) obliczono tablicę dla najczęściej
stosowanych kamer lotniczych. W tablicy podano dodatko
wo współczynnik skalowy, który wyraża zależność liniową
pomiędzy mianownikami skali zdjęć, wykonanych pierw
szą i drugą kamerą:

(9)

(14)

gdzie Jn będzie po prostu dopełnieniem do najbliższej ca
łości i podstawy do wzoru (7):

skąd

Tablica 1
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Za pomocą tej tablicy, wykorzystując wzór (12), można łat
wo obliczyć właściwe krycie poprzeczne. Wybór właściwych
warunków fotografowania dwoma kamerami będzie teraz
przebiegał w następującej kolejności:
1. Określenie skali fotografowania i wybór sprzętu dla
pierwszego rodzaju zdjęć (zależnie od przeznaczenia zdjęć,
ich dokładności i metody opracowania).
2. Wybór drugiego rodzaju zdjęć z wykorzystaniem współ
czynnika skatowego, podanego w tablicy 1.
3. Obliczenie optymalnego pokrycia poprzecznego dla obu
rodzajów zdjęć za pomocą współczynników K1 i K2, poda
nych w tablicy 1.
4. Obliczenie pozostałych danych technicznych projektu
nalotu.
Sposób obliczenia prześledzimy na poniższym przykła
dzie: Należy wykonać mapy obiektu miejskiego w skalach
1 :2000 i 1 : 1000. Na podstawie przeprowadzonej analizy
dokładnościowej, do opracowania sytuacyjno-wysokościowego wybrano skalę 1 : 4000 przy możliwie najdłuższej ogni
skowej. A więc f2 = 210 mm i m2 = 4000. Z analizy wynika
także, że zastosowanie aerotriangulacji analitycznej do za
gęszczania umożliwia wykorzystanie zdjęć w skali około
dwukrotnie mniejszej.
Na podstawie tablicy 1, z wiersza ogniskowej 210 mm
wybiera się drugą kamerę. Może to być kamera z ∫1 =
= 100 mm, o formacie 14 × 14 cm, wówczas mianownik
skali zdjęć mɪ = 2,100 X 4000 = 8400, albo kamera z f1 =
— 115 mm o formacie 18 X 18 cm, wówczas m1 = 1,826 X
X 4000 = 7304, lub też kamera z ft = 88,5 mm i formacie
23 X 23 cm, wówczas m1 = 2373 X 4000 = 9492.
Ostatecznie wybrano fɪ = 100 mm, mɪ = 8400 i format
14 X 14 cm, gdyż kamera ta fotografuje na kliszach szkla
nych, co zabezpiecza większą dokładność zdjęć, a skala fo
tografowania jest najbardziej zbliżona do projektowanej.

Za pomocą wzoru (8) obliczono, że q1 = 30% i q2 = 32%,
a więc Q1 = 70% i Q2 = 68%.
Z tablicy 1 wynika, że jeśli przyjąć:

Qi = 29%, to Q” = 70 × 0,817 = 57,2%
jeśli zaś przyjąć:

Q'1 = 68%, to Q,1 = 68 × 1,224 = 83,2%
Mamy więc dwa warianty pokrycia poprzecznego:
1) <h = 30%
2) q{ = 16,8%

9Î = 42,8%
q't = 32%

Można dodać wariant trzeci, uśredniający:
3) qιi, = 23,4%

<hir = 37,4%

Z powyższego wynika, że warianty 1 i 3 spełniają wyma
gania fotogrametryczne, z tym że w wariancie 1 należy
oczekiwać trochę większego pokrycia poprzecznego dla ska
li 1 : 4000, a w wariancie 3 — nieco mniejszego pokrycia
dla skali 1 : 8200. Ostatecznie należy wybrać jeden z nich.
Mając wybrane f1, f2, q1 i Q2 ze stosunku

powtórnie oblicza się skalę, a obliczenie pozostałych da
nych technicznych projektów będzie tylko, formalnością,
gdyż zgodne jest z ogólnie przyjętymi wzorami i metody
ką postępowania.

Z działalności Sekcji Fotogrametrycznej
d.
c.
Powierzony PTE, Zarząd Komisji
VI, sprawowany przez W. Sztompke
przygotował
szczegółowy
program
i prowadził obrady tej Komisji na
Kongresie. Ponadto Zarząd Komisji VI
przygotował stoisko Komisji VI, skła
dające się z 3 części: programu nau
czania z zakresu fotogrametrii w róż
nych uczelniach świata; podręczników
i książek fotogrametrycznych; czaso
pism fotogrametrycznych.
PTF opracowało na Kongres w Lo
zannie następujące materiały: raport
z działalności PTF, sprawozdanie ge
neralne Komisji VI za okres kadencji

1964—1968, referat Barbary i Adama
Linsenbarthow „Czasopisma i periody
ki z dziedziny fotogrametrii i fotointerpretacji”, ponadto został wydruko
wany referat podstawowy prof. A. J.
Brandenbergera na temat szkolenia w
fotogrametrii.

Członkowie PTF brali udział w na
stępujących konferencjach zagranicz
nych:
— w Sofii — Krajowa konferencja
naukowo-techniczna na temat fotogra
metrii. 13—15.VI.1968 r. (C. Lipert,
A. Rymarowicz),

Dla współpracy z Międzynarodowym
Towarzystwem Fotogrametrycznym, na
okres następnych 4 lat powołano no
wych reporterów do poszczególnych
komisji technicznych MTF.

— w Budapeszcie — Rola geodezji
przy planowaniu i zabudowie miast.
21—24.V.1968 r. (E. Wanot-Switek),
— w Szekesfehervar (Węgry) — Za
stosowanie fotogrametrii w opracowa
niach map miejskich. 25—28.V.1969 r.
(C. Lipert, T, Federowski).
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Perspektywiczne odwzorowanie blokdiagramu w kartezjańskim układzie współrzędnych
Rzut perspektywiczny bryły bloku jest bardziej przeko
nujący pod względem plastycznym od prostszego w wyko
naniu rzutu aksonometrycznego. Skoro zaś znaczenie blok
diagramu uwarunkowane jest sugestywnością uzyskanego
obrazu, warto zastanowić się nad sposobem otrzymania
formalnie poprawnego perspektywicznego rzutu bloku.
Duże ułatwienie w wykonaniu perspektywicznego rysun
ku blokdiagramu może stanowić zaproponowany przez
K. Guzika [2] przyrząd, zwany perspektografem, którego
podstawową część stanowi aparat fotograficzny starego ty
pu. Wobec braku produkcji tego rodzaju przyrządów, za
chodzi konieczność wykonania go we własnym zakresie, co
może pochłonąć zbyt dużo czasu i środków materialnych.
Najczęściej spotykane w literaturze metody konstrukcji
blokdiagramu są metodami wykreślnymi. Nie są one by
najmniej łatwe, a podane wzory nieraz muszą budzić za
strzeżenia w odniesieniu do ścisłości otrzymywanych obra
zów bloku. Inną niedogodność zastosowania pełnej meto
dy wykreślnej może stanowić konieczność użycia dużych
rozmiarów arkusza, na którym ma być wykonany rysunek.
Dla przykładu można podać, że narysowanie metodą wykreślną podstawy blokdiagramu A2B2C2D2 na rys. 5 wyma
ga arkusza o rozmiarach 9-krotnie przekraczających po
ziomą zawartość tego czworokąta i ponad 23-krotnie — je
go rozwartość pionową.
Powyższe względy skłoniły mnie do opracowania schema
tu umożliwiającego uzyskanie perspektywicznego odwzoro
wania bloku drogą kolejnych obliczeń jego elementów.

tu przecinając tło zarysowuje na nim linię horyzontu H—H.
Podobnie płaszczyzna podstawy, przecinając tło, zarysowu
je na nim linię podstawy P—P.
Pomocną rzeczą jest wykonanie rysunku kładu wycinka
mapy na tło. Rysunek ten, umieszczony poniżej linii pod
stawy, przedstawia wycinek mapy w takim usytuowaniu,
aby po przeniesieniu go na płaszczyznę podstawy otrzymać
zaprogramowane położenie bloku. Przeniesienia kładu wy
cinka mapy z tła na płaszczyznę podstawy dokonuje się
przez obrót dolnej części tła wokół linii podstawy o 90°,
tak aby obie płaszczyzny zjednoczyły się.
Położenie punktu w przestrzeni określają następujące po
jęcia:
1. Szerokość, czyli oddalenie punktu od głównej płasz
czyzny pionu.
2. Głębokość, czyli oddalenie punktu od tła.
3. Wysokość, czyli oddalenie punktu od płaszczyzny pod
stawy.
Taka charakterystyka położenia punktu w przestrzeni
powstaje w wyniku zastosowania kartezjańskiego układu
współrzędnych prostokątnych. Ten sposób ujęcia zagadnie
nia pozwala uzyskać duże ułatwienie zarówno w zakresie
komunikatywności tematu, jak i pod względem uproszcze
nia rachunków. Rozwiązanie postawionego zadania spro
wadza się do znalezienia szerokości i wysokości śladów
tłowych promieni widzenia, łączących oko z narożnikami
bloku, przy czym śladami tłowymi nazywamy punkty,
w których promienie Widzienia przebijają tło.

1. Podstawowe pojęcia

2. Wyznaczenie szerokości i głębokości narożników bloku
na płaszczyźnie podstawy

Wprowadzenie do tematu wymaga przedstawienia kilku
pojęć z zakresu perspektywy stosowanej [1], Okażą się one
przydatne w dalszej części tej notatki. Chcąc otrzymać
jednoznaczne odwzorowania perspektywiczne bryły bloku
należy uprzednio ustalić pewne parametry. Dotyczą one
wzajemnego położenia płaszczyzn stanowiących konstrukcję

Jeżeli szerokości i głębokości narożników wycinka mapy
stanowiącego podstawę bloku nie są z góry znane lub też
nie da się ich określić drogą bezpośredniego pomiaru, na
przykład z kładu wycinka mapy na tło, można je obliczyć,
opierając się na pewnych danych wyjściowych. Danymi
tymi są zazwyczaj:
1) rozmiary wycinka mapy stanowiącego podstawę bloku,
2) elementy określające położenie bloku na płaszczyźnie

Rys. 1. Płaszczyzny ogólnej konstrukcji układu perspektywicznego
(rysunek zmodyfikowany według K. Bartla)

Rys. 2. Położenie wycinka mapy na płaszczyźnie podstawy

szczyzna znikania (I), płaszczyzna horyzontu (II), płasz
czyzna podstawy (III) i główna płaszczyzna pionu (IV).
Wzajemne położenie tych płaszczyzn wyznacza głębokość
tłową OOs i wysokość horyzontu OO'. Płaszczyzna horyzon

a) odcinek linii podstawy Z1Z2 wyznaczony punktami,
w których ją przecinają linie przedłużeń krawędzi wycin
ka mapy (rys. 2). Tym samym wyznaczony zostaje pro
mień okręgu:
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Z1Zs
na którym znajdują się narożniki podstawy bloku.
b) szerokość najdalej położonego narożnika podstawy
O"C = q.
Wychodząc z powyższych danych można stwierdzić na
stępujące zależności:

∣∕r*-92

√B2-gs
R-q =

R+q

= t≡°2

(1)

Z1C' = eɪ = ∖∕2R(R - ¢),

CZ2 = e1 = √2B(B + ę)

=
=
=
—

rn1x+bt
mιx+bl
m2x + fc3
m2x + b2

v ’

gdzie m1 = tgα1, mi = —tgα2, zaś b1, b2, b3 i b4 są wartościa
mi punktów, w których dane proste przecinają oś rzęd
nych. Rozwiązanie tego układu równań wyznacza współ
rzędne narożników podstawy bloku A’ B' C' D'.
Innym sposobem znalezienia współrzędnych narożników
podstawy bloku może być wyznaczenie rzutów tych naroż
ników na osie układu współrzędnych poprzez trygonome
tryczne rozwiązanie trójkątów prostokątnych:
Z1C = eɪeosɑɪ,

C = —R-j-Z1C

Z1B" = (e1 - B'C')cosa1,

B" = -R + Z1B"

D"Z2 = (<⅛- C'D'~)cosa2,

D" = R- DnZ2

gi = √(B7+(∕+6)2,

g, = V(cry,+(f+ √

g. = yW*+(∕+α)t;

gi = ÿ(Dy+(f-dÿ

(6)

Szerokości śladów tłowych promieni widzenia narożników
podstawy można obliczyć według poniżej podanych wzo
rów:
ʌi = f'⅛βn

b2=f∙tgβt,

B1=-h1
ll,

Po ustaleniu tych zależności można — stosując zasady geo
metrii analitycznej — ułożyć następujące równania kierun
kowe prostych:
y1
yi
yi
yi

Przez zastosowanie twierdzenia Pitagorasa dokonuje się
obliczenia długości rzutów promienia widzenia na płasz
czyznę podstawy:

b2-f∙tgβi,

c1 = - hl2i,

A1 = ht,

bi=f∙tgβi,

D1 = hi

(7)

4. Określenie wysokości śladu tłowego promieni widzenia
Wysokość śladu tłowego promieni widzenia narożnika
podstawy bloku jest identyczna z wysokością jego rzutu na
główną płaszczyznę pionu. Najprostszym więc sposobem
rozwiązania postawionego zadania będzie wyznaczenie wy
sokości rzutu promienia widzenia narożnika podstawy blo
ku na główną płaszczyznę pionu, gdyż w tym wypadku
można się oprzeć wprost na znanych parametrach, jakie
bądź to przyjęto we wstępnych założeniach, bądź też już
uprzednio je wyliczono.

An = Dn-(C-Bn) = Dn-Cn+Bn
c = j∕B2 — gs = eɪ sɪnaɪ = e2sina2 = e1 cosa2 = e2 eosaɪ
b = (e1-B'C') sinal = (e1 — B'C')cosa1

Rys. 4. Rzut bryły bloku na główną płaszczyznę pionu

d = (es- CD’) sinai = (e2 — CD’)cosa1

a = d-(e — b) = d-cĄ-b

3. Określenie długości rzutu promieni widzenia na płasz
czyznę podstawy oraz szerokości ich śladów tłowych
Można stwierdzić następujące związki, jakie zachodzą
między szerokością narożników podstawy bloku a oddale
niem ich rzutu na główną płaszczyznę pionu od stanowiska
(rys. 3):

Stosując twierdzenie Talesa można obliczyć wysokość
rzutów śladów tłowych narożników podstawy bloku na
główną płaszczyznę pionu (rys. 4).

(8)

Uwzględniając wysokość bloku (k) oblicza się w podobny
sposób wysokości rzutów śladów tłowych promieni widze
nia górnych narożników bloku na główną płaszczyznę pio
nu:
ι _ 6(00' -k)
1
f+b
,

α(00'-fe)

is^^77Γ-

j _ c(00'-⅛)
i~
f+c
d(OO'-k)

(9)

Położenie narożników bloku na tle w kartezjańskim ukła
dzie współrzędnych prostokątnych wyznaczają znalezione
ich wartości (rys. 5):

Rys. 5. Perspektywiczny rysunek bryły bloku na tle w kartezjańskim układzie współrzędnych prostokątnych
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Przy określonych założeniami odległościach płaszczyzn (I,
II, III, IV, π — rys. 1) umieszczenie bloku w takiej pozy
cji, aby najbliższy oka pionowy krawężnik (Ai A2) przyle
gał do tła, daje na tym krawężniku obraz w skali 1 : 1
w stosunku do mapy będącej podstawą opracowania. Umie
szczenie bloku w pewnej odległości za tłem daje obraz od
powiednio zmniejszony. W wypadku umieszczenia bloku
przed tłem — otrzymuje się obraz powiększony w odpo
wiednich proporcjach.
Postępowanie w kolejności odwrotnej do zaproponowane
go wyżej porządku prowadzi do restytucji perspektywicz
nej blokdiagramu, czyli odtworzenia mapy z blokdiagramu.
Konieczność dokonania restytucji perspektywicznej blok
diagramu zachodzi bardzo rzadko i dlatego o zagadnieniu
tym wspomniano tylko w sensie czysto teoretycznym.
Natomiast praktycznie ważną rzeczą jest sporządzenie
metryki blokdiagramu dla celów dokumentacyjnych. Me

tryka taka powinna ujmować najbardziej istotne elementy
konstrukcyjne blokdiagramu. Jej schemat może opierać się
na przedstawionym w tym artykule ujęciu metodycznym
tematu.
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PRZYPISY
11. Znak ,,+” lub „—” przed indeksem uwarunkowany jest poło
żeniem narożników bloku w stosunku do głównej płaszczyzny
pionu. W tym wypadku znak ,,—” wynika z reprezentowanej
ryciny

Z Sekcji Kartograficznej SGP
W dri⅛ 14 kwietnia 1970 r. odbyło
.się zebranie ogólne Sekcji Kartogra
ficznej Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich z następującym porządkiem
obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Sekcji
Kartograficznej za okres 1968/1969.
2. Plan pracy na rok 1970 i zamie
rzenia merytoryczno-organizacyjne.
3. Wybory przewodniczącego i człon
ków Zarządu Sekcji Kartograficznej.
W zebraniu wzięło udział 31 człon
ków Sekcji Kartograficznej.
Sprawozdanie z działalności Sekcji w
okresie od kwietnia 1968 r. do kwietnia
1970 r. odczytał kol. Lech Brokman.
Sprawozdanie zostało przyjęte i zaak
ceptowane przez zebranych.
Przewodniczący zebrania kol. T. Ma
ciejewski poprosił do trzech komisji:
Wyborczej, Skrutacyjnej i Wnioskowej
kolegów :
— do Komisji Wyborczej Zdzisława
Bartoszewskiego i Hannę CichowskąCieślak,
— do Komisji Skrutacyjnej P. Mu
rawę i J. Pruskiego,
— do Komisji Wnioskowej kolegów:
A. Skurzaka, B. Stolarczyka i E. Koniuszewską.
Kol. Stanisław Kolanowski omówił
plan pracy Sekcji na następną kaden
cję, mianowicie:
— wstępne prace przygotowawcze do
organizacji Seminarium Kartograficz
nego w Rzeszowie na temat „Woje
wódzka pracownia kartograficzno-reprodukcyjna” (15,16 i 17.V.1970),
— projektowane seminarium na te
mat „Automatyzacja w kartografii”
(jesienią br. — w Koszalinie).
Następnie kol. St. Kolanowski, oma
wiając dotychczasowy styl pracy me
rytorycznej i organizacyjnej w Sekcji,
apelował o włączenie się do niej więk
szego grona członków i o bardziej
aktywny udział w realizacji podjętych
zadań.
Zarząd Sekcji ustalił następujący
program działania:
1. Powołanie 7 zespołów problemo
wych:
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— automatyka w kartografii (prze
wodniczący — kol. Witkowski),
— reprodukcja kartograficzna, tech
nika i technologia (przewodniczący —
kol. Kurek),
— kartografia matematyczna (kol.
Mikucki),
— zagadnienia normalizacji i termi
nologii kartograficznej (kol. Poteralska),
— organizacja pracowni technolo
gicznych i zakładów (pracowni karto
graficznych — kol. Umecki),
— redakcja map Wielkoskalowych
(kol. Michalik),
— mapy typograficzne (kol. Drabek).
Zespoły te będą prowadzić swą dzia
łalność przez:
— organizowanie seminariów, zgod
nie z problematyką zespołu (1 semina
rium w roku),
— działalność publicystyczną i infor
macyjną (express-informacja, opraco
wania krytyczne, recenzje, artykuły),
— okresowe sprawozdania z działal
ności (kwartalne).
2. Powołanie konsultantów w zakre
sie kartografii w składzie: przewodni
czący zespołów problemowych i powo
łani przez Zarząd Sekcji specjaliści —
rzeczoznawcy.
3. Powołanie zespołu redakcyjnego
dla Biuletynu Kartograficznego, dla
stworzenia najwłaściwszej formy infor
macji przez umożliwienie działalności
publicystycznej każdemu zespołowi
problemowemu w zakresie jego zagad
nień.
W dyskusji nad przedstawionymi
propozycjami udział wzięli koledzy:
Z. Bartoszewski, Z. Palka, L. Poteralska, F. Piątkowski, Μ. Strzemski,
S. Szczepański.
Ogólnie uznano, że utworzenie ze
społów nada właściwy bieg pracy
organizacyjnej sekcji. Rozważano za
kres zainteresowań i tematyki poszcze
gólnych zespołów specjalistycznych
oraz najwłaściwsze formy ich pracy
organizacyjnej.
Na wniosek kol. S. Szczepańskiego
do listy 7 zespołów problemowych do

łączono zespół „Kartografia Bałtyku”
ze względu na całkowity brak gospo
darczych map morskich (istnieją jedy
nie nawigacyjne). Zatwierdzono więc
8 zespołów problemowych oraz propo
nowany skład osobowy ich przewod
niczących.
Odnośnie do form pracy zespołu re
dakcyjnego Biuletynu Kartograficznego,
kol. L. Poteralska zaproponowała na
wiązanie kontaktu z Branżowym
Ośrodkiem Informacji Techniczno-Eko
nomicznej przy IGiK.
Prof. Μ. Strzemski położył nacisk
na potrzebę nawiązania kontaktu Sek
cji Kartograficznej SGP z RWPG —w
zakresie tematyki kartograficznej.
Prof. F. Piątkowski uznał za koniecz
ne ożywienie współpracy Sekcji Karto
graficznej SGP z Sekcją Kartograficz
ną Polskiego Towarzystwa Geograficz
nego i podjęcie jej ze wszystkimi twór
cami mapy. Podał również do wiado
mości obecnych o powołaniu Sekcji
Kartograficznej przy Komitecie Geo
dezji PAN.
Omówiono sprawę udziału w konfe
rencji kartograficznej w Poczdamie.
Kol. Z. Bartoszewski wyraził prośbę,
aby Zarząd Sekcji powiadamiał człon
ków o zebraniach Sekcji Kartograficz
nej PTG.
Po dyskusji odbyły się wybory. Jed
nogłośnie przewodniczącym Sekcji zo
stał ponownie wybrany kol. F. Piąt
kowski, funkcję członków pełnić będą
koledzy: L. Brokman, St. Kolanowski,
A. Skurzak, Μ. Strzemski, B. Stolar
czyk i St. Mikucki,
Komisja Skrutacyjna propozycje tezaakceptowała.
Na zakończenie przewodniczący Ko
misji Wnioskowej kol. A. Skurzak od
czytał podsumowane wnioski ogólnego
zebrania Sekcji Kartograficznej. Po
dyskusji, wniosek dotyczący nawiąza
nia kontaktów w zakresie tematyki
kartograficznej Sekcji Kartograficznej
SGP z Komitetem RWPG — postano
wiono redakcję tego wniosku powie
rzyć Komisji Wnioskowej.
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grafii. Stosowana jest klasyfikacja dziesiętna wydanie polskie.

OBLICZENIA GEODEZYJNE
528.063:518.42
IGiK
LukoseviCjus V. J.: Topologiceskij metod reśenija nor
malnych Uravnenij. Topologiczna metoda rozwiązania rów
nań normalnych. Geodez. i Kartogr. (Moskva) 1969 t. 14,
nr 10, s. 29—34, rys. 7, bibliogr., poz. 1.
Opisano metodę rozwiązania równań normalnych drogą
analizy grafów, umożliwiającą znalezienie niewiadomych
z minimalnymi działaniami pośrednimi.
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35*
528.063.3
IGiK
FROLOV Y. S., MALING D. H.: The accuracy of area
measurement by point counting techniques. Dokładność po
miaru powierzchni metodą liczenia punktów. Cartogr. J.
1969 t. 6, nr 1, s. 21—35, rys. 12, bibliogr., poz. 12.
Rozpatrzono istotę błędów powstających przy pomiarze po
wierzchni za pomocą siatki (planimetru punktowego). Waż
ne jest stwierdzenie, że błąd ten jest mały, jeżeli liczba
punktów jest większa niż 100 na działkę. Zaieca się uży
wanie kilku siatek o wielkości oczek dostosowanej do wiel
kości działek. Rozważania teoretyczne są uzupełnione wy
nikami pomiarów próbnych wykonanych za pomocą kalku
latora powierzchni typu MK.
T. B.

INSTRUMENTY GEODEZYJNE
36*
528.516
IGiK
GENIKE A. A. i in.: Geodeziδeskij fazovyj radiodalnomer
„Luć”. Geodezyjny dalmierz fazowy „Luc”. Geodez.
i Kartogr. (Moskwa) 1969 t. 14. nr 10, s. 15—20, rys. 3.
Opis nowego dalmierza radiowego z wymiennymi stacjami,
przeznaczonego do pomiaru odległości do 40 km. Instru
ment pracuje w trzycentymetrowym zakresie fal radio
wych.
T. B.

37*
528.526.6:528.521.84 (439)
IGiK
HALMOS F.: Neue ungarische Kreiseltheodolite. Nowe, wę
gierskie teodolity żyroskopowe. Z. Vermessungs.-wes. 1969
z. 6, s. 214—223, rys. 10, tabl. 2, bibliogr., poz. 15.
Węgierskie instrumenty żyroskopowe, produkcji MOM dzie
lą się na 2 grupy: teodolity żyroskopowe i nasadki żyro
skopowe do teodolitów. Teodolity typu Gi—Bl z 1961 r.
i Gi—B2 z 1964 roku różnią się między sobą systemem na
prowadzającym. W teodolicie Gi—Bl następuje to przy uży
ciu leniwki alidady, a w teodolicie Bi—B2 automatycznie
dzięki zastosowaniu urządzenia fotoelektrycznego. Nasadki
żyroskopowe na teodolit typu: Gi—Cl i Gi—C2 mogą być
zastosowane do teodolitu Te—B a typu Gi—Dl do teodoli
tu Te—6. W nasadkach tych zastosowano tzw. bazowy pryz
mat, który zabezpiecza zachowanie niezmiennych stałych
instrumentu, ponadto w żyroskopach Gi—B2, Gi—Cl,
ɑi—C2 i Gi—Dl wmontowano specjalny element tłu
miący, który po zwolnieniu śruby aretującej powoduje
szybkie ustawianie się w położeniu pierwotnym. Dla usta
lenia położenia zerowego stosuje się metody pomiarowe:
naprowadzania ew. inwersji, bez naprowadzania tzw. me-

czerwiec 1970 r.
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toda amplitudy i metoda przejść. W instrumentach o automatycznym naprowadzaniu, metodę naprowadzania można.
stosować po wyłączeniu automatu.
A. K.

38*
528.541.2.088.2
IGiK
HAUF Μ.: Chyby automatickÿch nivelacnich pristroju.
Błędy automatycznych niwelatorów. Geodet. a Kartogr.
Obzor 1969 t. 15(57) nr 6, s. 137—140, nr 7, s. 167—172,
rys. 12, tabl. 7, bibliogr., poz. 11.
Zasady automatycznych niwelatorów. Błędy niwelatorów
na ogół zależą od sposobu pracy niwelatorów. Badanie
wpływu tych błędów ich wielkości i możliwości eliminacji.
A. H.
39*
528.521
IGiK
OSTROWSKI R., SIPORSKI L.: Budowa teodolitu nokto
wizyjnego. Warszawa: Instytut Geodezji i Kartografii 1969
ss. IX + 76, rys. 6, tab. 2, bibliogr., poz. 18.
Podano analizę teoretyczną obejmującą zagadnienie zmian
wielkości refrakcji oraz zakresu widzialności w środowi
sku atmosfery ziemskiej, które wynikają z zastąpienia
teodolitu tradycyjnego teodolitem noktowizyjnym. Omó
wiono wyniki pomiarów eksperymentalnych przy zastoso
waniu różnego rodzaju celów zarówno nie oświetlonych jak
i oświetlonych i zróżnicowanych długościach celowych,
a także w warunkach przebiegu celowej przez ośrodki o du
żych różnicach temperatur.
A. Ł..

GEODEZJA INŻYNIERYJNA
40*
528.41(083.133)
IGiK'
KOLASZYÑSKA a., OSTROWSKI r., SIPORSKI L.: Opra
cowanie projektu instrukcji technicznej triangulacji lokal
nego znaczenia. Warszawa: Instytut Geodezji i Kartografii
1969 s. 52, zał. 15.
Projekt instrukcji reguluje tryb postępowania i normy
techniczne przy zakładaniu sieci triangulacji lokalnego zna
czenia. Omówiono następujące etapy opracowania sieci:
1. projekt wstępny wraz z badaniem istniejących materia
łów geodezyjnych, 2. wywiad terenowy i projekt wyko
nawczy, 3. zabudowa punktów sygnałami lub wieżami,
4. pomiary kątowe i długościowe wraz z zabezpieczeniem
punktów, 5. opracowanie wyników pomiarów i wyrówna
nie sieci.
A. Ł..

41*
v 528.414(437)
IGiK
KOUDELKA F.: Udrzba polygonove sité na úzenú hlavnihσ
mésta Prahy. Aktualizacja sieci poligonowej na obszarze
stołecznego miasta Pragi. Geodet. a kartogr. Obzor 1969
t. 15, nr 10, s. 258—264, rys. 8, tabl. 2.
Doświadczenia współpracowników Centrali Geodezyjnej
st. m. Pragi. Przebieg prac przy odszukiwaniu punktów po
ligonowych. Nowy ciąg poligonowy. Dokładność zreambuIowanej sieci poligonowej i nowych ciągów do niej włą
czonych.
T. B.

42*
528.48:625.78
IGiK
PACHELSKA S.: Badania wykrywaczy urządzeń podziem
nych. Warszawa: Instytut Geodezji i Kartografii 1969 s. 35,
rys. 6, tab. 7, bibliogr., poz. 3.
Badania dostępnych wykrywaczy: Poltras — produkcji Sta
cji filtrów i Wodociągów w Warszawie, LR-I — pro
dukcji AGH w Krakowie. Podano uwagi dotyczące wykry-
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wacza STU-2, oparte na obserwacji prób przyrządu na te
renie Huty „Bierut”. Badania wykazały wyższość wykry
waczy LR-I i Poltras nad wykrywaczem STU-2, który
okazał się najmniej efektywny i ekonomiczny w pracach
inwentaryzacyjnych. Zestawiono wyniki oraz obliczono błę
dy pomiarów.
A.Ł.
FOTOGRAMETRIA

43*
528.74:008
IGiK
ATKINSON K. B.: Some recent developments in non-topo
graphic photogrammetry. Najnowsze osiągnięcia w fotogra
metrii nietopograficznej. Photogram. Rec. 1969 t. 6, nr 34,
s. 357—377, rys. 10, bibliogr., poz. 29.
Wyposażenie fotogrametryczne wyrabiane w związku ze
specjalnymi zastosowaniami rozwinęło się z bardzo wczes
nych projektów, ulegając zastanawiająco nielicznym zmia
nom. Pierwsza część pracy śledzi tę ewolucję aż do czasów
obecnych. Fotogrametria architektoniczna była, od czasów
Meydenbauera, jednym z najczęstszych zastosowań i druga
część pracy opisuje kilka nowych robót tego typu wykona
nych w Anglii i w Jordanii.
T.B.

44*
528.74:634.0
IGiK
LYONS E. Μ.: Metoda fotogrametryczna określania drze
wostanów w lasach przy użyciu kamer z taśmą 70 mm,
umieszczonych na stałej bazie w helikopterze. Tłum, z jęz.
ang. Kryński A. Warszawa: Instytut Geodezji i Kartografii
1969 s. 17 maszyn. Tyt. oryg.: Forest sampling with 70-mm
fixed air base photography from helicopters. Photogrammetria 1967 nr 6, s. 213—231.
Pomiary doświadczalne wykonano na terenie Kolumbii Bry
tyjskiej. Zdjęcia wykonano jednocześnie z dwóch kamer
umieszczonych na stałej bazie z helikoptera. Określano wy
sokości drzew i szerokości koron. Omówiono szczegółowo
technologię wykonania zdjęć i obliczeń.
W. Μ.

45*
528.711:778.14(084.16)
IGiK
MICHAJLOV V. Ja.: O mikrofilmovanii aeronegativov.
O mikrofilmowaniu negatywów zdjęć lotniczych. Geodez.
i Kartogr. (Moskva) 1969 t. 14, nr 10, s. 67—71, rys. 5,
tabl. 4, bibliogr., poz. 3.
Wyrażono pogląd o mikrofilmowaniu negatywów zdjęć lot
niczych. Zmniejszone negatywy projektuje się otrzymywać
przez odwrócenie. Na podstawie otrzymanych danych ekspe
rymentalnych sformułowano zalecenia co do stopnia zmniej
szenia, typu błony i racjonalnego procesu odwracania.
T.B.

KARTOGRAFIA
47*
528.9:65.011.56:008
IGiK
DIELLO J., KIRK K., CALLANDER J.: The development
of an automated cartographie system. Rozwój automatycz
nego systemu kartografii. Cartogr. J. 1969 t. 6, nr 1, s. 9—
17, rys. 7.

Opisano automatyczny system kartografii używany przez
Centrum Rozwoju Lotnictwa amerykańskiego lotnictwa
wojskowego. Podstawy i ogólne cele programu. Szczegól
nie interesujące są doświadczalne urządzenia kartograficz
ne i eksperymentalne śledzenie barw. Urządzenie kartogra
ficzne wynikło ze stałej potrzeby mechanizacji i automaty
zacji w zakresie kartografii. Śledzenie barw jest w trakcie
opracowania i będzie użyte w programie w celu zbadania
jego przydatności przy opracowaniu pierworyśów map.
T.B.
48*
655.1/.3:061.4/100/:528.9
IGiK
FILIN V. N.: Smotr mirovoj poligrafii. Przegląd poligrafii
światowej. Geodez. i Kartogr. (Moskva) 1969 t. 14, nr 10,
s. 71—77, rys. 6.
Opisano najciekawsze dla kartografów-wydawców ekspo
naty międzynarodowej wystawy współczesnej techniki po
ligraficznej „Inpoligrafmaś-69” zorganizowanej w Moskwie
w czerwcu 1969 r.
T. B.

49*
528.94:681.3
IGiK
GAITS G. Μ.: Thematic mapping by computer. Opraco
wanie map tematycznych za pomocą komputera. Cartogr. J.
1969 t. 6, nr 1, s. 50—68, rys. 25, zał. barw. 1, bibliogr.,
poz. 8.
Dyrekcja Planowania Urbanistycznego opracowała system
kartowania za pomocą komputera zwany LINMAP 1 ilu
strujący użycie systemu siatki współrzędnych do lokali
zacji informacji statystycznej w przestrzeni geograficznej.
Opisano też prace nad bardziej rozwiniętym systemem po
łączonym z systemem COLMAP (kartowanie barwne).
T. B.

50*
528.952
IGiK
KELNAR B., KRÁLIK J., SKOVAJSiK A.: Mapy s plastickym reliefom a ich vÿznam. Mapy z plastyczną rzeźbą
terenu i ich znaczenie. Geodet. a kartogr. Obzor 1969 t. 15,
nr 10, s. 244—248.
Kartografia map plastycznych i jej podział. Rzeźba terenu,
jeden z podstawowych elementów mapy. Postęp w techno
logii opracowania map plastycznych. Działalność wydaw
nicza w zakresie map plastycznych.
T.B.
i-

46*
528.735:006.3
IGiK
LUBANOV A. N., POLJAKOVA V. A.: Razvitie fototriangulacii za rubeźom. Rozwój fototriangulacji za granicą.
Geodez. i Kartogr. (Moskva) 1969 t. 14, nr 9, s. 51—56,
rys. 2, bibliogr., poz. 1.

51*
528.9:007
IGiK
KolACNY A.: Utilitarni kartografie, cesta k optimâlni
ńćinnosti kartografické informace. Kartografia użytkowa ja
ko droga do optymalnej skuteczności informacji kartogra
ficznej. Geodet. a kartogr. Obzor 1969 t. 15, nr 10, s. 239—
244, rys. 3.

Opracowanie oparte na materiałach z XI Międzynarodowe
go Konkursu Fotogrametrycznego. Przedstawiono stan foto
grametrii przestrzennej za granicą. Główną uwagę skiero
wano na metody analityczne, najbardziej obecnie rozpo
wszechnione. Rozpatrzono niektóre typy stereo- i monokomparatorów używanych do tych celów.
T.B.

Poznanie i wkład kartografii do jej rozwoju. Komunika
tywny proces informacji kartograficznej. Charakterystyka
poszczególnych etapów informacji kartograficznej. Grupa
studiów nad rozwiązaniem problematyki informacji karto
graficznej w CIA i cele jej dalszej działalności.
T.B.

Niniejszy Przegląd Dokumentacyjny zawiera Jedynie część analiz dokumentacyjnych publikacji z zakresu geodezji. Pełna dokumenta
cja ukazuje się w postaci kart dokumentacyjnych wykonanych przez CENTRALNY INSTYTUT INFORMACJI NAUKO
WO-TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ (Warszawa, al. Niepodległości 188). CIINTE przyjmuje prenumeratą kart dokumentacyjnych,
która może obejmować zarówno całą dokumentacją naukowo-techniczną, jak i oddzielne JeJ działy lub poszczególne zagadnienia i te
maty techniczne. CTINTE wykonuje za zwrotem kosztów fotokopie i mikrofilmy publikacji objętych zarówno przeglądem dokumenta
cyjnym, jak 1 kartami dokumentacyjnymi.
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UKD 061(100)”45—100":528
PACHUTA ST. — Preparation for the Celebration of the
IOOth Anniversary of the FIG. Przegląd Geodezyjny No. 6/70.
The author tells us how the International Federation of Surveyors
was founded, its rules and regulations and their aims, a list of
countries-members of the FIG and the date of their entering this
organization. He also gives a report from the session of the
Permanent Committee of the FIG in Copenhagen at with the
composition of the present directing committees of respective
Technical Commissions of the FIG were confirmed. He also
describes the present stage of preparations to the IOOth anniversary
of the FIG.

UKD 378:622.2:528
Odlanicki-Poczobutt μ. — ney b. — institute of
Geodesy of the AGH (Academy of Mining and Metallurgy)
in view of Reorganization of the Caculty of Mine Sur
veying. Przegląd Geodezyjny No. 6/1970.
Sime 1st October 1969 the basic organization units of he Aca
demy of Mining and Metallurgy in Cracow are not chairs, but
institutes, including research and didactic departments. After the
reform, the AGH has 10 faculties (with the faculty of Mine
Surveying) including 25 departamental institutes (with the Insti
tute of Mining Surface Preservation and the Institute of Geodesy)
and 9 administrative ínter-departamental units.

UKD 528(083.133)
LUKASIEWICZ E. — Instruction O-I „General Technical
and Regulating Principles” — Przegląd Geodezyjny
No. 6/1970..
According to the disposition No. 4 of he President of GUGiK
of 20th January, 1969 a new Instruction O—I comes into force.
It gives the basic technical norms. It consits of 4 parts: I — ge
neral principles, II — geodetic and cartographic working out,
III — general regulating principles, IV — annexes. Part II in
cludes the 5 following divisions: 1) detailed nets, 2) detailed
survey, 3) maps, 4) land and buildings records, 5) geodetical
services.

UKD 528.063.3(084.21)
CACOŃ S. — Use of a Simple (New) Diagram-Nomogram
for Area Surveying in Rural Management Maps. Przegląd
Geodezyjny No. 6/1970.
The author describes the construction and the diagram nomogram
invented by himself for area surveying on maps. The mean re
lative error of the surveyed area amounts to 1/120 for triangles
of the scale ɪ : 5000 and about 1/230 — for triangles of the scale
1 : 2000. For a single survey of area the requirements of the in
struction are kept in case of areas consisting at most of 5
triangles.

UKD 528.061:681.3
GALDA Μ., ZORSKI Z. — Electronic Transistor Calcu
lating Machines and Their Use. — Przegląd Geodezyjny
No. 6/1970,—
Besides digital machines, arithmometers are and will continue
to be in the future an essential help in calculation for geodetic
needs. Since 1962 several electronic appliances have come into use.
The authors describe such of them which show a great reliability
and quickness in small scale calculations and are easy to operate.

UKD 528.482.024.1:629.12
NieBYLSKI J. — Measurement of Deformation of Ships
by Optical Levelling. — Przegląd Geodezyjny No. 6/1970.
The author suggests application of a new method, called by him
optical levelling, to the measurement of deformation of ships.
Experimental research carried on the accuracy of the suggested
method shows that the mean error of altitude ordinate determi
nation amounts to m
± 0,8 mm.

UKD 515.6:528.948
SLIWA A. — Perspectivical Projection of Block-diagram
in the Cartesian System of Coordinates. Przegląd Geode
zyjny No. 6/1970.—
i
Suggestivity of the produced image has a great importance in
making a block-diagram. The author considers that a perspectivieaɪ projection of a solid figure is more suggestive than an
axonometric projection. In his article he gives a scheme of a perSpectivical projection of a block by means of successive calculation
of its components.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
Ustawa z dnia 12 lutego 1970 r. — o zmianę ustawy o ko
lejach (Dz. U. — 3/70 — 13).
Ustawa wprowadza szereg zmian w przepisach ustawy
o kolejach z dnia 2 grudnia 1960 r. Między innymi jako ko
leje rozumieć obecnie należy również urządzenia transpor
towe linowe i linowo-terenowe służące do publicznego prze
wozu osób w celach turystyczno-transportowych (art. 1).
— Zarządzenie nr 33 Przewodniczącego Komitetu Pracy
i Płac z dnia 9 listopada 1968 r. w sprawie organizacji nor
mowania pracy w państwowych jednostkach wykonawstwa
geodezyjno-kartograficznego. — (Dz. Urz. GUGiK nr 2/69 — 6)
Stosowanie przepisów zarządzenia — Branżowy Ośrodek
Normowania Pracy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
spełnia zadania branżowego ośrodka niezależnie od przy
należności resortowej, dla wszystkich jednostek wykonaw
stwa państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.
Moc obowiązującą jednolitym normom pracy na roboty
geodezyjne i kartograficzne nadaje Minister Spraw We
wnętrznych w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami
i Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz Centralną
Radą Związków Zawodowych. W tym samym trybie będą
określone zasady ustalania i stosowania norm pracy.
— Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kar
tografii z dnia 28 marca 1969 roku w sprawie ustalenia
przypadków stosowania w przedsiębiorstwach podległych
Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii systemu cza
sowo-premiowego dla robót geodezyjnych objętych katalo
giem norm i stawek jednostkowych. — Dz. Urz. GUGiK —
4/69 — 13)

System czasowo-premowy można stosować, o ile jest to
uzasadnione względami organizacyjnymi i ekonomicznymi,
w przypadkach:
1) wykonywania doświadczonych pomiarów geodezyjnych
dla prac o charakterze naukowo-badawczym, .
2) konieczności zabezpieczenia specjalnie wysokiej ja
kości wykonywanych prac geodezyjnych,
3) wykonywanie prac geodezyjnych o wysokiej precyzji
nie przewidzianych instrukcjami technicznymi,
4) występowanie na obiekcie istotnych zmian w praco
chłonności założonej w normach branżowych lub jednoli
tych,
5) wykonywania na obiekcie prac geodezyjnych obejmu
jących częściowo czynności, dla których nie mogą być usta
lone normy i stawki jednostkowe, o ile wartość robocizny
tych czynności nienormowanych przekracza 10% wartości
wykonania wszystkich prac geodezyjnych.
Do zastosowania systemu czasowo-premiowego są upo
ważnieni dyrektorzy przedsiębiorstw, przy czym na ich
wniosek Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
może wyrazić zgodę również na zastosowanie systemu cza
sowo-premiowego i do innych prac geodezyjnych.
— Powszechne przepisy o pomiarach kraju. Instrukcja
0-1 — Ogólne zasady techniczno-porządkcwe — została
wydana drukiem w Dzienniku Urzędowym GUGiK nr 3,
poz. 10 1969 r. Instrukcja B-I z 1948 r. z późniejszymi
zmianami utraciła moc obowiązującą (patrz ponadto Dzien
nik Urzędowy GUGiK — 2/69 — 8)
— Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kar
tografii z dnia 24 marca 1969 r. — w sprawie przyjmowa
nia do Instytutu Geodezji i Kartografii na wstępny staż
pracy absolwentów szkół wyższych. — (Dz. Urzęd. GUGiK —
4/69 — 12)
Przepisy zarządzenia dotyczą absolwentów inżynierów
i magistrów geodetów oraz elektroników.
Warunkiem zatrudnienia jest wykazywanie się uzdolnie
niami do pracy naukowo-badawczej, popartymi opinią
szkoły wyższej.
— Okólnik Ministerstwa Komunikacji oraz Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 25 marca 1969 r. —
dotyczący interpretacji § 11 „Ramowych warunków tech
nicznych wykonywania robót geodezyjnych, związanych
z wywłaszczeniem nieruchomości dla potrzeb dróg i kolei”__
stanowiących załącznik do zarządzenia Ministra Komuni
kacji nr 207 z dnia 23 września 1967 r. (Dz. Urz. GUGiK__
4/69 — 19; patrz ponadto Dz. Urz. GUGiK — 1/68 — 4 oraz
Dz. Urz. Μ. K. — 34/67 — 248).
Zebrał i ułożył: mgr inż. W. Barański

INFORMACJA GŁÓWNEJ KOMISJI SAMOPOMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
za m. kwiecień 1970 r.
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpływy ze składek z od
działów wyniosły
Wypłacono 9 zapomóg
pośmiertnych na sumę

41 360.—
81 000.—

W wymienionym okresie sprawoz
dawczym zmarli następujący koledzy:
Janusz Raczyński lat 70 z Oddziału
SGP w Poznaniu, zmarły 18.III.1970 r.
(zawiadomienie nr 821); Franciszek
Winny z Oddziału SGP w Bydgoszczy
lat 61. zmarły 16.III.1970 (zawiadomie

nie nr 822); Eugeniusz Klejment z Od
działu SGP w Łodzi, lat 69, zmarły
25.III.1970 r. (zawiadomienie nr 823);
Władysław Krzemień z Oddziału SGP
w Katowicach, lat 61, zmarły 22.III.
1970 r. (zawiadomienie nr 824); Witold
Kiersnowski z Oddziału SGP w Rze
szowie lat 74, zmarły 3.IV.1970 r. (za
wiadomienie 825); Stanisław Kuligowski z Oddziału SGP w Szczecinie
lat 70, zmarły 6.IV.1970 r. (zawiado
mienie nr 826); Stanisław Fabijański
z Oddziału Stołecznego SGP lat 69,
zmarły 11.IV.1970 r. (zawiadom:enie

nr 827); Józef Iwanejko z Oddziału Sto
łecznego SGP łat 59, zmarły 13.IV.
1970 r. (zawiadomienie nr 828); Kazi
mierz Zborowski z. Oddziału Stołecz
nego SGP lat 68, zmarły 17.IV.1970 r.
(zawiadomienie nr 829).

KASA ZAPOMOGOWA
W kwietniu 1970 r. wypłacono 4 za
pomogi bezzwrotne: 2 kolegom z Gdań
ska. 1 — koledze z Opola i 1 — kole
dze z Poznania.

Konkurs SGP na zaprojektowanie doskonalszego znaku i nowoczesnego sposobu
stabilizacji punktów poziomej osnowy geodezyjnej szczegółowej
Na ogłoszony przez SGP konkurs na
zaprojektowanie doskonalszego znaku
i noʌvoezesnego sposobu stabilizacji
punktów poziomej osnowy geodezyjnej
szczegółowej wpłynęły zaledwie 4 pra
ce następujących kolegów: Nikodema
Konieczyhskiego z Poznania, Kazimie
rza Nowickiego z WPGGK —■ Katowi
ce, Jerzego i Andrzeja Dobrzyńskich —
z OPM — Poznań, Andrzeja Wolniewicza i Henryka Trutwina — z OPM —
Katowice.
Komisja dla oceny zgłoszonych pro
jektów w osobach: Cz. Kamela — prze
wodniczący, E. Lukasiewicz — zastęp
ca przewodniczącego, J. Brejt, Z. Brzo
zowski, H. Jasiński i Maria PopkoWicz — członkowie, po szczegółowym
zapoznaniu się ze zgłoszonymi projek

tami, ich opisami, rysunkami i mode
lami: porównaniu ich zalet i wadze
znakami stosowanymi dotychczas, zgod
nie z obowiązującymi przepisami jed
nogłośnie postanowiła:
a) nie przyznać I i II nagrody, po
nieważ:
— zaprojektowane znaki i sposoby
stabilizacji nie spełniają wymagań kon
kursu i nie stanowią wyraźnego ulep
szenia,
— wyrób ich jest trudniejszy niż do
tychczas stosowanych,
— więcej złożona stabilizacja,
— brak wyraźnych korzyści ekono
micznych,
— mankamenty techniczne jak nie
pewność zachowania centryczności zna
ku pod- i nadziemnego;

b) przyznać wyróżnienia za projekty
po 1000 złotych:
1. Andrzejowi Wolniewiczowi i Hen
rykowi Trutwinowi,
2. Jerzemu i Andrzejowi Dobrzyń
skim.
Wyróżnione projekty odznaczają się
oryginalnością i częściowo odpowiada
ją warunkom konkursu.
c) wystąpić do Zarządu Głównego
SGP o przyznanie Kazimierzowi No
wickiemu i Nikodemowi Konieczyhskiemu wyróżnień książkowych w
uznaniu za zgłoszone przez nich pro
jekty, które również posiadają pewne
cechy dodatnie,, które mogą być w
przyszłości wykorzystane dla dalszych
pomysłów.

Geodezja w fotografii
Na ogłoszony przez SGP konkurs
„Geodezja w fotografii”, którego finał
odbywa się na każdorazowym zjeździe
delegatów SGP (obecnie co 2 lata),
wpłynęło 101 fotogramów. Ilość godeł,
pod którymi nadesłano prace, wyno
siła 17.
W wyniku przeprowadzonej oceny
poszczególnych prac przez sąd kon
kursowy wosobach: R. Umecki — prze
wodniczący, L. Brokman — sekretarz,
W. Januszko, A. Golawski — członko
wie, przyznano następujące nagrody:
Nagroda I — 2000 złotych — kol.
Sławomir Dymczyk (godło Holmia) z
Warszawy — Naukowe Koło Geode
tów Studentów Politechniki Warszaw
skiej, za następujące prace: „Stanowi
sko”, „Chmury”, „Pracujemy głową”,
„Walka z cieniem”, „Gdzie te sygnały”,
„Zakładamy stanowisko”.
Nagroda II — 1000 złotych — kol.
Kazimierz Szymanek (godło ,,Polowiec”), z Wesołej k. Warszawy — Ko
ło SGP przy WPGGK w Warszawie,
Za następujące prace: „Trzy czter
dzieści”, „Jeszcze trochę w prawo”.

Nagroda II — 1000 złotych — kol.
Szymon Barna (godło „Bas”) z Ostrowi Mazowieckiej — za następujące
prace: „W cieniu wieży”, „Przy grawi
metrze”.
Nagrody III — po 500 złotych otrzy
mali następujący koledzy: — Tadeusz
Sobieraj (godło „Maksym”) — Koło
Geodetów Studentów PW, za następu
jące prace
(stanowiące reportaż):
„Alarm — Po trzech minutach”.
„Alarm — Na samochody!”, „Alarm —
Nawiązanie łączności”, „Alarm — Po
miar”, „Alarm — Przy psychometrze”,
„Alarm — Wyznaczenie azymutu”,
„Alarm — Stanowisko 2 w terenie
skażonym”, „Alarm — Obliczenia”,
„Alarm — Wyszło”, „Obywatelu majo
rze, rozkaz wykonany”.
— Wiesław Malowaniec (godło „He
nia”) za pracę „Ćwiczenia II” — Koło
Geodetów Studentów PW.
— Alfred Czernochowski- z Opola.
Koło SGP przy WBGiUR w Opolu (go
dło „ODRA II) — za następujące pra
ce: „Praktyka Ton Chi Tuu I", „Przy
obserwacji”, „Co też tam widać”.

Nagrody książkowe otrzymali nastę
pujący koledzy:
— Ryszard Greiser (godło „Kaska
da”) z Zielonej Góry — Koło SGP przy
Biurze Projektów Wodnych i Melio
racji w Zielonej Górze za pracę „Krzy
żówka”.
— Krzysztof Bąkowski (godło „Ma
larz”) — Koło Naukowe Geodetów
Studentów PW. za pracę „X X X”.
— Kol. Witan (godło „Foton”) z Ur
susa — Koło SGP przy WOPM w War
szawie, za prace: „Pod wieżą”. „Z ła
tami”.
— Kazimierz Szymanek (godło ..Grażynka”) z Wesołej k. Warszawy —
Koło SGP przy WPGGK w Warszawie,
za prace: „Na kwaterę”, „x x x”.
— Wiesław Pietrzyk , ,godło ,.Zyga”) — Koło SGP przy Lubelskim
Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierni
czym, za prace: „Cel 1". „Zimno".
„W mroźny ,.poranek”, „x x x”.
Ogółem na 17 autorów nagro<lzς⅛no

Cena zł 12.
tów urządzeniowców rolnych. Warszawa 1969. Pawstwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Cena
zł 34.—

KSIĄŻKI NADESŁANE
W. Richert, T. Sadownik, S. Szancer, C. Wyszogrodzki —
POMIARY SPECJALNE — Część II. Wydanie III uzupeł
nione. Warszawa 1969. Państwowe Przedsiębiorstwo Wy
dawnictw Kartograficznych. Cena zł 25.—
Praca ta została zatwierdzona przez Ministerstwo Oświa
ty pismem z dnia 6 maja 1963 r. Nr P3-1444/63 — jako
książka pomocnicza dla klasy V technikum geodezyjnego —
specjalność geodezja.

`

Kazimierz Rzewski — BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW
PaństwoGEODEZYJNYCH 1945—1965. Warszawa 1969
we Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Cena
zł 13,50,—
PRACE INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Mieczysław Lipiński — TABLICE DO TYCZENIA KRZY
WYCH (360° i 4006). Część II — KLOTOIDA — Wyda
nie III. Warszawa 1969. Państwowe Przedsiębiorstwo Wy
dawnictw.' Kartograficznych. Cena zł 62.—
Tablice przeznaczone są dla techników i inżynierów za
trudnionych przy pomiarach lub budowie kolei, dróg lądo
wych i wodnych. Mogą również służyć jako pomoc nauko
wa dla studentów politechnik i uczniów średnich szkół
technicznych.

Tom XVI — Zeszyt 1(37)

Grażyna Skalska — Badanie deformacji filmów Iotniczych
Wojciech Janusz — Metoda generalizacji złożonej wyników pomiarów przemieszczeń i odchyłek usytuowania
punktów
Edward Piechocki — Wzory i tablice pomocnicze do
obliczania długości i azymutów linii geodezyjnej na elipsoi
dzie Krasowskiego.
Józef Chwałek, Tadeusz Guethner, Józef Kruszyński,
Zygmunt Michalski, Czesław Landowski, Janusz Sypniew
ski, Wacław Sztompke — Kryteria techniczne, jakim po
winny odpowiadać błony do zdjęć lotniczych czarno-bia
łych dla celów topograficznych

W. Opalski, L. Cichowicz — ASTRONOMIA GEODE
ZYJNA — Wydanie II. Warszawa 1970. Państwowe Przed
siębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Cena zł 52.—
Książka jest zatwierdzona przez Ministerstwo Oświaty
i Szkolnictwa Wyższego jako podręcznik dla studentów
wydziałów geodezyjnych uczelni politechnicznych. Mogą
z niej również korzystać geodeci zatrudnieni przy podsta
wowych pomiarach geodezyjno-astronomicznych oraz oso
by specjalizujące się w astronomii geodezyjnej.

Tom XVI — Zeszyt 3/39

Tadeusz Wyrzykowski — Analiza dokładności polskiej
sieci niwelacji precyzyjnej I klasy wzorami Vignala
Zofia Majdanowa — Badania geodezyjne polskich dalmierzy mikrofalowych typu Telemetr
Wojciech Krzemiński, Andrzej Uhrynowski — Standardy
obserwatoriów magnetycznych Europy wschodniej

Tadeusz Bychawski — MECHANIZACJA OBLICZEŃ
GEODEZYJNYCH — Warszawa 1969. Państwowe Przedsię
biorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Cena zł 18,50.—

Marian Szymański — GEODEZJA ROLNA W PLANO
WANIU PRZESTRZENNYM WSI. — Studium dig geode-

■
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PRZEGLĄD GEODEZYJNY
Miesięcznik
Oigan Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich
RokXLlI

Warszawa — lipiec 1970

Nr 7

UKD 528:338.934.3 „1971/1975”

SZMIELEW B. — Zadania geodezji w przyszłym planie
5-letnim. — Przegląd Geodezyjny nr 7/1970.
Autor przedstawia zadania geodezji i kartografii na tle nowego
planu 5-Ietniego 1971—1975. Żadania te w zak>esie osnów i map
obejmują modernizację
sieci
astronomiczno-geodezyjnej,
po
nowny pomiar sieci niwelacyjnej oraz dogęszczenie sieci trian
gulacyjnej miast. Przewiduje się wykonanie różnęgo rodzaju
map dla obszaru 5 milionów ha. Program regulacji rolnych
przewiduje scalenie ponad 2 milionów ha oraz zmeliorowanie
również ponad 2 milionów ha. Przewiduje się pełne zabezpie
czenie potrzeb przemysłu, budownictwa i komunikacji na prace
geodezyjne.

UKD 528.330.191.5:338.973
I *u -.··
PACHUTA S. — Geodezja w procesie intensyfikacji gos
podarki. — Przegląd Geodezyjny nr 7/1970.
Autor przedstawia dotychczasowe wyniki pracy Stowarzyszenia
Geodetów Polskich oraz zamierzenia na przyszłość związane
z realizacją uchwał II i IV Plenum KC PZPR oraz przygotowa
niami do VI Kongresu Techników Polskich, który ma się od
być w lutym 1971 roku w Poz.naniu.

UKD 528:581.3
GAŻDZICKI J. — Rozwój elektronicznej techniki obli
czeniowej w Poisce, w dziedzinie geodezji. Przegląd
Geodezyjny nr 7/1970.
Autor przedstawia historię zastosowania elektronicznej techniki
obliczeniowej w Polsce, w dziedzinie geodezji, poczynając od
1962 roku, w którym, w Instytucie Geodezji i Kartografii zain
stalowano maszynę UMC-1. W roku 1970, w geodezyjnych ośrod
kach obliczeniowych, zainstalowanych już było ogółem 14 elek
tronicznych maszyn cyfrowych, co wskazuje, że komputer jest
dziś jednym z podstawowych narzędzi pracy polskiego geodety.

UKD 528.3/.4.066.067:681.3.07

BYCHAWSKI T. — Archiwum miernicze — wczoraj,
Składnica geodezyjna — dziś, Bank Danych — jutro. —
Przegląd Geodezyjny nr 7/1970.
Autor podaje, że archiwτa miernicze pojawiły się na ogół w wie
ku XIX z chwilą założenia pierwszych katastrów gruntowych.
W roku 1955 rozpoczęto w Austrii prace nad zmechanizowaniem
katastru gruntowego. Treść ksiąg i wykazów katastralnych prze
niesiona została na dziurkowane karty maszynowe. Najnowsze
próby idą vr kierunku zmagazynowania danych katastralnych
w pmięci komputera. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
rozpoczęto prace nad utworzeniem w miastach „banku danych”,
w którym informacje typu katastralnego wzbogacane są o cały
szereg danych technicznych.

Y⅛K 528:338.984.3,,1971/1975

IIIMEJIEB B.: 3aχχaιiM reoflC3HM b SyflymeM naτMJieτneιu ιiΛaHe. Przegląd Geodezyjny nr 7/1970.
Abtop πepeHMcnneτ 3afla∏M reofle31iH H κapτorpaφιiH b hobom
IIHTnaeTHeM ɪɪjɪaɪɪe 1971—1975. 3aflauιι 3th b o6nacτn ceτe⅛ π κapτ
cocTOHT H3 M0flepHH3amiii acτponoMo-reofle3HHecκoM ceτιι, ΠΟΒΤΟρiioro H3MepeHHH ceτιι πpeιχιi3iιθHHθii HHBennpoBKH M CrymeHHH TOPOflCKiix TpiiaHrynHfliIOiiHBix ceτeit. ΠpeflycMaτpιiBaeτcH IicnonHeHiie pa3Horo pofla κapτ fl∏H τeppιιτopιiH πpocτpaHCτBθM b 5 MiinniioHOB ra. IlporpaMMa 3eMneycτp0iicτBa πpenyCMaτpιiBaeτ KOMMacaflHio
CBbiiue 2 MHnniiOHOB ra π Meniiopafliiio τo>κe CBbiine 2 MiinnHOHOB
ra. ΠpeflyeMaτpιiBaeτcH nonnoe OSecneHeuiie τeofle3MHecκ∏MH pa6oτaMiι Hyaifl πpoMbiuιneHHθcτιι, CTpoiiTenbCTBa 11 coo6ifleiiHH.
/

YflK 528:330.191.5:338.973

∏AXYTA C.: Γeofle31iH b πponecce ππτencnφnκaιiMn
cτBa. Przegląd Geodezyjny nr 7/1970.

xo3Hm-

Abtop cooδiflaeτ ∏0JiyueHHbie no ciix nop pe3ynbτaτbi paooτbi
OSiflecTBa πonbcκκx τeofle3∏cτθB π HaMepeniiH CBH3aιiHbie c Bbiπo∏HenπeM peɪueiɪiɪn II 11 XV IIneHyMOB UK Πo∏bcκoι"ι OSteflMHeHHOii pa6oue½ πapτnιt M c πpιιroτθBneHiiHM∣ι κ VI KoHrpeccy nonbCKHX TexHMKOB, KOTOpbIH flOJlzKeH COCTOHTbCH B 1971 Γθfly B ΠΟ3HaHM.

YflK 528:681.3
ΓA3A3J4U,KM E.: Pa3BMTMe 3JieκτponHθM BbiHHCJiHTejibHOM
TexHIiKM b ΠoΛb∏ιe b oβjιacτιι re03e3mι.
Przegląd Geode
zyjny nr 7/1970.
Aτopbi pa3BHBaeτ mctopmk> iipiiMeiieiiim 3neκτpoιiHoii BbiHiicniiTenbHOii τexH∏κιι b ∏onbuιe b 06nacτ11 reθfle3Miι, HaHimaH c 1962 ro
fla, κorfla b MHCτιιτyτe reofle31iM 11 κapτorpaφιiH Hanana pa6oτaτb
MamiiHa MC-1. B 1970 TOfly b reθfle3HHecκιιx BbiHHCflMTenbHbix fle∣ιτpax paSoτaππ 14 3IXBM; 3τo yκa3biBaeτ, hto BbiHiicfliiTenbHaH MaIflHHa HBHHeTCH B HaCTOHIflee BpeMH OflHllM 113 OCHOBHbIX paSOHHX
πp116opoB nonbCKoro reofle311cτa.

YflK 528.3/.4.066.067:681.3.07
BbIXABCKM T.: MdKeBoii apxιiB — B∙ιepa, reoflC3it1ιeeκoc
xpaHMJiιιπχc — ceroflHH, δanκ jχaιπ∣bix — 3aβτpa.
Przegląd
Geodezyjny nr 7/1970.
Abtop coo6maeτ, hto MeiKeBbie apxHBbi HOHBiiniicb b OSifleM
XIX Beκe, c MOMeHTOM co3flamiH πepBbix 3eMenbHbix κaflacτpθB.
B 1955 rony b ABCTpiiit πpιιcτy∏Hnιι κ MexaHi13a1χ1<H 3eMenbH0r0 κaflacτpa. Coflep>κaιme khhγ 11 perπcτpoB πepeHecnιι Ha MauiHHHbie
πepφoκapτbi. IIocneflHiie πpo6bi HanpaBneHbi na XpaHeHiie κaflaCTPOBbix flamibix b BanoMHHaiomiix ycτpoftcτBax 3IXBM. B CIBA
11 b KaHafle Hauaibi pa6oτbi Ha co3flaHite b ropoflax ,,SaHKOB flaHHbIX", B KOTOPbix κpθMβ KaflaCTpOBbIX flaHHbIX XpaHHAHCb 6bl eifle
MHoriie flpyrne τexHiiHecκιιe flaHHBie.
b
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1970 r.
Nr 7

XXlll Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich
4 - 5 kwietnia 1970 r. - w Gdyni
Z przemówienia Wacława Banasia
— sekretarza KW PZPR w Gdańsku
Towarzysze, Koledzy!

„Reprezentujecie niemal dziesięciotysięczną rzeszę polskich geodetów, ludzi, bez
których nie do pomyślenia jest rozwój podstawowych gałęzi gospodarki narodo
wej. Wnieśliście swój wkład w odbudowę i rozwój naszego przemysłu, w rozwój
górnictwa i komunikacji, w postęp gospodarki komunalnej, w budownictwo i pla
nowanie przestrzenne. Nade wszystko jednak nie do pomyślenia jest bez waszego
udziału realizacja polityki rolnej, której tak wiele poświęcają w naszym kraju
partia i rząd.
To wy byliście wśród wykonawców jednego z pierwszych dekretów robotniczochłopskiej władzy, dekretu o reformie rolnej.
Ledwo przetoczył się front przez wschodnie skrawki wyzwolonej ojczyzny,
pierwsi z was, często jeszcze w wojskowych mundurach lub ze świeżymi wspom
nieniami partyzanckich bojów, stanęli do pracy przy wykonaniu reformy rolnej.
Potem przyszły prace geodezyjne przy prowadzeniu akcji osiedleńczej na Zie
miach Północnych i Zachodnich oraz wykonanie klasyfikacji i ewidencji gruntów.
Ostatnio w tych wielkich przeobrażeniach na wsi stanęły przed geodetami nowe,
wielkie zadania — realizacja trzech ustaw rolnych, uchwalonych przez Sejm
w dniu 24 stycznia 1968 r.: o scalaniu i wymianie gruntów, o przymusowym wy
kupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych oraz o rentach
i innych świadczeniach dla rolników przekazujących nieruchomości rolne na włas
ność państwa, wymaga dokonania wielkich prac geodezyjnych.
Nie wątpimy, że i tym razem 10-tysięczna rzesza geodetów nie zawiedzie”.

Z przemówienia mgr inż. Konstantego Dumańskiego
- dyrektora Departamentu Urządzeń Rolnych Ministerstwa Rolnictwa

„Nasza geodezja rolna przeżywa obecnie swoje wielkie, ale i trudne dni... Orga
nizujemy rolniczą przestrzeń produkcyjną, chronimy tę przestrzeń, tworzymy na
terenach rolniczych najbardziej odpowiednie dla rolnictwa układy przestrzenne
i troszczymy się o to, by te układy trafiały do rąk instytucji i osób najbardziej
do tego powołanych, które są w stanie zapewnić tym terenom jak najlepsze wy
korzystanie produkcji.
Stanowimy obok agronomów, zootechników, meliorantów i innych, jedno z istot
nych ogniw wszechstronnego systemu służb, których cała praca zmierza do inten
syfikacji procesu produkcyjnego, wyboru najlepszych dróg, jego intensyfikacji. Za
razem torujemy drogę innym. W okresie ostatnich trzech lat wykonywaliśmy
i kontynuujemy scalenie i wymiany gruntów na obszarze 1 miliona hektarów,
a zamierzamy je prowadzić w nadchodzącej pięciolatce na obszarze 3 milionów
hektarów. Określa to rangę pracy służby geodezyjnej w resorcie rolnictwa, którą
na jednym z posiedzeń kolegium Ministerstwa Rolnictwa tak ocenił minister
Jagielski. „Tym dzielnym ludziom należy się uznanie za ich dobrą pracę wykony
waną w tak trudnych warunkach”.
z<iβo≥v
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Z przemówienia prof. Michała Odlanickiego-Poczobuiia
— przewodniczącego Komitetu Geodezji PAN
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„Komitet Geodezji zawsze ze szczerą sympatią i najlepszymi życzeniami sukce
sów wita wszelkie inicjatywy i przejawy działalności Stowarzyszenia, albowiem
zasięg jego oddziaływania obejmuje — można to śmiało powiedzieć — wszystkie
dziedziny życia geodezyjnego w kraju.
Na terenie Stowarzyszenia spotykają się i dyskutują o aktualnych problemach
geodezyjnych w gospodarce narodowej zarówno przedstawiciele administracji
i produkcji geodezyjnej, jak też pracownicy szkolnictwa i placówek naukowo-ba
dawczych, wspólnie z aktywistami pracy społecznej naszej organizacji.
Dzięki ofiarności działaczy Stowarzyszenia, i w oparciu o wieloletnie doświad
czenia kształtują się coraz lepsze formy współpracy i więzi społecznej różnorod
nych jednostek organizacyjnych geodezji i kartografii w kraju, formy współdzia
łania gwarantujące skuteczną realizację podstawowych zadań resortowych, regio
nalnych i krajowych”.

Z listu kierownika Ministerstwa Gospodarki Komunalnej
— dr Z. Drozda, skierowanego do uczestników
XXIII Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich
„W roku 1980 przewidywane zaludnienie Polski wyniesie 38,7 milionów ludzi,
z czego na miasta przypadnie 23 miliony. Cały przyrost ludności w kraju zlokali
zuje się na obszarze miast. Liczby te są wymowne i zobowiązują do przygotowa
nia dla nowych obywateli nie tylko warunków dla pracy, ale odpowiedniej ilości
mieszkań i urządzeń komunalnych, nowych terenów pod budownictwo, komuni
kację miejską, zieleń, rekreację itp.
Na niezbędne prace geodezyjne, związane z realizacją zadań resortu gospodarki
komunalnej wydatkowano w latach 1953—1970 przeszło 3 miliardy złotych. O za
potrzebowaniu na te prace w okresie najbliższej 5-latki decydować będą założe
nia narodowego planu gospodarczego na lata 1971—1975 w dziedzinie rozwoju
i aktywizacji miast i osiedli. Przewiduje się wzrost nakładów o 40% w stosunku
do ubiegłej pięciolatki.
Biorąc pod uwagę stale wzrastające potrzeby resortu gospodarki komunalnej
w zakresie prac i obsługi geodezyjno-kartograficznej niezbędne jest wypośrodkowanie najbardziej ekonomicznych metod technicznych, najsprawniejszej organi
zacji produkcji, kryteriów dokładności, ustalenia wpływów podłoża i tektonicznych
na zmiany sieci wysokościowej i sytuacyjnej i budowli miejskich; rozwiązań obli
czeniowych na maszynach ETO; użycia maszyn statystycznych do ewidencji oraz
wybór właściwych metod, materiałów i sprzętu do Wielkoskalowej reprodukcji
kartograficznej”.

Z przemówienia Jana Legata
— sekretarza Naczelnej Organizacji Technicznej

„Witając Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, w imieniu NOT,
Sekretariatu oraz sekretarza generalnego NOT mgr inż. Janusza Czamarskiego,
chciałbym podkreślić wszechstronność działania Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
którego praca może stanowić przykład dla innych stowarzyszeń.
Nadchodzący okres będzie okresem jeszcze bardziej wytężonej pracy przy reali
zacji uchwał II i IV Plenum KC PZPR, a także działalności Stowarzyszenia zwią
zanej z VI Kongresem Techników Polskich, jaki ma się odbyć w Poznaniu
w lutym 1971 roku.
Uchwały II Plenum stworzyły inżynierom i technikom pomyślne warunki dla
przygotowań do nadchodzącego planu 5-letniego. Jeśli mowa o IV Plenum — na
leży zwrócić uwagę na zarządzenie Prezesa Rady Ministrów wydane 6 grudnia
1969 roku, wskazujące na zadania stojące przed instytucjami, resortami i organi
zacjami społecznymi.
Można śmiało powiedzieć, że nie było dotychczas dokumentu państwowego tej
wagi, w którym tak wiele wspomina się o Naczelnej Organizacji Technicznej i sto
warzyszeniach naukowo-technicznych. Nakłada to specjalne zadania na środowisko
techniczne, przygotowują się do VI Kongresu Techników Polskich”.
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Z przemówienia Stanisława Kabzinskiego
— wiceprzewodniczącego ZarzqdtCGlownego
Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa
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„W imieniu ponad 620-tysięcznej rzeszy członków Związku Zawodowego Pra
cowników Rolnych przekazuję wszystkim geodetom zrzeszonym w Stowarzyszeniu
Geodetów Polskich, serdeczne pozdrowienia. Związek nasz bardzo wysoko ceni
działalność służby geodezyjnej, która w coraz większym stopniu przyczynia się do
intensyfikacji produkcji rolnej i umocnienia sektora socjalistycznego w naszym
rolnictwie. Organizacje związkowe zrzeszające geodetów objętych działalnością
naszego Związku wspólnie z kołami Stowarzyszenia wykazują dużą aktywność
w rozwijaniu wewnątrzzakładowego i międzyzakładowego socjalistycznego współ
zawodnictwa pracy w kształtowaniu prawidłowych stosunków międzyludzkich
i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, a także zaspokajaniu potrzeb socjalnych,
poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy geodetów. Wysoko należy
ocenić również organizowane przez wasze Stowarzyszenie narady i konferencje
naukowo-techniczne, przyczyniające się do doskonalenia waszego warsztatu pracy
oraz do kształtowania socjalistycznych przemian strukturalnych w naszym rol
nictwie.
Cieszymy się również z zacieśnienia kontaktów z kierownictwem Stowarzysze
nia Geodetów Polskich. Dla ich lepszego rozszerzenia i umocnienia pragniemy
w najbliższym czasie podpisać porozumienie o współpracy, określające zasady
współdziałania naszych instancji i organizacji na wszystkich szczeblach, a także
sposoby wspólnego rozwiązywania żywotnych problemów geodetów zatrudnionych
w rolnictwie.
Widzimy konieczność takiego współdziałania, gdyż traktujemy geodetów^ nie
tylko jako cenioną społecznie grupę pracowników spełniającą ważną rolę dla roz
woju rolnictwa, ale także jako aktywistów naszego Związku, ambasadorów naszej
organizacji, którzy mają duże możliwości kontaktowania się z członkami naszego
Związku w kółkach rolniczych, państwowych gospodarstwach rolnych, przedsię
biorstwach wodnych melioracji itp. i oddziaływania na aktywizację działalności
rad zakładowych i innych ogniw, w tych przedsiębiorstwach”.
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Powitanie XXIII Zjazdu Delegatów SGP
przez kolegę Kazimierza Sawickiego
„Proszę Koleżanek i Kolegów”!
„Minęło 25 lat istnienia naszego Stowarzyszenia, a 50 lat od Pierwszego Wszech
polskiego Kongresu Mierniczych, który odbył się w Warszawie 4 i 5 stycznia
1919 roku.
Pozwolę sobie więc przekazać wam pewną informację z tego Kongresu, która —
choć może się to wydać nieco paradoksalne — ma jednak ścisły związek z naszą
dzisiejszą uroczystością.
Moi drodzy, jak się spojrzy wstecz na ten daleki już horyzont minionego czasu,
widzi się wiele rzeczy tak, jakby ktoś na zwierciadło wspomnień chuchnął i za
mglił szkło... są jednak wydarzenia niezapomniane, wyraźnie utrwalające się
w pamięci.
Otóż na bankiecie pokongresowym ktoś zaproponował, aby ten z nas, kto do
czeka się uroczystości 50-lecia polskich zrzeszeń mierniczych, przekazał przyszłe
mu zjazdowi jubileuszowemu pozdrowienia od pierwszego kongresu i utrwalił
w ten sposób historyczną więź koleżeńską między dawnymi a nowymi laty. Przy
jęto to z aplauzem.
Czyn⅛c więc zadość życzeniom naszych prekursorów, mam zaszczyt serdecznie
Was pozdrowić w imieniu Pierwszego Wszechpolskiego Kongresu Mierniczych
i zyczyc, aby obrady nasze odbyły się pod hasłem patrona inżynierów polskich
Stanisława Staszica: „Bądź Narodowi pożyteczny”!
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Mgr inż, BORYS SZMIELEW______________________
Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

UKD 528.338.984.3,,1971/1975”

Zadania geodezji w przyszłym planie pięcioletnim

Nasz tegoroczny zjazd odbywa się w okresie dużej aktyw
ności politycznej i społecznej.
Obchodzimy. 25 rocznicę
zwycięstwa nad faszyzmem i przyłączenia do macierzy sta
rych ziem piastowskich; obchodzimy setną rocznicę uro
dzin W. I. Lenina, twórcy pierwszego państwa socjalistycz
nego, wielkiego myśliciela, wodza proletariatu i przyjaciela
Polski. I wreszcie — w naszej społeczności zawodowej —
obchodzimy 25 rocznicę powstania w Polsce służby geode
zyjnej i kartograficznej.
Miałem już możność szeroko omówić nasz geodezyjny do
robek w referacie pt. „25-lecie Służby Geodezyjnej w Polsce
Ludowej”, wygłoszonym na jubileuszowej sesji naukowej
Komitetu Geodezji PAN i Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich w dniu 13 marca br.
Referat ten został wydrukowany w Przeglądzie Geode
zyjnym. Dziś, do tematu naszych osiągnięć zamierzam po
wracać tylko w związku z oczekującymi nas zadaniami,
główną natomiast uwagę skoncentruję na zagadnieniach go
spodarczych determinujących nasze zadania oraz na zasa
dach, którymi się będziemy kierować przy ich wykonaniu.
Jesteśmy w przededniu nowego planu pięcioletniego
1971—1975. Podstawowe kierunki rozwoju całej gospodarki
państwa w tym okresie wytyczają uchwały V Zjazdu Pol
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a w zakresie inwe
stycji, planowania i zarządzania precyzują je postanowie
nia II i IV Plenum Komitetu Centralnego. Nowy plan pię
cioletni ma zapewnić dalszy wszechstronny rozwój gospo
darczy i kulturalny kraju. Dochód narodowy w tym okresie
ma wzrosnąć ponad 35%, co ma być osiągnięte przede
wszystkim przez wzrost produkcji przemysłowej o blisko
50%. Rozwój przemysłu wiąże się ze znacznym wzrostem
nakładów inwestycyjnych o około 40%.
Z ogólnej kwoty nakładów na inwestycje, 54% przezna
czone jest na roboty budowlano-montażowe. Przewiduje się
znaczne uprzemysłowienie budownictwa, szersze stosowa
nie gotowych elementów i kompleksową mechanizację ro
bót. W nakładach na roboty budowlano-montażowe naj
większą pozycję zajmuje przemysł (40%), potem rolnictwo
(25%) oraz budownictwo mieszkaniowe (18%). Pozostałe
17% wypełniają nakłady na komunikację, oświatę i kul
turę, gospodarkę komunalną i inne.
W przemyśle na czoło wysuwa się górnictwo i energe
tyka. Główny nacisk położony jest na dalszy wzrost wydo
bycia węgla kamiennego i koksującego, a w związku z tym
największe inwestycje skoncentrowane są i będą nadal w
Rybnickim Okręgu Węglowym. Plan rozwoju przemysłu
chemicznego przewiduje m. in. dwukrotne zwiększenie
przerobu ropy naftowej oraz produkcji siarki. O blisko 50%
wzrośnie również produkcja nawozów sztucznych. Bardzo
poważne zadania nałożone są na przemysł ciężki oraz inżynieryjno-przemysłowe budownictwo. Zadania wzrostu
produkcji rolniczej wymagają maksymalnego wykorzysta
nia całego areału ziemi uprawnej, w związku z czym zało
żony jest szeroki program regulacji rolnych, przewidujący
w okresie nadchodzącej pięciolatki scalenie około 450 000 ha
gruntów rocznie. Około 2 min ha gruntów ornych zostanie
zmeliorowane. Znaczna część nakładów przewidziana jest
na budownictwo wiejskie mieszkaniowe, budownictwo rol
nicze i rozbudowę wsi rozwojowych. Przewidziane są roz
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ległe prace regulacyjne rzek i wałów przeciwpowodzio
wych oraz kanałów przerzutowych.
Do 1975 roku zaplanowane jest wysokie podniesienie pro
duktywności lasów poprzez zagospodarowanie odłogów leś
nych i rozszerzenie plantacji drzew szybko rosnących, me
chanizację prac gospodarczych, poprawę stanu dróg w
.lasach oraz likwidację szachownicy leśnej i serwitutów.
Rozwój gospodarki związany jest z wyraźnie sprecyzowa
nym planem szybszego rozwoju i modernizacji transportu
i łączności. Wyraża się on ogólnym wzrostem o 35% prze
wozów koleją, samochodami, statkami żeglugi śródlądowej
i rurociągami. Do 1975 roku mają być zelektryfikowane
wszystkie magistrale kolejowe i połączenia, położona nowa
nawierzchnia na 23 000 km dróg, znacznie zwiększony i od
nowiony tabor kolejowy i samochodowy. Nastąpi również
dalsza rozbudowa naszych portów i stoczni.
W planie pięcioletnim 1971—1975 przewidziany jest bar
dzo duży, bo wynoszący około 80% wzrost budownictwa
mieszkaniowego, związany przede wszystkim ze zwiększe
niem w tym okresie zatrudnienia w gospodarce uspołecz
nionej o 1 600 000 osób. Odpowiednio też wzrośnie zakres
usług komunalnych, polegający na uzbrojeniu terenów
miejskich, zaopatrzeniu ludności mjast w wodę, regulacji
ścieków, rozszerzeniu komunikacji miejskiej, oczyszczaniu
miast, zabezpieczeniu przed powodziami. Zaplanowane są
także poważne prace geologiczne i hydrogeologiczne.
Wykonanie zadań planu pięcioletniego ma następować
według zasad nakreślonych przez uchwały II i IV Plenum
KC PZPR, a polegających na przejściu od ekstensywnych
do intensywnych form gospodarowania. Drogą do osiągnię
cia tego celu jest maksymalne wykorzystanie posiadanych
środków i sprzętu technicznego, ograniczenie nowych in
westycji do wysoko i bezpośrednio opłacalnych, koncentra
cja produkcji na kierunkach przynoszących’ największe
efekty ekonomiczne, specjalizacja połączona ze wzrostem
wydajności pracy i ułatwiająca wykorzystanie postępu
technicznego, a wreszcie pełne włączenie nauki i placówek
naukowo badawczych do realizacji zadań gospodarczych.
Ze wszystkimi niemal zamierzeniami pięciolatki ściśle
wiążą się prace geodezyjne, obejmujące podstawowe dzie
dziny naszej działalności: sporządzanie map i zakładanie
osnów, prace geodezyjne związane z działalnością podsta
wowych resortów gospodarczych oraz geodezyjna obsługa
budownictwa inwestycyjnego.
Nasze zadania w zakresie osnów i map obejmują drugi
etap modernizacji sieci astronomiczno-geodezyjnej wraz
z pracami astronomicznymi, grawimetrycznymi i pomiarem
bazy satelitarnej, rozpoczęcie prac związanych z ponownym
planowym pomiarem sieci niwelacji precyzyjnej I klasy
oraz przegląd, konserwację i dogęszczenie sieci triangula
cyjnych miast. W okresie przyszłej pięciolatki zakończymy
opracowanie mapy topograficznej i podjęta będzie na sze
roką skalę jej aktualizacja. W okresie tym opracowana zo
stanie mapa zasadnicza terenów rolnych w skali 1: 5000 na
obszarze blisko 4 min hektarów, a na blisko 800 tys. hek
tarów mapa terenów miejskich i przemysłowych w skalach
większych — przeważnie 1 : 1000. Wykonanie tych map wy
maga założenia wielkiej ilości szczegółowych osnów geode
zyjnych oraz realizowanej już modernizacji i udoskonale
nia metod reprodukcyjnych.

Powyższy program w zakresie opracowania map wielkoskalowych odpowiada omówionym na wstępie zadaniom
rozbudowy przemysłu, zamierzeniom z dziedziny gospodarki
rolnej i inwestycji wiejskich oraz rozbudowy i rozwoju
miast.
Zapotrzebowania na geodezyjną obsługę inwestycji w pla
nie pięcioletnim 1971—1975 zostały zgłoszone na ogólną
sumę 388 min złotych, co stanowi 1230∕o przewidywanego
wykonania pięciolatki bieżącej. Potrzeby te nie są jednak
jeszcze pełne i przewiduje się ich znaczny wzrost. Sam
tylko resort przemysłu ciężkiego dla obsługi inwestycji za
żądał powiększenia mocy produkcyjnej wykonawstwa geo
dezyjnego o 50%. Znacznie zwiększają się zadania geodezji
w zakresie pomiarów realizacyjnych, pomiarów odkształ
ceń, inwentaryzacji urządzeń podziemnych, rozgraniczeń
i wywłaszczeń.
Służba geodezyjna resortu rolnictwa otrzyma dla swych
celów gotowe podkłady mapowe, które stanowić dla nich
będą podstawę do wykonywania scaleń oraz projektów in
westycji melioracyjnych. Dla tych ostatnich dokumentacja
kartograficzna dostarczona będzie głównie w postaci fotomap powiększonych do skali 1 : 2000. Przewiduje się wyko
nanie około 10 000 arkuszy fotomap rocznie. Geodeci resor
towi Ministerstwa Rolnictwa będą ponadto w poważnym
stopniu zaangażowani w wymienione na wstępie prace in
westycyjne na wsi, projekty planowej rozbudowy wsi, wy
znaczanie i podział terenów budowlanych, zaopatrzenie wsi
w wodę, budownictwo rolnicze. Przewiduje się również
dalszy wzrost zadań w zakresie kartografii gleb i odpo
wiednich obliczeń powierzchni związanych z rejonizacją
upraw.
Prace z dziedziny porządkowania gospodarki lasów
i obsługi inżynierii leśnej angażują pełny potencjał mocy
produkcyjnej geodezyjnej służby resortu leśnictwa. Zada
nia geodezji w obsłudze potrzeb kolejnictwa wyrażają się
takimi pozycjami, jak pomierzenie około 3000 km poligonizacji precyzyjnej, aktualizacja rocznie po 600 km niwelacji
kolejowej i po 300 km profilów tras, dalsze rozgraniczanie
nieruchomości i wykonywanie pomiarów wywłaszczenio
wych. Służba geodezyjna Ministerstwa Komunikacji wyko
na ponadto rocznie około 1000 km regulacji osi torów
i 500 km pomiarów aktualizacyjnych oraz pomiary inwen
taryzacyjne w celu założenia ewidencji gruntów zajmowa
nych przez PKP.
Zwiększenie mocy produkcyjnej wykonawstwa geodezyj
nego, przeznaczonej na obsługę budownictwa mieszkanio
wego wyniesie w nadchodzącej pięciolatce około 35%. Duże
zadania czekają również geodetów przy pracach związanych
z uzbrojeniem terenów miejskich przeznaczonych do nowej
zabudowy. Potrzeby gospodarki komunalnej wymagać będą
odpowiedniego zwiększenia ich obsługi geodezyjnej, a w
szczególności inwentaryzacji istniejącego stanu urzą
dzeń, geodezyjnego opracowania planów zagospodarowa
nia przestrzennego oraz obsługi budownictwa kumunalnego. W związku z powyższym należy podkreślić, że na
Główny Urząd Geodezji i Kartografii został nałożony obo
wiązek zapewnienia wykonania niezbędnych map dla pla
nowania przestrzennego, a na służby geodezyjne prezydiów
rad narodowych — utrzymania tych map w stałej aktual
ności.
Prace geodezyjne w planie pięcioletnim 1971—1975 są za
tem bardzo rozległe i wszechstronne. Jak widać z powyż
szego krótkiego ich przeglądu, rola geodezji w rozwoju gos
podarczym Polski nie tylko nie zmniejsza się, ale przeciw
nie — wraz ze wzrostem tego rozwoju — wzrastają i coraz
bardziej kompleksowe stają się nasze zadania.
Przystępując do wykonania tych zadań, musimy pamię
tać, że na nowych zasadach pracować będzie cała gospo
darka narodowa, a jej geodezyjna obsługa wymagać będzie
w tych warunkach zwiększonego wysiłku i bardzo skrupu
latnego przestrzegania przez służbę geodezyjną zasad ko
operacji ze wszystkimi dziedzinami naszej gospodarki. Nie
zależnie jednak od tego, geodezja jako jedna z branż gos
podarczych musi sama przestawić się na nowe formy gos
podarowania: na przejście od form ekstensywnych do in
tensywnych. Podstawą realizacji tez II Plenum w geodezji
jest wzrost wydajności pracy, który powinien być osiągnię
ty przez specjalizację i koncentrację produkcji, właściwe
przygotowanie kadry, prawidłowo pojętą politykę inwesty
cyjną, lepszą niż dotychczas organizację samej produkcji
oraz uruchomienie właściwych bodźców zainteresowania
materialnego.

Zasada specjalizacji produkcji oznacza dla nas koniecz
ność grupowania określonych asortymentów robót geode
zyjnych w poszczególnych jednostkach i wydziałach pro
dukcyjnych, tak aby personel pracujący w tych wydziałach
mógł się praktycznie doskonalić w wykonywaniu swoich
czynności. Specjalizacja pozwoli na naturalne wyselekcjo
nowanie inżynierów i techników do tych prac, które im
najbardziej odpowiadają i przy wykonywaniu których są
oni najbardziej wydajni. Ponadto w samych wydziałach
produkcyjnych może następować dalsza specjalizacja po
szczególnych operacji i czynności. Realizowanie zasady spe
cjalizacji odbija się szczególnie korzystnie na produkcji
osnów i map — zagadnieniu kompleksowym, które rozkłada
się na szereg procesów, nadających się do wykonywania
według reguł zbliżonych do produkcji przemysłowej.
Prowadzi nas to do omówienia drugiej z kolei zasady —
koncentracji produkcji. Tylko koncentracja stwarza realnie
takie możliwości jak: stosowanie postępowych metod przy
pomiarach sieci geodezyjnych, kompleksowe wykonawstwo
zdjęć lotniczych o szerokim zasięgu skali, istnienie pra
cowni fotogrametrycznych wyposażonych w nowoczesny
i wysoko wydajny sprzęt, tworzenie ośrodków obliczeń
automatycznych i przygotowywania danych dla kartowania,
automatyzacja samego kartowania, stosowanie nowoczes
nych sposobów przygotowywania oryginałów map oraz po
woływanie regionalnych pracowni reprodukcyjnych.
Do wykonania naszych podstawowych zadań w okresie
nadchodzącej pięciolatki jesteśmy przygotowani. Posiadana
państwowa sieć geodezyjna o odpowiednim zagęszczeniu
pozwala na rozszerzanie stosowania fotogrametrii, co przy
niesie oszczędności rzędu 400 milionów złotych w okresie
planu pięcioletniego. Dzięki rozwojowi metod fotograme
trycznych korzystamy z nich już dziś przy opracowaniach
mapowych w skali 1 : 1000, a nawet większych, przez zasto
sowanie helikoptera do zdjęć lotniczych. Organizujemy w
kraju sieć pracowni reprodukcyjnych oraz stacji maszyn
elektronicznych dla obliczeń geodezyjnych. Mamy również
odpowiednią ilość nowoczesnego sprzętu pomiarowego oraz
wysoko kwalifikowanej kadry.
Skoncentrowanie produkcji przyczyni się nie tylko do jej
usprawnienia i unowocześnienia, ale również do zwiększe
nia tempa dostarczania gotowych podkładów mapowych dla
tych ośrodków geodezyjnych, które muszą ją wykorzysty
wać dla celów bezpośrednio związanych z potrzebami po
szczególnych gałęzi gospodarki narodowej.
Posiadanie gotowej mapy stanowi istotny warunek dla
zbliżenia usług geodezyjnych do terenu oraz stworzenia
także i dla geodety resortowego możliwości skoncentrowa
nia całego jego wysiłku i umiejętności na rozwiązywaniu
konkretnych problemów techniczno-gospodarczych, bez po
trzeby rozpraszania się na pomiary sytuacyjno-wysokościowe. Jest to szczególnie ważne w obecnym czasie, gdy prze
budowa struktury na wsi i racjonalizowanie gospodarki rol
niczej wymagają wielkiego wkładu pracy i inwestycji geo
dety wyspecjalizowanego w zagadnieniach urządzeń rol
nych, a także — gdy niezwykle szybko postępujący proces
urbanizacji kraju poważnie zwiększa zakres zagadnień geo
dezyjnych, związanych z budową i regulacją miast, inwen
taryzacją urządzeń, zaspokojeniem potrzeb komunal
nych itp.
Mając stale na uwadze wzrost wydajności pracy, dążymy
obecnie do lepszego przygotowania kadry do czekających
ją zadań produkcyjnych, do podnoszenia kwalifikacji kadry
istniejącej w drodze dokształcania i doskonalenia oraz do
jej specjalizacji w odniesieniu do poszczególnych stanowisk
pracy. Ilościowy wzrost zatrudnienia i zwiększenie funduszu
płac przestają więc być głównym środkiem zwiększenia
przerobu i wykonania większej ilości zadań. W samym tylko
pionie GUGiK wzrost mocy produkcyjnej przedsiębiorstw
w okresie 1971—1975 założony jest średnio na około 35%,
podczas gdy planowany wzrost kadry w tym samym czasie
wynosi 16%. Odbyta w dniu 27 października ubiegłego roku
VIII sesja Rady Geodezyjnej i Kartograficznej ustaliła ce
lowość dokształcania i doskonalenia kadr geodezyjnych
i określiła zasady współpracy wszystkich zainteresowanych
resortów w przeprowadzeniu tej akcji. Rada wyłoniła dwie
komisje międzyresortowe, z których pierwsza, ma za zada
nie wypracowanie metodyki i zaktualizowanie zapotrzebo
wania na kadrę w świetle konkretnych zadań planu pięcio
letniego, druga natomiast ma przedstawić program dosko
nalenia kadr, oparty na propozycjach i potrzebach zgłoszo
nych w tym zakresie przez resorty. Przewiduje się przy tym
organizowanie wspólnych kursów doskonalenia o szerszej
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tematyce geodezyjnej oraz kursów specjalistycznych w za
w drodze kolejnych przybliżeń i doświadczeń. W tym miej
kresie prac typowych dla danego resortu. Rada przyjęła scu trzeba sobie wyraźnie uświadomić, że prawidłowość
zasadę, że patronat nad całością akcji doskonalenia kadr
działania systemu akordowego w geodezji zależy od właści
obejmuje Główny Urząd Geodezji i Kartografii przy współ wego ustawienia norm pracy, tkórych napięcie i jednolitość
pracy i pomocy Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Uznano
stosowania wciąż jeszcze wiele pozostawiają do życzenia.
również za celowe założenie w kraju ewidencji kadry geo
Prowadzona obecnie w GUGiK działalność w kierunku
dezyjnej i powierzenie tego zadania do realizacji delega
zmniejszenia ilości norm zakładowych i ograniczenia możli
turom GUGiK.
wości ich powstawania na przyszłość, jest jednym ze spo
sobów uregulowania zagadnienia norm pracy w geodezji.
Jednym z zasadniczych czynników wzrostu wydajności
pracy jest wykorzystanie istniejącej w przedsiębiorstwie
Wytyczne partii i rządu oraz ogólnokrajowa dyskusja nad
bazy technicznej. Dotyczy to zwłaszcza kosztownego i wy
systemem bodźców ekonomicznych wskazują nam kierunki,
soko wydajnego sprzętu, którego posiadanie inaczej nie jest w jakich powinniśmy iść w celu stworzenia najwłaściwsze
opłacalne. Tym ważniejsza jest sprawa ścisłej i krytycznej
go systemu płac i bodźców w geodezji. Oparcie podwyżek
kalkulacji nowych inwestycji sprzętowych, które tylko wte płac robotników i pracowników umysłowych na efektach
dy są uzasadnione, jeżeli dzięki zwiększonej przez ich dzia
pracy przedsiębiorstwa, w postaci obniżki kosztów gotowe
łanie produkcji, koszt ich zakupu szybko się zamortyzuje, go produktu, stworzy wspólne zainteresowanie całej załogi
a wydajność pracy i tym samym dochody przedsiębiorstwa poprawą organizacji pracy i wyzwalania rezerw produk
realnie wzrosną. Należy również zawsze mieć na uwadze, cyjnych. Zarzucenie dotacyjnego charakteru podwyżek płac
że inwestowanie powinno być pojęte w sposób komplekso
i uzależnienie tych podwyżek wyłącznie od wyników dzia
wy i nacelowane na sprzęt, najodpowiedniejszy dla podsta
łalności przedsiębiorstw, stwarza realne możliwości popra
wowego profilu robót zakładu pracy, którego zastosowanie wy zarobków, przede wszystkim w dobrze pracującym
przyniesie największy wzrost wydajności przy jednoczesnej
silnym przedsiębiorstwie, mającym możność pełnego wy
gwarancji pełnego wykorzystania nowej inwestycji.
korzystania posiadanej bazy technicznej, dokonywania ra
cjonalnych inwestycji, specjalizacji procesów produkcyjnych
Obowiązuje przy tym zasada jak najoszczędniejszego gos
podarowania dewizami i dokonywanie zakupów przede i kadry wykonawczej oraz optymalnej organizacji pro
wszystkim w krajach RWPG i tam, gdzie możemy je kupić dukcji.
Zadania planu pięcioletniego 1971—1975 są bardzo złożone
najtaniej.
i
obejmują
szeroki wachlarz zagadnień technicznych i pro
Niezależnie od specjalizacji i koncentracji produkcji, do
blemowych. W wykonywaniu prac geodezyjnych i w otrzy
brego przygotowania kadr i racjonalnego inwestowania,
mywaniu ich wyników zainteresowanych jest wiele resor
wzrostu wydajności pracy należy szukać w lepszej niż do
tów o bardzo różnym profilu działalności. Całość zagadnie
tychczas organizacji samej produkcji. Podstawą jest dobre
nia wymaga wnikliwych badań i stałej koordynacji. Pod
przygotowanie robót, do czego konieczne jest wczesne okreś
stawowe
problemy koordynacji od strony organizacji pro
lenie zadań geodezyjnych przez resorty gospodarcze, tak
dukcji
i
analizy
głównych problemów rozpatrywane są na
aby mając zebrane wszystkie zgłoszenia można było do
posiedzeniach Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, skupia
konać hierarchicznej selekcji robót, umieścić w planie prace
jącej przedstawicieli resortów i świata nauki. Tematyka
najbardziej potrzebne dla gospodarki narodowej i zawczasu
obrad Rady obejmuje kluczowe zadania geodezji, a jej za
wydać konkretne zlecenia komórkom wykonawczym. Po
zwoli to wykorzystać okres zimy na właściwe przygotowa lecenia są wykonywane i okazują się z reguły cenną po
mocą w pracy Głównego Urzędu i innych organów służby
nie materiałów i sporządzenie na czas dokumentacji techniczno-kosztorysowej, dobrać optymalny zestaw kadry geodezyjnej. Takimi problemami rozpatrywanymi przez
i sprzętu, uzupełnić w porę wszystkie zarysowujące się Radę była ostatnio omówiona już wyżej sprawa dokształ
cania i doskonalenia kadr geodezyjnych, a przedtem spra
braki, umiejętnie rozdzielić pracę na grupy i zespoły tere
wa
ochrony i konserwacji znaków, sprawa zastosowania
nowe. Dobra organizacja pracy w samym terenie ma decy
fotogrametrii do wykonywania mapy zasadniczej kraju oraz
dujące znaczenie, a ten prosty fakt nie zawsze jeszcze jest
sprawa mapy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Te
przez wszystkich doceniany. Wyraźne określenie warunków
matyką pracy Rady w najbliższej przyszłości będą instruk
technicznych, dostosowanych do potrzeb, wybór metody za
cje techniczne i postęp techniczny, gospodarka sprzętem
pewniającej uzyskanie wymaganych dokładności końco
geodezyjnym, kierunki prac naukowo-badawczych w geo
wych, wyeliminowanie zbędnych robót i zbędnych czyn
dezji i kartografii oraz aktualizacja map Wielkoskalowych.
ności pomocniczych, właściwe rozmieszczenie zespołów w
Wspólne przedyskutowanie problemów na posiedzeniach
terenie dla uniknięcia nadmiernych przejazdów — wszystko
Rady niejednokrotnie toruje drogę do niezbędnych porozu
to są czynniki, które wyraźnie i bezpośrednio wpływają na mień
międzyresortowych i wspólnego działania w celu zna
obniżkę kosztów produkcji.
lezienia najodpowiedniejszych rozwiązań dla trudnych
Na obniżkę tę powinny również mocniej niż dotąd od
i skomplikowanych zagadnień.
działywać czynniki ekonomiczne. Jednym z nich staną się
Podobnie jak zasada koncentracji sił wykonawstwa geo
stałe ceny scalone na typowe roboty geodezyjne, które
dezyjnego wymaga rozdziału zadań pomiędzy jednostki
zmuszą przedsiębiorstwo do szukania najtańszych metod właściwe
dla poszczególnych rodzajów zadań, tak samo
pracy oraz najwłaściwszych form organizacji. Istnienie sta koncentracja
działalności zaplecza naukowo-technicznego
łych cen spowoduje w szczególności konieczność ściślejsze
odpowiedniego zorganizowania prac na tym od
go uregulowania wewnętrznego stosunku kosztów w przed wymaga
cinku. Na zagadnienia te kładzie się szczególny nacisk w
siębiorstwie, określenia optymalnej wielkości przedsiębior
ostatnim okresie, co znalazło swój wyraz w uchwałach
stwa, a przez to — ujednolicenia narzutów z tendencją do
IV
Plenum oraz dalszych poczynaniach z nimi związanych.
ich zmniejszenia. Rozpiętość wysokości narzutów występu
Jak z przytoczonych wyżej rozważań wynika, tylko część
jąca obecnie w poszczególnych przedsiębiorstwach waha się
potrzebnej do wykonania naszych zwiększonych zadań mocy
od 460∕o do 95n∕o, przy czym z reguły małe przedsiębior
produkcyjnej czerpać możemy z przyrostu zatrudnienia.
stwa mają narzuty znacznie wyższe. Fakt ten wymownie
Większość potrzeb w tym zakresie czerpać musimy ze źró
świadczy, jak wielkie rezerwy obniżki kosztów kryją się
deł rozwoju techniki w kierunku stosowania nowych, bar
we właściwej organizacji przedsiębiorstw.
dziej wydajnych metod pracy oraz lepszego wykorzystania
Należałoby również ustalić, które prace są typowe dla posiadanych
środków produkcji. Tyczy się to całej naszej
przedsiębiorstw pracujących na pełnym rozrachunku gospo gospodarki, a więc i geodezji.
darczym, a które z natury swojej powinny być wykony
Uchwały IV Plenum, a następnie wynikające z nich za
wane w biurach, pracowniach lub innych zakładach budże
rządzenia organizacyjne Komitetu Nauki i Techniki i Pol
towych, bardziej zbliżonych do terenu. Z grubsza można po
skiej Akademii Nauki idą w kierunku:
wiedzieć, że do pierwszych zaliczają się roboty duże, o cha
1) skoncentrowania programu badań naukowych na za
rakterze produkcyjnym, takie jak zakładanie osnów, opra
gadnieniach mających decydujące, bezpośrednie lub pośred
cowanie map, reprodukcja i sporządzanie podkładów karto
nie znaczenie dla intensyfikacji naszego życia gospodar
graficznych dla różnych potrzeb inżynierskich oraz obsługa
geodezyjna kluczowych inwestycji. Do drugiej kategorii czego i
2) skoordynowania tak skoncentrowanych prac nauko
kwalifikują się w zasadzie drobne prace usługowe, wyma
gające różnorodnych koncepcji i rozwiązań i nadające się wo-badawczych w taki sposób, aby zapewnić należyte wy
raczej do czasowo-premiowego systemu płac. Zagadnienie korzystanie wszystkich rozporządzalnych sił w zakresie
to wymaga jednak kompleksowej analizy z uwzględnieniem kadry naukowej i posiadanej w kraju aparatury dla możli
rachunku ekonomicznego, a jego rozwiązanie może nastąpić wie pełnego i szybkiego zrealizowania tych prac.
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Kierunki koncentracji badań naukowych, muszą być
zgodne z kierunkami rozwoju techniki w najbliższej pię
ciolatce. Powinny one zmierzać do zwiększenia wydajności
i zmniejszenia ilości prac polowych ze względu na ich
uciążliwość i wysoki koszt. Jednym z tych kierunków jest
w dalszym ciągu fotogrametria, z rozszerzeniem jej zastoso
wania na cały szereg zagadnień geodezyjnych w zakresie
geodezji inżynieryjno-przemysłowej. Konieczne jest rów
nież rozpowszechnienie zastosowania dalmierzy elektroma
gnetycznych i związanych z tym nowych form osnów geo
dezyjnych. W pracach kameralnych podstawowym kierun
kiem jest coraz szersza automatyzacja obliczeń i kartowa
nia oraz nowoczesne metody reprodukcji, zapewniające do
starczanie dobrych kartometrycznie map w możliwie krót
kim czasie.
Powstała obecnie pilna, potrzeba koordynacji planów ba
dań naukowych, obejmujących cały zakres tych badań aż
do wdrożenia do produkcji ich wyników i oceny efektów
ekonomicznych.
W skoordynowanych w ten sposób planach znajdą się za
dania zarówno dla instytucji naukowych, jak i jednostek
produkcyjnych. Pierwsze z nich powinny dotyczyć metod
naukowych, wraz z ich praktycznym zastosowaniem. Dru
gie zaś — Przeeksperymentowania tych metod, sprawdzenia
ich od strony praktycznej i ekonomicznej i pełnego zasto
sowania w przypadkach uzasadnionych technicznie i eko
nomicznie. Ponadto na przedsiębiorstwach ciążą bardzo
ważne zadania w dziedzinie rozwijania ruchu racjonaliza
torskiego, w czym instytucje naukowe powinny pomagać,
a co stanowi niezwykle bogate źródło intensyfikacji pro
dukcji.
Uchwały IV Plenum przewidują znaczne zmiany organi
zacyjne w placówkach zaplecza naukowo-technicznego, które
to zmiany są już wprowadzane i zmierzają do większej
elastyczności tych placówek.
Najważniejsza zmiana, bo wiąźąca bezpośrednio ich pra
ce z działalnością zakładów produkcyjnych i zadaniami na
rodowych planów gospodarczych, to przekształcanie insty
tutów naukowo-badawczych na jednostki na pełnym lub
częściowym rozrachunku gospodarczym, w zamian dotych
czasowej formy jednostek budżetowych.
W zakresie najbliższej nas obchodzącej dziedziny prac
naukowo-badawczych, w geodezji i kartografii — w całej
rozciągłości realizowane są powyższe zasady oraz zmiany
organizacyjne. W Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale
Geodezji Górniczej od października 1969 r. działają dwa in
stytuty: Instytut Geodezji i Instytut Ochrony Powierzchni
Górniczej. Na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki
Warszawskiej trwają prace organizacyjne nad uruchomie
niem z początkiem nowego roku akademickiego trzech in
stytutów specjalistycznych.
Odpowiednie zmiany organizacyjne objęły też Instytut
Geodezji i Kartografii. Od 1 stycznia br. wprowadzono w
nim nowy system finansowania: prace wykonywane są od
płatnie, zgodnie z zawartymi umowami z zainteresowanymi
instytucjami i ściśle według ich potrzeb. Systemem tym
objęto te wszystkie prace, które wiążą się bezpośrednio
z rozwojem techniki, a więc objęte problemami komplek
sowymi.
W wyniku tych zmian nastąpiła selekcja tematyki w celu
koncentracji uwagi na najważniejszych problemach nauko
wo-technicznych. Spowodowało to konieczność odciążenia
IGiK od tematyki o charakterze fragmentarycznym, drob
nej, nie wymagającej dla rozwiązania instytutu naukowo-badawczego, a mogącej takie rozwiązanie znaleźć w silnym
przedsiębiorstwie o dobrym zapleczu badawczym i instru
mentalnym. Z myślą o tym, ściśle wybranym przedsiębior
stwom pionu Glowmego Urzędu Geodezji i Kartografii zo
stała wskazana problematyka, w zakresie której mają one
być przedsiębiorstwami wiodącymi, jako placówki podej
mujące lub koordynujące prace wynikające z planów po
stępu technicznego przedsiębiorstw’, zarówno od strony
przeprowadzenia doświadczeń, jak też i prac wdrożenio
wych. Takimi przedsiębiorstwami są np. Rzeszowskie OPM
w zakresie geodezji inżynieryjno-przemysłowej, Warszaw
skie OPM w zakresie fotogrametrii Wielkoskalowej, Kra
kowskie OPM w zakresie pomiarów szczegółowych itd.
W tym sensie przedsiębiorstwa te powinny współpracować
zarówno z Instytutem Geodezji i Kartografii jak też z in
stytutami uczelnianymi oraz z pozostałymi jednostkami wy
konawstwa geodezyjnego w kraju.

W planach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii znaj
dują się odpowiednie kwoty na zakupy inwestycyjne w za
kresie instrumentówiaparatury naukowo-badawczej, istnie
ją też realne zamierzenia co do zapewnienia Instytutowi
Geodezji i Kartografii odpowiednich warunków lokalowych,
co umożliwi IGiK pełniejsze wykonanie jego zadań.
Obecnie prowadzone są prace nad pięcioletnim planem
badań naukowych na lata 1971—1975, zgodnie z wytycznymi
Komitetu Nauki i Techniki. Tematyka, zgłoszona przez re
sorty gospodarcze, w szczególności przez przemysł, gór
nictwo i energetykę, gospodarkę komunalną i inne, jest
bardzo bogata i zróżnicowana, niejednokrotnie badania geo
dezyjne stanowią w niej tylko część całego, obszernego
problemu.
Zdajemy sobie jednak sprawę, że dla pełnej koordynacji
badań naukowych w kraju musimy oprzeć się na współ
pracy z powołanymi do tego celu organami. W zakresie
geodezji takim koordynatorem jest Komitet Geodezji PAN,
z którym utrzymujemy ścisłą i stale zacieśniającą się
współpracę. Pragniemy również, aby jedno z tegorocznych
posiedzeń Rady Geodezyjnej i Kartograficznej poświęcić
specjalnie tematyce koordynacji badań naukowych. Byłoby
to wspólne posiedzenie Rady z Prezydium Komitetu Geo
dezji PAN.
W wykonaniu całokształtu zadań geodezyjnych ważną rolę
odgrywa i zawsze będzie odgrywać Stowarzyszenie Geode
tów Polskich. Istnienie tego Ogolnogeodezyjnego zrzeszenia
stwarza bardzo duże możliwości współdziałania, które po
winny być jak najszerzej wykorzystane. SGP jest konse
kwentnym propagatorem rozwoju techniki, organizatorem
konferencji naukowo-technicznych i sympozjów. Pragnę
podkreślić poważną i efektywną pomoc, jaką stanowiły kon
ferencje naukowo-techniczne w układaniu planów postępu
technicznego i przy wytyczaniu kierunków doskonalenia
i specjalizacji kadr fachowych. Konferencje te powinny się
odbywać także w przyszłości, z tym że tematyka ich po
winna być dobierana zgodnie z najbardziej aktualnymi pro
blemami technicznymi, interesującymi bieżące potrzeby pro
dukcyjne, materiały przygotowywane przez wybitnych spe
cjalistów w określonej dziedzinie, a zespół uczestników tak
dobrany, aby zapewnił wnoszenie istotnych wartości do
omawianych zagadnień i formułowanych wniosków. Posta
nowienia konferencji mogą stać się następnie przedmiotem
obrad i uchwał Rady Geodezyjnej, w której są reprezento
wane podstawowe resorty, co niewątpliwie przyczyni się
do lepszej ich realizacji.
Bezpośrednie oddziaływanie społeczne Stowarzyszenia
Geodetów Polskich na kluczowe dla danego zakładu pracy
problemy techniczne dokonuje się przez koła zakładowe
SGP. Na problemy te składają się przędę wszystkim spra
wy postępu technicznego, ustalenie kierunków badań nau
kowych, w jakich przedsiębiorstwo jest najbardziej zainte
resowane, zachęta i pomoc dla racjonalizatorów produkcji,
propagowanie nowych technologii i wdrażanie do produkcji
nowych metod, zachęcanie współtowarzyszy do doskonale
nia kwalifikacji zawodowych itp.
Przeniesienie współpracy ze szczebla kół zakładowych na
szczebel głównych komisji SGP jest również możliwe dzięki
temu, że w komisjach tych znajdują się z reguły przedsta
wiciele wszystkich podstawowych resortów zainteresowa
nych geodezją. Koledzy ci powinni przyczyniać się stale do
wzajemnej wymiany myśli i poglądów między poszczególny
mi resortami a Stowarzyszeniem, w którym reprezentowane
są różne resorty i opinie.
Ostatni okres przyniósł dalsze rozszerzenie współpracy
SGP i GUGiK. Przedstawiciele SGP uczestniczyli w obra
dach dotyczących kluczowych spraw z dziedziny techniki.
Odbywały się również spotkania kierownictwa GUGiK
z Prezydium Zarządu Głównego SGP, na których omawiano
sprawy wymagające uzgodnienia, a potem niejednokrot
nie — wspólnego ich dalszego prowadzenia.
Mając dziś okazję przemawiania na posiedzeniu najwyż
szej instancji naszego Stowarzyszenia — na Krajowym
Zjeżdzie Delegatów — pragnę podkreślić, jak wielką wagę
przywiązuję do dalszego zacieśniania tej współpracy, do
koncentracji uwagi na zagadnieniach postępu technicznego,
szkolenia i doszkalania kadr, wspólnej walki o obniżkę
kosztów produkcji i zwiększenia wydajności pracy, aby
przyczynić się do lepszego wykonania zadań wynikających
z uchwał II i IV Plenum KC PZPR i przyspieszyć dalszy
rozwτ6j naszej socjalistycznej Ojczyzny.
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Geodezja w procesie intensyfikacji gospodarki

XXIII Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich odbywał się pod hasłem „Rola SGP w realizacji
uchwał II i IV Plenum KC 'PZPR”, a więc w atmosferze
realizacji zadań postawionych przez Partię i najwyższe
organa władzy państwowej, zadań niezmiernie ważnych dla
naszej gospodarki narodowej.
Rok 1970, który niedawno rozpoczęliśmy, jest rokiem
wielkich dat historycznych, przywołujących obraz wyda
rzeń sprzed ćwierćwiecza, ostatnich akordów II wojny świa
towej. Niesie on z sobą mnóstwo skomplikowanych pro
blemów, których rozwiązanie będzie wymagać wyjątkowej
koncentracji energii. Chodzi przede wszystkim o stworze
nie niezbędnego potencjału gospodarczego i nowej metody
gospodarowania, postulowanej przez V Zjazd oraz II i IV
Plenum KC PZPR, a której istotą jest dążność do wydo
bycia z istniejącego potencjału maksymalnych efektów.
Zjazd nasz przypada w chwili, gdy cały naród polski
przygotowuje się do uczczenia 25 rocznicy zwycięstwa nad
hitleryzmem i powrotu do macierzy prastarych ziem pia
stowskich nad Odrą, Nysą Łużycką i Bałtykiem, oraz 100
rocznicy urodzin wielkiego człowieka obecnej epoki —
Włodzimierza Iljicza Lenina.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich zawsze było wyczu
lone na sprawy ważne i nigdy nie pozostawało wobec
nich obojętne. Dlatego oceniając te zagadnienia należy
przedstawić aktualny stan Stowarzyszenia pod względem
organizacyjnym, społeczno-politycznym, jak też pod wzglę
dem zaangażowania w istotne problemy polskiej geodezji.
Jest to konieczne z uwagi na fakt, że obecny Zjazd zamyka
50-letni okres działalności ruchu stowarzyszeniowego geode
tów oraz. 25-letni okres działalności w PRL.
Chcialbym tu przypomnieć, że Pierwszy Powszechny Zjazd
Mierniczych Polskich odbył się w Warszawie, w styczniu
1919 roku, a więc w niespełna 2 miesiące po odzyskaniu
niepodległości. I choć w okresie międzywojennym stowa
rzyszenia mierniczych polskich nie miały możliwości szer
szego działania, jednakże przygotowały aktywną choć nie
liczną kadrę, która stanęła do pracy po zakończeniu
II wojny światowej.
Podsumowując nasze osiągnięcia musimy zastanowić się,
w jaki sposób mamy się włączyć do realizacji nowych za
dań, postawionych przez partię i rząd oraz na tle tego pod
sumowania dokonać ukierunkowania zadań dalszej naszej
działalności.
Program społecznego działania na rok 1970 — ostatni rok
bieżącej 5-latki, będzie przygotowaniem do realizacji za
dań, jakie czekają nas w latach 1971—1975.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich, liczące w roku 1945,
a więc w chwili wznowienia swej działalności po II wojnie
światowej, zaledwie 575 członków, obecnie liczy około
10 000 członków skupionych w 17 oddziałach wojewódzkich.
W dniu 1 stycznia 1970 roku działały 233 koła zakładowe
i 52 koła terenowe, czyli razem 285 kół, skupiających inży
nierów i techników zatrudnionych w przedsiębiorstwach
geodezyjnych, względnie działających na określonym tere
nie. Podstawową działalnością kół, wynikającą z zaanga
żowania ich członków w realizacji zakładowych planów
pracy, było i jest stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności
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inżyniera i technika i podnoszenie jego kwalifikacji zawo
dowych. Cel ten realizowany jest przez akcję szkoleniową,
konferencje naukowo-techniczne, konkursy jakości prac
geodezyjnych, a wreszcie przez prace o charakterze nauko
wym, prowadzone w pięciu sekcjach: fotogrametrycznej,
kartograficznej, inżynieryjnej, rolnej i miejskiej. Stowa
rzyszenie Geodetów Polskich wyrosło w okresie 25 lat na
poważną siłę, co tym bardziej nakłada na jego członków
obowiązek aktywnego włączenia się do prac całego polskie
go środowiska technicznego, wyrazem których są kongresy
techników polskich.
1. Udział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w realizacji
uchwał II i IV Plenum KC PZPR

W okresie od XXII Zjazdu Delegatów SGP, który miał
miejsce 3 i 4.IV.1968 r. w Warszawie, Stowarzyszenie włą
czyło się aktywnie wszystkimi ogniwami organizacyjnymi
w nurt działalności wyznaczonej przez wymienione na
wstępie wydarzenia polityczne. Na apel Zarządu Głównego
SGP odbyły się w kołach i oddziałach zebrania dyskusyjne
przed V Zjazdem PZPR, na których uchwalono wnioski na
zjazd i podjęto zobowiązania społeczne i produkcyjne, w
ramach których wykonano szereg różnych robót geodezyj
nych (głównie bezpłatnych dokumentacji geodezyjnych)
o wartości kilku milionów złotych. Uchwalone wnioski
przedstawiono NOT, która szereg z nich przekazała w ze
stawieniu zbiorczym na V Zjazd.
V Zjazd PZPR opracował szeroki program dalszego roz
woju gospodarczego i społecznego Polski Ludowej, głównie
poprzez intensyfikację i podniesienie efektywności gospo
darki narodowej. Zagadnienia te zostały skonkretyzowane
w uchwałach II i IV Plenum KC PZPR. Położono w nich
szczególny akcent na pełniejsze i szybsze wykorzystanie
osiągnięć nauki i techniki w dziedzinie inwestycji, pro
dukcji i zarządzania. Podjęto też szereg postanowień w
celu podniesienia efektywności badań naukowych i postępu
techniczno-organizacyjnego.
Z uwagi na to, że działalność statutowa SGP obejmuje —
między innymi — zagadnienia związane z wprowadzeniem
w życie osiągnięć nowoczesnej techniki, wykorzystaniem
doświadczeń naukowo-technicznych w produkcji, a więc
spraw, którym poświęcone są wymienione wyżej uchwały —
koła nasze włączyły się aktywnie do realizacji postanowień
II Plenum KC PZPR, osiągając w szeregu zakładach pozy
tywne wyniki.
Zagadnienia udziału poszczególnych komórek naszej orga
nizacji w realizacji uchwał II Plenum KC PZPR były
przedmiotem szczegółowych postanowień podjętych na ple
narnych zebraniach Zarządu Głównego, a zawartych w
specjalnym zarządzeniu i wytycznych opracowanych przez
Główną Komisję Techniki. List Prezydium ZG NOT
z 27.V.1969 r. w tej sprawie był podstawą do podjęcia sze
rokiej akcji społecznej SGP w tym zakresie.
Znaczną rolę powinny tu odgrywać usprawnienia orga
nizacyjne na wszystkich szczeblach wykonawstwa — od
stanowiska roboczego, przez brygady połowę, specjalistycz
ne pracownie kameralne i wydziały produkcyjne — aż

do dyrekcji przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych. nych będą uaktualniali i rozszerzali zasób swoich wiado
Szczegółowej analizie powinien być poddany zakres ich mości w związku z dalszym postępem w stosowaniu elek
działania, wielkość i rozmieszczenie na obszarze kraju.
troniki w pracach polowych i kameralnych, z unowocześ
nieniem metod opracowania oryginałów map i ich repro
Usprawnienia te, inicjowane i realizowane w czasie koń
dukcji, z zastosowaniem nowych technologii opracowań
czącego się obecnie planu 5-letniego, powinny dać w efek
fotogrametrycznych, a także w związku ze stałym wzrostem
cie — wskazaną przez II Plenum KC PZPR — intensyfika
na specjalne prace geodezyjne w różnycn
cję w geodezji. Punktem wyjścia są tu podjęte w ostatnim zapotrzebowania
dziedzinach gospodarki narodowej.
okresie i realizowane już decyzje najwyższych władz pań
Zagadnienia powyższe, przedstawione w cytowanym już
stwowych — o koncentracji prac geodezyjnych, z wyraźnym
rozdziałem zadań dla resortowych służb geodezyjnych zarządzeniu prezesa Rady Ministrów, były również tema
tem obrad Rady Geodezyjno-Kartograficznej. Dia opraco
i Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
wania, w oparciu o potrzeby zgłoszone przez resorty, pro
Uchwała IV Plenum KC PZPR, kontynuując tematykę
gramów działania w zakresie doskonalenia kadr, nada po
II Plenum, wytyczyła nowe zadania służące dla wykorzysta
wołała kilkuosobową komisję, w skład której wszedł rów
nia potencjału naukowego, technicznego i produkcyjnego, nież przedstawiciel SGP.
w celu szybszego unowocześnienia gospodarki narodowej.
Sprawozdania uzyskane z oddziałów SGP wskazują na
Ponieważ zaplecze naukowo-badawcze i naukowo-technicz
pełne włączenie się kół do współpracy przy opracowywaniu
ne skupia przede wszystkim kadrę inżynieryjno-techniczną,
przez zakłady pracy planów 5-letnich. W wielu przypad
oddziaływanie na nią oraz doskonalenie pracy tego zaplecza
należy do szczególnie zaszczytnych obowiązków naszego kach znaleziono możliwości szerszego wykorzystania instru
mentów i urządzeń. Doprowadzono do zawarcia umów po
Stowarzyszenia.
między przedsiębiorstwami wojewódzkimi, podległymi roż
Sprawy zadań NOT i stowarzyszeń w podnoszeniu efek
nym «resortom, w sprawie wzajemnego wykorzystania ma
tywności gospodarowania i realizacji uchwał IV Plenum szyn i urządzeń. Stowarzyszenie stanowi dobrą platformę
KC PZPR zostały określone we wspólnej uchwale Plenum dla tego rodzaju rozmów międzyresortowych
CRZZ i ZG NOT z 2.XII.1969 r. Ponadto zarządzenie pre
zesa Rady Ministrów nr 113 z 6.XII.1969 r. ustaliło szczegó
łowy plan realizacji postanowień IV Plenum KC PZPR.
2. Realizacja wniosków V Kongresu i przygotowania do
Zarządzenie to nakłada na nas obowiązek szerokiego współ
VI Kongresu Techników Polskich
udziału w realizacji następujących zadań:
— udoskonalenie systemu informacji naukowo-technicz
Prawie 500 postulatów w najważniejszych sprawach tech
nej i ekonomicznej,
nicznych i gospodarczych zgłosił V Kongres Techników
— opracowanie XV-Ietniego programu kształcenia kadry
Polskich, obradujący w lutym 1966 r. w Zabrzu, z czego
naukowej,
prawie 50 w jakimś stopniu dotyczyło naszego zawodu.
— opracowanie programu działania w sprawie zwiększe
Cytuję te liczby po to, by w jakiś syntetyczny sposób przy
nia opieki nad utalentowaną młodzieżą szkół średnich, two
pomnieć jeszcze raz obraz wielkiej pracy i zaangażowania,
rząc warunki sprzyjające dopływowi zdolnej młodzieży na
jakie towarzyszyły tamtym dniom przeu czterema laty.
studia wyższe, a następnie do pracy w zapleczu nauko
Podczas minionych lat od V Kongresu wnioski te były
wo-technicznym,
przedmiotem wielu konferencji, rozmów kameralnych, za
— unowocześnienie programu i metod kształcenia w wyż
biegów, interwencji i starań zarówno działaczy społecznych,
szych szkołach technicznych,
jak i organów naszego Stowarzyszenia. Należy tu dodać, że
— udoskonalenie praktyk studenckich i wstępnych stażów
koła zakładowe SGP rozliczają się wraz ze swymi członka
pracy,
mi z około 300 wniosków zgłoszonych na V Kongres, a które
— opracowanie programów współdziałania naszego Sto
zostały zaliczone do wniosków zakładowych.
warzyszenia w adaptacji studentów i absolwentów szkół
Zadania postawione przez V Kongres przed naszym Sto
wyższych w działalności zawodowej,
warzyszeniem spowodowały istotne zmiany w formie i treści
— wprówadzenie dla kadry inżynieryjno-technicznej obo
pracy organów SGP. Do końca 1966 r. w oddziałach woje
wiązku systematycznego dokształcania i pogłębiania wiedzy, wódzkich powstały komisje lub zespoły, które przeprowa
— dokształcanie kadr kierowniczych i organizatorskich,
dziły ewidencję wniosków i które w zasadzie czuwaiy nad
— przesunięcie części kadry z wyższym wykształceniem postępem ich realizacji. Trzeba jednak powiedzieć, że po
ziom i dyscyplina pracy tych ogniw były różne. Nie do
do pracy w zapleczu naukowo-technicznym,
pracowano również jednolitych form sprawozdawczości w
— ocenę wykorzystania i osiągnięć w pracy kadry z wyż
tej dziedzinie.
szym wykształceniem.
Przy Zarządzie Głównym SGP powołano specjalny ze
Problem rozwoju kadr był i jest przedmiotem specjalnej
spół, zadaniem którego było czuwanie nad bieżącą realiza
troski naszego Stowarzyszenia. Zagadnienia te były przed
cją oraz opracowanie końcowego sprawozdania z całkowitej
miotem aktywnej działalności Głównej Komisji Szkolenia
realizacji naszych wniosków uchwalonych przez V Kon
oraz tematem posiedzenia Rady Geodezyjnej i Kartogra
gres Techników Polskich. Obszerne to sprawozdanie zostało
ficznej. Najlepiej sytuację tę charakteryzuje uchwalony w
sporządzone i przekazane ZG NOT w przewidzianym ter
tej sprawie wniosek na posiedzeniu wspomnianej Rady.
minie. Sprawozdaniem objęte zostały tylko te sekcje
„GUGiK, w porozumieniu z resortami, przeprowadzi ko
V Kongresu, które bezpośrednio dotyczą bądź wiążą się
rektę zapotrzebowania na kadrę geodezyjną do 1975 r., po
z działalnością SGP. Należy tu podkreślić, że zespół ten
zakończeniu prac nad planem 5-letnim, oraz opracuje przy
z powierzonego zadania wywiązał się bardzo dobrze.
bliżone potrzeby kadr na dalsze 5-latki, w oparciu o opra
VI Kongres Techników Polskich. W lutym 1971 r. odbę
cowywane perspektywiczne plany zadań rzeczowych, wyko
dzie się w Poznaniu VI Kongres Techników Polskich, któ
rzystując w tym względzie badania ekonometryczne prowa
rego organizatorami będą: NOT i Centralna Rada Związków
dzone przez SGP. Wraz ze sprecyzowaniem zapotrzebowań
PAN — przy współudziale Komitetu Nauki
na kadrę, w oparciu o konkretne zadania planu 5-letniego, Zawodowych,
i
Techniki.
powinna być przeanalizowana sprawa ilości średnich szkół
geodezyjnych”.
Hasłem VI Kongresu będzie: „Technika w procesie in
tensyfikacji gospodarki”, a jego zadaniem — wytyczenie
Dla przygotowania danych i materiałów potrzebnych do
realizacji tego wniosku Rada powołała komisję, w skład programu działania dla kadry naukowo-technicznej w rea
lizacji badań gospodarczych na lata 1971—1975, nakreślo
której wchodzi przedstawiciel SGP.
nych uchwałami V Zjazdu Partii i skonkretyzowanych
Obok dopływu młodych absolwentów z uczelni geodezyj
przez II i IV Plenum KC PZPR.
nych, ważną rolę w podniesieniu ogólnego poziomu kwali
Kongresem i akcją przygotowawczą kieruje Główny Ko
fikacji zawodowych odegra dokształcanie i doskonalenie
mitet Organizacyjny powołany przez Radę Główną NOT.
kadr istniejących. W szerszym niż dotąd zakresie powinno
następować kształcenie techników, inżynierów i praktyków, Z ramienia naszego Stowarzyszenia w skład tego Komitetu
weszli Przewodniczący Zarządu Głównego i Sekretarz Ge
mające na celu uzyskanie wyższych stopni naukowych.
neralny SGP. Pracami w terenie kieruje Główny Komitet
Doskonalenie powinno obejmować większą niż dotychczas
Organizacyjny przez wojewódzkie komitety organizacyjne,
liczbę geodetów, którzy na różnych kursach specjalistycz
powołane przez zarządy oddziałów wojewódzkich NOT, w
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ścisłym porozumieniu z zarządami oddziałów stowarzyszeń.
W skład komitetów wojewódzkich wchodzą — oprócz wielu
innych przedstawicieli — przewodniczący zarządów oddzia
łów wojewódzkich SGP. Organizacja prac przygotowaw
czych do VI Kongresu oraz jego obrady przebiegać będą w
sekcjach głównych i wojewódzkich. Decyzją Głównego Ko
mitetu Organizacyjnego Kongresu powołano 13 sekcji
głównych.
Dyskusja przedkongresowa zostanie przeprowadzona we
dług następujących zasad. Na podstawie tez opracowanych
przez poszczególne sekcje główne, a przesłanych do zarzą
dów głównych SNT i wojewódzkich komitetów organiza
cyjnych, zostaną przeprowadzone dyskusje we wszystkich
kołach zakładowych.
Zarządy oddziałów powinny zebrać i ujednolicić otrzy
mane z kół zakładowych propozycje zmian i uzupełnień do
tez o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym i prze
kazać je do odpowiednich sekcji wojewódzkich oraz Za
rządu Głównego Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie nasze, równolegle do akcji terenowej
zorganizuje konferencję ogólnokrajową z okazji plenarnego
zebrania Zarządu Głównego (w czerwcu 1970 r. w Poznaniu)
dla przygotowania postulatów SGP, które następnie prze
kazane zostaną do sekcji głównych Kongresu.
Podsumowanie dyskusji i wybór delegatów na Kongres
nastąpi na wojewódzkich konferencjach przedkongresowych
(do 31.XII.1970 r.).
3. Współpraca z instytucjami i organizacjami

Szczególnie ścisła współpraca łączy Stowarzyszenie Geo
detów Polskich z trzema głównymi resortami zatrudniają
cymi znakomitą większość geodetów. Są to Główny Urząd
Geodezji i Kartografii, Ministerstwo Rolnictwa oraz Mini
sterstwo Gospodarki Komunalnej.
W 1967 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy
z prezesem GUGiK, w 1968 r. — analogiczne porozumienie
z ministrem gospodarki komunalnej, w 1969 r. — rozpo
częliśmy starania o podpisanie takiego porozumienia
z Ministerstwem Rolnictwa. (Należy tu podać, że projekt
takiego porozumienia jest już przygotowany).
Dokumenty te są ukoronowaniem dotychczasowej działal
ności i wytyczają nowe kierunki współpracy. Zakres współ
działania SGP z podstawowymi resortami jest bardzo sze
roki i rozwija się głównie w dziedzinie problemów rozwoju
nauki i techniki geodezyjnej, postępu ekonomicznego i orga
nizacyjnego oraz doskonalenia i dokształcania kadr.
W zakresie współdziałania szczególnie ważną rolę odgry
wają nasze sekcje naukowe i niektóre główne komisje dzia
łające w SGP. Nasza współpraca z resortami powinna być
szczególnie silna, wynika bowiem z głównych kierunków
rozwoju gospodarki narodowej, ustalonych na lata 1971—
1975, z którymi bezpośrednio związane są prace geodezyjne.
Tu zarysowują się trzy podstawowe kierunki wykonawstwa
geodezyjnego, którymi są:
— dostarczenie gospodarce narodowej niezbędnych map
i osnów geodezyjnych,
— prace geodezyjne dla zabezpieczenia realizacji specjal
nych zadań resortów: rolnictwa, gospodarki komunalnej,
komunikacji, budownictwa, leśnictwa, górnictwa, żeglugi
i innych,
— geodezyjna obsługa wszelkiego budownictwa inwesty
cyjnego.
Ponieważ w każdej z tych grup przewiduje się znaczne
zwiększenie zadań, będzie to wymagać wzrostu mocy pro
dukcyjnej. Decydującą rolę w pomyślnym wykonaniu tak
wielkich zadań ma do spełnienia cała kadra geodezyjna,
przy równoczesnym polepszeniu wyposażenia w nowoczesny
sprzęt i dalszym usprawnieniu organizacji produkcji.
Wysoko również cenimy sobie nasze bliskie kontakty
i współpracę z Naczelną Organizacją Techniczną i zrzeszo
nymi w niej stowarzyszeniami. Współpraca ta powinna ulec
dalszemu rozwojowi między innymi ze względu na obecne
zadania geodetów urządzeniowców zajętych realizacją usta
wy ze stycznia 1968 r. — o scaleniach i wymianie gruntów,
w której należytej realizacji zainteresowani są żywo rol
nicy, melioranci i inni specjaliści, zrzeszeni w swoich sto
warzyszeniach.
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4. Współpraca ze związkami zawodowymi

Stowarzyszenie jest żywo zainteresowane współpracą ze
związkami zawodowymi ze względu na wspólność wielu
celów w zakresie problematyki produkcyjnej, jak też możli
wości łatwiejszego rozwiązania wielu spraw zawodowych
i socjalnych. Zainteresowanie tą współpracą jest tym bar
dziej uzasadnione, że geodeci nie mają swojego branżowego
związku zawodowego. Członkowie naszego zawodu są zrze
szeni głównie w trzech związkach: ZZ Pracowników Pań
stwowych i Społecznych, ZZ Pracowników Rolnictwa i ZZ
Pracowników Gospodarki Komunalnej. Do związków za
wodowych innych branż (około 10) należy już nieliczna
grupa geodetów, ale w sumie stanowi to około 20—25%
członków naszego Stowarzyszenia. Stan taki powoduje duże
trudności w nawiązaniu i utrzymywaniu stałej i jednolitej
współpracy.
Zarząd Główny SGP czynił starania o utworzenie zespo
łów reprezentujących sprawy geodezji w związkach zrze
szających największą liczbę geodetów. Wyniki tych starań
zostały uwieńczone pomyślnym skutkiem tylko w ZZPPiS,
z którym podpisano umowę o współpracy jeszcze w 1963 r.
Rozmowy z pozostałymi dwoma związkami były prowadzone
na przestrzeni kilku ostatnich lat.
W I kwartale br. przeprowadziliśmy szereg rozmów
z przedstawicielami Zarządu Głównego ZZ Pracowników
Rolnych, w wyniku których nastąpiło spotkanie ZG SGP
i ZZ Pracowników Rolnych, na którym przedstawiliśmy
postulaty zgłaszane przez geodetów, a dotyczące między
innymi.
— odzieży roboczej i ochronnej,
— warunków bhp w lokalach pracy i w składnicach ma
teriałów geodezyjnych,
— systemów wynagrodzeń,
— urlopów i wczasów,
— chorób zawodowych.
W trakcie dyskusji omówiono wstępnie następujące pro
blemy:
— tryb przekazywania do realizacji nowych postulatów
do związków zawodowych,
— formy współpracy na szczeblu koła SGP — Rada Za
kładowa,
— możliwości dalszych spotkań prezydium ZG ZZPR
i SGP,
— współudziału przedstawicieli związków zawodowych w
imprezach organizowanych przez SGP takich, jak konkursy
jakości robót geodezyjnych, konferencji naukowo-technicz
nych, akcji współzawodnictwa, racjonalizacji oraz popula
ryzacji postępu technicznego.
Postanowiono powołać wspólny zespół do opracowania
projektu umowy o współpracy (podpisana przez zaintereso
wane strony w kwietniu br.).
Wystąpiliśmy również z inicjatywą doprowadzenia do
spotkania z Zarządem Głównym ZZ Pracowników Gospo
darki Komunalnej, na którym chcemy przedłożyć nasze po
stulaty. Spotkaliśmy się z przychylnym przyjęciem naszej
inicjatywy. Spotkanie odbędzie się wkrótce.
Należy się spodziewać, że rozmowy te zostaną uwieńczone
podpisaniem umów o nawiązaniu ścisłej współpracy.
Podstawowym terenem, na którym powinna się odbywać
współpraca między SGP a związkami zawodowymi, jest
każdy zakład pracy, w którym działają koła zakładowe
SGP i ogniwa związkowe. Do zasadniczych obowiązków
tych ogniw powinno należeć wspólne czuwanie nad właści
wą realizacją zakładowych planów postępu technicznego,
społecznego działania w zakresie unowocześnienia i inten
syfikacji produkcji oraz zwiększaniem efektywności gos
podarowania w latach 1970—1975.
W szczególności współdziałanie zakładowych jednostek
związkowych i kół SGP powinno dążyć do koncentracji
wysiłków w zadaniach, które wynikają z uchwały Plenum
CRZZ i Zarządu Głównego NOT (z 2.XII.1969 r.):
1) w zakresie dalszych prac nad planem na lata 1971—
1975 zapewnić koordynację działań ogniw SGP i związków
zawodowych oraz udzielić niezbędnej pomocy w pracach
nad 5-latką;
2) w zakresie poprawy efektywności produkcji należy
przede wszystkim:
— poszukiwać rezerw wzrostu produkcji i wydajności
pracy drogą polepszenia organizacji produkcji i pełniej
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szego wykorzystania technicznego bez zwiększenia zatrud
nienia,
— poszukiwać rezerw w zakresie poprawy jakości pro
dukcji,
— wpływać na efektywne wykorzystanie czasu pracy,
— przeprowadzać analizę wykorzystania instrumentów
i organizacji pracy na stanowiskach roboczych,
— koncentrować uwagę na prawidłowym wykorzystaniu
rezultatów badań i prac rozwojowych;
3) w zakresie wyzwalania twórczych inicjatyw i nowa
torskich ambicji ludzi pracy w produkcji i zapleczu nauko
wo-technicznym, wyrażających się w formie wynalazczości
przez:
— rozwijanie bardziej skutecznej działalności w celu
zwiększenia udziału kadry inżynieryjno-technicznej w ru
chu wynalazczym,
— przestrzeganie prawidłowej realizacji przepisów oraz
stworzenie właściwych warunków rozwoju wynalazczości
pracowniczej,
— tworzenie brygad racjonalizatorskich w celu rozwią
zywania najbardziej ważnych i trudnych zagadnień zakła
dowego planu postępu technicznego,
— otoczenie opieką zainteresowań i uzdolnień twórczych
młodzieży i rozwijanie różnych form społecznej aktywności;
4) w zakresie wdrażania, opartych o zdobycze nauki,
nowych konstrukcji i nowoczesnych technologii, rozszerze
nia mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych
przez:
— rozszerzenie ścisłych powiązań placówek naukowo-ba
dawczych i wyższych uczelni z zakładami produkcyjnymi,
zainteresowanymi zakresem ich badań, bądź zalecającymi
określone tematy do opracowania,
— organizowanie i właściwe korzystanie z informacji
naukowo-technicznej w zakresie krajowego i zagranicznego
postępu technicznego,
— odbywanie wspólnych konsultacji i podejmowanie
ustaleń w zakresie programów wprowadzania nowoczesnej
technologii i produkcji oraz planów prac zakładowego za
plecza naukowo-technicznego;
5) w zakresie prawidłowego i racjonalnego wykorzysta
nia kadr, mającego istotne znaczenie w procesie intensyfi
kacji naszej gospodarki narodowej. Istotne znaczenie ma tu
współdziałanie omawianych ogniw przy rozwiązywaniu na
stępujących problemów:
— przeprowadzanie systematycznych analiz i ocen wyko
rzystania i wzmocnienia kadry inżynieryjno-technicznej
i przedstawienie wniosków dotyczących przesunięcia inży
nierów specjalistów do pracy w zapleczu naukowo-technicz
nym oraz właściwego wykorzystania i zatrudnienia techni
ków, którzy w wielu przypadkach mogą pełnić funkcje wy
konywane obecnie przez inżynierów,
— podnoszenie kwalifikacji pracowników, zwłaszcza w
zakresie opanowania nowych technologii i elementów auto
matyzacji, w celu przystosowania ich do szybko zmieniają
cych się technicznych warunków pracy,
— udzielanie kwalifikowanej pomocy w doskonaleniu
i realizacji programów stażu pracy i praktyk zawodowych;
6) w placówkach naukowo-badawczych, instytutach, wyż
szych uczelniach — umacniać swój wpływ na kształtowanie
atmosfery wysokiej odpowiedzialności pracowników tych
placówek za efektywną realizację, ważnych dla rozwoju
gospodarki narodowej, zadań badawczych, rozwojowych
i procesów wdrażania.
Przedstawiciele SGP i związków zawodowych powinni
uczestniczyć w posiedzeniach kolegiów dotyczących:
— oceny realizacji zadań tych placówek oraz dorobku ich
pracowników,
— podejmowania decyzji w sprawie podziału premii i na
gród za konkretne osiągnięcia zawodowe,
— weryfikacji kadr placówek naukowo-badawczych
i naukowo-technicznych.
Niektóre z przedstawionych zadań były w dotychczasowej
współpracy realizowane, inne, wynikające z uchwał II i IV
Plenum KC PZPR, powinny być wzięte pod uwagę
i uwzględnione w przyszłej pracy mającej na celu wypra
cowanie najbardziej skutecznych form i metod społecznego
udziału w intensyfikowaniu i unowocześnianiu naszej gos
podarki narodowej oraz wzrostu jej efektywności.

5. Współpraca międzynarodowa

Stowarzyszenie Geodetów Polskich jest członkiem dwóch
organizacji mięazynaroUowycn: Międzynarodowej Keheracji
Ureoaezyjnej i Międzynarodowego Iowarzystwa rotogrametrycznego, z Którymi współpraca sprzyja naszym osiągnię
ciom nauκowo-technιcznym. w obydwu tych Organizacjacn
członkowie nasi pełnią wiele odpowiedzialnych funkcji, co
jest niewątpliwie wynikiem pozytywnej oceny naszej
aκcywnoscι w różnych sprawach i zagadnieniach. Staramy
się w petni korzystać z możliwości Kontaktów międzyna
rodowych. Obecnie, ze względu na ograniczenia finansowe
Kontakiy te będą znacznie sκromnιejsze.
W 1968 r. delegaci nasi brali udział w Kongresie Między
narodowego Iowarzystwa Jrbtogrametrycznego w Dozannie
oraz w .Kongresie KiG w Oonaynie.
W 1969 r. ¿oraliśmy udział w posiedzeniu Komitetu Per
manentnego KIG w Kopennadze.
Ceniąc sobie bardzo wysoko nasz udział w organizacjach
mięazynarodowych, rozwijamy jednocześnie braterską
współpracę z organizacjami geodezyjnymi krajów socjali
stycznych. Przypisujemy sobie wiele poważnycn osiągnięć
w inicjowaniu i rozwijaniu rożnych form tej współpracy.
W 1968 r. została podpisana umowa pomiędzy SGP
i Verband fur Vermessungswesen und Kartographie — re
prezentującym geodetów isKD. Umowa jest otwarta dla in
nych stwarzyszeń krajów socjalistycznych i stwarza nowe
możliwości współpracy mięazynarodowej oraz pogłębia jej
dotychczasowy zaκres i charakter, w ramach umowy rok
rocznie odbywają się spotkania przewodniczących stowa
rzyszeń geodezyjnych krajów demokracji ludowej, na któ
rych omawia się sprawy interesujące i nurtujące nasze
organizacje. W 1968 r. takie spotkanie odbyło się w Buda
peszcie, w 1969 r. — zorganizowali spotkanie koledzy
z NRD, w Karl Marx Stadt. Wzięli w nim udział przed
stawiciele: Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, NRD,
Polski, Węgier i ZSRR.
Wspomniana umowa zaleca organizację międzynarodo
wych imprez naukowo-technicznych. W dniach 30 września
do 4 października br. odbędzie się w Warszawie pierwsza
międzynarodowa konferencja na temat geodezji inżynieryj
nej, organizowana wspólnym wysiłkiem bratnich stowarzy
szeń, których przedstawiciele wchodzą w skład Komitetu
Organizacyjnego tej Konferencji.
6. Program dalszego działania SGP

Stowarzyszenie Geodetów Polskich powinno jeszcze bar
dziej skupiać i organizować całe społeczeństwo geodezyjne
wokół omówionych oraz nowych, stojących przed nami za
dań. Musimy sobie w pełni zdawać sprawę, że zadania te
tak zawodowo jak i społecznie nie są łatwe i nie będą
gładko rozwiązywane. Potrzebna jest uporczywa, systema
tyczna praca całego aktywu społecznego, skupionego w szere
gach naszego Stowarzyszenia, na rzecz umocnienia poczu
cia społecznej odpowiedzialności za osiągane wyniki — na
każdym bez wyjątku szczeblu, w każdym ogniwie SGP —
od koła zakładowego czy terenowego począwszy.
Nowe metody planowania wydatnie zwiększyły rolę
czynnika społecznego w realizacji zadań gospodarczych.
Stwarza to potrzebę systematycznej troski o efektywne
działanie wszystkich tych ogniw demokracji socjalistycz
nej, które są bezpośrednio zaangażowane w proces roz
woju i unowocześnienia gospodarki narodowej.
Ważne jest, aby nasze komisje i sekcje naukowe stano
wiły szerokie forum dla dyskusji, inicjatyw i prac w skali
odpowiadającej ich uprawnieniom. Konieczne jest pogłę
bienie powiązań pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji
i Kartografii, geodezyjnymi służbami resortowymi, związ
kami zawodowymi zrzeszającymi w swych szeregach geo
detów a odpowiednimi ogniwami naszego społecznego dzia
łania.
SGP powinno jak najpełniej włączyć się do pracy nad
mobilizacją społecznej aktywności, której celem jest za
równo jak najtrafniejsze ustalenie zadań planowych reali
zowanych czy to ze środków państwowych, czy ze świad
czeń i czynów społecznych, jak i pełną — zgodną z wymo
gami racjonalnego gospodarowania — ich realizacją.
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Rozbudowa działalności podstawowych ogniw SGP, kół
zakładowych i terenowych określa zadania SGP w dzie
dzinie społecznej mobilizacji ogółu geodetów do zadań
związanych z podnoszeniem kwalifikacji, coraz szerszym
wdrażaniem nowoczesnych metod i instrumentów do pro
dukcji, umacnianiem i doskonaleniem zespołowych form
działalności społecznej, a zwłaszcza — ustalenia właściwej
pozycji naszego zawodu.
Liruchomienie tych społecznych dźwigni postępu jest
wielkim specyficznym zadaniem ogniw SGP, w scisiyin
WspOiuziaianiu z kierownictwem resortów, z αyreκcjami zaKiaaow pracy, z Oupowieanimi Komorkami związków zawouowycn oraz innymi organizacjami społeczno-politycznymi.
Vvysoka ayscyplina społeczna stanowi nieodzowny czyn
ni« nowoczesnej, wysoκo zorganizowanej gospouarki. ró
wnina ona przenikać aziałainosc wszystkich ogniw Stowa
rzyszenia, wyrażać się w jak najlepszym wykonywaniu
przyjętych ooowiązkow, zwalczaniu gaαulstwa i aemagogicznycn wystąpień, natomiast w krzewieniu koleżeństwa,
powszechnego szacunku oraz wszelkich inicjatyw mających
cechy αoorej roooty.
Wśród problemów, które muszą znaleźć odzwierciedlenia
w pracy ogniw naszego Stowarzyszenia, znajduje się —
między innymi — sprawa rozwoju poszczególnych działów
naszej nauki, która szczyci się tym, że jest najstarszą
z nauk technicznych, liczy oowiem już prawie 4000 lat, oraz
sprawa rozwoju poszczególnych służb geodezyjnych.
Uznanie pierwszeństwa i priorytetu interesu ogólnospo
łecznego, polegającego na wzroście efektywności całej na
szej gospodarki, oznacza w praktyce nieco inńe niz do
tychczas stanowisko SGP. Musi ono popierać przede
wszystkim te kierunki i tam kierować wysiłki, gdzie przy
jego pomocy, będzie można osiągnąć największy wzrost
efektywności. Taki jest interes ogólnospołeczny i musimy
zdawać sobie sprawę, że w niejednym przypadku znajdzie
się on w kolizji z wąsko rozumianym interesem specjali
sty. Członkowie SGP muszą dobrze rozumieć tę sprawę,
stać twardo na gruncie tej zasady; muszą reprezentować
interes całego zawodu geodezyjnego, przeciwstawiając się
żle pojętemu partykularyzmowi.
Przeciwstawienie się partykularyzmowi nie oznacza by
najmniej lekceważenia szczerego, autentycznego i poży
tecznego patriotyzmu zawodowego, niekłamanej troski
o geodezję. Chcemy i powinniśmy ten patriotyzm aktywi
zować w większym jeszcze niż dotychczas stopniu.
W szczególności powinien się on przejawiać w dalszym
rozwoju czynów społecznych, tej niezwykle cennej i przy
noszącej wielkie wartości formie społecznej inicjatywy.
Czyny społeczne zawsze zajmowały istotne miejsce w za
interesowaniach SGP, łączą one w sobie bowiem wartości
materialne i produkcyjne z ideowo-wychowawczymi.
W obecnym okresie czyny społeczne powinny być w więk
szym niż dotychczas stopniu skorelowane z ogólnymi zada
niami gospodarczymi, powinny uwzględniać specyfikę obec
nej sytuacji.
W warunkach ogólnej koncentracji środków najcenniej
sze są takie czyny społeczne, które w możliwie najmniej
szym stopniu będą angażować środki ogólnopaństwowe, w
tym zwłaszcza materiały deficytowe. Jeśli chodzi o kie
runki czynów społecznych, to — kontynuując dotychcza
sowe kierunki działania, takie jak współpraca z Radą

Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa przy sporządzaniu
map regionalnych przedstawiających straty poniesione
przez naród polski z rąk hitlerowskiego okupanta; sporzą
dzanie dokumentacji geodezyjnej dla nowo wznoszonych
szkól IOOO-Iecia Państwa Polskiego (co będzie nadal aktual
ne) — powinniśmy więcej uwagi poświęcić tworzeniu róż
norodnych obiektów dla dzieci i młodzieży; obiektów spor
towych i rekreacyjnych dla starszych.
Większa niż dotychczas aktywność SGP na odcinku ge
neralnych problemów i zadań wynikających z planów goSpodarczycii na przyszłą 5-latkę powinna przejawiać się
także w naszej pracy z młodymi aaeptami sztuki geodezyj
nej — absolwentami średnich i wyższych szkół geoaezyjnycn.
Kola zakładowe, terenowe i oddziały — współpracując
z innymi związkami mają możliwości i powinny aKtywniej
niz OOtychczas uczestniczyć w tworzeniu oraz realizowaniu
planów i polityki gospodarczej, socjalno-bytowej, jak rów
nież kulturalno-wycnowawczej. Istotna jest tu jednak efek
tywność i skuteczność działania tych ogniw — i to musi
być przedmiotem zainteresowania i troski SGP.
Dużą rolę mamy nadal do wypełnienia wśród młodego
pokolenia społeczeństwa geodezyjnego w przekazywaniu
Iunaamentalnych racji naszego zawodu i w upowszechnia
niu cennych nauk płynącycn z doświadczenia i praktyki
z historii geodezji. Pragniemy, by pokolenia młodych geo
detów, w oparciu o wielki nasz dorobek w przeszłości
i doświadczenia dnia dzisiejszego, w pełni zaangażowały
swą wiedzę i umiejętności w podjęciu i realizację wspa- `
niałego zadania rozwoju polskiej geodezji, dla budowy so
cjalistycznej Polski.
Przedkładając do dyskusji zarys najważniejszych kie
runków przyszłego działania Stowarzyszenia Geodetów
Polskich, pragnę wyrazić przekonanie, że nasz aktyw nie
poskąpi sił, by nadal doskonalić pracę naszych komórek
organizacyjnych — całego naszego masowego ruchu, któ
rego celem jest rozkwit naszego zawodu, dobro socjali
stycznej ojczyzny, pomyślność każdego geodety, rosnący
wkład naszego państwa i społeczeństwa we wspólne dzieło
wolności, postępu i pokoju.
Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować
wszystkim Koleżankom i Kolegom za bardzo aktywną
i ofiarną pracę na wszystkich szczeblach organizacyjnych
SGP w okresie ubiegłej kadencji. Serdecznie dziękuję
członkom Zarządu Głównego, przewodniczącym sekcji nau
kowych i komisji działających przy Zarządzie Głównym.
Bardzo dziękuję przewodniczącym kół zakładowych i te
renowych oraz wszystkim pozostałym aktywistom. Wasza
bezinteresowna, społeczna praca przyczyniła się do osią
gnięcia naprawdę znakomitych wyników, o których mówi
łem, przyczyniła się do wysokiej oceny pracy naszego Sto
warzyszenia, jaką uzyskaliśmy ze strony naszych przełożo
nych tak po linii stowarzyszeniowej jak i zawodowej.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Opublikowany w niniejszym zeszycie referat przewodni
czącego SGP1 dr Stanisława Pachuty, nie zawiera części
historycznej dotyczącej okresu międzywojennego, która
wygłoszona była na XXIII Zjeździe Delegatów SGP w
Gdyni.

Czy jesteś już członkiem
Funduszu Pomocy Koleżeńskiej SGP
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Sprawozdanie
z XXiII Zjazdu
Deleoatow Stowarzyszenia Geodetów Polsk⅛h
XXIII Zjazd Delegatów Stowarzy
szenia Geodetów Polskich odbył się
w Gdyni, w dniach 3 i 4 kwietnia
1970 roku pod hasłem „Rola SGP w
realizacji uchwał II i IV Plenum
KC PZPR”. Zjazd miał charakter ju
bileuszowy. Minęło bowiem 50 lat od
Pierwszego
Powszechnego
Zjazdu
Mierniczych Polskich, który odbył się
w Warszawie w styczniu 1919 roku,
w kilka miesięcy po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości oraz 25 lat o'd
pierwszego zjazdu delegatów SGP,
jaki miał miejsce w kilka miesięcy
po zakończeniu II wojny światowej
i odbył sie we wrześniu 1945 roku
w Warszawie.
Obrady ziazdu odbyły się na stat
ku BATORY, który nie pływa już
obecnie po morzach i oceanach, lecz
jest zakotwiczony w porcie gdyńskim
i służy jako hotel.
Dla wielu geodetów, którzy po raz
pierwszy mieli możność zobaczenia
wnętrza statku oceanicznego, obrady
tam prowadzone były wielka atrakcją.
Mało kto przecież zdawał sobie spra
wę z ogromu statku, z wielkości i
liczby sal i pomieszczeń o ogólnym
nr7P7naczeniu. jak duża i małe sale
°brad.. sala restauracyjna, bary, ka
wiarnie, pokłady spacerowe, prome
nady itp. Pomysł zorganizowania
obrad na statku był bardzo dobry
i spotkał sie z ogólnym uznaniem
uczestników zjazdu.
Porządek dwudniowych obrad był
następujący:
T dzień obrad — 3 kwietnia (pią
tek) 1970 r., godz 9 — rejestracja
uczestników — pobranie mandatów:
9.30 — otwarcie zjazdu — powołanie
prezydium- 9.45 — powitania i wy
powiedzi oficjalne; 10.30 — Wreczenie
odznaczeń; 11.00 — referat prezesa
Głównego Urzedu Geodezji i Kartof,rafii, mgr inż. Borysa Szmielewa;
12.00 — referat przewodniczącego Zarzadu Głównego SGP, dr Stanisława
Pachuty; 13.00 — przerwa; 15.00 —

wybór komisji: Mandatowej, Wybor
czej, VZnioskowej i Skrutacyjnej;
15.20 — 18.00 — dyskusja.
II dzień obrad, 4 kwietnia (sobota)
1970 r., godz. 9.00 — sprawozdanie
Głównej
Komisji
Rewizyjnej
—
uchwały w sprawie absolutorium dla
Zarzadu Głównego SGP za kadencję
1968/1970 r. oraz w sprawie wniosków
zgłoszonych przez Główną Komisję
Rewizyjną;
9.30 — sprawozdanie
Głównego Sądu Koleżeńskiego; 9.40 —
wręczenie nagród konkursów organi
zowanych
przez
SGP;
10.00 —
sprawozdanie Komisji Mandatowej :
10.15—13.00 — dalszy ciąg dyskusji
i uchwalenie wniosków; 13.00—15.00 —
przerwa; 15.00—15.30 — wybory prze
wodniczącego
Zarządu
Głównego
SGP: 15.30—16.30 — wybory Zarzą
du Głównego i organów głównych
SGP; 16.30 — podsumowanie obrad,
przyjęcie
rezolucji
i
zamknięcie
zjazdu.

Jubileuszowy XXIII Zjazd SGP
otworzył
przewodniczący
Zarządu
Głównego dr Stanisław Pachuta, wi
tając serdecznie zaproszonych gości,
uczestników i delegatów. Przewodni
czącym Zjazdu został wybrany kol.
Antoni Nalepa, przewodniczący Za
rządu Oddziału SGP w Gdańsku. W
skład prezydium zostali wybrani ko
ledzy: Józef Pawłowski z Bydgoszczy
i Jan Podstawski z Olsztyna — jako
zastępcy przewodniczącego oraz Maria
Oyrzanowska ze Szczecina i Ryszard
Komórka z Koszalina — jako sekre
tarze. Jako honorowi przewodniczący
zia7du zasiedli w prezydium koledzy:
Kazimierz Sawicki współautor jed
nego z referatów wygłoszonych w
dniu 4 stycznia 1919 roku w Warsza
wie na I Powszechnym Zjefdzie Mier
niczych Polskich i aktvwny uczestnik
tego Zjazdu oraz Władysław Barań
ski, który przewodniczył na pierw

szym zjeździe Związku Mierniczych
RP, obradującym we wrześniu 1945
roku w Warszawie.
Obecność kolegów K. Sawickiego
i W. Barańskiego w prezydium pod
kreślała jubileuszowy charakter zjaz
du, 50-lecia istnienia stowarzyszeń
mierniczych w Polsce i 25-lecia dzia
łalności
Stowarzyszenia
Geodetów
Polskich po II wojnie światowej.
Po ukonstytuowaniu się prezydium
zabierali głos przedstawiciele resor
tów, instytucji państwowych, uczelni,
organizacji społecznych i stowarzy
szeń witając zjazd i życząc delegatom
owocnych obrad.
Przemawiali kolejno: Wacław Ba
naś, sekretarz KW PZPR, Konstanty
Dumański,
dyrektor Departamentu
Urządzeń Rolnych — w imieniu mi
nistra rolnictwa, prof. Michał Odlanicki-Poczobutt — w imieniu Komi
tetu Geodezji PAN, Celestyn Spyra —
w imieniu Marynarki Wojennej. Bro
nisław Lipiński, który odczytał list
ministra
gospodarki
komunalnej
skierowany do uczestników zjazdu,
Romuald Baraniecki — w imieniu
ministra
leśnictwa
i
przemysłu
drzewnego, Jan Legat — w imieniu
Naczelnej
Organizacji
Technicznej,
Stanisław Kabziński — w imieniu
Związku Zawodowego Pracowników
Rolnych oraz prof. Jerzv Dörfer —
w imieniu Zarządu Oddziału Woje
wódzkiego NOT w Gdańsku. Nastennie zabrał glos nestor geodetów pol
skich Kazimierz Sawicki, przekazu
jąc uczestnikom ziaz.du pozdrowienia
od pierwszego powszechnego zjazdu
mierniczych polskich. To nawiązanie
historycznej koleżeńskiej więzi miało
tym bardziej Wzruszajacv charakter,
że tuż po nim witała ziazd młodzież
z Technikum Geodezvjnego w Gdań
sku, co stwor75Ιn pomost „między
dawnymi a nowymi laty”.
Po
przemówieniach
Povntalnych
nastąpiło wreczenie odznaczeń. Wice
przewodniczący Prezydium WRN w

Prezydium XXIII Zjazdu Delegatów SGP

Delegaci na sali obrad

Delegaci na sali obrad

*

281

Fragment sali obrad

Młodzież

z

Technikum
w Gdańsku

Geodezyjnego

Przedstawiciel młodzieży z Technikum
Geodezyjnego w Gdańsku wita XXIII
Zjazd Delegatów SGP

Prezes GUGiK mgr inż. Borys Szmielew
składa gratulacje kol. Józefowi zgier
skiemu
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Gdańsku, Henryk Sliwowski, wręczył
odznaczenia państwowe za zasługi w
działalności społecznej następującym
koleżankom i kolegom:
Krzyż Oficerski Orderu Odrcdzenia
Polski — otrzymał Henryk Jasiński.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze
nia Polski — Tadeusz Bychawski,
Bolesław
Cybulski,
Maksymilian
Grześkowiak,
Natalia
Wilczyńska,
Roman Włodarczyk, Józef Zgierski.
Złoty Krzyż Zasługi — Maria Ci
chosz, Fabian Grzybowski, Alina Hudyka, Stanisława Szol.
Srebrny Krzyż Zasługi — Lech
Brokman, Tadeusz Federowski, Jerzy
Górski, Juliusz Heczko, Mieczysław
Kulczakowicz, Antoni Nalepa, Sewe
ryn Zawiliński, Andrzej Zgliński.
Odznaki honorowe za zasługi dla
rozwoju województwa koszalińskiego
otrzymali — Borys Szmielew —
prezes Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii i Konstanty Dumański —
dyrektor
Departamentu
Urządzeń
Rolnych Ministerstwa Rolnictwa.
Po odznaczeniach państwowych Jan
Legat, sekretarz NOT, wręczył dzia
łaczom naszego Stowarzyszenia od
znaki honorowe.
Złotą
Odznakę
Honorową NOT
otrzymali: Magdalena Cybulska, Ta
deusz Dąbrowski, Kazimierz Guźkowski, Wojciech Hagmajer, Jan Kow
nacki, Edward Krzywdziński, Franci
szek Piluś, Józef Rodkiewicz, Marian
Szymański, Stefan Szymczak, Stani
sław Janusz Tymowski, Stanisław
Wądołowski, Ernest Żurek, Czesław
Jaworski.
Srebrną odznakę honorową NOT
otrzymali: Jerzy Antonowicz, Emil
Chmiel, Tadeusz Czekała, Lech Czer
ny, Piotr Góral, Jaromir Granieczny,
Roman Grodzicki, Andrzej Hopfer,
Eugeniusz Jelisiejew, Stanisław KoIanowski, Stanisław Kowalski, Grze
gorz Krawczyk, Jerzy Maruszewski,
Edward Mecha, Bogdan Ney, Adam
Płoski, Edward Popławski, Jan Preus,
Stanisław Olejniczak, Michał Rogulski, Ryszard Różański, Józef Sowa,
Jerzy Stefanowicz, Rozalia SzarekChelchowska, Jerzy Szymański, Wan
da Tomaszewska, Stanisław Trautsolt,
Fulgenty Wąsowicz, Zbigniew Wolański, Czesław Nowicki.
Po wręczeniu odznaczeń uczestnicy
Zjazdu, przez aklamację, powzięli
uchwałę o nadaniu, na wniosek Za
rządu Głównego SGP, godności człon
ków honorowych naszego Stowarzy
szenia kolegom Władysławowi Ba
rańskiemu i Igorowi Szantyrowi.
Po odczytaniu depesz i listów, jakie
wpłynęły do Prezydium Zjazdu wy
brano trzyosobowe delegacje dla zło
żenia przez nie wiązanek kwiatów
w miejscach pamięci narodowej: na
Westerplatte
koledzy:
Andelewicz,
E. Mecha, R. Włodarczyk; w Piaśnicy — Lipiński, Sidziński, Tymow
ski i Stutthofie — Leper, Różański,
Wąsowicz.

Po krótkiej przerwie referaty pod
stawowe wygłosili: prezes Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii —
mgr inż. Borys Szmielew oraz prze
wodniczący Zarządu Głównego SGP —
dr Stanisław Pachuta.

Po wygłoszeniu referatów dokonany
został wybór Komisji: Mandatowej,
Wyborczej i Wnioskowej, które po
wyborze ukonstytuowały się nastę
pująco:

Komisja
Mandatowa: przewodni
czący Józef Rodkiewicz (Warsza
wa), członkowie: Tadeusz Dąbrowski
(Gdańsk), Ignacy Łabędzki (Lublin).
Komisja Wyborcza: Franciszek Pi
luś (Warszawa), członkowie: Sławo
mir Dawidziuk (Białystok), Bogdan
Cebulski (Bydgoszcz), Jerzy Stawowski (Gdańsk), Władysław Czerniecki
(Katowice), Tadeusz Wyszyński (Kiel
ce),
Adam
Koncewicz
(Kraków),
Zenon Rozwałka (Lublin), Kazimierz
Szymczak (Łódź), Bolesław Rusek
Olsztyn), Bronisław Kowanda (Opole),
Stefan Urbaniak Poznań), Kazimierz
Tarajko (Rzeszów), Henryk Musiatowicz (Szczecin), Seweryn Zawiliński
(Warszawa), Mieczysław Kwiatkowski
(Wrocław), Alfred Piasecki (Zielona
Góra).

Komisja Wnioskowa: przewodniczą
cy Stanisław Kluska (Łódź), członko
wie: Bronisław Pelzowski (Bydgoszcz),
Edward Mecha (Katowice), Wiktor
Grysa (Koszalin), Ignacy Piekarski
(Kraków), Stanisław Zaremba (Lub
lin), Edward Krzywdziński (Łódź),
Andrzej Hopfer (Olsztyn), Daniel
Pisarczyk (Opole), Kazimierz Ku
bicki (Poznań), Iwo Betke (Warsza
wa), Roman Włodarczyk (Warszawa),
Władysław Nadański (Wrocław).
Po wyborze komisji rozpoczęła się
dyskusja. Zabierali w niej głos ko
lejno następujący delegaci:

*
Fabian Grzybowski (Łódź) — prze
mawiając w imieniu delegatów śro
dowiska łódzkiego, wysunął sprawę
nowelizacji podstawowych przepisów
prawa geodezyjnego oraz ustawowego
uregulowania uprawnień zawodu geo
dety. Środowisko łódzkie uważa za
konieczne przeprowadzenie
analizy
zapotrzebowania na kadry geodezyjne
w okresie najbliższych 10 lat. Ponadto
zaproponował szereg wniosków w
sprawie statutu SGP i obowiązują
cych regulaminów oraz wysunął pro
jekt wprowadzenia złotych i srebrnych
odznak honorowych SGP.

Rudolf Mąka (Katowice) — poru
szył zagadnienie organizacji kół śro
dowiskowych, które skupiałyby pra
cowników biur powiatowych. Dobra
praca komórek powiatowych podnio
słaby znacznie aktywność naszego
Stowarzyszenia.
Następnie
omówił
zagadnienie rejestru geodetów i spra
wę ustawowego uregulowania upraw
nień zawodowych, a także sprawy
bhp oraz chorób zawodowych.
Maksymilian
Grześkowiak
(Po
znań! — poparł w imieniu Oddziału
Poznańskiego
SGP
dotychczasowe
wypowiedzi w sprawie ustawowego
uregulowania uprawnień zawodowych.

Wiktor Grysa (Koszalin) — omówił
tę część sprawozdania Zarządu Głów
nego,
która
dotyczy
wykonania
uchwał XXIII Zjazdu
Delegatów
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SGP, a w szczególności odmienności spełniać określone funkcje techniczne
systemu płac pracowników powiato i związane z tymi obowiązki;
— podstawowe obowiązki kierow
wych biur geodezji i urządzeń rol
nych — w porównaniu z systemem nika robót i zespołów, inspektorów
płac innych pracowników rad naro nadzoru i kontroli technicznej, nad
dowych, Pozbawia to geodetów takich zoru inwestycyjnego itp.
przywilejów, jak fundusz socjalny,
Borys Szmielew (Warszawa) —
premia jubileuszowa, przywileje zwią
podkreślił, że organizacja służby geo
zane z wysługą lat itp.
została uregulowana odpo
Poruszył również konieczność uzna dezyjnej
wiednimi
aktami prawnymi, zgodnie
nia pracy robotników pomiarowych • z wymaganiami
gospodarczymi i eko
w geodezji za określony zawód wy nomicznymi,
nakazującymi
rozwój
kwalifikowanego robotnika. Istnieje dużych zmechanizowanych
poważna trudność ze znalezieniem biorstw, w których można przedsię
stosować
odpowiedzialnych za swą pracę ro nowoczesną technikę, jak fotogra
botników dorywczych i zachodzi stała metria, elektroniczna technika obli
konieczność przyuczania coraz to no
czeniowa itp. Co do uprawnień za
wych pracowników. Obniża to wy wodowych,
to sprawy te ujete są w
dajność i jakość pracy.
taryfikatorach robót i taryfikatorach
Kol. W. Grysa omówił również klasyfikacyjnych. Taryfikatory te nie
sprawy rejestru geodetów, odzieży są idealne i stale zachodzi potrzeba
ochronnej, funduszu zakładowego dla ich uzupełniania i poprawiania. Opra
cowywane są obecnie tezy do nowego
pracowników biur geodezji i urządzeń
rolnych, udziału SGP przy opraco układu zbiorowego w geodezji. Co do
waniu nowego prawa pracy oraz chorób zawodowych to przeprowa
sprawy zasiłków mieszkaniowych dla dzone badania nie potwierdzają ich
stażystów ze średnim wykształceniem. istnienia w geodezji. W dziedzinie
ustalenia zapotrzebowania na kadry
Bogdan Ney (Kraków) — poruszył geodezyjne — prace trwają. Niepo
sprawy kształcenia kadr geodezyj kojące jest stałe odradzanie się zja
nych, w tym kobiet, a także nierów- wiska narastania liczby tak zwanych
nomierności występujące w kraju w praktyków.
dziedzinie nasycenia kadrami geode
zyjnymi, zwłaszcza z wykształceniem
Lech Brokman (Warszawa) — omó
wyższym. Zachodzi przy tym stała wił zagadnienie organizacji i wypo
potrzeba aktualizowania umiejętności sażenia pracowni kartograficzno-rei wiedzy kadr technicznych ze wzglę Produkcyjnej oraz seminariów, jakie
du na szybki rozwój nauki i techniki.
na ten temat ma się odbyć w Rzeszo
Na Wydziale Geodezii Akademii Gór wie. Seminarium to organizowane jest
niczo-Hutniczej w Krakowie, poczy przez Sekcję Kartograficzną Stowa
nając od roku 1970, otwarte będą rzyszenia Geodetów Polskich.
studia doktoranckie, a od roku 1971 —
uruchomione zostanie studium po
Stanisław Kryński (Warszawa) —
dyplomowe. Byłaby pożądana ścisła jako ostatni mówca w dyskusji pro
współpraca ze Stowarzyszeniem Geo wadzonej w pierwszym dniu obrad,
detów, jego oddziałami i kołami za poruszył sprawy współpracy instytu
kładowymi przy wyborze i kierowa tów z przedsiębiorstwami, koniecz
niu kandydatów na te studia. Rów ność stworzenia dobrej atmosfery dla
nie ważną rolę może mieć Stowarzy tej współpracy oraz jej rozwoju. Po
szenie przy określaniu programów ważna role w tej dziedzinie może
Stowarzyszenie
Geodetów
kształcenia kadry geodezyjnej. W sDełnić
Polskich.
dziedzinie szkolenia kadr Stowarzy
szeniu przypada ważna rola w dzie
*
dzinie opieki nad stażystami, a także
w dziedzinie
stażu
pracowników
Był to ostatni głos w dyskusji pro
naukowych
w
przedsiębiorstwach
wadzonej
w pierwszym dniu obrad.
geodezyjnych.
Wieczorem tego dnia odbyło sie w
z pięknych sal na BATORYM
Władysław Barański (Warszawa) — jednej
spotkanie towarzyskie.
w imieniu grupy seniorów przedsta
wił wnioski w sprawie zacieśnienia
*
współpracy
instytutów
naukowych
z przedsiębiorstwami geodezyjnymi,
W drugim dniu zjazdu obrady roz
a także sprawę wydania normy usta poczęły się sprawozdaniem złożonym
wowej dotyczącej uprawnień do wy przez Bolesława Cybulskiego, prze
konywania i kierowania robotami wodniczącego Komisji Rewizyjnej. W
geodezyjnymi i kartograficznymi, au sprawozdaniu oceniona została dzia
toryzowania dokumentów geodezyj łalność merytoryczna Zarządu Głów
nych. i kartograficznych we wszyst nego SGP. realizacja uchwał II i IV
kich formach wykonawstwa, w za Plenum KC PZPR, realizacja uchwal
leżności od posiadanych kwalifikacji V Kongresu Techników Polskich oraz
teoretycznych i umiejętności prak uchwał XXII Zjazdu Delegatów SGP.
tycznych.
Oceniona została współpraca z inny
W tym celu należy przede wszyst mi instytucjami, związkami zawodo
wymi i resortami. Rozpatrzono pracę
kim określić:
— funkcje techniczne w zawodzie, sekcji głównych, komisji i oddziałów
Wymagajace uprawnień, a wiec urzę wojewódzkich SGP oraz przeprowa
dowego stwierdzenia posiadania kwa dzono szczegółową analizę działalności
lifikacji niezbędnych do wykonywa finansowej. Główna Komisia Rewi
zyjna nie stwierdziła uchybień w
nia danych funkcji;
— które osoby, gdzie zatrudnione, pracy Zarządu Głównego i postawiła
i na jakich stanowiskach powinny wniosek
o
udzielenie Zarządowi
posiadać uprawnienia, ażeby mogły absolutorium.

Kol. Bech Brokman otrzymuje Srebrny
Krzyż Zasługi

Natalia Wilczyńska, Alina Hudyka i Sta
nisława Szol — po otrzymaniu odznaczeń
państwowych

Prezes GUGiK mgr inż. Borys Szmielew
i mgr inż. Konstanty Dumański otrzy
mali odznaki honorowe za zasługi dla
rozwoju ziemi koszalińskiej

Sekretarz NOT inż. Jan Legat wręcza
Srebrną Odznakę Honorową NOT koledze
Jaromirowi Graniecznemu
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Następnie Władysław Barański jako
przewodniczący złożył sprawozdanie
z działalności Głównego Sądu Kole
żeńskiego.
Po wygłoszeniu sprawozdań przez
przewodniczących komisji, Lech Brokraan przedstawił wyniki Konkursu
Fotograficznego, a Henryk Jasiński —
wyniki konkursu na zaprojektowanie
doskonalszego znaku geodezyjnego i
nowocześniejszego sposobu stabilizacji
punktów poziomej osnowy geodezyj
nej szczegółowej.
Po sprawozdaniach przewodniczący
Komisji Mandatowej, Józef Rodkiewicz. podał do wiadomości, że uchwa
ły XXIII Zjazdu są prawomocne,
gdyż na ogólną ilość 142 delegatów
wybranych w oddziałach wojewódz
kich SGP, na XXIII Zjazd przybyło
129 delegatów oraz 8 zastępców, czyli
razem 137 osób, co stanowi 96**/o
uprawnionych
do głosowania. Po
sprawozdaniach głos w dyskusji za
bierali następujący koledzy:

niem Rady Ministrów z dnia 30.VII.
1966 roku, zniżkę 5(P/o na przejazdy
kolejowe, a czas pracy wynosi 42 go
dziny tygodniowo. Natomiast geodeci
zatrudnieni w miejskich pracowniach
geodezyjnych mają uposażenia niższe,
nie mają zniżek kolejowych i pracują
46 godzin tygodniowo^ Zachodzi pil
na potrzeba objęcia geodetów za
trudnionych w powiatowych radach
narodowych ustawą z dnia 15.VII.
1968 roku — o pracownikach rad na
rodowych.
Józef RodkiewIcz (Warszawa) —
przedstawił problemy geodetów eme
rytów i rencistów, w szczególności
zaś wysokości zarobków dodatkowych,
nie powodujących zawieszenia renty
lub emerytury, zagadnienie budowy
Domu Spokojnej Starości oraz spół
dzielni pracy dla geodetów emerytów
i rencistów.

Władysław Barański (Warszawa) —
potwierdził zasadność
opinii kol.
P. Abramczuka, który zwrócił uwagę,
że na odcinku rad narodowych nie
iest wykonany dekret z dnia 13 VI.
1956 roku — o państwowej służbie
geodezvinei. który w art. 2 przewi
duje określenie zadań służby geode
zyjnej w prezydiach powiatowych rad
narodowych.
Bogusław Żukowski (Warszawa) —
poruszył problemy pracy geodetów w
dziedzinie planowania przestrzenne
go i kształtowania na wsi Strulctur
przestrzennych.

W

czasie

spotkania

koleżeńskiego

Piotr Abramczuk (Nowy Sącz) —
poruszył problemy geodetów zatrud
nionych w powiatowych i miejskich
radach narodowych w resortach rol
nictwa i gospodarki komunalnej. Nie
są oni traktowani jako służba admi
nistracyjna, gdyż resortowe służby
geodezyjne nie mają kompetencji
organów administracji
państwowej.
Toteż geodeci nie zostali objęci usta
wą z 15 Iipca 1968 roku — o pracow
nikach rad narodowych (Dz. U. nr 25,
poz. 164). Stąd geodeta pracując w
prezydiach rad narodowych i podle
gając obowiązkom, jakie ciążą na
tych pracownikach, nie ma ich praw.
Co więcej, inne przepisy obowiązują
geodetów resortu rolnictwa, inne zaś
geodetów z resortu gospodarki komu
nalnej. Geodeci resortu rolnictwa
pracujący w powiatowych biurach
geodezji i urządzeń rolnych mają
uposażenia uregulowane rozporządze
W czasie
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spotkania

koleżeńskiego

Józef Zgierski (Warszawa) — oma
wiając pracę geodetów na wsi zwró
cił uwagę na trudności tej pracy, na
trudne warunki życiowe, brak zakwa
terowania
i
wyżywienia, odzieży
ochronnej itp. Porozumienie, jakie
zostało zawarte pomiędzy zarządami
g16wnymi Związku Zawodowego Pra
cowników Rolnictwa i Stowarzyszenia
Geodetów Polskich, idzie w tvm kie
runku, abv zatrudnionym na wsi geo
detom zapewnić możność korzystania
ze stołówek i ośrodków kulturalnych
na wsi na równi z pracownikami
PGR-ów, ośrodków maszynowych itp.

Marian SzvmanskI (Warszawa) —
omówił zagadnienia pracy społecznej
vz SGP i konieczność ustawicznego
poszerzania zakresu tej pracy. Umoż
liwi to obniżenie kosztów wielu
imprez organizowanych przez Zarząd
Główny i oddziały wojewódzkie.

Stanisław Szczepański (Koszalin) —
poruszył sprawy osiągnięć geodezji w
Prof. Michał Odlanicki-Poczobutt i prze
wodniczący OW SGP w Gdańsku mgr lnż.
Antoni Nalepa w towarzyskiej rozmowie

okresie minionego ćwierćwiecza i ko
nieczność podjęcia badań naukowych
w tej dziedzinie.
*

Po zakończeniu dyskusji, uchwa
lono przez aklamację absolutorium
z podziękowaniem dla Zarządu Głów
nego SGP. Nastepnie odbyły się wy
bory do władz Stowarzyszenia.
Po wyborze Komisji Skrutacyjnej,
w skład której weszli koledzy: Bog
dański, Rawiński i Stefanowicz, prze
wodniczący Komisji Wyborczej Fran
ciszek Piluś odczytał proponowane
kandydatury. Przewodniczącym Za
rządu Głównego został, wybrany przez
aklamacje, dr Stanisław Pachuta. Do
Zarządu Głównego wybrani zostali w
głosowaniu jawnym następujący ko
ledzy: Zdzisław Adamczewski. Lech
Brokman. Roman Cichosz, Tadeusz
Federowski. Wacław Kłopociński. Jan
Kłopotowski, VZojciech
Krzemiński,
Edward Lewandowski. Cezary Lipert,
Adam Linsenbarth. Edward Mecha,
Wiktor Ossowski. Jerzy Szymański,
Marian Szymański, Stanisław Janusz
Twnowski.
Do Głównej Komisii Rewizyjnej
wybrani zostali koledzy: Bolesław
Cybulski. Julian Dąbrowski, Stani
sław Jurkowski. Kazimierz Kacza
nowski, Kazimierz Michalik, Henrvk,
Stasiewicz, Kazimierz Szarecki, Jan
Szczuka i Roman Włodarczyk.
Na zastępców do Głównej Komisji
Rewizyjnei wvbram zostali koledzy:
Juliusz Hec7ko. Tadeusz Nowicki.
Stanisław Słyszyński.
Do Głównego Sadu Koleżeńskiego
wybrani zostali koledzy: Wlndvslaw
Barański. Józef Bryszewski, Tadeusz
Dąbrowski, Bolesław Gawryś. Edmund
Kedzierski. Edward Krzywdziński i
Leopold Zimmer.
Nn delegatów do Rady Głównej
NOT Vwbrani zostali koledzy: Cze
sław Kamela, Stanisław
Kluska,
Wacław Kłopociński, Marian Szy
mański. a na zastępców Władysław
Czernecki i Adam Koncewicz.

♦
Po zakończeniu wyborów, głos za
brał nowo wybrany przewodniczący
Zarzadu Głównego SGP. dr Stanisław
Pachuta. który dziękując delegatom
za wybór przedstawił główne kie
runki przyszłych prac Stowarzyszenia.
Prace te koncentrować sie heda wo
kół realizacji uchwał II i IV Plenum
KC PZPR, a także przy przygotowa
niach do V Kongresu Inżynierów
Polskich i realizacji uchwał tego
Seniorzy Rudolf Mąka 1 Józef Rodkiewlcz
podczas rozmowɪɪ na zebraniu koleżeńskim
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Koledzy: Romuald
Baraniecki,
Tadeusz
KuZnicki i Marian Szymański w czasie
ιozαχowy na zebraniu koleżeńskim

Ślązacy
Jaromir

Kongresu. Przewiduje się' zacieśnienie
współpracy z resortami i związkami
zawodowymi. W najbliższej przy
szłości nastąpi podpisanie porozumie
nia o współpracy z Ministerstwem
Rolnictwa, analogiczne do porozu
mienia, jakie już istnieje pomiędzy
SGP a Głównym Urzędem Geodezji
i Kartografii oraz Ministerstwem
Gospodarki Komunalnej. Rozwijane
będą wszystkie formy merytorycznej
działalności Stowarzyszenia, w tym
również
organizowanie
konferencji
naukowo-technicznych.
W imieniu Komisji Wnioskowej ko
lega Eaward Mecha przedłożył Zjaz
dowi projekt uchwały oraz wnioski
w dziedzinach spraw organizacyjnotechnicznych, ekonomicznych, służby

geodezyjnej, a także w zakresie orga
nizacji Stowarzyszenia.
W dyskusji nad propozycjami Ko
misji Wnioskowej zabierali głos ko
ledzy: Władysław Barański, Michał
WlodarOdlanicki-Poczobutt, Roman V.-___czyk, Edward Mecha, Marian Szymański,
Franciszek
Piluś,
Borys
Szmielew,
Zdzisław
Adamczewski,
Henryk
Jasiński,
J.
Wyszyński,
Andrzej Hopferl Stanisław Janusz
Tymowski, Jerzy Stawowski i Piotr
Abramczuk.
Na zakończenie Zjazdu głos zabrał
kolega Stanisław Janusz Tymowski,
który przypomniał zebranym pozdro
wienia przekazane XXIIl Zjazdowi
Delegatów SGP przez kolegę Kazi
mierza Sawickiego od I Powszechne-

na decku:
Granieczny

Bronisław
i Henryk

Machnik,
Wysocki

Pogawędka na decku

go Zjazdu Mierniczych Polskich, jaki
uabyi się w 1919 roku, a więc 50 lat
temu. Nasuwa się myśl, aby deiegaci
XXlII Zjazdu SGP przekazali takie
same pozdrowienia swym następcom,
którzy obradować będą za lat 50. Tę
„pałeczkę pokoleń” przenieść może w
przyszłość młodzież uczestnicząca w
obecnych obradach, której przeastaWicieie z Iecnmkum Geoaezyjnego w
Gdańsku złożyli Zjazdowi życzenia
owocnych obrad.
Zgłoszona propozycja przyjęta zo
stała przez zebranych oklaskami.
Po wręczeniu gościom proporczy
ków zjazdowych i uchwaleniu podzię
kowania dla Oddziału Gdańskiego
SGP za organizację Zjazdu, przewod
niczący ogłosił zjazd za zamknięty.

Uchwały XXIII Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
podjęte w Gdyni — 4.IV.1970 r.
W celu zrealizowania aktualnie nakreślonych przez partię
i rząd kierunków działalności w dostosowaniu do specy
ficznych warunków branży geodezyjnej, a w szczególności
w celu przygotowania właściwej platformy realizacji
uchwał II i IV Plenum KC PZPR, uchwały CRZZ i Rady
Głównej NOT oraz VI Kongresu Techników Polskicli,
w odniesieniu do zadań 5-łatki 1971—1975, w oparciu
o wnioski zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych oddzia
łów SGP oraz wnioski i postulaty zgłoszone w trakcie
trwania obrad — uczestnicy XXIII Zjazdu Delegatów SGP
w Gdyni podejmują uchwałę zobowiązującą Zarząd Głów
ny Stowarzyszenia do podjęcia i załatwienia drogą wy
stąpień opracowań problemowych, narad i konferencji nau
kowo-technicznych oraz okresowego, co najmniej 2 razy
do roku rozliczenia niżej wymienionych zadań na lamach
Przeglądu Geodezyjnego.
1. W zakresie spraw organizacyjno-technicznych
1. 1. Zapewnić
naukowo-techniczne
uzasadnienie
wszechstronnego i ekonomicznie zasadnego wykorzystania
sprzętu fotogrametrycznego, maszyn liczących i sprzętu re
produkcyjnego dla realizacji bieżących zadań gospodar
czych poszczególnych resortów.
1. 2. Interweniować o przyśpieszenie wydania szczegóło
wych przepisów formalno-prawnych, dotyczących inwen
taryzacji urządzeń podziemnych, jak również doprowadzić
do naukowo-technicznej
konfrontacji dotychczasowych
osiągnięć w tym zakresie.
1. 3. Wystąpić do Branżowego Ośrodka Informacji Tech
nicznej i Ekonomicznej w IGiK z wnioskiem o szersze
uwzględnienie w treści wydawanego „Informatora aktual
nych wiadomości z zakresu nowości technicznych i tech
nologicznych.
1. 4. Zwrócić się do PP ,JlOM KSIĄŻKI” o utworzenie
w księgarni „ATLAS” w Warszawie punktu sprzedaży dru
ków geodezyjnych oraz antykwariatu Vjydawnictw geode
zyjnych i kartograficznych.

1. 5. Zobowiązać Zarząd Główny do systematycznego
analizowania ilości i sposobu kształtowania kadr geode
zyjnych na tle aktualnych i perspektywicznych potrzeb
oraz ich terytorialnego rozmieszczenia oraz przygotowania
opinii Stowarzyszenia w wymienionych wyżej sprawach.
1. 6. Uwzględniając uchwały IV Plenum KC PZPR —
podjąć prace w zakresie zacieśnienia współpracy pomiędzy
Instytutem Geodezji i Kartografii a przedsiębiorstwami
geodezyjnymi.
1. 7. Poczynić starania o zorganizowanie studiów i kur
sów podyplomowych, umożliwiających aktualizację wiedzy
inżynierów i techników, wynikającą z nowych technologii
i metod pomiarowych i obliczeniowych tak w zakresie
geodezji gospodarczej, jak i wyższej. W szczególności dla
zapewnienia wzrostu założonej wydajności pracy należy
uwzględnić w szerszym niż dotychczas stopniu problemy
ekonomiki i organizacji produkcji i administracji służby
geodezyjnej.

2. W zakresie spraw organizacyjno-ekonomicznych ogól
nych
2. 1. Stwierdzając z niepokojem nikłe zaawansowanie
prac nad uregulowaniem sprawy upraw⅛ieh i obowiązków
zawodu geodety, zobowiązuje się Zarząd Główny do przed
stawienia wymienionej wyżej problematyki organom admi
nistracji państwowej. Postuluje się unormowanie obecnego
niesprecyzowania kompetencji na wzór uregulowanej
w „Prawie Budowlanym” sytuacji pracowników resortu
budownictwa. W ramach regulacji zakresu praw i obo
wiązków zawodu geodety rozpatrzenia wymagają sprawy:
— praw autorskich w opracowaniach koncepcyjnych,
— odpowiedzialności za opracowania indywidualne,
— systemu ścigania bezprawnego wykonywania zawodu.
2. 2. Spowodować naświetlenie szkodliwości gospodar
czej skutków:
— niedostatecznej ilościowo produkcji prostego sprzętu
geodezyjnego,

285

— usterek jakościowych sprzętu geodezyjnego, a także
zbadać przyczyny ich powstawania i wytyczyć kierunki
usprawnienia zaopatrzenia w sprzęt geodezyjny.
2. 3. Poczynić starania o doprowadzenie do realizacji,
oceny i regulacji systemu zaopatrzenia w odzież ochronną
i sprzęt bhp.
2. 4 Przyśpieszyć realizację wielokrotnie składanych
wniosków zmierzających do ujednolicenia katalogów norm
i cenników na roboty geodezyjne dla wszystkich jednostek
wykonawstwa geodezyjnego.
2. 5. Podjąć prace nad formalno-prawnym sprecyzowa
niem koncepcji mapy podstawowej (zasadniczej) z uwzględ
nieniem analizy potrzeb gospodarczych i technicznych,
które zaspokaja ta mapa oraz analizy wspólnych możli
wości technicznych i technologicznych, wraz z opracowa
niem koncepcji, ciągłej aktualizacji tej mapy w korelacji
i przy uwzględnieniu prac związanych z prowadzeniem
ewidencji gruntów.
3. W zakresie spraw organizacyjno-ekonomicznych służby
geodezyjnej

Na skutek wieloletniego niedostatecznego uregulowania
przez zainteresowane resorty problematyki struktury orga
nizacji, płac, rozliczania, uprawnień i kompetencji służb
geodezyjnych, wnioskuje się podjęcie przez SGP inicjaty
wy uregulowania powyższych spraw, mając na uwadze ni
żej wymienione dezyderaty.
3. 1. Ujednolicenie struktury organizacyjnej i uprawnień
pracowników służby geodezyjnej w radach narodowych,
w świetle ust. 2 art. 2 dekretu z 1956 r., przez podjęcie
odpowiedniej uchwały Rady Ministrów oraz zapewnienie
pełnej obsługi geodezyjnej miast nie wydzielonych.
3. 2. Stworzenie regionalnych możliwości zaspokojenia po
trzeb reprodukcyjno-kartograficznych oraz zabezpieczenie
możliwości udostępnienia nie posiadanego przez mniejsze
komórki sprzętu geodezyjnego.
3. 3. Zdefiniowanie statutu prawnego służby geodezyj
nej w szczególności miejskiej.

3. 4. Likwidacja taryfy opłat i upowszechnienie jedno
litego systemu rozliczania należności za całokształt prac
przez służbę, wykonywanych na bazie ogólnie obowiązują
cych cenników i katalogów norm.
3. 5. Uregulowanie systemu wewnętrznego rozliczania
należności pracowników (w tym przestrzegania 8-godzinnego dnia pracy) — poprzez jednolite uregulowanie pod
staw prawnych oraz likwidację systemu poza służbowego
wykonywania podstawowych obowiązków służbowych, rea
lizowanych obecnie przez tak zwaną książkę zamówień.
3. 6. Utworzenie odpowiedniego systemu bodźców ma
terialnego zainteresowania, dostosowanego do obecnie
przeprowadzanej regulacji bodźców.
3. 7. Utworzenie w służbach geodezyjnych odpowiednika
funduszu socjalnego, zakładowego itp.

4. W zakresie organizacji Stowarzyszenia
4. 1. Należy opracować szczegółowy regulamin prowa
dzenia Zjazdu Delegatów SGP i zgromadzeń sprawozdaw
czo-wyborczych oddziałów SGP.
4. 2. Fostuluje się przekazanie do zatwierdzenia przez
Zarząd Główny wniosków odnośnie do zmiany statutu
i organizacji:
— wprowadzenia odznaki honorowej Stowarzyszenia,
— Zmiany § 27 statutu co do uczestnictwa w zjazdach
przewodniczących oddziałów, a w zgromadzeniach — prze
wodniczących kół,
— przynależność do SGP osób ze średnim i wyższym
wykształceniem innych specjalności, pracujących w geo
dezji i kartografii,
— opracowanie szczegółowego regulaminu oddziałowych
komisji uprawnień zawodowych (na propozycję Głównego
Sądu Koleżeńskiego),
— ponownego przeanalizowania sposobu podziału i roz
liczenia środków finansowych Stowarzyszenia.
4. 3. XXIlI Zjazd Delegatów SGP zatwierdza projekt
budżetu Funduszu Pomocy Koleżeńskiej Stowarzyszenia
i Kasy Zapomogowej na lata 1970—1971, przedstawiony na
stronach 58 i 60 sprawozdania z działalności SGP na
XXIII Zjazd Delegatów w Gdyni.

JERZY GAŹDZICKI___________
Instytut Geodezji i Kartografii

1. Okres początkowy
Problematyką obliczeń geodezyjnych zajmowali się
w minionym dwudziestopięcioleciu wybitni naukowcy
polscy, wśród których wyróżnić należy przede wszystkim
profesorów: T. Banachiewicza, S. Hausbrandta, T. Koch
mańskiego i St. Milberta. Ich prace, poświęcone nie tylko
zagadnieniom teoretycznym, ale i praktycznym, stały się
podwaliną późniejszych badań mających na celu wprowa
dzenie do geodezji nowoczesnej, rewolucyjnej pod wieloma
względami, elektronicznej techniki obliczeniowej. Badania
w tym zakresie podjęte zostały w Polsce około dziesięciu
lat temu. Początkowo wykonywano je stosując jedynie
wówczas dostępne modele elektronicznych maszyn cyfro
wych, zbudowane w Zakładzie Aparatów Matematycznych
PAN i na Politechnice Warszawskiej. Warto podkreślić,
że były to jedne z pierwszych prob stosowania w Polsce
elektronicznej techniki obliczeniowej.
Właściwy rozwój prac w dziedzinie automatyzacji obliczeń
geodezyjnych nastąpił jednak dopiero po roku 1962, w któ
rym zainstalowano w Instytucie Geodezji i Kartografii
maszynę UMC-1. Przy użyciu tej maszyny badano metody
obliczeń geodezyjnych, dostosowując je do potrzeb rachun
ku zautomatyzowanego, opracowywano programy i wyko
nywano obliczenia o charakterze produkcyjnym, uzasad
niając w sposób praktyczny celowość szerokiego wykorzy
stywania elektronicznych maszyn cyfrowych w pracach
geodezyjnych. Niewątpliwym osiągnięciem — jak na owe
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czasy — było opracowanie metod i programów wyrówna
nia na maszynie UMC-I dużych sieci triangulacyjnych.
Wyrównano wówczas między innymi sieć obejmującą po
nad 50C punktów wyznaczanych.
W latach następnych maszyny typu UMC-I znalazły wzglę
dnie szerokie zastosowanie w pracach geodezyjnych. Za
instalowano je w Katedize Geodezji Wyższej i Obliczeń
Geodezyjnych AGH, w Katedrze Rachunku Wyrównawcze
go i Obliczeń Geodezyjnych PW (czasowo), na Wydziale
Geodezji Urządzeń Roinych WSR w Olsztynie, we Wroc
ławskim Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierniczym oraz
w Przedsiębiorstwie Miernictwa Górniczego. Prócz tego
wykorzystywano dla celów geodezyjnych maszyny UMC-I
w innych ośrodkach.
Stale rosnące potrzeby obliczeniowe Staiy się przyczyną
zakupienia przez Instytut Geodezji i Kartografii maszyny
UMC-10, zastosowanej do numerycznych opracowań pod
stawowej osnowy geodezyjnej oraz do obliczeń fotograme
trycznych.
Maszyny typu UMC-I oraz UMC-IO umożliwiły nie tyl
ko wykonywanie prac produkcyjnych i naukowych, ale
służyły również celom dydaktycznym. Na wydziałach geo
dezyjnych AGH i PW, w ramach zajęć z rachunku wy
równawczego i obliczeń geodezyjnych, podjęto wykłady
i ćwiczenia obejmujące elementy programowania i stoso
wania elektronicznych maszyn cyfrowych. Utworzony
w Instytucie Geodezji i Kartografii Zakład Rachunku Wy
równawczego i Obliczeń Geodezyjnych prowadził liczne
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kursy specjalistyczne z 2akresu automatycznego przetwa
rzania informacji geodezyjnych. Kursy tego rodzaju były
również prowadzone przez SGP NOT, przy współudziale
poszczególnych resortów. W ten sposób, wspólnym wysił
kiem zainteresowanych instytucji, osiągnięte zostały wa
runki sprzyjające dalszemu upowszechnieniu geodezji
elektronicznej techniki obliczeniowej.

2. Koncepcja rozwoju
W latach 1964—1965 zarysowała się pilna potrzeba opra
cowania koncepcji rozwoju elektronicznej techniki oblicze
niowej w geodezji. Analizując perspektywy rozwojowe
w tej dziedzinie brano pod uwagę 4 następujące, dość
zresztą oczywiste stwierdzenia:
1) automatyzacja obliczeń geodezyjnych nie jest celem
samym w sobie, lecz środkiem służącym do uzyskania
konkretnych efektów technicznych, ekonomicznych i spo
łecznych;
2) proces automatyzowania obliczeń powinien przebie
gać stopniowo, poczynając od większycn przedsiębiorstw
geodezyjnych oraz od tych rodzajów prac, które nadają
się szczególnie do automatyzacji;

Inatycznego rozwiązywania wszystkich podstawowych za
dań obliczeń geodezyjnych. Przewidywano uzupełnienie tej
sieci wyposażonymi w dalekopisy ośrodkami przygotowa
nia danych początkowych, a także — centralnym ośrod
kiem obliczeniowym, posiadającym większą maszynę
cyfrową.
Koncepcja alternatywna, zakładająca utworzenie syste
mu przetwarzania informacji geodezyjnych, obejmującego
dużą maszynę, z którą poszczególni użytkownicy byliby
połączeni siecią transmisji danych, została odrzucona ze
względów ekonomicznych i technicznych.
Dążąc do realizacji pierwszej z omówionych koncepcji
podjęto w roku 1966 prace konstrukcyjne oraz prace z za
kresu programowania specjalistycznej maszyny cyfrowej,
której prototyp GEO 1 ukończony został w roku 1967,
w wyniku ścisłego współdziałania Katedry Budowy Ma
szyn Matematycznych PW oraz Zakładu Rachunku Wy
równawczego i Obliczeń Geodezyjnych IGiK. Po przepro
wadzeniu licznych prób eksploatacyjnych prototypu opra
cowano model udoskonalony GEO 2, który jest obecnie
produkowany w liczbie 5—6 sztuk rocznie.
3. Stan istniejący

Na początku roku 1970 w geodezyjnych ośrodkach obli
czeniowych zainstalowanych było ogółem 14 elektronicz
nych maszyn cyfrowych, w tym:
1 maszyna typu DMC-IO
1 maszyna typu GEO 1
3 maszyny typu UMC-I
9 maszyn typu GEO 2
Rozmieszczenie tych maszyn na terenie kraju przedsta
wia rysunek 5.
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Rys. 3. Maszyna GEO 1
Rys. 1. Maszyna UMC-I

3) przyjęta do realizacji koncepcja powinna zapewnić
pełne możliwości wykorzystania nowej techniki oblicze
niowej rozproszonym na terenie kraju jednostkom wyko
nawstwa geodezyjnego;
4) stosowane maszyny powinny być produkowane w
kraju.
Ze stwierdzeń tych wynikało, że jedynie słuszną i real
ną była koncepcja zorganizowania sieci ośrodków oblicze
niowych wyposażonych w maszyny tanie i proste w obsłu
dze, ale jednocześnie dające możliwości całkowicie auto-

Przy analizowaniu istniejącego wyposażenia w maszyny
warto zwrócić uwagę na to, że liczne przedsiębiorstwa
i instytucje wykonują obliczenia geodezyjne przy użyciu
maszyn nie objętych powyższym zestawieniem, a znajdującycn się w posiadaniu ośrodków niegeodezyjnych.
Opracowanie niniejsze nie obejmuje również geodezyj
nych zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej dla
celów wojskowych.
Rys. 4. Maszyna GEO 2

Rys. 2. Maszyna UMC-IO
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Zakres stosowania elektronicznych maszyn cyfrowych
określony jest ich aktualnym oprogramowaniem umożli
wiającym między innymi:
a) wyrównanie sieci triangulacyjnych, poligonowych
i niwelacyjnych,
b) obliczanie współrzędnych punktów pomierzonych me
todami: wcięć, ortogonalną i biegunową,
c) obliczanie pól i objętości,
d) wykonywanie transformacji różnymi metodami,
e) wykonywanie innych obliczeń, właściwych dla na
stępujących dziedzin geodezji, fotogrametrii, urządzeń rol-

b) znacznym skróceniu czasu obliczeń,
c) uzyskaniu oszczędności finansowych,
a) ograniczeniu zatrudnienia w żmudnych pracach obli
czeniowych, stwarzającego możliwości zwiększenia produk
cji w zakresie innych prac geodezyjnych,
e) zmniejszeniu zapotrzebowania na ręczne i elektrycz
ne maszyny liczące.
Ocena działania poszczególnych ośrodków obliczeniowych
jest zadaniem dość skomplikowanym. Powinna ona
uwzględniać wszystkie osiągane efekty traktowane kom
pleksowo na tle całego przedsiębiorstwa, jego zadań, orga
nizacji i produkcji. Szczególnie trudna jest analiza eko
nomiczna ze względu na brak metod umożliwiających
przeprowadzenie jej w sposób odpowiadający specyfice
przedsiębiorstw geodezyjnych.
Można jednak bez trudu podać liczne przykłady po
twierdzające wysoką efektywność nowej techniki oblicze
niowej. Ograniczmy się do dwóch przykładów dotyczących
roku 1969.
„Ośrodek Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego,
wyposażony w maszynę GEO 2, uzyskał w tym roku, to
jest w pierwszym roku swego działania, przerób wartości
ponad pół miliona złotych, wykonując w znacznym pro
cencie drobne prace obliczeniowe, kwalifikowane uprze
dnio jako nieodpowiednie do rachunku zautomatyzowane
go. Ośrodek ten, zatrudniający jednego inżyniera i dwócli
pracowników pomocniczych, przyniósł swemu przedsiębior
stwu konkretne korzyści techniczne i ekonomiczne.
Wydział Obliczeń Państwowego Przedsiębiorstwa Geode
zyjnego wykorzystywał w roku 1969 maszynę UMC-IO do
opracowań numerycznych sieci podstawowej. Przy wyko
nywaniu obliczeń na tej maszynie oraz przy pracach zwią
zanych z przygotowaniem danych oraz drukiem wyników
na posiadanych przez przedsiębiorstwo dalekopisach za
trudniono około 30 osób, uzyskując efekty produkcyjne nie
osiągalne przy zastosowaniu tradycyjnej techniki oblicze
niowej.

4. Warunki dalszego rozwoju
Rys. 5. Liczba i rozmieszczenie maszyn w roku 1970

Przewiduje się, że w roku 1971 w geodezyjnych ośrod
kach obliczeniowych będzie Zainstalowanycli 20 elektro
nicznych maszyn cyfrowych.

nych, astronomii geodezyjnej, geodezji wyższej, geodezji
miejskiej.
Uzyskane obecnie w geodezji efekty stosowania elektro
nicznej techniki obliczeniowej są niewątpliwie pozytywne
i polegają głównie na:
a) podwyższeniu jakości opracowań przez zmniejszenie
liczby błędów i użycie metod numerycznych zapewniają
cych wysoką dokładność wyników,

WZROST LICZBY MASZYN ZAINSTALOWANYCH
w Geooezyjnych ośrodkach obliczeniowych

Rys. 7. Liczba i rozmieszczenie maszyn w roku 1971

Rozmieszczenie tych maszyn oraz grupy użytkowników
przedstawiają rysunki 7 i 8.
W latach 1972—1975 tempo wzrostu liczby maszyn ule
gnie zapewne zmniejszeniu w związku ze spodziewanym
już w roku 1971 zaspokojeniem podstawowych potrzeb
przedsiębiorstw oraz ewentualnym ograniczeniem produkcji
maszyn GEO 2. Należy się przy tym liczyć z koniecznością
wymiany maszyn typu UMC na maszyny nowe o znacz
nie lepszych parametrach techniczno-eksploatacyjnych.
W dalszym ciągu będzie się rozszerzał zakres zastosowa
nia elektronicznej techniki obliczeniowej. Przedmiotem za
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interesowania w coraz mniejszym stopniu będą konwen
cjonalne obliczenia, traktowane jako zbiór nie powiązanych
ze sobą zadań. Nowa technika narzuci konieczność badania
i automatyzowania całych procesów przetwarzania infor
macji geodezyjnych z uwzględnieniem etapów porządko
wania, przekształcania z postaci graficznej na cyfrową
i odwrotnie, przesyłania, ewidencjonowania, wybierania
i aktualizowania informacji.

IGiK
WYZSZE
UCZELNIE

OPM

PGGK

PKP

woju tej techniki w geodezji i osiągnięcia spodziewanych
efektów niezbędne jest, aby intensywnie były kontynuowa
ne prace w zakresie:
1) upowszechniania wiedzy o automatycznym przetwa
rzaniu informacji geodezyjnych, które powinno być trak
towane jako niezwykle dynamiczny środek unowocześnie
nia geodezji, ułatwiający wprowadzenie przemysłowych
form produkcyjnych,
2) szkolenia kadr specjalistów na poziomie wyższym
i średnim, dokonywanego na wyższych uczelniach, kursach
i stażach, a także w średnich szkołach technicznych,
3) badań naukowych nad systemami kompleksowego
przetwarzania informacji geodezyjnych dla potrzeb posz
czególnych resortów,
4) konstrukcji i produkcji urządzeń służących do zauto
matyzowanego przetwarzania
informacji geodezyjnych,
w szczególności urządzeń umożliwiających przekształcanie
informacji z postaci cyfrowej na graficzną i odwrotnie.

PMG

PRZEWIDYWANA LICZBA MASZYN W R1971

Rys. 8.

Grupy użytkowników w roku 1971

Coraz większa będzie również rola elektronicznej tech
niki obliczeniowej w pracach badawczych, dydaktyce i za
rządzaniu produkcją przedsiębiorstw geodezyjnych. Jed
nakże dla zabezpieczenia właściwego i harmonijnego roz

Rys. 9. Przetwarzanie informacji geodezyjnych

Przewidując dalszy wzrost znaczenia elektronicznej tech
niki obliczeniowej dla geodezji, już dziś można stwierdzić,
że komputer jest jednym z podstawowych narzędzi pracy
polskiego geodety.

ZDZISŁAW BARTOSZEWSKI

Przydatność map glebowo-rolniczych do szacunku porównawczego gruntów
(Uwagi na temat artykułu mgr inż. A. Stonawskiej — Szacunek porównawczy gruntów a mapa glebowo-rolnicza —
PG nr 12/1969)

Artykuł mgr inż. A. Stonawskiej „Szacunek porównaw
czy gruntów a mapa glebowo-rolnicza” jest pierwszą opu
blikowaną próbą ustalenia możliwości i kryteriów wyko
rzystania map glebowo-rolniczych do szacunku gruntów dla
celów scaleniowych. Zagadnieniami tymi zajmowałem się
dotychczas jedynie marginesowo, jednakże jako współautor
podstaw teoretycznych map glebowo-rolniczych, obecnie
zajmuję się również zagadnieniami wykorzystania tych map
w rolnictwie, pragnę więc podzielić się kilkoma uwagami,
które nasunęły mi się po wnikliwym przeczytaniu oma
wianego artykułu.
*
Idea wykorzystania map glebowo-rolniczych do szacunku
porównawczego gruntów w pracach scaleniowych wydawała
mi się początkowo nierealna. Swoje pierwotne przypuszcze
nia opierałem na następujących podstawach, które dotych
czas nie straciły znaczenia.
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów dzieli gleby na klasy
bonitacyjne; do poszczególnych klas trafiają gleby podobne
pod względem ich potencjalnej urodzajności. Natomiast na
mapach glebowo-rolniczych dokonany jest podział gleb we
dług ich przydatności pod określone zespoły roślin rolni
czych. Różne gleby zaliczone do tej samej klasy bonitacyj
nej powinny mieć średnią potencjalną urodzajność podstaw
wowych roślin rolniczych, zawartą w tym samym inter

wale. Tymczasem gleby zaliczone do tego samego komplek
su rolniczej przydatności mają zbliżone warunki przyrodni
cze dla rozwoju określonych grup roślin rolniczych, lecz
urodzajność mogą mieć różną.
Niektóre wypowiedzi na różnych konferencjach naukowo-technicznych oraz próby wykorzystania map glebowo-rol
niczych do szacunku, a zwłaszcza omawiany artykuł mgr
inż. A. Stonawskiej, zachwiały mnie w dotychczasowym
stanowisku. Istnieje bowiem pewna korelacja pomiędzy
kompleksami rolniczej przydatności gleb i klasami bonita
cyjnymi, a więc i urodzajnością potencjalną gleb. W czasie
sporządzania map glebowo-rolniczych wykorzystuje się
treść map klasyfikacyjnych i dokumentacji do nich oraz
inne materiały uzupełniające, jak również wykonuje się do
datkowe badania terenowe i laboratoryjne.
Instrukcja w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej
klasyfikacji gruntów mówi, że na mapach klasyfikacyjnych
nie wyodrębnia się klas gruntów o powierzchni poniżej
0,25 ha, a w przypadkach dużego rozdrobnienia gospodarstw
chłopskich — klas gruntów o powierzchni poniżej 0,10 ha.
W praktyce, bezbłędne ustalenie klas gruntów zwłaszcza
dla gleb leżących na pograniczu swoich klas, było dość
trudne i wówczas klasyfikator ustalał zazwyczaj klasę zbli
żoną, najczęściej niższą, korzystniejszą dla rolnika.
Dla map glebowo-rolniczych w skali 1:5000 kryteria generalizacji dopuszczają włączanie do konturów kompleksów
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małych konturów innych sąsiadujących kompleksów nie
przekraczających 0,5 ha, a w przypadku gleb o zbliżonej
rolniczej przydatności — nawet 1,5 ha. Stąd też teoretyczne
założenie, że w określonych kompleksach rolniczej przy
datności gleb powinny znajdować się tylko określone klasy
gruntów, często się z praktyką nie zgadza. Zostało to obra
zowo pokazane w tablicy 6 wymienionego artykułu. Prak
tycznie, występowanie klasy wyższej lub niższej w kom
pleksie może mieć głównie miejsce:
1) z powodu przeprowadzenia na mapie generalizacji tre
ści i
2) z powodu błędnego zaliczenia gleby do innej klasy, co
zostało wykryte dopiero w czasie prac nad mapą glebowo-rolniczą, przy szczegółowym rozeznaniu gleby w terenie
i laboratoryjnie.
Przy pracach klasyfikacyjnych znaczna ilość cech gleb
określano sposobem organoleptycznym (głównie dotykiem
i wzrokiem), natomiast przy sporządzaniu map glebowo-rolniczych pewna część cech gleb bada się sposobami labora
toryjnymi. Fakt ten również przemawia za wykorzystaniem
map glebowo-rolniczych do szacunku.
Aczkolwiek badania przeprowadzone przez A. Stonawska
są bardzo ciekawe, jednakże do sformułowanych wniosków
należy podchodzić z dużą ostrożnością. Obszar objęty ba
daniami był niewielki i nie obejmował zbyt dużej ilości
jednostek glebowych, a nawet nie obejmował wszystkich
kompleksów rolniczej przydatności gleb spotykanych na te
renach równinnych.
Nie jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego przyjęto współ
czynniki, których wykres, przy przyjęciu klas jako rzęd
nych, a wartości jako odciętych, stanowi krzywą wężowatą.
Ustalenie odpowiednich wzorcowych wartości jednostkowvch jest niezmiernie trudne i pracochłonne. Jak mi jest
wiadomo dotychczas nie ma nawet ustalonych w sposób
rzetelny, opartych na dużej ilości obserwacji, współczynni
ków przeliczeniowych dla poszczególnych klas gruntów.
Istniejące grunv wspólczvnników oparte są na różnych za
łożeniach. Jedne z nich uwzględniaią tylko potencialną
produkcyjność biologiczną gleby, a inne — próbują
uwzględnić różne czynniki natury ekonomicznej, które w
różnych warunkach sa zmienne. Ustalenie stałych wzorco
wych wartości jednostkowych dla szacunku porównawcze
go gruntów — jak sądzę — powinno być związane z prze

prowadzeniem analizy dokładnościowej, aby nie dzielić wło
sa na cztery części, jeśli to nie jest potrzebne.
W ostatnim czasie, pracownicy resortu rolnictwa S. Wrzochol i S. Dawidziuk zaproponowali wykorzystanie treści
map glebowo-rolniczych do szacunku porównawczego grun
tów, lecz łącznie z klasami bonitacyjnymi.
Pomysł ten został zgłoszony do Urzędu Patentowego PRL
i sądzę, że autorzy pomysłu wkrótce zapoznają nas z nim
na łamach Przeglądu Geodezyjnego.
Wykorzystanie do szacunku klas bonitacyjnych łącznie
z kompleksami rolniczej przydatności gleb, jest pomysłem
bardzo ciekawym. Rzecz tylko w tym, aby wzajemny sto
sunek wartościowy tak utworzonych poszczególnych jedno
stek, oparty był na mocnych podstawach.
UwzgIednienie przy wyodrębnianiu konturów szacunko
wych odległości od siedliska i dogodności dojazdu często
może w praktyce nie być wystarczające.
Niektóre gleby mniej urodzajne muszą być wyżej szaco
wane, jeśli są szczególnie przydatne pod tradycyjnie upra
wianą roślinę lub dają duży dochód z uwagi na umiejętno
ści rolników’ na tym terenie, albo też dobrze zorganizowa
ny skup. Nawet odległość od siedliska dla niektórych te
renów może być mniej istotna od odległości działki od
punktu skupu. Przykładem tego może być „zagłębię tru
skawkowe” nad Wisłą, w pobliżu Góry Kalwarii. Gleby lek
kie, lecz o dość wysokim poziomie wód gruntowych będą
tam bardziej przez rolników cenione — iako dobrze nadaiace się pod uorawę truskawek, a bliskość punktu skupu
tego trudnego do transportu towaru będzie również bardzo
istotna przy ustalaniu konturów szacunkowych.
Z powyższego wynika, jak niezmiernie trudno jest usta
lić generalne współczynniki przeliczeniowe z uwzględnie
niem wszystkich czynników istotnych dla szacunku. Jeśli
sie jakieś współczynniki ustali, to będą one zapewne mogły
bvć zastosowane tylko na ograniczonej, określonej powierz
chni.
*
Swoją wypowiedź traktuję jako głos w dyskusji nad za
gadnieniem podstaw współczesnego szacunku porównawcze
go gruntów i sądzę, że na ten temat powinna wywiązać się
ożywiona polemika, w której powinni wypowiedzieć się
również praktycy scaleniowcy.

ANDRZEJ HOPFER
WSR — Olsztyn

Zasady programowania prac scaleniowych w Holandii
Prace urządzeniowo-rolne wykonywane w Holandii są po
jęciem nieco odmiennym od znaczenia nadawanego im
w Polsce. W naszych warunkach chodzi tu o zabiegi pro
jektowe związane prawie wyłącznie ze zmianą układu prze
strzennego jednostek obszarowych poddawanych uprawie.
Jest to więc scalenie w sektorze indywidualnym — wy
miana na styku gospodarki indywidualnej i uspołecznio
nej — reprezentowanej przez grunty Państwowych Gosdodarstw Rolnych i Państwowego Funduszu Ziemi, a także
projekty urządzeniowe w przypadku gospodarstw państwo
wych i SDoldzielczych. Zwiazane zwykle z takim projektem
nowe układy komunikacyjne, melioracje wodne lub pro
jekty inwestycji budowlanych, wykonywane sa niezależnie
w dużym odstępie czasu. Przy tym na przykład melioracje
wykonywane są zwykle przed projektem scalenia gruntów,
a realizacja budownictwa mieszkaniowego lub inwentar
skiego — po scaleniu.
W Holandii natomiast projekt urządzeniowo-rolny jest
zabiegiem kompleksowym, Wykonvwanym dla dużego
obszaru użytków rolnych Drzez zespół fachowców i wyspe
cjalizowane przedsiębiorstwa. Samo scalenie gruntów — ze
w7Flpdu np specyfikę stosunków własnościowych w Ho
landii iedvna forma przekształcania struktury powierz
chniowej gospodarstw rolnych — stanowi tylko niewielki
fragment całości Drac. Jednak dla UDroszczenia. zgodnie
z nomenklatura stosowana w Holandii, używane tu będzie
określenie „scalenie gruntów”.
Typowy projekt urządzenio-wo-rolny w Holandii obej
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muje obok wspomnianego scalenia gruntów, także wykup
ziemi od gospodarzy zamierzających przenieść się na poldery. do innej wsi Iub wręcz porzucających zawód rolnika;
dalej — zmianę układu komunikacyjnego, w razie potrzeby
poczynając od międzynarodowych autostrad aż do dróg
gospodarczych, rekonstrukcję sieci dróg wodnych i zwią
zanej z nimi sieci rowów melioracyjnych, na olbrzymia
skalę przeprowadzane zabiegi agrotechniczne, mające na
celu tak zwane odnowienie gleby, przenoszenie poszczegól
nych zagród lub nawet całych wsi w nowe, dogodniejsze
mieisce, wraz, z ZaDrojektowaniem i realizacją sieci prze
wodowych urządzeń inżynierskich i punktów usługowych,
zarezerwowanie terenów _ na cele wypoczynkowe itn.
Wszystko to realizowane jest przy bardzo Tygorvstvcznym
przestrzeganiu zabezpieczenia każdego niemal fragmentu
natury, która w Holandii stanowi bezcenny skarb. Dodać
jednak trzeba, że w Holandii podobnie jak w Polsce kluczo
wa role w Przvgotowaniu i nadzorze realizacji projektów
scalenia snełniaja geodeci — Urzadzeniowcy i rolnicy —eko
nomiści. Kosztv tak -zeroko zakrojonych prac sa bardzo
wysokie, a uh skutki sa wyraźne w wielu dziedzinach
życia mieszkańców obszaru obietego zabiegiem, a także
poza tym obs7acp∣m. Nic wiec dziwnego, że wvbðr o''s7am.
na którym zabieg ten ma być wykonywany i decyzja
o przystąpieniu do jego realizacji, są poprzedzane długo
trwałymi szczegółowymi badaniami mającymi wykazać
stopień zapotrzebowania na tę prące oraz oczekiwane yv ich
wyniku korzyści.

Analizą tego problemu zajmuje się w Holandii Główna
Komisja Urządzeń Rolnych, która w 1958 r. na podstawie
długoletnich badań i obserwacji opracowała zasady klasy
fikacji obiektów z punktu widzenia zapotrzebowania na
scalenie oraz ustaliła program tych prac dla całego kraju
do roku 2000 (Meerjarenplan).
Pewne kryteria zapotrzebowania na prace scaleniowe
w Holandii były uwzględniane od dawna, choć znaczenie
ich i rodzaj ulegały stałym zmianom. Podstawowe zasady
stosowane i dzisiaj w niektórych prowincjach kraju dla
ustalenia wstępnej kolejności uwzględniania wniosków’
o przystąpienie do prac scaleniowych są następujące:
— wśród rolników zamieszkujących analizowany teren
przeważają gospodarze W’ wieku 35—40 lat,
— istnieją możliwości poprawy struktury powierzchnio
wej gospodarstw przez przeniesienie części z nich na poldery lub zastosowanie innych rozwiązań. Czynnik ten mie
rzony jest udziałem gospodarstw o areale użytków rolnych
od 1 ha do 5 ha, w przeliczeniu na 1000 ha użytków rolnych.
— w wyniku zamierzonych prac można się spodziewać
szybkiego efektu ekonomicznego. Dotyczy to głównie efek
tów przekształcenia tak zwanych czynników terenowych.
— konsekwencją prac scaleniowych będą także zmiany
w strukturze regionu i warunkach życia mieszkańców'
poprzez działanie w sferze tak zwanych czynników’ spo
łeczno-ekonomicznych.

badań obejmujących obiekty położone w różnych częściach
Holandii stwierdzono, że średnia odległość działki od za
grody wynosiła w 1958 roku 1100 metrów.
Badania nad tym elementem przeprowadzono w 5 gru
pach, to jest poniżej 700 m, od 700 do 900 m, od 900 do
1100 m, od 1100 do 1400 m i powyżej 1400 m. Dla użytków
zielonych przeważa odległość ponad 1400 m, a dla gruntu
ornego — od 900 do 1100 m, przy czym jakość dróg, po
których odbywa się dojazd, klasyfikowana jest według
5-punktowej skali: od 1 punktu dla bardzo złej drogi, bez
droża, drogi gruntowej lub wodnej — do 5 — dla drogi
asfaltowej.
1. 1. 2. Przeciętna wielkość działek badana w gospodar
stwach posiadających nie mniej niż 2 ha użytków rolnych.
Wynosi ona dla całego kraju 2,5 ha z tym, że w Limburgii
maleje do 1,0 ha, a w Groningen — rośnie do 6,2 ha. Czyn
nik ten badany jest w 5 klasach: działki mniejsze od 2 ha.
od 2 do 3,0 ha, od 3,0 do 4 ha. od 4,0 do 5 ha i powyżej
Równocześnie z tą wielkością uwzględnia się liczbę działek
przypadających przeciętnie na gospodarstwo. Średnia dla
Holandii wynosi 4,3 działki, a analiza wpływu tego ele
mentu prowadzona jest w grupach: poniżej 2,5 działki na
gospodarstwo, od 2,5 do 3,5 działki, od 3,5 do 4,5, od 4,5
do 5,5 i powyżej 5,5 działki na gospodarstwo. Największa
liczba działek, tak jak i najmniejsza ich przeciętna po
wierzchnia występuje w Limburgii, największa —
w Groningen.
1. 1. 3. Kształt działek badany jest poprzez określenie
liczby działek nieregularnych w ogólnej liczbie działek
występujących na użytkach rolnych. Za regularne uważa
sie działki w kształcie prostokąta, równoległoboku i tra
pezu. Poczynając od 1967 roku podział ten uzupełniono,
wprowadzając poiecie działek dość regularnych, za jakie
uważa się wszystkie działki ograniczone trzema lub czte
rema prostoliniowymi bokami. Przedziały, w jakich ba
dany jest ten element, są następujące: działki nieregularne
stanowią mniej niż 15o∕o ogółu, następnie od 15 do 35°/«,
od 35 do 55c∕o, od 55 do 75% i powyżej 75∙z⅛ ogólnej liczby
działek. Przeciętna liczba takich nieregularnych działek
dla całego kraju wynosi 39%, przy 500∕β — w Zeelandii
składającej się z wielu wysp o dość urozmaiconej rzeźbie
terenu, i 25% w sąsiadującej z Zeelandia, Południowej
Holandii.
1. 1. 4. Rozmieszczenie budynków rolników, mieszkal
nych i inwentarskich uważa się za czynnik uzupełniający.
Element ten jest ściśle związany z czynnikiem pierwszym,
to jest odległością od zagród do użytków rolnych i nie jest
poddawany odrębnym badaniom.
Analiza rezultatów przekształcenia wymienionych wvźej
czynników wskazuje, że wynoszą one przeciętnie 10%,
a maksymalnie — 25% korzyści, jakie nrzynosi scalenie
gruntów. W zależności od tego czy scalenie gruntów prze
prowadzane jest w terenie, gdzie przeważają grunty orne
lub użytki zielone, przeciętny wpływ tych czynników
przedstawia się następująco (tablica 1).
Tablica 1

Czynnik terenowy

Gospodarstwa o przewadze:
gruntów ornych

Dostępność działek
Wielkość działek
Kształt działek

Dwa ostatnie z wymienionych wyżej kryteriów uważane
są obecnie za podstawowe elementy, decydujące o celo
wości scalenia, a warunkujące je czynniki stały się przed
miotem szczegółowych analiz.
Dla zbadania i usystematyzowania ich wpływu na po
trzeby i efekt scalenia czynniki te zostały podzielone na
grupy, których charakterystykę przedstawiono poniżej.

1. Czynniki terenowe
1. 1. Dostępność i podział obszarów użyt
ków rolnych.
1. 1. 1. Dostępność działek oznacza tu odległość działki
od zagrody w’raz z rodzajem drogi, jaka je łączy, sposób
przylegania działki do drogi, a także możliwości przedo
stawania się z działki na drogę i odwrotnie. Na podstawie

Przeciętny łączny wpływ czyn
ników terenowych na końco
wy efekt scalenia gruntów

użytków zielonych

5%
3%
2%

6%
3%
10/
ɪ /O

io%

10%

Na podstawie obserwacji dotyczących 750 obszarów sca
leniowych skonstruowano wykresy, na których przedsta
wiono wpływ zmniejszenia odległości z rozbiciem na grun
ty orne i użytki zielone (rys. 2a i 2b), wpływ zwiększenia
wielkości działek (rys.. 3) i wpływ poprawy kształtu dzia
łek, wyrażony udziałem działek regularnych w ogólnej
liczbie działek (rys. 4).
Korzystanie z wymienionych wyżej wykresów polega na
tym, że na przykład. w przypadku badania wpływu dostęp
ności, przy skróceniu odległości do działki gruntu ornego
z 1100 m, pokonywanych po najgorszej drodze, do 1000 m,
możemy oszacować spodziewane korzyści, które wynoszą:
12,5% — 10,0% ≡ 2,5% ogólnego efektu scalenia.
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1. 2. Warunki wodne. Ten bardzo istotny w holen
derskich warunkach element analizuje się z punktu wi
dzenia:
1. 2. 1. Obszarów o zimowym poziomie wody gruntowej,
wynoszącym od 0 do 20 cm.
1. 2. 2. Obszarów o zimowym poziomie wody gruntowej
wynoszącym od 20 do 40 cm.

do 20% ogólnego efektu uzyskiwanego na scalanych obsza
rach wymagających odnowienia gleby. Ocenia się także,
że gdy korzyści wynikające z samego tylko przekształce
nia struktury powierzchniowej użytków rolnych przy roz
winiętej szachownicy gruntów są duże i wynoszą około
200∕o całości korzyści wynikających ze scalenia, to udział
efektu użyźniania gleby kształtuje się w granicach 5%.
Odwrotnie, przy niedużej roli likwidacji szachownicy wy
noszącej do 5o∕o całego zysku, korzyści wynikające z użyź
nienia gleby sięgają 20% efektu całości prac scaleniowych.

1
J

Rys. 2a. Grunt orny. 1, 2, 3, 4, 5 — współczynnik jakości dróg

Wpływ tego czynnika uzależniony jest od typu gleby
i uwzględnia się go wtedy, gdy poziom wody gruntowej
można obniżyć w wyniku zastosowania drenowania.
Dla niektórych najczęściej w Holandii występujących
typów gleb, udział korzyści wynikających z obniżenia po
ziomu wody gruntowej w ogólnych efektach scalenia
przedstawia się następująco (tablica 2).
Tablica 2

Typ gleby

Iły morskie
Iły rzeczne
Torfy
Piaski

Zimowy poziom wody gruntowej

od 0 do 20 cm

od 20 do 40 cm

25%
20%
25%
20%

10%
5%
0%
0%

powierzchnia

ha

1.4. Potrzeby i możliwości w zakresie
melioracji wodnych. Holandia jest krajem, gdzie
melioracje mogą wyraźnie poprawić warunki użytkowania
ziemi. Chodzi tu głównie o obszary, które w drodze zasto
sowania zabiegów melioracyjnych mogą zostać przekwali
fikowane z nieużytków do użytku rolnego. Ocenę udziału
korzyści wynikających ze zwiększenia tą drogą obszarów
uprawnych określa się przy założeniu, że uzyskane grunty
przeznaczone zostaną na upełnorolnienie zbyt małych gos

1.3. Fotrzeby i możliwości w zakresie
użyźniania gleby. Około 25% użytków rolnych w
Holandii kwalifikuje się do przeprowadzenia prac mają
cych na celu użyźnianie lub — jak się to czasem określa —
odnowienie gleby. Efekt takiego zabiegu stanowi od 5%

Rys- 4

Rys. 2b, Użytki zielone.!. 2, 3, 4, 5 — współczynnik jakości dróg
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% Uzichelli nieregu/arnych

podarstw położonych na gruntach otaczających teren me
liorowany, a siła robocza znajdująca się w tych gospodar
stwach nie mogła być dotychczas w pełni wykorzystana.
Oblicza się, że powiększenie scalanego obszaru użytków
rolnych w wyniku melioracji o każde 10%, oznacza zwię
kszenie o 3,5% ogólnych korzyści wynikających ze scalenia.
Wymienione wyżej czynniki terenowe i znajomość ich
udziału w korzyściach wynikających ze scalenia gruntów
służą do określenia, który z obiektów w większym stopniu
wymaga podjęcia tych prac. W oparciu o znane koszty rea-

I
J

Iizacji prac, mających na celu likwidację niekorzystnego
wpływu analizowanych czynników terenowych, można obli
czyć w przybliżeniu, w jakim czasie zwrócą się poniesione
nakłady, to znaczy określić efekt inwestycyjny zabiegu.
Nie są to jednak jedyne kryteria stosowane przy progra
mowaniu prac scaleniowych. Obok czynnil-.ów terenowych
uwzględnia się również czynniki społeczno-ekonomiczne.
A oto ich krótka Charalcterystyka.
2. 1. Stan dochodów rolników i możliwość ich podwyż
szenia. Element ten jest w Holandii traktowany jako naj
poważniejsze kryterium w drugiej grupie czynników decy
dujących o przeprowadzeniu scalenia gruntów. Znajduje to
wyraz w liczbie punktów przypisywanych znaczeniu tego
elementu, dwukrotnie Wnekszej od pozostałych czynników
społeczno-ekonomicznych (tablica 3).
Inwentaryzacja wielkości dochodów prowadzona jest
w 5 grupach: poniżej 3000 guldenów rocznie, od 3000
do 4000, od 4000 do 5000, od 5000 do 6000 i powyżej
6000 guldenów rocznie. Dochody przeważającej części rol
ników mieszczą się w przedziale drugim (3000 do 4000 gul
denów rocznie), a ich wzrost występuję na obszarach
znajdujących się w pobliżu wielkich ośrodków przemysło
wych i handlowych na zachodzie i północy kraju. Na pod
stawie badań przeprowadzonych w 750 obiektach na te
renie całej Holandii ustalono podział terytorium kraju na
tereny o dobrym, średnim i niskim dochodzie, przypisując
im odpowiednio 0,2 i 4 punkty Oznacza to, że ze wzrostem
wartości punktowej występuje większa potrzeba podwyż
szania zarobków rolników przez przeprowadzenie scaleń
gruntów.
2.2. Lokalizacja w rejonie o intensywmym rozwoju eko
nomicznym. Element ten wskazuje na potrzebę scalenia
iako zabieeu pozwalającego na podniesienie poziomu gos
podarki rolnej określonych terenów do ogólnego poziomu

rejonu. W miarę wzrostu, tempa rozwoju poziomu ekono
micznego regionu liczba punktów przypisywanych terenom
rolniczym wynosi. 0,1 i.2.
2.3. Lokalizacja w rejonie o złej sytuacji geograficznej.
Za znajdujące się w takiej sytuacji uważa się przede
wszystkim tereny pozostające w izolacji od otaczających je
obszarów w wyniku niedostatecznych połączeń komunika
cyjnych. Dotyczy to. na przykład, niektórych wvsp w delcie
Renu, do których dojazd drogą kołową możliwy jest tylko
przez terytorium Belgii. Zalicza się tu także rejony wy
różniające się innymi niekorzystnymi cechami, jak naraże
niem na częste wylewy rzek lub kontrastowym położeniem
w stosunku do rejonów o wyjątkowo dobrych warunkach
życia i pracy mieszkańców (na przykład tereny tak zwa
nego starego lądu, sąsiadujące z nowo budowanymi polderarni itp.). Wartości punktów przyznawanych terenom,
w miarę pogarszania się sytuacji geograficznej, wynoszą
0,1 i 2.
2.4. Występowanie budynków w złym stanie technicz
nym. Czynnik ten wskazuje na możliwość dokonania sto
sunkowo łatwo przeniesienia części przynajmniej zagród
rolników bliżej ich warsztatu pracy przy niewielkich stra
tach powstających z racji opuszczenia lub zniszczenia bu
dynków znajdujących się w złym stanie technicznym, zo
stawiając w centrum osiedla miejsce na budynki dla
mieszkańców nie utrzymujących się z pracy w rolnictwie
Punkty przyznawane za ten czynnik — 0, 1.2.
2.5. Potrzeby i możliwości w zakresie podłączenia terenów
osiedlowych do sieci elektrycznej i wodociągowej. Maksy
malne potrzeby w tym zakresie oceniane są na 1 punkt za
brak energii elektrycznej i 1 nunkt za brak sieci wodo
ciągowej. W 1950 roku przeszło 75fl∕o zagród wiejskich
w Holandii było podłączone do sieci energetycznej, ale za
ledwie 33% — do sieci wodociągowej. Badania stanu zelek
tryfikowania wsi prowadzone są w Holandii w klasach:
powyżej 95,>∕o zagród Zelektryfikowanvh. od 35 do 95%
zagród, od 75% do 85%. Od 65% do 75% i poniżej
65°∕<∣ zagród zelektryfikowanych.
Tablica 3

Czynnik społeczno-ekonomiczny

Wartośó punktowa odpowiada
jąca największemu zapotrzebo. waniu na scalenie

Stan dochodów rolnika
Lokalizacja w rejonie 0 intensywnym rozwoju
ekonomicznym
Lokalizacja w rejonie 0 złej sytuacji geograficznej
Występowanie budynków w złym stanie technicznym
Potrzeby w zakresie włączenia terenów osiedlowych do sieci energetycznej i wodociągowej

4
2
O
2
2

Razem przypadek 0 najniekorzystniejszym zestawie czynników społeczno-ekonomicznych naj
bardziej wymagający scalenia gruntów

Rys. 5. Szacowane nakłady scalenia: a — sieć wodociągowa,
b — dostępność działek, c — użyźnianie gleby, d — scalenie
użytków rolnych, e — inne prace, f — razem

⅛

12

Analiza stanu zaopatrzenia w wodę prowadzona jest
w przedziałach: powyżej 80% zagród posiadających wodo
ciągi, od 60% do 80%, od 35% do 60%, od 25% do 35% i po
niżej 20% zagród podłączonych do sieci wodociągowej.
Łącznie, ocena sytuacji w zakresie występowania czyn
ników społeczno-ekonomicznych, dokonywana z punktu
widzenia potrzeby i możliwości ich poprawy w wyniku
scalenia gruntów, przedstawia się następująco: (tablica 3).
Stosuneu ¿wrotu

rjos

I

Rys. 6. Szacowane roczne korzyści ; ze scalenia ......

PgoUie nakłady.
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dzie dokonano w Holandii szacunku wzajemnego stosunku
nakładów ponoszonych przy likwidacji niektórych czynni
ków zaliczanych do obu grup, występujących w formie
utrudniającej pracę i życie rolników (rys. 5), a także usta
lono ich wpływ na końcowy efekt scalenia (rys. 6), ale wy
niki tych badań pozwalają na poglądową tylko ocenę tej
zależności. Dlatego też na podstawie wspomnianych analiz,
opartych o badania przeprowadzone w 750 obiektach obej
mujących łącznie obszar 2 000 000 ha, skonstruowano no
mogram pozwalający na dokonywanie oceny stopnia za
potrzebowania na scalenie, uwzględniającej wpływ czynni
ków terenowych wyrażony czasem zwrotu poniesionych
nakładów (stosunkiem zwrotu) i wpływ czynników społeczno-ekonomicznych, wyrażony liczbą punktów przydzie
lonych za występującą w terenie sytuację (rys. 8).
Obszary położone na prawo od linii IV charakteryzują
się stosunkiem zwrotu nie mniejszym niż 0,05 dla warun
ków społeczno-ekonomicznych ocenianych nie niżej niż
6 punktów i nie mniejszym niż 0,15 — przy korzystnej
sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wielkość ich wynosi
1 300 000 ha, a więc 55%> zbadanego obszaru, i określane
są one ogólnie jako kwalifikujące się do przeprowadzenia
scalenia, gdyż poniesione nakłady dostatecznie szybko się
zwrócą w formie zwiększonej produkcji rolnej, łącząc się
z poprawą warunków społeczno-ekonomicznych scalanych
obszarów.
Obszary położone na lewo od linii IV, wynoszące
700 000 ha, obejmują obszary, gdzie nakłady na scalenie
gruntów nie będą dostatecznie szybko zwrócone w toku
produkcji rolnej, a ich efekty nie będą wystarczająco wi
doczne w poprawiającej się sytuacji społeczno-ekonomicz
nej. Obszary, które na podstawie szacowanego czasu zwro
tu i liczby punktów za sytuację społeczno-ekonomiczną,
znajdą sie miedzy liniami I, II i III, wykazują najpilniej
sza i najbardziej opłacalną potrzebę wykonania scalenia
gruntów.

Różnica w zasadach oceny wpływu czynników tereno
wych i czynników społeczno-ekonomicznych na wynik sca
lenia, polegających w pierwszym przypadku na określaniu
skutków poprawy warunków terenowych w ogólnym efek

*
Jak wynika z przedstawionego wyżej syntetycznego opra
cowania, służba geodezy.ino-urządzeniowo-rolna w Holandii
dysponuje instrumentem bardzo przydatnym do właściwego
programowania prac scaleniowych. Wprawdzie przyjęte tam
kryteria nie zawsze mogłyby znaleźć zastosowanie w wa
runkach polskich, ale sam system zasługuje na uwagę.

cie scalenia w udziałach procentowych, a w drugim — na
stosowaniu umownych wartości punktowych, wynika
z praktycznych możliwości dokonywania tej oceny. Wpraw

tadeusz bychawski

ARCHIWUM MIERNICZE — wczoraj
SKŁADNICA GEODEZYJNA - dziś
BANK DANYCH - jutro
I

Już chyba nikt nie będzie dziś utrzymywał, że geodezja
jest „produkcją’’ lub „przemysłem”, jak to głosili niektó
rzy 25 lat temu, gdyż jest powszechnie wiadome, że geo
dezja jest niemal klasycznym przykładem przetwarzania
informacji o ziemi od najdrobniejszych jej cząstek aż do
całości. Jak wiadomo, proces informacyjny polega na gro
madzeniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i rozpowszech
nianiu informacji. Geodeta w swojej pracy przechodzi ko
lejno przez Vzszystkie cztery etapy tego procesu. Robił tak
od zarania swej działalności zawodowej i zapewne będzie
robił jeszcze przez bardzo długie lata, które przyjdą po
nas. Geodezja jest więc jedną z najstarszych zorganizo
wanych służb informacyjnych.
Zapewne Wielce Dostojny Zeser-ke-re-seneb. Pisarz Zbo
ża i Drugi Prorok świątyni Amona, gdy w 1415 r. p.n.e.
udawał się w otoczeniu licznej służby w celu wykonania po
miarów działek należących do świątyni [27], nie wyobrażał
sobie zupełnie, występując w blasku ceremoniału religijne
go i mając na swe usługi potęgę zaklęć magicznych (po
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dobno zabezpieczały znakomicie przed omyłkami w pomia
rze), że zbiera on tylko informacje o kilku kawałkach
ziemi. Gromadzenie i przetwarzanie informacji było jesz
cze prymitywne (na miarę ówczesnej wiedzy i umiejęt
ności), natomiast przechowywanie...! — wycięte w kamietaiu mapy miast, kamieniołomów i kopalń przetrwały do
dziś w całkowicie czytelnym stanie. Rozpowszechniano
informacje sposobem prostym i nader skutecznym: ryto'wano je na zewnętrznych ścianach świątyń, gdzie każdy
zainteresowany mógł je bez żadnych przeszkód prze
studiować.
W Europie wczesnego średniowiecza sztuka mierzenia
gruntów zanika, gdyż przy bardzo rzadkim zaludnieniu
krajów na północ od Alp nie była ona potrzebna. Później
dopiero przypominano sobie o niej i począwszy od XIV
do XV wieku spotykamy się coraz częściej ze wzmiankami
o wykonanych pomiarach, z pięknie kolorowanymi „plan
tami” i „mappami”, zagrzebanymi w stosach różnych akt
zalegających w archiwach państwowych i prywatnych.

Archiwa miernicze, w których gromadzono dokumenty po
wstałe w toku wykonywania pomiarów, pojawiają się do
piero z chwilą założenia pierwszych katastrów grunto
wych, służących do wymiaru podatku oraz z chwilą wy
konania dużych prac pomiarowych, związanych ze znie
sieniem poddaństwa i uwłaszczeniem chłopów w począt
kach XTX wieku. Dokumentacja tych pomiarów staje się
coraz bardziej złożona ze względu na zaniechanie prostych,
lecz malo dokładnych metod graficznych na korzyść metod
liczbowych, wymagających rejestracji -wyników pomiarów
takich elementów, jak: długości, wysokości i kątów oraz
odpowiedniego przetworzenia tych danych, to jest wykona
nia szeregu obliczeń, do których wielkości te wchodziły.
Pojawiają się więc grube tomy dzienników polowych, teki
ze szkicami polowymi, opisami topograficznymi, protoko
łami granicznymi, tomy obliczeń sieci geodezyjnej ⅛>oligonizacji i dla większych obiektów — triangulacji lokalnej),
powierzchni działek itp.
*

Wśród przepisów regulujących sprawy wykończenia,
skompletowania, przechowania i wykorzystywania doku
mentów pomiarowych wybijają się korzystnie polskie
„Przepisy obowiązujące przy pomiarach przestrzeni dóbr
i lasów rządowych, także majątków pod opieką Rządu zo
stających” — Warszawa 1843 [201. Ustaliły one jeden wy
miar arkusza stolikowego — kwadrat o boku 12 Iawek
(518,4 mm) oraz formaty wszystkich formularzy używa
nych przy pomiarach „związku ogółowego” oraz przy po
miarach szczegółów i do korespondenci! urzędowej. Pierw
sze miały fi,3888X9,7222 ławek (276X420 mm), drugie —
4,7222X7,5000 ławek (204X324 mm). Przy Komisii Rządo
wej Przychodów i Skarbu, która prowadziła pomiary dóbr
i lasów rządowych utworzono Skład Techniczny, mający
dwa oddziały.
W pierwszym oddziale przechowywano, konserwowano
i naprawiano instrumenty i sprzęt Był tam również ma
gazyn materiałów (papier, tusze, farby) i biblioteka pod
ręczników i pomocy rachunkowych.
W drugim oddziale Składu Technicznego znajdowało sie
„konserwatoryum planów”, w którym przechowywano pod
opieką technika-konserwatora „wszelkie plany na jaką
bądź nodzialkę oraz wszelkie rejestra i onisy”. Aż w 41 pa
ragrafach opisano układ : soosób prowadzenia ksiąg i wy
kazów „składowych”, sposób cechowania trafiających do
Składu Technicznego dokumentów, ich przechowywanie
i ekspediowanie w razie potrzeby. Przepisy o „zachowaniu
i Wvdawaniu szczegółów Składu Technicznego” mówią
krótko, że ..szczegóły” wydaie sie tylko na podstawie ze
zwolenia pisemnego Technika Dyrygującego, to jest szefa
ch>ζby mierr,ic7ei. i za pokwitowaniem. Pod koniec każ
dego roku następowało roczne zamkniecie ksiąg Składu
Technicznego.
Jost rzeczą charakterystyczna, że ,.Przenisy obowiązu
jące” mówią o przechowywaniu tylko ..planów i rejestrów”,
natomiast nie Wymieniaia „nrzerabiań rachunkowych”, dla
których w załącznikach do ..Przepisów” zna,<kιia si” liczne
formularze oraz wskazówki wykonywani« obliczeń. Widocznie już wówczas stosowano rozsądną kwalifikacje doku
mentów. Wybieraiac z nich te. które należy przechować
i odłączając je od innych, przeznaczonych, do zniszczenia, co
jest jedna z naczelnych zasad now'oezesnei techniki archi
walnej ¡191. ..Przenisv obowiazuiace” przewidywały szereg
rewizji wykonywanych w toku Drac pomiarowych oraz
szczegółowa kontrole końcowa. Drzv odbierani” aotowpi robotv. Jasne jest, że leżeli te k∩ntroi° stwierdziły należyty
poziom wykonania pomiaru, to n≈stoD"o sprawdzenia bvly
bezprzedmiotowe, a dla celów ewentualnej aktualizacji czy
uzupełnienia dokumentów Dnmiarowvch zupełnie Wvstarczaiacv materiał daia końcowe dokumenty, to iest plany i re
jestry oraz Opisv punktów. Przechnwyavanie zarówno ory
ginalnych notatek z pomiarów, zawieranych dɔne ieszozo
nie wyrównane, iak też WszelVipgn rndwu nbli"’“ń. VtoDVch ostateczne wvniki SA wnies’or>-. Hn Hnkiimonf6w końcnvrvoh. nie iest. celowe — wnmd r-rr—⅛⅛ r^rw⅛⅛ Drzeoieżenie składnic zbędnym mŋteriəlðm i utrudnia wynajdy
wanie potrzebnych dokumentów
Skład Techniczny przetrwał tylko 20 lat. Kieska Powsta
nia Styczniowego i wielkie zmiany w stanie władania, spo
wodowane uwłaszczeniem chłopów w 1864 r. uniemożliwiły
dalszą egzystencję tej instytucji.

Zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. ruszyły
prace pomiarowe związane z przebudową ustroju rolnego.
SW pierwszych latach była to parcelacja, następnie rozwi
nęły się na wielką skalę scalenia, później zabrano się do
likwidacji służebności oraz wiejskich wspólnot pastwisko
wych. Pomiary wykonywano wyłącznie metodą poligonową,
kierując się „Tymczasową instrukcją techniczną dla geo
metrów wykonujących roboty miernicze przy pracach pro
wadzonych przez Urzędy Ziemskie”, wydana w 1920 r. przez
Główny' Urząd Ziemski [6] oraz „Instrukcją Techniczną do
wykonywania robót mierniczych związanych z przebudową
ustroju rolnego...” wydaną w 1926 r. przez Ministerstwo Re
form Rolnych ,l16]. Obie te instrukcje przewidywały lo
kalne sieci poligonowe jako osnowy pomiarowe. Po zakoń
czeniu postępowania (scaleniowego, parcelacyjnego) nale
żało skompletować operat pomiarowy, w skład którego,
według „Tymczasowej instrukcji technicznej” z 1920 r.
wchodziły: dzienniki pomiarowe i szkice połowę, opisy
„granicznych słupów kamiennych”, obliczenia współrzęd
nych i powierzchni, korespondencja w sprawie danej czyn
ności i polecenie jej wykonania (umowa). Dokumenty te
były zwykle oprawione w jeden lub kilka tomów; oddziel
nie składano: pierworys, plan ostateczny (nowego stanu),
szkic ciągów poligonowych, rejestry poroiarowo-klasyfikaCyjne starego i nowego stanu oraz ostateczny rejestr po
miarowy. „Instrukcja Techniczna” z 1926 r. dorzuciła do
tego operatu jeszcze drugi egzemparz rejestru pomiaro
wego oraz protokół graniczny ze zwrotnymi egzemplarzami
wezwań na ustalenie granic. W praktyce dołączano jeszcze
do tego operatu obliczenia projektowe wraz z aktami re
gulującymi przebieg projektowania (wytyczne projektu,
oświadczenia uczestników o przyjęciu projektu itp.) oraz
protokoły rewizji technicznych i inne akta formalne. Cały
operat był badany przez odpowiednie organa techniczne
i zatwierdzany przez władze. Po zatwierdzeniu operat
wędrował do archiwum Okregowego Urzedu Ziemskiego
(późniejszego Wojewodzlciego Wydziału Rolnictwa), gdzie
najczęściej nikt sie nim już nie interesował, ponieważ nie
przewidywano aktualizacji tych, sporządzonych dużym
kosztem, dokumentów.
W 1936 r. przystąpiono w całym kraju do prac nad za
łożeniem rejestrów gruntowych dla wymiaru oodatku grun
towego. Utworzono w tym celu komórki geodezyjne w po
wiatach; zadaniem tych komórek było gromadzenie wszyst
kich materiałów geodezyjnych przejmowanych z urzędów
państwowych i samorządowych oraz wypożyczanych dla
skopiowania od posiadaczy prywatnych. Materiały ewiden
cjonowano i przechowywano. W miejscowOŚciach, dla któ
rych nie było żadnych materiałów geodezyjnych, wykony
wano pomiary. Mniejsze obiekty mierzono metodami klaSvcznymi, w, większych — stosowano Oerofotogrametrie.
Wybuch wojny w 1939 r. przerwał te prace; zgromadzone
dużym nakładem materiały zostały rozproszone lub
zniszczone.
Archiwa miernicze okresu międzywojennego nie odpo
wiadały najczęściej wymaganiom współczesnej techniki
archiwalnej. Lokowano je często w nieodpowiednich po
mieszczeniach. nie zabezpieczano przed działaniem bezpo
średniego światła słonecznego, zmian temperatury i wil
gotności powietrza. Mopy, zwłaszcza wńekszych formatów,
przechowywano zwinięte w rulonach. Nie dokonywano
kwalifikacji dokumentów i Drzechowyvzano grube tomv
operatów pomiarowych, zawierające cały zgromadzony
podczas wykonywania nrac pomiarowych m≡teri≡k Ma
teriał ten był zupełnie zbędny, ponieważ nie aktualizowano
dokumentów, a nowe Domiery wykonywano bez nawiewa
nia do poprzednich. Nie było też żadnych ogólnie obowią
zujących przepisów w sprawie gromadzenia i przechowy
wania materiałów Peodezyinvch. choćby takich, jakie były
w „Przepisach obowiązujących” z 1843 r,
*

Po wojnie 1945 r. rozpoczęło sie odszukiwanie, gromadze
nie i zabezpieczenie szczątków materiałów geodezyjnych
i kartograficznych, wyposażenia i lokali cOnra ilość do
kumentów. zwłaszcza katastralnych, rewindykowano z te
renu Niemiec. Przy organizacji służby geodezyjnej trzeba
było pokonać liczne trudności natury organizacyjnej, per
sonalnej i lokalowej. Ucierpiały na tym przede wszystkim
archiwa przemianowane teraz na składnice geodezyjne,
które lokowano, zwłaszcza w powiatach, w pomieszczeniach
nieodpowiednich.
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Sytuacja ta stopniowo zaczęła się poprawiać pomimo
kilku kolejnych radykalnych reorganizacji, jakim uległa
służba geodezyjna. Przy współpracy z państwową służbą
archiwalną jako doradcą fachowym opracowano zarządze
nie nrezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
z 18.X.1958 r. o zasadach przechowywania, ewidencji i wy
korzystywania map nie przeznaczonych do użytku publicz
nego. Zarządzenie to porządkuje gruntownie składnice do
kumentów geodezyjnych [4, 28]. Określa ono wymagania,
jakim muszą zadość uczynić lokale przeznaczone na skład
nice geodezyjne: powinny to być pomieszczenia na parte
rze lub na pierwszym piętrze budynku murowanego, suche
i szczelne. Instalacji oświetlenia i ogrzewania stawia się
specjalne wymagania. Znormalizowano meble, szafy do
map o formatach Al i A2, regały i stoły. Wprowadzono
jednolity system znakowania materiałów nawiązujący do
układu międzynarodowej mapy świata w skali 1:1 000 000
i dostosowany w bardzo zgrabny sposób do warunków
kraju. W tym systemie niepowtarzalne oznaczenie każdego
obiektu na terenie całego kraju jest 8-cyfrową liczbą i jest
zupełnie niezależne od podziału administracyjnego, który —
jak wiadomo — ulega u nas dość częstym zmianom. Jest
to system lepszy od przyjętego ostatnio w Stanach Zjedno
czonych AP (geocode). gdzie oznaczenie (identifier) jest
liczbą 11-cyfrową. w której dwie pierwsze cyfry oznacza
ją stan, trzy następne — powiat, a pozostałe — obiekt
(gminę, blok, działkę) [24].
Instytut Geodezji i Kartografii, po przeprowadzeniu badań
naukowych nad właściwościami fizycznymi i chemicznymi
podłoży dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, ja
kimi sa paDiery, folie z tworzyw sztucznych oraz błony
używane w fotogrametrii, ustalił warunki składowania
i przechowywania dokumentów geodezyjnych w składni
cach [18].
Główny Urzad Geodezji i Kartografii wydał instrukcję
O-I — „Ogólne zasady techniczne i porządkowe” [61. We
dług tego przepisu, w wyniku prac geodezyjnych i karto
graficznych powstają:
1) akta postępowania związane z wykonaniem prac,
2) operat techniczny,
3) materiały kartograficzne,
4) rejestry, wykazy, katalogi.
Operat techniczny dzieli się na części ewidencyjną
i archiwalna. Skład obu tych części określają przepisy
instrukcji technicznych o wykonywaniu poszczególnych ro
dzajów prac geodezyjnych lub inne odrębne przepisy.
Wymienione wyżej przepisy organizują w sposób nowo
czesny składnice materiałów geodezyjnych. Tam gdzie
można je zastosować w całej rozciągłości, powstają wzo
rowe składnice geodezyjne.
*

Lecz oto na horyzoncie pojawia się nowy czynnik roz
rastający się dynamicznie, wymuszający energiczne pod
porządkowanie się mu wielu dziedzin życia. Czynnikiem
tym jest mechanizacja i jej dalsze rozwinięcie — automa
tyzacja. Wkracza ona do wszystkich dziedzin techniki,
między inynmi również i do geodezji. Opanowała już obli
czenia geodezyjne, coraz szerzej stosuje się ją w fotogra
metrii, notuje się już pierwsze udane wyniki w zakresie
mechanizacji rejestrowania wyników pomiarów w terenie.
Zmiany, które niesie z sobą mechanizacja, są głębokie,
obejmują zarówno technikę jak i technologię oraz organi
zację pracy. Mechanizacja zmieni gruntownie technikę
przechowywania i wykorzystywania danych geodezyjnych.

Miejscem powstawania informacji geodezyjnej jest mie
rzony teren lub jego model Stereoskopovzy, na którym do
konuje się pomiarów i rejestruje ich wyniki. Wyniki po
miarów w terenie należy przenieść z nośnika terenowego,
jakim jest papier notatnika, lub szkicu polowego na nośnik
maszynowy — kartę dziurkowaną, taśmę dalekopisową lub
taśmę magnetyczną, zmieniając jednocześnie ich formę
z cyfr lub liter na dziurki perforowane w karcie lub taś
mie dalekopisowej albo ładunki elektryczne umieszczone
na taśmie magnetycznej. Ta operacja przenoszenia, której
nie można jeszcze pominąć, hamuje szersze wkroczenie
mechanizacji do prac polowych. Były już j. są nadal czy

296

nione liczne próby rejestracji wyników bezpośrednio na
nośnikach maszynowych w terenie (różne modele dziur
karek kart i taśm dalekopisowych) lub na innych nośni
kach, z których przeniesienie na nośniki maszynowe od
bywałoby się automatycznie (teodolity kodowe Fennela
i Kerna).
Zbudowano też instrument będący połączeniem teodolitu,
dalmierza elektrooptycznego pracującego w podczerwieni
i automatycznego urządzenia rejestrującego na taśmie da
lekopisowej wyniki pomiaru kątów i odlełości (instru
ment Reg-Elta 14 firmy OPTON). Instrument ten znajduje
się jeszcze w stadium prób, a jego cena (wykonano już
małą serię próbną) jest równa cenie 10 teodolitów sekun
dowych. Z chwilą, gdy zostanie rozwiązane zagadnienie
przenoszenia wyników pomiarów z terenu do komputera —
nastąpi era mechanizacji prac geodezyjnych.
Można stwierdzić, że era ta rozpoczęła się już w foto
grametrii. Wiadomo, że zdjęcie lotnicze charakteryzuje
duża redundancja informacji (dawniej mówiliśmy po prostu,
lecz zrozumiale, że zdjęcia te mają nadmiar zbędnych
szczegółów). Należy wobec tego wykorzystać tylko te
informacje, które są istotne dla danego zadania, co wy
konuje się przez wybranie charakterystycznych punktów
na modelu stereoskopowym. Model ten, utworzony w auto
grafie, można pomierzyć, zarejestrować i przechować w
pamięci komputera. Do tak zarejestrowanego modelu moż
na wracać wielokrotnie, wykorzystując żądane dane, bez
konieczności uciekania się do ponownego pomiaru [13].
Model stereoskopowy przekształca się w Numeryczny
Model Terenu — NMT (Digital Terrain Model — DTM).
Opracowano już kilka metod wykonywania takiego mo
delu: teren pokrywa się siecią trójkątów lub czworoboków
(o bokach 10—20 m), mierząc współrzędne maszynowe
X, y. z wierzchołków tych figur albo prowadzi się znaczek
Domiarowy po warstwicy terenu, rejestrując jego położenie
w charakterystycznych punktach zakrętu warstwicy lub też
określa się współrzędne punktów charakterystycznych, po
łożonych na załamaniach linii szkieletowych. Zagęszczenie
punktów NMT zależy od charakterystyki terenu i waha się
w granicach od 30 punktów na hektar w terenie równin
nym do ponad 400 — w terenie o urozmaiconej rzeźbie.
Metody te znalazły najszersze zastosowanie w państwach
skandynawskich CFinlandii i Szwecji): w Szwecji opra
cowano NMT dla obszaru Donad 1500 ha. Sporadycznie sto
suje sie opracowywanie NMT dla celów Orojektowania
różnych budowli inżynierskich w Anglii. NRF i Czecho
słowacji. Współrzędne maszynowe modelu można łatwo
przekształcić na współrzędne geodezyjne w dowolnym
układzie, lokalizując model na terytorium kraju. Można
też uzyskać automatycznie rzut poziomy modelu — mapę,
lub dowolnie zorientowane przekroje pionowe. Dane NMT —
współrzędne — magazynuje się w zewnętrznej pamięci
komputera.
W 1955 r., w Austrii, tytułem próby przeniesiono w dwóch
okręgach katastralnych treść ksiąg i wykazów katastral
nych na maszynowe 80-kolumnowe karty dziurkowane,
tworząc pierwszy zmechanizowany kataster. Opracowano
nie tylko technologie założenia tego katastru, lecz również
i technologie jego aktualizacji. Wyniki rocznego doświad
czenia okazały się tak zachecajace, że w ciągu następnych
lat przerobiono operat katastralny całego kraju na postać
[zmechanizowaną. Cała Drace wykonano na jednym tylko
zestawie maszyn analitycznych IBM, mieszczących sie
w gmachu Głównego Urzędu Probierczego i Mierniczego
w Wiedniu. Obecnie w klimatyzowanych podziemiach tego
gmachu mieści się centralna składnica mieszcząca 12 milio
nów kart maszynowych dla całego kraju. Za przykładem
Austrii założono zmechanizowany kataster na kartach ma
szynowych w Szwecji. CzechosIowacii. Holandii i Jugosła
wii, i w krajach związkowych NRF: Hesii i Bawarii.
W innych krajach bądź czyni się próby i doświadczenia,
bądź też zakładanie nowego zmechanizowanego kastastru
jest w toku. Najnowsze próbv ida w kierunku zmagazy
nowania wszystkich danych katastralnvcħ w zewnętrznej
Damieci jednego komputera, którv byłby jednocześnie
centrala Wvkonuiaca prace aktualizacyjne i obliczenio
we Γ261. Widać, że Wystenuie tendencja do dużej cent.rah-zacii magazynowania informacji, do połączenia zmechani
zowanego katastru z danymi numerycznego modelu te
renu, to jest ze współrzędnymi nunktów charakteryzują
cych teren zarówno od strony fizjografii, jak i stosunków
władania.
c.d.n.

Inż. FLORIAN POLÖCZEK

Gbsluga geodezyjna w mieście
1. VVsLp
Ponad 5C% obywateli w Polsce zamieszkuje już obecnie
w nnasιacn. ^aly przyιvst luɑnoseɪ najbiιzaz⅛o uWuaziestvιecιa, to jest okuɪo lb uuu Uou mieszkańców przewidziany jvst
co osiedlenia w miastach.
.baκty te wymagają pełnej mobilizacji wysiłków w celu
maκsj marnego Wynorzystania terenów uzbrojonych, należy
tej konserwacji urządzeń Inzynieryjnycn i stworzenia opty
malnych waiunkow zagospodarowania terenów miejskicn.
Wynika stąd szczególna rola współpracy i konieczność zeIektywizowaiiia działalności wszystkich dyscyplin realizują
cych zaɑania inżynierii miejskiej, w tym szczególnie słuzDy
geodezyjnej, w całokształcie swych możliwości obsługi.
Wszechstronność zadań służby geodezyjnej wymaga ich usy
stematyzowania pod względem ważności. Wiemy, że już
w sferze zamierzeń inwestycyjnych potrzebne są mapy,
mapy o różnej skali, o możliwie pełnej treści. Zdarza się
często, że na zainteresowane tereny me mamy żadnego po
krycia sytuacyjno-wysokosciowego, a tworzenie jego wyma
ga dużego wysiłku i czasu. Potrzeba dużo inwencji, aby
z potoku przedsięwzięć Inwestycyjnycn w mieście wyłowie
najważniejsze, te, które zrealizowane zostaną do końca w
celu pośpiesznego stworzenia pełnowartościowego pokrycia
mapowego. Zycie miasta oprócz pokrycia mapowego wyma
ga jednak bardzo wielu różnorodnych usług geodezyjnych,
które w miarę skromnych możliwości trzeba realizować
w kolejności ich ważności.

2.

Osnowa geodezyjna

Oparciem dla prawie wszystkich prac geodezyjnych jest
osnowa geodezyjna pozioma i pionowa. Założenie jednolitej
osnowy jest zadaniem bardzo czasochłonnym i kosztownym.
W miastach śląskich, gdzie występują szkody górnicze,
utrzymanie osnowy poziomej w stanie aktualnym w okresie
dłuższym niż 5-letni, jest często niemożliwe. Jeszcze szyb
ciej deaktualizacji ulega sieć wysokościowa. Wprawdzie sze
reg obserwacji kontrolnych na terenach nadań górniczych
prowadzi resort górnictwa, także i Główny Urząd Geodezji
1 Kartografii prowadzi okresowe obserwacje niwelacji pań
stwowej, wyniki ich nie są jednak przekazywane do ogól
nego wykorzystania.
W CStatnim czasie Delegatura GUGiK w Katowicach za
pewniła, że sprawy wykorzystania okresowych niwelacji
górniczych będą udostępnione służbie geodezyjnej. Mimc
takich zapewnień o współpracy uważam, że sprawa wyso
kości reperów w mieście wymaga generalnego uporządko
wania. Służba geodezyjna naszych miast powinna mieć
dane o wysokości reperów, odpowiednio sklasyfikowane,
okresowo sprawdzane i aktualizowane na podstawie po
miarów podstawowych i prac prowadzonych przez resort
górnictwa. Na podkreślenie ważności tego zagadnienia po
dam, że w wielu miastach przystępuje się do generalnej wy
miany sieci kanalizacyjnej i wodnej. Urządzeń tych jest co
raz więcej i ich wysokościowe zsynchronizowanie wymaga
coraz większych precyzji.
Już obecnie zmuszeni jesteśmy wydawać dane o wyso
kości do prac inwentaryzacyjnych sieci Lanalizacyjno-wo
dociągowej, wykonywanych w poszczególnych zakładach.
Wykonawcy prac inwentaryzacyjnych to przeważnie jed
nostki nie posiadające komórek geodezyjnych. Występują
one z reguły o podanie im tylko jednego reperu i to naj
bliższego. Przy wydawaniu danych o wysokości reperów
obowiązkiem naszym jest zwrócenie uwagi takim wykonaw
com, że niwelacyjną sieć trzeba nawiązać przynajmniej do
dwóch reperów, niekoniecznie najbliższych, lecz najpew
niejszych, czyli wystarczająco dokładnie określonych dla da
nego rodzaju prac.
Wydawanie danych dotyczących osnowy poziomej i wyso
kościowej musi zawsze odbywać się z równoczesnym poda
niem charakterystyki dotyczącej zasięgu i dokładności tych
sieci. Dane te muszą być wydawane po uprzednim spraw
dzeniu i często szybko, zwykle w terminie krótszym niż
2 tygodnie (jak to określa odpowiednie zarządzenie). Pocią
ga to za sobą utrzymywanie danych dotyczących sieci w
stałej gotowości do wydawania i znajomości jej stanu

aktualnego w terenie. Wiadomo, że punkty sieci na naszyvh
Ivrenach są często narażone na zniszczenie. Mnogosc wyko
nawców Utruania prowauzenie akcji wyjaśniającej i egαcκucyJiiej w zakresie oenrony znaków geodezyjny en. Wprowaɑzeme wymogu Wypisywaiiia na reperadi i ιiκι∙αιowjcn czy
żeliwnycn głowicacn punktów osnów nap.su — ,,μunκt geo
dezyjny, uszkodzenie czy przesunięcie poɑlega karze' —
w znacznym stopniu zabezpieczyłoby ochronę tych znaków.
k,ι.αczrιa poprawę UCiuUiiy punktów pongonowyen osiąg
nięto piwa v¼piowauzenic stauu.zacji seieɪɪɪɪej. ¿naDiiizacja
Sciviiiia Stwaiza również Qogouniejsze WαΓuuκι w zakmuamu
unii pomiaiowycn. INaiijmiasc często wρrowααzame eorɑz tu
iiowjcii UKiaaow prowaazi uo CieaKtuanzowatiia się nαgruIiiauzoiitgo Iiiateriaiu gevutzyjnego. nɑuiin osiągnie się pei
ne poκrycιe sekcji i uporząanuje w stosunku ao przyjętego
uκιauu WsayStkie posiadane materiały, Wprowaaza się nowy
UKiau. L-Uat- Utruuiiienie w pracy oucauwa Się z tytuiu taj
ności aanycn geodezyjny cn. ʌoɪueeznose wydawania w miustacn uuzej iiosci oαoιteκ map i aanycn geoaezyjuycn roż
nym instytucjom przemawia za Wprowauzeniem ιaκιch uκιauow i Kiojow map, ɑia Kiuiyen mogmy być stosowany pouiny Slopieii KwaiiizKavjl.

3. Składnice materiałów geodezyjno-kartograficznych — za
spokojenie zapotrzebowań na mapy
Wracając do składnic trzeba podkreślić, że nagromadziło
się w men auzo wartościowego materiału, który — mięazy
innymi — na skutek wadliwych przepisów w zακresie skła
dowania, nie jest Uostateczme wykorzystany. Składane ope
raty zalegają tylko składnice taκ z braku, jak i nie wy
starczającego personelu pracowni, a także z braku wymogu
uzupełnienia, chocby tylko map podstawowych, nie są
W pełni wykorzystane. Wprowadziliśmy praktykę, że posz
czególni wykonawcy, gdy wykonują opracowanie pomiarów’
w skali 1 :1000 czy 1 : 500 — wyKorzystują założone juz
plansze. Nie możemy jednak z braku pizepisów zmusić
wykonawcę dokonującego opracowania w skali 1 : 500, aby
uczynił to równocześnie w skali 1 : 1000. Forma ewidencjo
nowania operatów i składowania ich jest mocno przestarzała
i wymaga wnikliwego znowelizowania. Duże zapotrzebowa
nie na odbitki z map wymagają, aby przynajmniej matryce
były redagowane powierzchniowo (w ciągłym pokryciu sek
cyjnym), a nie według numerów ewidencyjnych. Szkice po
łowę i inne części operatów mogłyby być kompletowane
według poszczególnych sekcji pierworysów. Należałoby rów
nież rozważyć, czy szkice połowę i inne części operatu, po
uzupełnieniu pierworysów w skali 1 :1000 i 1 : 500 i wyko
naniu z nich mikrofilmów, należałoby nadal składować.
Uważając, że problemy właściwego ustawienia przepisów
odnośnie do składnic materiałów geodezyjnych i kartogra
ficznych, organizacji składnic i wykorzystania zasobu, po
winny stanowić przedmiot odrębnego opracowania, chciałem
zwrócić uwagę na usługową funkcję sκιadnicy. Jak już po
wiedziałem znajduje się w niej dużo cennego materiału geo
dezyjnego. Nierzadko zagląda się do starych map zakwalifi
kowanych jako historyczne. W Skiadnicjr znajdują się czę
sto mapy o treści, jakiej nie podały żadne przepisy czy
instrukcje, a potrzebnej w życiu miasta. Mamy mapy z na
kreślonymi przeróżnymi podziałami terytorialnymi określa
jącymi okręgi wyborcze, okręgi Frontu Jedności Narodu, za
sięgi spisowe Urzędu Statystycznego itp. Prawdziwą lawinę
stwarzają zapotrzebowania na odbitki map sytuacyjno-wysokościowych w różnych skalach. Mapy te potrzebne są do
przeróżnych celów, od typowych — jako podkładu do pro
jektów urbanistycznych, budowlanych, zaprojektowania uło
żenia ciągów podziemnych, do nietypowych: lokalizacji
drobnych obiektów takich jak garaże, fermy zwierząt futer
kowych, stragany, tablice reklamowe, zadaszenia przystan
ków tramwajowych, zbiórki na pochód I-Majowy i wiele
innych.
Dokonałem celowo przeglądu, dla jakich celów służą wy
dawane przez nas odbitki map sytuacyjno-wysokościowych,
a to głównie z czterech powodów:
a. Sygnalizuje się, że z tworzonej przez Główny Urząd
Geodezji i Kartografii mapy zasadniczej w skali 1:1000
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Otrzymamy pewien nakład, którym pokrywać się będzie
Zgiaszane zapotrzebowania. Poakresiarn, że często zmuszeni
jesteśmy w ciągu jednego unia ao kilkakrotnego wyjmowa
nia ze SKladnicy tej samej matrycy i dokonywania w trybie
ekspresowym odbitek. .Niesposoo jest określić racjonalnej
ilości nakɪaɑɑw poszczególnych seκcji. Jezeli w porę nie
uaa się o tym przekonać Giownego tirzęau, to stawiam
wniosek, aby przynajmniej na krotki okres czasu wyda
waniem odbitek zajęry się organa GbGiK.
b. Drugi powod, to wykazanie kolegom z przedsię
biorstw geoaezyjnycn, że wykonywane przez nich matryce
me na kalce, lecz na Iworzywacn coraz to innych, a tym
samym niedostatecznie poznanych tak co do cech chwiiowycn, a szczególnie po długotrwałym ich składowaniu,
Iuo intensywnym przepuszczaniu przez światłokopiarkę, są niedostatecznie przydatne. Zaistniał swoisty pa
radoks, że w przedsiębiorstwach nazywa się te podłoża
„postępowymi', podczas gdy my, którzy przecież mamy
do dyspozycji znany sprzęt reprodukcyjny, materiałów
tych me przyjmowalibyśmy ao ewidencji, gdyby to od nas
zależało, ze względu na nieodpowiednie kryteria jakości.
Podkreślam, że naświetlam tę sprawę z pozycji posiada
nego sprzętu, mimo wszystko szybkiego, niezawoanego
i bez realnycn perspektyw na jego zastąpienie. Materiały
z tworzyw, oprócz trudności przy naszej reprodukcji często
nie odpowiadają wymogom dokładności Icartometryeznej,
a po dłuższym składowaniu — wykazują skłonności do
wypadania dziur, pęknięć, fałdowania itp.
c. Następny powód — to jakość papieru światłoczułego.
Wysuwam tu wniosek w stronę czynników miarodajnych
o poczynienie starań dla dostarczenia nam lepszych papie
rów światłoczułych, i to do cienkiego kartonu włącznie.
Będąc w ɪsba r. w Budapeszczie, oglądałem na wystawie
prac geodezyjnych bardzo dobre reprodukcje na papierze
światłoczułym, różnego rodzaju, co wskazuje na możliwość
zaspokojenia potrzeb w tym zakresie w ramach kra
jów HWPo.
d. Czwarty powód wywodzi się z konieczności wykona
nia z poszczególnych matryc badzo dużej ilości odbitek.
Przy zastosowaniu w Swiatlokopiarkach żarówek sodowo-rtęciowych z matryc nowych i jeszcze niezbyt zniszczo
nych czy przepalonych, otrzymujemy ładne odbitki. Wy
prowadzam z tego wniosek, że należałoby stworzyć w pra
cowniach możliwości permanentnego odnawiania matryc.
Sprawa ta powinna zainteresować wszystkich geodetów.
Bez przesady można stwierdzić, że trud geodety poniesiony
przy pracach polowych i opracowaniu pierworysu jest
niedoceniony, a często i podważany, gdyż użytkownicy tej
pracy oceniają ją według ostatecznie otrzymanego efektu
w formie kopii matrycy. Określenie kopii matrycy odnoszę
zarówno do złej odbitki ozalidowej, złej kopii żelatynowej,
czy kopii wykonanej inną techniką. Uważam, że powinniś
my dążyć do posiadania wartościowych matryc. Najczęściej
reprodukcje wykonuje się nadal z matryc, a ze ¿ej ma
trycy żadną metodą nie otrzymamy dobrych odbitek. Może
zbyt wiele miejsca poświęciłem odbitkom z matryc, ale
znane są i niepokojące częste na nie skargi.

4. Aktualność map
Skargi stron na otrzymywany materiał podkładowy nie
odnoszą się zresztą tylko do wyglądu zewnętrznego i czy
telności odbitek, lecz niestety często i z uzasadnieniem do
ich aktualności. Jeżeli chodzi o teren miasta Gliwic, to
przez wprowadzenie karty obiegu dokumentów dane z każ
dego pomiaru są obiegiem nanoszone (oprócz pierworysów
i matryc) na mapy ewidencji gruntów, mapy w skali
1:2000, mapy numeracji budynków, mapy tras i mapy po
glądowe.
Brak nam mocy przerobowej na namierzenie i uzupeł
nienie materiałów do zmian, które zaszły wcześniej. W celu
wydania aktualnych odbitek wprowadzamy ostatnio prak
tykę przeprowadzenia przed wydaniem map stronom, do
raźnego wywiadu w terenie celem określenia stopnia
deaktualizacji mapy i w miarę możliwości jej uzupełnie
nia. Oprócz normalnej aktualizacji namierza się również
specjalne szczegóły omówione ze zleceniodawcą, który
pierwotnie formułuje zamówienie na odbitki planów w
określonej skali. Przy bliższym zorientowaniu niejedno
krotnie stwierdza się potrzebę namierzania wysokości
przewodów, podania wysokości pokryw i dna kanału,
rzędnych krawężników, lustra wody czy rzędnych kondyg
nacji sąsiadujących budynków z nowo powstałą inwestycją.
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Znam Wypaaki żądania przez biuro projektów wykona
nia pomiaru i mapy dla — jak się później okazało —
ustalenia wzajemnej odległości dwóch daleko leżących od
siebie budowli. Pomiaru oczywiście nie wykonano, a zle
ceniodawcy w pełni wystarczyła odległość odczytana
z mapy w skali 1:5000. Podobnie postąpiliśmy w przypaaku wystąpienia zleceniodawcy o dokonanie pomiaru
rozległego terenu zlewni potoku. Zleceniodawcę zaspoko
jono uaostępnieniem Iotomapy w skali 1:5000, o istnieniu
której nie wieaział, oraz dokonaniem przekrojów w poda
nych miejscach samego potoku, który wymagał odpowied
niego przeprofilowania w celu przyjęcia wody deszczowej
z nowo powstałego osiedla.
Tymi konkretnymi przykładami chciałem z jednej stro
ny wykazać, co Kryje się często w zarzucie, że mapa jest
nieaktualna, a z drugiej strony, że wnikliwość przy przyj
mowaniu zlecenia na prace geodezyjne może zaoszczęazić
wiele mocy przerobowej i przyczynić się do potanienia
inwestycji.
Prawie we wszystkich naszych pracowniach są w toku
prace pomiarowe granicy miasta, rostęp tych prac jest
stosunkowo wolny, gdyż nie jest to tylko zagadnienie po
miaru, lecz w niektórych miastach, dochodzące do 40u∕i>
całej obwodnicy, nowe ustalenie granicy. Granice miast są
nieaktualne, ponieważ przechodzą przez czynne hałdy, te
reny przemysłowe, baseny sportowe, zalewiska czy też
parki kultury, oczyszczalnie i tym podobne obiekty, budo
wane wspólnie przez sąsiaaujące miasta.
Miejska pracownia geodezyjna musi znać przebieg gra
nic miasta w terenie, mieć je wykreślone na napach i po
siadać dla nich aktualny operat.
Spore usługi oddaje geodezja miejska przy corocznym
składaniu zapotrzebowań na roboty geodezyjne prowa
dzone w ramach wojewódzkiej koordynacji robót geodezyj
nych. Każde składane przez poszczególne instytucje za
mówienie jest konsultowane w pracowni geodezyjnej.

5. Geodezyjna realizacja planów zagospodarowania prze
strzennego — inwentaryzacja urządzeń podziemnych
Nadzór nad geodezyjną realizacją planów zagospodaro
wania przestrzennego, prowaazenie mapy ewidencyjno-poglądowej wyznaczonych linii rozgraniczających i zabudo
wy, to kolejne zadanie geodety miejskiego. Miasta nasze
nie mają szczegółowych planów zagospodarowania prze
strzennego. Opracowania geodezyjne i wytyczenia wy
konuje się V/ oparciu o wycinkowe plany obejmujące po
szczególne inwestycje lub nowo powstałe osiedla. Wyty
czenie obiektów budowlanych wykonujemy w opar
ciu o art. 46 prawa budowlanego i zarządzenia ministra
spraw wewnętrznych z 19.VII.1963 r. Wykonujemy, już
obsługę geodezyjną dla całych osiedli. Otrzymując zlece
nie obsługi dla całego osiedla wykonujemy wytyczenia bu
dowli kubaturowych, wytyczenia tras ciągów i porealizacyjne namierzenie nowo powstałych budowli i ciągów.
Obsługując całe osiedle nabiera się praktyki co do wyko
nania prac geodezyjnych w taki sposób, aby były one w ma
ksymalny sposób wykorzystane przez inne branże. Bardzo
często zachodzą jeszcze wypadki, że przy wytyczeniu pro
jektant czy invzestor dokonuje w terenie poprawki w usy
tuowaniu budowli. W takich wypadkach dobra znajomość
mapy i już wcześniej wytyczonych innych elementów od
daje bardzo duże usługi. Nowo powstałym ulicom i budyn
kom nadaje się nazwy i numeracje.
Miejskie praeownie geodezyjne opracowują projekty
nazw· ulic i przedkładają je do zatwierdzenia prezydium.
Dla ewidencji nazw ulic i numeracji porządkowej prowadzi
się odrębny komplet map, które trzeba stale aktualizować
nowo powstałymi ulicami i budynkami. Nie powinno się
z nich „wydrapywać” ulic zlikwidowanych i budynków
wyburzonych, gdyż często nawet po długich latach są
z tego zakresu wymagane informacje.
Dla realizacji uchwały nr 51/1966 z 26.VI.1966 r. Pre
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, do
tyczącej geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń nad- i pod
ziemnych powołano w pracowniach oddzielne referaty.
W każdym mieście zebrano materiały dotyczące urządzeń
podziemnych od poszczególnych użytkowników i wykreślo
no je zbiorczo na mapach poglądowych. Zlecono pomiary
tras z opracowaniem w skali 1 :20Û. Dokonuje się pomiary
odkrywek i namierza nowo założone ciągi. Tam, gdzie wy
konano już pomiary tras, materiał ten jest wykorzystywany
przez różne instytucje. Wykorzystywany jest również przez

same pracownie do sporządzania zastępczych ɪnap sytua
cyjnych na tereny, gdzie istniały „białe plamy”. Pracownia
w GJiwicach pomniejszyła plany tras do skali 1:1000
i 1:2000 i na podłożu z nakartowaną osnową — przez wpa
sowanie — otrzymano pokrycie na tereny przyłączonego do
Gliwic miasta Łabędy o powierzchni 2400 ha.
6. Ewidencja gruntów

Najstarszym naszym działem usługowym, to ewidencja
gruntów. W tym dziale wykonuje się mnostwo prac. Mimo
że prywatny ruch ziemi zdecydowanie zmalał, to na pod
stawie dekretu o ewidencji gruntów i ustawie o gospo
darce terenami w mieście przybyło sporo nowych prac.
Ustala się użytkowanie terenów przez zakłady pracy;
uzgadnia powierzchnie użytkowane przez PGR i PGL,
w celu sporządzenia zestawień dla wojewódzkich urzędów
statystycznych: dokonuje się zmiany na podstawie prze
prowadzonych kontroli terenowych, wykonuje się projekty
podziałów gruntów; podziały w terenie i wydaje doku
menty potrzebne do przeniesienia tytułu własności.

I te prace wymagają często Wielkiego pośpiechu, bo limi
tują uruchomienie kredytów na rozpoczęcie inwestycji.
Często przez materiał ewidencji gruntów i znajomość po
magamy w wyszukiwaniu terenu pod określone inwestycje,
grunty zamienne itp.
7. Zakończenie

Wachlarz wymaganych od nas prac jest bardzo szeroki
i nieraz zaskakujący. Szkolimy się stale i poszerzamy
nasze umiejętności. Dużo wysiłku wkładamy w zakup no
wych instrumentów i przyrządów, magazynujemy potrzeb
ne materiały. Chętnie podejmujemy nowatorskie zadania.
Wiemy, że często jesteśmy jedynymi wykonawcami szyb
kich pomiarów i map potrzebnych gospodarce miejskiej.
Szybki rozwój miast wymaga coraz więcej usług geode
zyjnych. Do wykonania ich potrzebna jest coraz większa
liczba dobrze wyszkolonych geodetów, a przede wszystkim
wysoko postawionych pod względem organizacyjnym i z od
powiednim zabezpieczeniem finansowym służb geodezyj
nych miasta.

Inż. HELGARD FRITZ

Geodezyjna obsługa zagadnień gospodarki komunalnej
w miastach nie stanowiących powiatów miejskich
Sprawa nie zorganizowanej dotychczas geodezyjnej obsłu
gi zagadnień gospodarki komunalnej w miastach nie stano
wiących powiatów miejskich, jest podnoszona przez tere
nowe jednostki gospodarki komunalnej od szeregu lat. Za
gadnienie geodezyjnej obsługi miast mniejszych — nie
stanowiących powiatów miejskich, w zakresie zabezpie
czenia potrzeb gospodarki komunalnej bez wątpienia
istnieje i wymaga coraz bardziej i pilniej uregulowania
w kierunku stworzenia takich warunków, które nie hamo
wałyby prawidłowego rozwoju tych miast, ale umożliwiały
im osiągnięcie coraz lepszych wyników we wszystkich
dziedzinach życia miejskiego.

W poszczególnych sporadycznych przypadkach wykony
wania tej obsługi przez jednostki spoza resortu gospodarki
komunalnej, rozwiązania zagadnień geodezyjnych na tere
nach miast małych — nie stanowiących powiatów miej
skich, nie zawsze są zgodne z zadaniami i postulatami tego
resortu.
Dla zapewnienia prawidłowego rozwoju całokształtu gos
podarki w miastach w ogóle, należy tę gospodarkę oprzeć
o dobry, jednolicie wykonany materiał mapowy stano
wiący podstawę do technicznego powiązania zadań pla
nistycznych z terenem, jak również będący oparciem dla
późniejszej realizacji projektów technicznych w terenie.
Zadania stojące przed miastami wymagają więc przy
gotowania dokładnych i aktualnych map jako materiałów
wyjściowych do różnego rodzaju poczynań technicznych w
miastach i osiedlach. Mapy w skalach 1:1000, a dla tere
nów śródmiejskich w skalach 1:500 oraz mapy pochodne,
muszą być oparte na jednolitej osnowie geodezyjnej tak
dla opracowania planów zagospodarowania przestrzennego
na najbliższą przyszłość, jak i rozwojowych, a również
i projektów budownictwa komunalnego i mieszkaniowego,
założenia ewidencji gruntów i budynków, przemian struk
tury terenowej w miastach i wielu innych zagadmeń gos
podarki miejskiej.
Uprzemysłowienie kraju, jego urbanizacja, imigracja
ludności ze wsi do miast powodują stały wzrost ilości
i wielkości miast i związany z tym wzrost potrzeb we
wszystkich dziedzinach gospodarki miejskiej.
VVedlug stanu na 1969 rok liczbę miast i osiedli w Polsce
ilustruje poniższe zestawienie:

Rodz,>j niiabt

Liczba miast

MiuHta — razem
Miasta — wyłączone z województw
Miasta — stanowiące powiaty
Miasta — będące siedzibami powiatów
Miasta — mniejsze na terenach poszczególnych
powiatów
Osiedla

834
5
74
317

438
55

Podstawowe zadania geodezyjne w zakresie gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej są realizowane w miastach
wyłączonych z województw (5 miast) i w miastach stano
wiących powiaty miejskie (74 miasta) przez jednostki geo
dezyjne resortu gospodarki komunalnej, zorganizowane
w sieć miejskich i dzielnicowych pracowni geodezyjnych,
które w pełni zabezpieczają obsługę swoich miast w za
kresie opracowań geodezyjnych.
Brak na terenach poszczególnych województw, zorgani
zowanych przy wydziałach gospodarki komunalnej i miesz
kaniowej PRN miast nie stanowiących powiatów miej
skich pracowni geodezyjnych powoduje, że szereg zagad
nień geodezyjnych gospodarki komunalnej nie jest w tych
miastach podejmowanych i cały szereg robót geodezyjnych
miejskich z zakresu gospodarki komunalnej nie jest wy
konywany.
Przyczynę tego upatrywać należy w braku w tych
miastach komórki odpowiedzialnej za miejskie zagadnie
nia geodezyjne, która zajęłaby się i pokierowała tymi
sprawami.
Miasta małe nie stanowiące powiatów miejskich (w su
mie mamy w kraju 755 takich miast), rozlokowane na te
renach poszczególnych powiatów łącznie z gromadami
wiejskimi, pod względem zaspokajania ich potrzeb geode
zyjnych są nadzorowane przez resort rolnictwa, działający
na terenach powiatów przez powiatowe biura geodezji
i urządzeń rolnych przy wydziałach rolnictwa i leś
nictwa PPRN.
Nadmienić tu należy, że w oparciu o decyzje odpowied
nich władz z roku 1955, wykonywanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych dla celów opracowania planów zagos
podarowania przestrzennego i różnych innych celów i po
trzeb miasta, powierzone zostało w tym czasie na terenach
miast nie stanowiących powiatów miejskich — jednostkom
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wykonawstwa ■ geodezyjnego - resortu-. gospodarki komu
nalnej.'
--'.- - —
c>i,ιacowane jednak przez jednostki geodezyjne gospo-

oraz planów perspektywicznych na dalsze okresy plani
styczne w zakresie geoaezji gospodarki komunalnej ɪ gospuuarκι terenami w miastach, należałoby óła tyen prac
Uaxxkx κoπιurιaιixvj IiXAXtxxdxy geuUczyj∏c uuLycz4ce tcrenuv√
„twurzyc optymalne warunki realizacji.
IixXdSi me ùLduuwiącycn yυwiαiuw ∩uejsκic∏, z uxaκα
ma poprawy aotycmzusowycn warunków i zabezpiecze
WiasciWcj opieki i oκresιθuej polityki na oɑeɪnku zagaania we Wiaseiwy Sposoo rozwoju i uDsiugi (w iesurcie gusIuen gvθuezyjnyen, zwι⅛zαiιycα z gospoαarκg komunalną ρoαaικι komunalnej; Zagaameii geoaezyjnyen i gospo1 mieszKamuwą w Iycli miastaen, o<aktualizują Się, t*aeąc
uiuKi terenami, ¿guarne z potrzebami Iereauwyini miast,
eo roku na swej wartości uz.yui.owej. zaspokajanie ouwɪem
wyaaje się, ze etɪowe byłoby utworzenie w miastaen siap^tizeo gfcuuezyjnycn gospoumKi κumun⅛uej w tyen mia- nowiącycii siedziby powiatów — W przypadkami uzasaaMvαulι piz.ee powιan>We JfculiOsvKi resorlU Γ01IllCvWa natiaiia
iiiunycn wiernością zt,uan gospodarki komunalnej — iacnuna truɑɪiosei, ponieważ Ijezen enouzi o meκtore asorty
wycn Komorek (stanowisk pracy; ao spraw geouszji miej
menty prac geodezyjnych występujące w miastaen me sta skiej i gospoaarki terenami αιa obsługi Wszystkicn zagaanowiący ćń powiatów imejskicnj jaκ na przyκιaα pormar i.ieii geuaezyjnym i gospouarκι terenami, związanycn z zatras, geoaezyjna inwentaryzacja urządzeń podziemnych
aaniami i specyfiką gospoαarκι Komunalnej.
ιtp. — Sluzua geoaezyjna resortu rolnictwa nie jest ao
Komórki te w powiatach mogłyby być zorganizowane w
men przygotowania i nie ma odpowiednio wyspecjalizowa wydziałach gospodarki komunalnej i Hiieszkamowej PPRhi,
nej κaαry inżynieryjno-technicznej, ani oαpowιeαniego a zadaniem ich byłoby, oprócz planowania, koordynacji
i naazoru nad wszelkimi poczynaniami geodezyjnymi i gos
sprzętu.
Przy obecnym nastawieniu na specjalizację (a w tym poaarki terenami na terenie, miasta powiatowego i pozo
i jeanostek geodezyjnych), gdyż tylko wówczas - można
stałych miast mniejszych, zlokalizowanych na obszarze
osiągnąć najlepsze wyniki techniczne i ekonomiczne — na powiatu, również i wykonawstwo prac geodezyjnych oraz
rzucanie tym jednostkom, powołanym do wykonywania załatwianie w odpowiednim zakresie spraw gospodarki te
innego rodzaju prac, prac geodezyjnych, byłoby niezgodne renami.
Ijo zadań tych komórek w perspektywicznym ujęciu
z Quchem czasu i nie cawałoby pożądanych rezultatów.
Poza tym należałoby pracownικow tjch jcunosteκ odpo
zaiiczyc należałoby:
1. opracowywanie zapotrzebowania na prace geodezyjne
wiednio przeszkolić w nowych dla nich rodzajach prac,
wyposażyć w odpowiednie narzędzia pracy — eo me jest dla potrzeb resortu gospodarki komunalnej, opracowywa
am takie proste, ani łatwe, t-onaato resort rolnictwa, ma nie planów prac, zlecanie robót geodezyjnych, nadzór nad
jąc inne pune prace na terenie gromad wiejskich nie hyłby
ich wykonaniem, oαbιory robot itp.
2. Ozupelnianie i aktualizacja mapy miasta.
cnyba w stanie przeznaczyć odpowiedniej mocy swych jed
3. Uzupełnianie i rekonstrukcja miejskiej osnowy geo
nostek wykonawczych oia prac geodezyjnych dla potrzeb
Ii-Soriu gospodarki komunalnej na terenach miast me sta
dezyjnej.
4. Wykonywanie pomiarów tras ulic w miastach w skali
nowiących povziatów miejskich. Wobec tego realizacja
1:200 (1:250) oraz geodezyjna inwentaryzacja urządzeń pod
Zndan geodezyjnych gospodarki komunalnej i mieszkanio
wej na terenach miast nie stanowiących powiatów miej ziemnych i nadziemnych jako podstawy do projektowania,
realizacji i eksploatacji tych urządzeń.
skich przez służbę geodezyjną resortu rolnictwa jest, ze
5. Sporządzanie
bilansu
terenów
uzbrojonych
w
względu na bardzo poważne zadania, jakie ta służba ma
miastach.
do spełnienia na swoim odcinku pracy, mało prawdo
6. Projektowanie szczegółowego * rozmieszczenia tras
podobna.
i urządzeń inżynierskich oraz wyznaczania ich w terenie.
Toteż tereny miast nie stanowiących powiatów miej
7. Sporządzenie katastru urząazeń podziemnych i nad
skich posiadają na ogół niewiele aktualnego materiału w
zakresie osnów geodezyjnych i mapy zasadniczej, nie ziemnych w miastach.
8. Prace kartograficzne związane z opracowaniem miej
mówiąc już o całym szeregu innych zagadnień geodezyj
skich map problemowych.
nych dotyczących gospodarki komunalnej, o których nikt
9. Prace geodezyjne związane z wykorzystaniem ewi
nie myśli w ogóle. Wyjątek stanowią mapy w miastach
pomierzonych ostatnio przez jednostki geodezyjne resortu dencji gruntów dla potrzeb gospodarki terenami w
miastach.
gospodarki komunalnej dla potrzeb służb archrtektoniczno10. Wykonywanie w miastach dokumentacji geodezyjnej
Dudowlanych.
Z przedstawionego stanu łatwo wysnuć wniosek, że za nieruchomości państwowych podlegających sprzedaży,
przygotowanie dokumentacji pod budownictwo domów jeadania geodezji miejskiej w miastach tak zwanych ma
łych — nie stanowiących powiatów miejskich są bardzo noi odzinnych, przekazywanie terenów w użytkowanie
(użytkowanie wieczyste), uregulowanie stanu prawnego
duże i stale w związku z rozw7ojem tych miast wzrastają.
nieruchomości państwowych.
Są to zadania specjalistyczne, o szerokim wachlarzu za
11. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dla projek
gadnień typowych dla miast lak dużych, jak i małych, wy
towania i realizacji budownictwa mieszkaniowego i spół
magające Odpovziednio przygotowanej kadry fachowej
dzielczego.
inżynieryjno-technicznej, odpowiedniego precyzyjnego sprzę
12. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla prze
tu geodezyjnego, środków transportu i, innego wypo
kształcenia struktury terenowej miast.
sażenia.
13. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dla projek
W bardzo wielu przypadkach rady narodowe miast ma
łych gubią się w sprawach programowania, zarządzania towania i realizacji budownictwa komunalnego jak: urzą
dzenia W’odociągowe, kanalizacyjne, gazowe, torowiska ko
i gospodarowania terenami miejskimi, w sprawach zleca
munikacyjne, urządzenia terenów zielonych itp.
nia i odbioru robót geodezyjnych; wykorzystania posiada
14. Prace realizacyjne — obsługa budownictwa — po
nych materiałów geodezyjnych dla potrzeb gospodarki ko
miary geodezyjne na budowach w czasie trwania robót i po
munalnej i mieszkaniowej, co uznać należy za zjawisko
nie opanowane, wymagające uregulowania i usprawnienia. ich zakończeniu.
15. Opracowanie geodezyjne planów zagospodarowania
Rówmież, wobec braku na terenach miast nie stanowią
przestrzennego itp.
*
cych powiatów7 miejskich komórek posiadających upraw
nienia do kierowania w' sposób jak najbardziej celowy
Podane wyżej przykładowo założenia w niczym nie na
i ekonomiczny miejskimi zagadnieniami geodezyjnymi ruszałyby interesów gospodarczych resortu rolnictwa i mo
i gospodarki terenami, obserwuje się w wielu przypad
głyby być dla tego resortu korzystne, ponieważ pozwoliły
kach, że różne jednostki wykonawcze i biura projektów by ześrodkować wysiłki służby geodezyjnej tego resortu
podejmują wykonywanie prac geodezyjnych na terenie na zagadnieniach geodezyjnych typowo rolnych (wiejskich)
tych miast dla różnych celów, przy założeniu, że wyniki związanych z przebudową ustroju rolnego dla podniesienia
tych prac będą służyły tylko do bardzo ograniczonych produkcji rolnej.
Ijednorazowychpotrzeb.
Utworzenie zaś w miastach będących siedzibami powia
Szybki rozwój życia gospodarczego w okresie powojen tów komórek (stanowisk pracy) do spraw geodezji miej
nym i codzienne potrzeby gospodarki miejskiej zmuszają
skiej, podniosłoby te miasta do rzędu miast wiodących za
do zajęcia się zagadnieniami dotychczas nie podejmowa gadnienia geodezji i gospodarki terenami w resorcie gospo
nymi, a między innymi właśnie zagadnieniami geodezyj darki komunalnej na terenie powiatu i regulujących te
nymi i- gospodarki terenami w miastach nie stanowiących sprawy we wszystkich miastach powiatu, co powinno
powiatów' miejskich. W związku z coraz większą urbani usprawnić dotychczasowy stan i zabezpieczyć resortowi
zacja kraju i wzrostem znaczenia- pomiarów miejskich, dla gospodarki komunalnej pełnię obsługi geodezyjnej i gospo
zabezpieczeri<> wykonania zadań planów bieżących okresów
darki terenami w tych miastach.
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Kentakty polsko-rosyjskie w dziedzinie geodezji i kartografii
w XIX wieku i pierwszej połowie wieku XX
(Referat z polsko-radzieckieao Siimpozjonu geografów i geologów PAN
i Akademia Nauk ZSRR. Warszawa 29.IX—1.X.1969 r.)

Tematem są tu dwie odwzajemnione przysługi spowodo
wane Wwpadkami dziejowymi: pierwszą z nich wyświadczyli
Polacy przez swój udział w pracach geodezyjnych i karto
graficznych na obszarach Rosji, po upadku w 1795 r. Pań
stwa Polskiego; druga była pośrednio oddana Polakom przez
Instytut Geodezyjny w Moskwie (Konstantinowskij Mieżewoj Institut) po odrodzeniu się Rzeczypospolitej Polskiej
po pierwszej wojnie światowej.

♦
W Rosji — ze względu na znaczne potrzeby kartograficz
ne, spowodowane kolosalnym zasięgiem terytorialnym kra
ju — odczuwał się prawie przez cały wiek XIX brak geo
detów. zwłaszcza o wyższych kwalifikacjach. Założona
w 1773 r. w Moskwie Konstantynowska Szkoła Miernicza,
7re⅛mowana w 1796 r.. ə następnie przekształcona w 1835 r.
w Konstantynowski Tnstytut Mierniczv. nie mogła zaspokoió potrzeb kraju. Nieco lepiej przedstawiała się ta sprawa
w wojsku: w 1822 r. utworzono przy Sztabie Głównym
Korpus Topografów Wojskowych oraz V7Ojskown Szkołę
Topograficzna, a poza tym od 1827 r słynny astronom
i geodeta Wilhelm Struve (1793—1864) dokształcał topogra
fów w Uniwersvtecie Dcrnackim (obecnie T≈>r⅛). W 183? r.
otwarto Akademie Sztabu Generalnego, gdzie wykładano
również geodezje wyższa i astronomię σe∩dezvina [21, Γ3],
Γ7]. W dobie Królestwa Kongresowego (18’5—1831) naucza
no geodezii i kartografii w trzech uczelniach warszaw
skich: Uniwersytecie, Politechnice i Szkole Oficerskiej.
W bardziej Obszernvm programie byłv prowadzone wy
kłady geodezji i astronomii geodezyjnej w Akademii
Wileńskiej, przemianowanej w 1803 r. na Cesarski Uniwer
sytet Wileński1). W roku akademickim 1820/21 otworzono
tam Katedro Geodezii Wyższej, która obiał matematyk
prof. Michał Pełka-Poliński (1784—18431. a no nim od
1824 r. — astronom i geodeta prof. Antoni Szahin
D7P0—1845) Wvkladaiac ponadto i fonografie. Prof. Piotr
Sławiński /1791—1881), od 1822 r. kierow nik katedry astro
nomii, i obserwatorium Uniwersytetu Wileńskiego, współ
pracował z geodeta rosyjskim gen. Karolem Tennerem
(1783—1859) przy zakładaniu triangnlacii na T>itwie 2*V
W 1831 r. nastroiła likwidacja tych uczelni akademickich,
po powstaniu 1830—1831 r.
Z absolwentów wspomnianych wyżei uczelni włączyło sie
do prac kartograficznych na terenach imperium roswskiego co naimn>°i 15 osób. Większość z nich służvła w od
działach topograficznych armii rosyjskiej Γl1. Γ4^∣. Γ71. 181. 191.
Taki stan trwał mniej wiecej do połowy XTX włoku.
W okresie następnym a÷ do pierwszej wniny światowej —
mamy ponadto wśród kartografów /geodeci, tnncwafowie,
geografowie), jeszcze 17 Polaków, ale już ze szkół rosyj
skich.
A wiec w ciągu całego okresu Porozbiorowego dało s`e
zidentyfikować 32 osoby: sa to twlko ci, co przeszli do
historii kartografii rosyjskiej dzięki osiągnięciu Wybitniejszv<∙ħ stanowisk 14), 17). TPl
Wśród nich bvło 4 profesorów wsnółpracuiacych na po’u
kartografii: Antoni Szahin. przeniesiony w 1834 r. do
Uniwersytetu w Charkowie na Katedrę Astronomii;
1) Na str 238 tomu 44 Wielkiej Encyklopedii Padzieckinl nodano że uniwersytet ten powstał w roku 1893. Informacja to nie
zbyt dokładna, gdyż powstał on z inicjatywy jezuitów za Danowania króla Stefana Batorepo. o czym mamy wzmiankę nawet
w reskrypcie cara Aleksandra I z 4 kwietnia 1803 r. o przemia
nowaniu tego uniwersytetu na Imveratorskl) WllenskD Unlibersitet: ..za rzecz przyzwoita osadziliśmy zabezpieczyć na zawsze
trwałość starodawnego Uniwersytetu Wileńskiego, w 1579 r. zało
żonego, a w 1781 r. odnowionego do teraźniejszego stopnia nauk
u na Idoswiadczenszych w Europie narodów*’. Jest to więc naj
starszy uniwersytet na ziemiach ZSRR.
*) Był to fragment przechodzącego przez Wilno łańcucha trian
gulacyjnego, zakładanego w związku z rosyjsko-skandynawskim
pomiarem południka od Morza Czarnego do Morza Barentsa.

wspomniany już Piotr Sławiński; Wincenty Wiśniewski
(1781—1855), kierownik Katedry Astronomii Uniwersytetu
w Petersburgu (od czasu założenia tej uczelni w 1819 r.);
Karol Bohdanowicz (1867-—1947), geolog i geograf, profesor
Instytutu Górniczego w Petersburgu.
Poza tym było 10 kartografów (geodetów) wojskowych,
którzy dosłużyli się rang generalskich: Józef Chodźko
(1800—1881), Bolesław Cimkowicz /1849—1932), Bronisław
Grabczewski (1855—1926). Józef Koriot (1735— ok. 1855),
Edward Kowerski (1837—1916). Stefan Kozłowski (1858 —
ok. 1911), Stanisław Rylke (1843—18991, Hieronim Stebnicki
(1832—1897), Józef Żyliński (1834 — ok. 1894) i Stanisław
Żyliński (1838—1901).
Nie wymienieni tu — to przeważnie wybitniejsi samo
dzielni wykonawcy orać. Rzecz oczywista, że liczba woj
skowych i cywilnych na stanowiskach mniej eksponowa
nych. a przeto nie uwiecznionych na kartach rosyjskiej
historiografii kartograficznej musíala być wielokrotnie wię
ksza od tu podanej. Takich mniej wykwalifikowanych Pra
cowników. iak "∙> przyk’ad Jan Woźniakowski (nr. ’8<17).
były student W’leúski. zesla∏v do twierdzy w Om~bιt. gdzie
służył w stopniu podoficera lub Jan Witkiewicz (zm. 1839).
zesłaniec do wojska w Orsku (później porucznik), było
wtedy chyba również, niemało.
Jesl. rzeczą znamienna dla ówczesnego okresu historycz
nego naszej ojczyzny, że tereny pracv kartografów i geo
detów wojskowych narodowości polskiej — to prawie kvyIacznie krańce imperium rosyjskiego: Kaukaz. Syberia,
Turkiestan. Ural i inne. Poza, tvm Hvli oni kierowani do
Azji Środkowej, Buchary. Bułgarii, Persji, Turcji, Tybetu
[41. [71.
Gdvby tak można było doliczyć się tych tysięcy wiorst
kwadratowych zasięgu ich prac kartograficznych, to wy
nik hvłhy chyba dość imponujący. Na ziemiach b. Króles
twa Kongresowego nie SPotykamv sie z nimi. Pracował tam
tylko przez jakiś czas generał Józef Żyliński, a Hcdacv już
w stanie spoczynku — gon Stanisław Rvlke wykładał (na
r∏k przed zgonem) ge"drzin rα Wvdzialo InżynieryjnoBudowlanym Warszawskiego Instytutu Politechnicznego
im. cara Mikołaja TTs).
Tak przedstawiały się w ogólnych zarysach przysługi ze
strony polskiej.
*
Po pierwszej wojnie światowej, w początkowym okresie
dziejów TT Rzeczypospolitej Polskiej brak było geodetów
z wykształceniem akademickim, w ściślejszym tego zna
czenia pojęciu.
Przy Szkole Politechnicznej we Lwowie był wtedy
tylko 2-letni Kurs Geometrów4). W byłym zaborze
pruskim nie bvło szkół mierniczych: grupa inżynierska
geodetów z politechnik niemieckich była nieliczna (naj
wyżej kilkunastu). Środowisko miernicze w h. Królestwie
Kongresowym składało sie z tak zwanych geometrów
klasy drugiej (geometrzy przysięgli) i z geometrów klasy
pierwszej (aplikanci). UzvskiwaIi oni swe uprawnienia na
podstawie dekretu z 1832 r.. no Wvkazaniu się przepisana
praktyka zawodowa i złożeniu odpowiednich egzaminów
W7ed specjalna komisją: niektórzy z. nich posiadali wy
kształcenie zawodowe uzyskane w rosyjskich średnich
szkołach mierniczych.
Kiedy no Rewolucji Październikowej, począwszy od
1918 r. zaistniała dla Polaków możliwość systematycznej
już repatriacji, to skorzystała z. tego znaczna liczba, bę’) Tnctytut DOWStal ze składek SDoleczenstwa polskiego. Otwarcie
nastaniło Jesienia 1898 r.; wykłady były w jeżyku rosyjskim.
') Doskonale prowadzony przez wybitnych fachowców jak pro
fesorowie: Kasper Weigel, Lucjan Grabowski i Wiadyslaw Wojtan.
Kurs ten został z czasem przekształcony w 8-semestrowy Wvdzial
Geodezji.
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dących w diasporze, inżynierów mierniczych, absolwen
tów Konstantynowskiego Instytutu Mierniczego w Mo
skwie. Pierwsza ich grupa w liczbie ośmiu — po powro
cie do kraju — założyła w listopadzie 1918 r. Koło Inży
nierów Mierniczych przy Stowarzyszeniu Techników
Polskich w Warszawie. 5)
Reemigracja Polaków z Rosji trwała do końca 1923 r.;
w tym czasie liczba członków tego Koła wzrosła do
przeszło 60.
Był to wtedy najliczniejszy w kraju zespół geodetów
o wykształceniu akademickim. Większość z nich ukoń
czyła studia wτ latach 1908—1916. W owym czasie nauki
geodezyjne wykładali: Feodosij Krasowskij (w okresie
Porewolucyjnym — uczony o światowej sławie, założy
ciel rosyjskiej szkoły geodezyjnej), Sergiej Solowjew
(wielki przyjaciel studentów Polakov/), Nikanor Kisłow,
Iwan Iwieronow, Konstantin Cwietkow. Są to nazwiska
dobrze znane w literaturze specjalnej i rosyjskiej historii
nauk. Należy więc stwierdzić, że członkowie Koła Inży
nierów Mierniczych przeszli przez doskonałą szkołę geo
dezyjną. Jednym z wybitniejszych uczniów Krasowskiego
był Edward Warchalowski, w dobie porewolucyjnej pro
fesor tegoż Instytutu.
Polscy absolwenci
Instytutu Mierniczego pracowali
prawie wyłącznie w Rosji, zdobywając na różnych pla
cówkach niekiedy dość poważne stanowiska. Wymienię
przykładowo kilku z nich ze starszych roczników: senior
naszego Koła — Stanisław Wysocki był kierownikiem
miejskiej
służby geodezyjnej Petersburga; Kazimierz
Tenczyński — nauczycielem w pskowskiej szkole mierni
czej: Jan Piotrowski wykładał geodezję na Politechnice
w Tomsku; Janusz Kahl — kierował pomiarami portu
we Wladywostoku; Karol Kasiński był kierownikiem
grupy pomiarowej w Tbilisi. Z tych przeszło 60 członków
naszego Koła, około ∙^0 (starszych i młodszych) praco
wało na rozległych krańcach europejskiej i azjatyckiej
części Rosji, zdobywając dobrą praktykę w różnorodnych
pracach geodezyjnych.
Przybyło więc do kraju wielu wykwalifikowanych
specjalistów o dużym doświadczeniu zawodowym. Cześć
z nich zajęła się pracą wolnozawodcwa, zakładając
własne biura pomiarowe. Większość zajęła stanowiska
kierownicze w różnych instytucjach państwowych. Pewna
kilkuosobowa grupa (nastawiona nieco Intelektualistycznie) przeszła do zajęć dydaktycznych w nowo zakłada
nych od 1919 r. średnich szkołach mierniczych i Szkole
Topografów Wojskowego Instytutu Geograficznego w
Warszawie.
W 1921 r powrócił do kraju prof. Edward Warchalowski i po objęciu stanowiska na Politeohnice Warszaw
skie!. zorganizował Katedro Geodezii. ’) Pierwszymi jego
współpracownikami byli członkowie Kola Stanisław Kluznɪak i WIcdzijnierz Kolanowski, mianowani docentami.
W 1922 r. przyjechał z Politechniki w Tomsku
prof. Jan Piotrowski i objął kierownictwo Katedry
Geodezji Niższej. W 1924 r. powstał Wydział Geodezyjny
ze skompletowaną już ilością odpowiednich katedr. Od
tego czasu trwał już stały dopływ do koła młodych geode
tów z Politechniki Warszawskiej.
Niektórzy członkowie Koła pracowali przy zakładaniu
osnów geodezyjnych (triangulacja, niwelacja precyzyjna,
pomiary grawimetryczne) do podstawowych pomiarów
kraju,
prowadzonych
pod
ogólnym
kierownictwem
prof. E Warchalowskiego i przy współudziale prof.
K. Weigla z Politechniki Lwowskiej oraz tamtejszych
geodetów.
Koło było członkiem Międzynarodowej Federacji Geo
detów (Federation Internationale des Gdometres), której
pierwszym wiceprezesem był od 1938 r. ppłk. Władysław
Snrmacki7), zastępca szefa Wojskowego Instvtutu Geo
graficznego w Warszawie i wieloletni prezes Kola.
W Międzynarodowej
Unii
Geodezyjno-Geofizycznej
i Unii Bałtyckiej CzoIovzym przedstawicielem Polski był
prof. E. WarchaIovzski.
*) Członkami tego Stowarzyszenia byli inżynierowie różnych spe
cjalności z terenów b. zaboru rosyjskiego.
·) Przedtem była tylko katedra miernictwa z programem zasto
sowanym do potrzeb wydziału inżynierii.
’) Tradycyjnie pierwszy wiceprezes był kandydatem na prezesa
Federacji w następnej kadencji. W. Surmaeki został w sierpniu
1940 r. wywieziony do Oświęcimia, skąd zwolniono go w listopa
dzie 1941 r. Po powrocie do Warszawy został na drugi dzień znów
aresztowany, a wkrótce po tym zamordowany przez Gestapo.
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Pod koniec 1938 r. członków Koła było już przeszło 200.
Pomimo już znacznej liczebnej przewagi „młodych” na
prezesów tego zrzeszenia wybierano w ciągu 20 lat
okresu międzywojennego „moskiewskich mierników”, jak
ich nazywano w środowisku geodezyjnym.
Kolejnymi prezesami byli: Karol Kasiński’) — od listo
pada 1918 do 1925 r. włącznie; Edward Warchalowski —
w 1926 r.; Władysław Surmacki od 1927 do 1936 r. i Jan
Piotrowski — w latach 1937—1938.
Tak w dużym skrócie przedstawiała się działalność
b. absolwentów Instytutu Moskiewskiego w latach
1919—1939 [3], »)
*

Po drugiej wojnie światowej pozostało nas „mierników”
nie więcej niż piętnastu. Wypadlo ponownie włączyć się
do prac nad odbudową kraju. W marcu 1945 r. —
z inicjatywy kilku z nas i dzięki zabiegom prof. J. Pio
trowskiego, powstał pod jego prezesurą Główny Urząd
Pomiarów Kraju. Przy Urzędzie tym został zorganizo
wany pod kierownictwem prof. E. Warchalowskiego Geo
dezyjny Instytut Naukowo-Badawczy *1°).
J. Piotrowski
był prezesem do 1949 r., a po nim — E. Warchalowski.
Zastępcami prezesa Urzędu byli: Wacław Nowak i Kazi
mierz Sawicki. Oprócz wyżej wymienionych, pracowało
tam jeszcze 5 inżynierów z uczelni moskiewskiej.
Geodezyjny Instjdut Naukowo-Badawczy stał się kuźnią
koncepcji naukowych dotyczących podstawowych pomia
rów kraju, a Urząd — ich realizatorem. Inicjatorem
i wsoółtwórcą nowych polskich metod geodezyjnych był
E. Warchalowski.
Nauka i technika same nie powstają: tworzą je ludzie
stulecia.
Feodosij Krasowskij był twórca rosyjskiej naukowej
szkoły geodezyjnej, a jego znakomity uczeń prof. Edward
Warchalcwski podbudował zręby polskiej szkoły geodezji,
jako nauki i umiejętności technicznej.
Na tym nie zamknał się rozdział historii pomiędzy
dawnymi a nowymi laty o wzajemnych przysługach geo
dezyjnych dwóch sąsiadujących ze sobą krajów. Przysługi
te trwają i obecnie, lecz są świadczone teraz z odmien
nych nieco pozycji: poprzez geodezyjne instytuty nauko
wo-badawcze i akademie nauk.
Poza tym mają one już inny charakter: są obustronne
jednocześnie, co jest niewątpliwie pożyteczne dla stron
obydwu.
A więc: oby tak zawsze.
8) W późniejszym czasie wiceminister Rolnictwa i Reform Rol
nych.
’) W okresie wojennym pracowali w dwóch szkołach technicz
nych (średniej i wyższej), otwartych w Warszawie za zgoda władz
OkUDacyjnvch; prof. E. Warehalowski. prof. J. Piotrowski (w Iiston≈>dzie laso r. wieziony przez jakiś czas jako zakładnik), orof. S.
Klużnwk i K. Sawicki.
>") Nazvzy tych instytucji z czasem zmieniono na
Główny
Urzad Geodezji i Kartografii i na Instytut Geodezji i Karto
grafii. który był Dierwsza tego rodzaju placówka naukową
w kraju, gdyż instytutów naukowych innej specjalności tech
nicznej Xvtedy jeszcze nie było.
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Władze Stowarzyszenia Geodetów
Polskich na rok 1970/72
(XXIII Zjazd Delegatów SGP w Gdyni
3-4-IV. 1970 r.)
Przewodniczący Zarządu Główne
go — kol. Stanisław Pachuta.

Członkowie Zarządu Głównego z wy
boru imiennego: 1. Zdzisław Adam
czewski, 2. Lech Brokman, 3. Roman
Cichosz, 4. Tadeusz Federowski, 5. Wa
cław Kłopociński, 6. Jan Kłopotowski,
7. Woijciech Krzemiński, 8. Edward Le
wandowski, 9. Cezary Lipert, 10. Adam
Linsenbarth,
11.
Edward Mecha,
12. Wiktor Osowski, 13. Jerzy Szymań
ski, 14. Marian Szymański. 15. Stani
sław Janusz Tymowski.
Prezydium Zarządu Głównego

Przewodniczący — Stanisław Pa
chuta.
Sekretarz generalny — Henryk Ja
siński.
Wiceprzewodniczący: 1) Marian Szy
mański, 2) Cezary Lipert, 3) Franci
szek Piluś.
Skarbnik — Jan Kłopotowski.

z życia Orcahizacji
■i z

Główna Komisja Rewizyjna
1. Bolesław Cybulski, 2. Julian Dą- I
browski, 3.
Stanisław
Jurkowski, !
4. Kazimierz Kaczanowski, 5. Kazi
mierz Michalik, 6. Henryk Stasiewicz, 1
7. Kazimierz Szarecki, 8. Jan Szczuka, i
9. Roman Włodarczyk.
Zastępcy: 10. Juliusz Heczko, 11. Ta
deusz Nowicki, 12. Stanisław Słyszyński.
Główny Sąd Koleżeński: 1. Włady
sław Barański, 2. Józef Bryszewski,
3. Tadeusz Dąbrowski, 4. Bolesław
Gawryś,
5.
Edmund
Kędzierski,
6. Edward Krzywdziński, 7. Leopold
Zimmer.
Delegaci do Rady Głównej NOT:
z tytułu uprawnień statutowych —
przewodniczący — Stanisław Pachuta,
sekretarz generalny — Henryk Jasiń
ski; przedstawiciel Koła SGP/POPM —
Poznań — Witalis Wojciechowski, z
wyboru imiennego: Czesław Kamela,
Stanisław Kluska, Wacław Kłopociń
ski, Marian Szymański; zastępcy: Wła
dysław Czerniecki, Adam Koncewicz.

Z Oddziału SGP we Wrocławiu
W dniu 30 stycznia br. odbyło się
zebranie
sprawozdawczo-wyborcze
Oddziału, któremu przewodniczył kol.
Bronisław Galas. Protokół z poprzed
niego zebrania odczytał kol. B. Ludziak. a następnie 1-minutowa ciszą
uczczono pamięć zmarłych kolegów —
członków Stowarzyszenia.
Kol. Μ. Kwiatkowski, dotychczaso
wy przewodniczący Zarzadu Oddziału,
złożył sprawozdanie z działalności za
okres 1968—1969. które charakteryzo
wało się — najogólniej mówiąc —
ściślejsza współpracą kół SGP, prze
jawiająca się w organizowaniu odczy
tów, dyskusji, pokazów obsługi nowo
czesnych instrumentów geodezyjnych,
wycieczek technicznych i krajoznaw
czych oraz spotkań towarzyskich.
Ilość
członków
indywidualnych
wzrosła o około 25% i wynosi obec
nie 530, zaś członków zbiorowych 7
(do roku 1968 — 1). Wciąż iednak
wielu kolegów nie należ>7 do Fundu
szu Samopomocy Koleżeńskiej.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
złożył kol. Fr. Siebiera, no którym na
stąpiło udzielenie absolutorium ustę
pującemu Zarządowi Oddziału.
Krótkie oświadczenie na temat dzia
łalności Sadu Koleżeńskiego złożył
kol. Prusik, a kol. St. Zajączkowski
— szczegółowe sprawozdanie z dzia
łalności Komisji Samopomocy Kole
żeńskiej.
W dyskusji, jaka się rozwinęła po
wygłoszeniu sprawozdań poruszono
sprawy:

— konferencji na temat udziału
geodetów w zagospodarowaniu Ziem
Zachodnich i Północnych,
— zrównania praw rencistów geo
detów z rencistami innych zawodów,
— większej ilości odznaczeń pań
stwowych, branżowych i stowarzysze
niowych dla kolegów z województwa
wrocławskiego,
— większego udziału kolegów z te
goż województwa w pisaniu artyku
łów do Przeglądu Geodezyjnego,
— organizowania odczytów o aktu
alnej tematyce: postępie technicznym,
roli geodety w ochronie przyrody i
użytków rolnych,
— kontynuowania wydawania biu
letynu informacyjnego.
— powiększenia
ilości
członków
zbiorowych.
Po dyskusji odbyły się wybory do
nowego Zarzadu Oddziału, do którego
weszli k∩Iedzv: Franciszek Czarniecki,
Mieczvslaw Grabowski, Jerzv Kelm,
Jan KorzeniovrSki, Roman Kozański.
Mieczysław7
Kwiatkowski. Bolesław
ɪ udziak, Roman Pietowski. Oswald
Ruf4ze, GrzePorz
Rzen∏s, lZicmowit
Sularz. Wiktor Switalski, Eugeniusz
Warchoł, Jerzy Wojtkiewicz.
Przewodniczącym Zarzadu Oddziału
V7Vbrany został kol. Włodzimierz NaHeńskj (Wojewódzkie Biuro Geodezji
i Urządzeń Rolnych).
Na delegatów na XXTII Ziazd SGP
v7vbrani zostali
koledzv: Kazimierz
Guzkowski Mieczyslavz Kwiatkowski,
Bolesław Ludziak, Jan Łaska, Stefan

Makała, Włodzimierz Nadański, Jerzy
Wojtkiewicz, Stanisław Zajączkowski
i Janina Szling,

Z prac nowego Zarządu Oddziału

Dnia 12 lutego br. odbyło się ple
narne zebranie nowego Zarządu Od
działu, na którym dokonano podziału
funkcji i zadań dla poszczególnych
członków.
Prezydium Zarządu: przewodniczący
— Kol. Włodzimierz Nadański, za
stępca — kol. Mieczysław Kwiatkow
ski i kol. Bolesław7 Ludziak, sekre
tarz — kol. Eugeniusz Warchoł, skar
bnik — kol. Jerzy Kelm.
Komisja Rewizyjna koledzy: prze
wodniczący — Siebiera, członkowie:
Barczuk, Starek, Jarosińska i Wabiszczewicz.
Sad Koleżeński koledzy: przewodni
czący — Bielański, członkowie Goślinowski, Łaska, Guzkowski.
Komisja Techniki koledzy: — prze
wodniczący Wojtkiewicz, członkowie:
Goślinowski, Rzepus, Switalski.
Komisja
Szkoleniowo-Odczytowa
koledzy:
przewodniczący
Ludziak,
członkowie — Rudze, Sularz i Saling.
Komisja Zawodu koledzy: przewod
niczący Kwiatkowski, członek — Ró
żańska oraz każdorazowy przewodni
czący zainteresowanego koła.
Komisja Współpracy z kołami ko
ledzy:
przewodniczący
Grabowski,
członkowie: Czarniecki,
Gufkowski,
Pietowski, Radoliński.
Komisja Samopomocy Koleżeńskiej
koledzy: przewodniczący Zajączkowski,
członkowie: Markiewicz, Sobczak, Traczyński, Kamiński, Szajna.
Utworzono nowa
komisję „człon
kostwa zbiorowego”,
przewodniczą
cym której został kol. Wróbel, człon
kami koledzy: Kwiatkowski i Stradecki.
Na terenie Oddziału działa obecnie
10 kół zakładowych SGP.
Dwaj koledzy Tadeusz Hajdul i
Marian Korzeniowski z Koła SGP
przy Oddziale Geodezyjnym przy
DOKP we Wrocławiu zostali odzna
czeni w roku ubiegłym Złotymi Krzy
żami Zasługi — za sporządzenie do
kumentacji geodezyjnej i za prace
związane z elektryfikacją linii kolejo
wej Katowice — Opole — Wrocław
oraz Wrocław — Jelenia Góra.
Kol. Wiktor Zbrojewicz odznaczony
został Srebrna Odznaką za Zasługi w
dziedzinie geodezji i kartografii — za
prace kameralne
związane z wyżej
wymienionymi pracami kolejowymi.
Koło bierze udział we współzawod
nictwie międzyzakładowym i za I pół
rocze 1969 r. uzyskało II miejsce, a
otrzymana nagroda w sumie 4500 zło
tych została przekazana na książecz
kę mieszkaniowa dla sieroty po pra
cowniku kolejowym.
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Koło zgłosiło projekt racjonalizator
ski dotyczący przyrządu optycznego do
prawidłowego ułożenia toru w planie
i w profilu.
Koło Zaliladowe przy WBGiUR zor
ganizowało z okazji 25-lecia PRL wie
czorek. na którym kol. Irena Radzio
wygłosiła prelekcję o pracy geodetów
Urzadzeniowccw na terenie Dolnego
Slaska, w którym wzięło udział 75
osób.
Kolo zorganizowało w ub. r. wy
cieczkę techniczną do woj. rzeszow
skiego, gdzie zaznajomiono się z or
ganizacją prac kameralnych i Polo
wych. w tym scaleń gruntów, wykony
wanych przez WBGiUR w Rzeszowie.
Zwiedzono zaporę
w Solinie, gdzie
wysłuchano prelekcji na temat obsługi
geodezyjnej tego obiektu. Zwiedzono
miejsce
walk wojska polskiego z
bandami UPA (Jabłonka). W drodze
powrotnej obejrzano Kraków i Muze
um w Oświęcimiu.
Z okazji 25-lecia PRL, za długolet
nia i sumienną prace odznaczeni zo
stali koledzy: Włodzimierz Nadański
otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Czesław
Wróbel — Srebrny Krzyż Zasługi,
Stefan Lewkonowicz — Złota Odznakę
za Zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kar
tografii: Józef Darczuk, Jan Molach∏wski i Romuald Pitula — Srebrne
Odznaki za Zasługi w Dziedzinie Geo
dezji i Kartografii.
Na uroczystej sesji w Lublinie, za
prace związane z reforma rolną ko
ledzy: Tomasz Kozański, Jerzy Kelm
i Zdzisław Hubert odznaczeni zostali
Z’otvmi Odznakami za Zasługi w Dzie
dzinie Geodezji i Kartografii.

W wyniku współzawodnictwa pracy
koledzy: Lech Jęmczyk, Jan Cisek,
Tadeusz Jankowski. Stanisław Gwizdalski, Tadeusz
Wasilewski i Wła
dysław Łobza zdobyli zaszczytne ty
tuły Brygady Pracy Socjalistycznej
(2 brygady).
Członkowie koła podjęli zobowiąza
nie, że każdy z nich pomierzy i odda
skompletowaną dokumentację jednej
działki
przeznaczonej do sprzedaży
przez Bank Rolny, a suma uzyskana
z tego tytułu przeznaczona będzie:
7.5% — na rzecz Domu Zdrowia
Dziecka, 25% — na Fundusz Budowy
Szkół i Internatów i 25% — na rzecz
koła SGP. 18 kolegów zobowiązanie
to już wykonało.
Koło Zakładowe przy WPGGK zor
ganizowało w dniach od 2 do 6 wrześ
nia wycieczkę na Targi Lipskie, w
której wzięło udział 9 osób.
Członkowie Koła brali udział w
opracowywaniu planu technicznego na
rok 1970 i lata 1971—1975, jak rów
nież planu postępu technicznego na
lata 1971—1975, a także w opracowy
waniu regulaminu współzawodnictwa
pracy.
Koło Zakładowe przy Przedsiębior
stwie Geologicznym uczestniczyło w
opracowywaniu założeń planu 5-let
niego, majac na uwadze maksymalne
wykorzystanie mocy
produkcyjnej i
podniesienie poziomu technicznego wy
konywania prac.
Członkowie kół opiekują się staży
stami i biorą udział w komisjach
egzaminacyjnych.
W roku 1970 planuje się urządzenie
przez Oddział III edycji kursu na te

mat obsługi i konserwacji nowoczes
nych instrumentów geodezyjnych.
Z okazji 25-lecia PRL odznaczeni zo
stali koledzy z Koła Zakładowego
przy Wrocławskim Okręgowym Przed
siębiorstwie
Mierniczym: Stanisław
Stworzeński i Jerzy Wojtkiewicz —
Złotymi Krzyżami Zasługi, Alfred Słabęcki — Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Złote Odznaki za Zasługi w Dziedzinie
Geodezji i Kartografii otrzymali kole
dzy: Zbigniew
Baczyński, Michał
Wojtkiewicz. Józef
Duc, Bronisław
Milewski, Kasper
Milaszewski (po
śmiertnie), Wacław Szymański. Sre
brne Odznaki za Zasługi w Dziedzinie
Geodezji i Kartografii otrzymali kole
dzy: Jan Dzikiewicz, Henryk Kołtowski. Szymon Kostelnik, Stefan Kra
jewski, Józef Mazurek, Jan Onisk,
Czesław Polecki, Barbara Pacześniowska, Halina Pawłowska, Teresa Rud
nicka. Irena Tokarska. Leopold Wa
wrzyniak i Tadeusz Wyka.
W dniu 17 stycznia odbyło się uro
czyste zebranie pracowników WrOPM
z okazji 20-Iecia jego istnienia, na
które przybyli przedstawiciele GUGiK,
WSR i bratnich przedsiębiorstw.
Długoletni i zasłużeni
pracownicy
WrOPM otrzymali nagrody pienieżne
i honorowe wyróżnienia w postaci
dyplomów. Miłym akcentem uroczys
tości było wręczenie Odznak Budow
niczych. Złote Odznaki Otrzvmali koIedzv; Oswald Rudze i Mieczysław
Kwiatkowski. Srebrne zaś koledzv:
Mieczysław Grabowski i Jerzy Wojt
kiewicz.
Uroczystaść zakończyło
spotkanie
towarzyskie.

Ochrona znaków geodezyjnych
W swej pracy zawodowej, służba
geodezyjna napotyka -w terenie czę
sto wypadki niszczenia i uszkadzania
znaków
geodezyjnych, co powoduje
konieczność ich wznawiania, niepo
trzebną stratę czasu oraz dodatkowe
— niemałe zresztą — koszty. Zagad
nienie to, występujące na terenie ca
łego kraju, w naszym powiecie urasta
do problemu. Wia że sie to z pewne
go rodzaju specvfiką struktury wła
dania ziemią. Na terenie powiatu
Szczytno, przy ilości blɪsko 30 000 ha
gruntów Państwowego Funduszu Zie
mi, co odpowiada łącznej powierzchni
gruntów PFZ w województwach- kie
leckim.
krakowskim i katowickim,
istnieje Olbrzvmie zapotrzebowanie na
Hoknmenta ∙ie geodezyjna dla tych
gruntów, a co za tym idzie — stabiΙ’-rację osnów oraz punktów granicz
nych
W ciągu roku, przy pomiarach ma
jących na celu Srorzadzenie dokumen
tach na grunty PFZ do celów sprze
daży prz<=z Bank Rolnv i innego obró
te
Wvsilkiem r’użby geodezyjnej
PBG'UR oraz WPGiUR stabilizuje się
rocznie około 6 do 7000 znaków geo
dezyjnych. Z własnych doświadczeń i
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obserwacji wynika, że niemały pro
cent tych znaków ulega w krótkim
czasie zniszczeniu bądź uszkodzeniu.
Ma to szczególnie miejsce na gruntach
gospodarstw Wielkotowarowych, gdzie
stosowana jest mechaniczna uprawa.
Również inni posiadacze gruntów, nie
jednokrotnie nieświadomi
znaczenia
znaków geodezyjnych dla goospodarki narodowej są sprawcami lekkomyśl
nego — lub co gorsza — nawet celo
wego ich niszczenia.
Koło nr 9 SGP, działające przy
Powiatowym Biurze Geodezji i Urzą
dzeń Rolnych w Szczytnie, widzi pa
lącą potrzebę podjęcia szerokiej akcji
propagandowej, mającej na celu za
pobieganie lub chociażby ograniczanie
dalszej dewastacji znaków geodezyj
nych, gdyż same akty prawne (wy
dane w tym przedmiocie) same w so
bie problemu nie rozwiąźą.
Koło nasze urządziło stałą wystawę
znaków
geodezyjnych
stosowanych
nrzy różnego rodzaju pomiarach. Wy
eksponowano
wszystkie najczęściej
stosowane znaki stabilizacji podziem
nej i naziemnej wraz z opisem nazwy
i przeznaczenia znaku, a w części opi
sowej wystawy umieszczono na plan

szy apel wystosowany do obywateli,
w którym informuje się równocześnie
o znaczeniu i potrzebie znaków geo
dezyjnych oraz o sankcjach przewi
dzianych w naszym ustawodawstwie,
grożących sprawcom
lekkomyślnego
lub celowego niszczenia znaków.
Na wystawie umieszczono dodatko
wo również plansze z informacją o
obowiązkach
wszystkich posiadaczy
nieruchomości wobec ewidencji grun
tów. Jest to już jednak inne, nie
mniej zresztą ważne zagadnienie.
Inicjatywa nasza
wywołała żywe
zainteresowanie wśród społeczeństwa,
a także spotkała sie z uznaniem władz
administracyjnych powiatu.
Pragniemy z tego miejsca zaapelo
wać do wszystkich powiatowych biur
geodezji, które maja przecież najbliż
szy kontakt z terenem, o przedysku
towanie powyższego zagadnienia i
wybranie oraz stosowanie najskutecz
niejszej formy przeciwdziałania nisz
czeniu znaków geodezyjnych.
____

Mgr inż. Zbigniew Krzymanski
Tnż. Władysław Zoiobowski
Szczytno

Z działalności Koła Zakładowego SGP przy PBGiUR w Obornikach Wielkopolskich
Z okazji 25 rocznicy przeprowadze
nia reformy rolnej na terenie powia
tu obornickiego odbyło się w dniu
6 kwietnia 1970 roku uroczyste zebra
nie członków naszego Koła oraz wszy
stkich
pracowników
Powiatowego
Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych.
Na zebranie to Zarząd Koła zaprosił
wszystkie osoby, które w 1945 roku
brały udział w realizacji dekretu
PKWN na terenie naszego powiatu.
Byli to koledzy: Jerzy Dobrzyński
— kierownik grupy
pomiarowej w
1945 roku przy byłym Powiatowym
Urzędzie
Ziemskim w Obornikach,
Zygmunt Felikszewski, Lucjan Paw
lik, Florian Tarkowski były podko
misarz ziemski, Józef Ciesiołka.
Ponadto w zebraniu wzięli udział:
sekretarz Prezydium Powiatowej Ra

dy Narodowej,
kierownik Wydziału
Rolnictwa i Leśnictwa,
przewodni
czący Koła Zakładowego Stowarzy
szenia Inżynierów i Techników Rol
nictwa, przewodniczący Rady Zakła
dowej ZZPPiS.
W referacie okolicznościowym opra
cowanym przez Zarząd Koła SGP
przedstawiono przebieg prac związa
nych z przeprowadzeniem
reformy
rolnej na terenie powiatu obornickie
go, między innymi — dane liczbowe
charakteryzujące zakres prac i trud
ności, jakie geodeci spotykali w tere
nie. Wspomniano również wszystkich
byłych pracowników
technicznych i
administracyjnych, zatrudnionych
w
1945 roku przy tych pracach w po
wiecie obornickim i pod ich adresem
wyrażono uznanie za ich trud i ofiar
ność w dobrze spełnionym obowiązku.

Bardzo miłe i ciekawe było wspom
nienie wygłoszone przez inż. Jerzego
Dobrzyńskiego, który w 1945 roku kie
rował całością
prac technicznych
związanych z reformą rolną na tere
nie tutejszego powiatu
Zebranie odbyło się przy kawie, w
serdecznym
nastroju
wszystkich
uczestników. Przy okazji wypada
nadmienić, że kol. Lucjan Pawlik —
przewodniczący Zarządu Koła SGP,
obchodził w dniu 8 lutego br. 25-lecie
nieprzerwanej pracy w powiatowej
służbie geodezyjnej w Obornikach.
Z tej okazji Jubilat otrzymał od prze
łożonych i współpracowników kwiaty
wraz z życzeniami.
Zarząd KoLa Zakładowego
SGP
przy
PBGiUR
w
Obornikach Wlkp.

IN MEMORIAM

Sianislaw Fabijański

Dnia 11 kwietnia 1970 r. zmarł w
Warszawie, w wieku 69 lat geodeta
Stanisław Fabijański, długoletni i za
służony pracownik służby geodezyjnourządzeniowej
resortu
rolnictwa,
członek
Stowarzyszenia
Geodetów
Polskich, odznaczony Srebrnym i Zło
tym Krzyżem Zasługi, Medalem IO-Iecia Polski Ludowej i Złotą Odznaką
za Zasługi w Dziedzinie Geodezji i
Kartografii.
Urodzony 31 marca 1901 r. we wsi
Tymieniec, pow. kaliskiego w rodzi
nie chłopskiej, uczęszczał do szkoły
powszechnej, a następnie do Gimna
zjum im. Tadeusza Kościuszki w Ka
liszu, które
ukończył z wyróżnie
niem w 1921 r. W 1924 r. ukończył
Państwową Szkołę Mierniczą w Łom
ży.
Do 1930 r. pracował pod kierownic
twem mierniczych przysięgłych jako
bezpośredni wykonawca ówczesnych
scaleń gruntów (komasacji) na terenie
woj. białostockiego i wołyńskiego, od
bywając w ten sposób praktykę obo
wiązującą wówczas wszystkich geo

detów, przed przystąpieniem do pań
stwowego
egzaminu na mierniczego
przysięgłego.
Po odbyciu praktyki i złożeniu egza
minu na mierniczego przysięgłego (de
kretem z 22.V.1930 r.) otrzymał tytuł
i prawo wykonywania zawodu mier
niczego przysięgłego. Od tego czasu
pracował
samodzielnie,
wykonując
nadal scalenia gruntów wiejskich na
terenie woj. wołyńskiego aż do wy
buchu IX wojny światowej.
W okresie okupacji hitlerowskiej
pracował na Wołyniu, początkowo ja
ko mierniczy w kołchozach, następnie
jako rolnik.
Po wyzwoleniu ziemi lubelskiej zgło
sił się jako jeden z pierwszych geode
tów do pracy i został zatrudniony przy
budowie lotnisk (do 1947 r.), jednocześ
nie wykonywał prace przy parcelacji
majątków, wykonywanej w ramach
reformy rolnej.
Od 1947 do 1949 r. pracował w ów
czesnym Głównym Urzędzie Pomia
rów Kraju przy regulacjach rolnych
na terenie woj. szczecińskiego, gdań
skiego i olsztyńskiego — jako wyko
nawca, następnie — inspektor kon
troli.
W 1949 r. jako znany i ceniony geo
deta został zatrudniony w Państwo
wym Przedsiębiorstwie Fotogrametrii
jako bezpośredni
wykonawca, na
stępnie dzięki
wyróżniającym się
zdolnościom i niezwykłej rzetelności
został mianowany kierownikiem ze
społu pomiarowego, a następnie gru
py zespołów pomiarowych, pracując
na tym stanowisku do 1951 r.
Od 1951 r. do 1 października 1957 r.
pracował jako inspektor kontroli geo

dezyjnej, a do końca marca 1958 r.
— w specjalnym zespole prac do
świadczalnych przy
opracowywania
fotomap.
Pracując w PPF przez cały okres
interesował się przebudową ustroju
rolnego i w czasie corocznych urlo
pów pracował przy pomiarach PGR.
W 1958 r. powrócił do swojej pier
wszej specjalności — do scaleń grun
tów wiejskich, gdzie jako kierownik
terenowych
zespołów pomiarowych
wykonał na terenie woj. białostockie
go znaczną ilość scaleń i wymiany
gruntów oraz prac związanych z ewi
dencją gruntów. Od 1 lutego 1965 r.
pracował w WBGiUR w Szczecinie,
następnie w r. 1965 w WBGiUR w
Lublinie na stanowisku
kierownika
zespołu wykonującego nowe scalenia
gruntów, gdzie przepracował do cza
su odejścia na emeryturę.
Kolega Fabijański przepracował 45
lat w zawodzie geodezyjnym. Odszedł
od nas przedwcześnie człowiek nie
zmiernie prawy, prostolinijny, nad
zwyczaj skromny, serdecznie koleżeń
ski i wrażliwy na ludzką biedę, o
wielkiej odpowiedzialności
osobistej
za każdą powierzoną Mu pracę, od
znaczający się specjalną troską o po
wierzonych mu współtowarzyszy, go
rący patriota, o bogatej wiedzy fa
chowej, wyróżniający się niespotyka
ną bezinteresownością i ofiarnością w
pracy.
Pamięć o Nim pozostanie w pol
skiej społeczności geodezyjnej i w
środowiskach wiejskich tych woje
wództw, gdzie rzetelnie i ofiarnie pra
cował.
Józef Zgierski
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Rozwiqzanie zadania nr 80
Rozwiązanie zadania nr 80 nadesła
ło 36 osób.
Prawidłowa odpowiedź
jest następująca:
AC = 99,9 m
......
< A = 530 07'48'
< B = 36o 52' 12"
<£ C = 90°

Znaczna liczba osób rozwiązała za
danie wychodząc z założenia, że po
le z! ABD + pole ABCD = pole AABC,
Rozwiązanie tego typu podają za kol.
Remigiuszem Szczepaniakiem z War
szawy.
α <Isin a A- cd sin a = acsin2α
d sin a (a + c) = ac sin 2a
po podstawieniu sin 2« = 2 sin a cos a
i po przekształceniu, otrzymamy:
d(α÷c)
cosa =------------

2ac

i

⅜B = 2a = 36° 52'12"

Długość AC = b obliczamy z wzoru
cosinusów:
62 = a2 + c2 — 2 ac cos B

skąd po podstawieniu danych i obli
czeniu
b = 99,90 m
Kąty CiA obliczamy bez trudności
z wzoru cosinusów.
Sposobem tym rozwiązali zadanie
koledzy: Wojciech Michalski z Ostrowi Mazowieckiej, Krystyna Tuszyń
ska z Wrocławia, Henryk Liberek z
Jarocina, Jerzy Mikołajczyk z Poz
nania, Jan Niemier z Kórnika k.Poznania, Alojzy Węgrzyk z Rybnika,
Jacek Grochulski z Warszawy, Zbig
niew Sanigorski z Wrocławia i Syl
wester Waśkowski ze Szczecina.
Szereg osób doszło do przekształ
conego wzoru o dwusiecznej kąta w
trójkącie w odmienny sposób, jak na
przykład Jerzy Gaweł z Wrocławia,
który nadesłał podane niżej rozwią
zanie.
Z warunku, że punkty A, D i C le
żą na jednej
prostej (po przyjęciu
prostej AB za oś x, a punktu B za
początek układu), wynika, że po
wierzchnia Δ ADC równa jest zeru.

— c
0
1
— dcosα Jsina
1
— a cos2a a sin2a 1

0

Po rozwiązaniu wyznacznika i upo
rządkowaniu otrzymujemy:
cosa =

d(g÷c)

Identyczny sposób podał kol. Jacek
Grochulski z Warszavzy, który nade
słał trzy sposoby rozwiązania, z któ
rych drugi był następujący:
AE _ CF
1ÎD = DF
c sin a
αsinα

c cos a — d
d — acosa

skąd
d(a÷c)
cos a = -----------2ac

Kolega Jacek Grochulski wzór ten
otrzymał również z warunku, że punkt
C spełnia równanie prostej AD.
Kol. Bolesław Cieszyński z Byd
goszczy usprawiedliwił opóźnienie w
nadesłaniu
rozwiązania motywami,
które same w sobie są urządzenioworolną ciekawostką, w związku z czym
ten fragment Jego listu podajemy w
całości.
„Jako ciekawostkę podać mogę, że
w wyniku scalenia obiektu położone
go w dolinie nadnoteckiej grunty PFZ
o obszarze 800 ha, dotychczas rozrzu
cone w 400 działkach (najczęściej
dzierżawione
bezumownie)
zostały
scalone w 2 masywach i przekazane
jednostkom gospodarki państwowej i
społecznej”.
W wyniku losowania nagrodę w
postaci mapy plastycznej od Stowa
rzyszenia Geodetów Polskich otrzymał
kol. Andrzej Olszamowski z Włoc
ławka.
Nagrody książkowe od Stowarzysze
nia Geodetów Polskich wylosowali ko
ledzy: Jerzy Gaweł z Wrocławia, An
drzej Mółka z Nowego Sącza, Roman
Arabski z Łodzi, Paweł Bednarz z
Kozienic, Alojzy Węgrzyk z Rybnika.

2ac

St. J. T.

ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 80 NADESŁALI
Wiktor Pietrulan (Szczecin), Henryk Kasiński (Sandomierz), Jó
zef Szramek (Katowice), Wojciech Michalski (Ostrów Mazowiecka),
Remigiusz Szczepaniak (Warszawa), Grzegorz Krawczyk (Szczecin),
Jan Wróbel (Katowice), Janusz Wróbel (Rokitno, woj. katowickie),
Jan Starek (Wrocław), Kazimierz Grzywa (Katowice), Józef Zdyb
(Gdansk-Oliwa), Witold Klimowicz (Warszawa), Andrzej Olszamowski (Włocławek), Krystyna Tuszyńska (Wroclaw), Ksawery
Malewicz (Radomsko), Jerzy Gaweł (Wrocław), Andrzej Molka
(Nowy Sącz), Henryk Liberek (Jarocin), Andrzej Bogucki (Ostro

Zadanie nr 85
Na okręgu koła opisano trapez rów
noramienny. Ramię tego trapezu rów
na się 5 m, a jedna podstawa jest
cztery razy większa od drugiej. Obli
czyć stosunek pól kola opisanego na
trapezie od koła
wpisanego w ten
trapez.

Zadanie nadesłał kol. Roman Arab
ski z Łodzi.

Rozwiązanie zadania należy nade
słać do dnia 10 października 1970 roku.
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wiec Świętokrzyski), Jan Najgebauer (Knurów), Roman Arabski
(Łódź), Longin Strutyński (Blachownia śląska), Stanisław JaśkoWiec (Prudnik), Jerzy Mikołajczak (Poznań), Leopold Zimmer
(Warszawa), Konrad Pirwitz (Kielce), Paweł Bednarz (Kozienice),
Jan Niemer (Kórnik k. Poznania), Alojzy Węgrzyk (Rybnik),
Jacek Grochulski (Warszawa), S. B. Kużmicz (Homel — ZSRR)
Bogusław Pakuła (Puławy), Zbigniew Sanigorski (Wrocław)
Grupa Machów (Rzeszowskie OPM), Sylwester Waśkowski (Szcze
cin), Cieszyński Bolesław (Bydgoszcz).

NAGRODA
Za prawidłowe rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowanianagroda w postaci mapy plastycznej —
od Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyniku losowania 5 nagród dodatkowych w
postaci książek od Stowarzyszenia Geo
detów Polskich.
UWAGA !

Koledzy pragnący zamieścić w „Kąci
ku Zadań” zadania do rozwiązania, pro
szeni są 0 nadsyłanie takich zadań łącz
nie z rozwiązaniami. Projekty przyjętych
przez redakcję, nadesłanych wraz z roz
wiązaniami, zadań są honorowane ry
czałtem w wysokości 200 zł.
Autorom zadania
autorskie.

przysługują

prawa

Alfred Hine — MAGNETIC COMPASSES and
MAGNETOMETERS — KOMPASY MAGNETYCZ
NE I MAGNETOMETRY. A. Hilger Ltd., London,
1968, Wyd. I, str. 385, rys. 306, fot. 51, tabl. 11, ροζ..
bibi. 170. Cena £ 10.10.0

W roku 1968 została wydana w An
glii przez firmę Adam Hilger Ltd.
Książka pt. „Kompasy magnetyczne i
magnetometry”. Autor książki Alfred
Hine, zmarły przed złożeniem ręko
pisu do druku, był przez wiele lat
starszym pracownikiem naukowym w
Magnetycznym Obserwatorium Admi
ralicji (Admiralty Compass Observa
tory). Wybitny praktyk i rzadki znaw
ca przedmiotu poświęcił się magne
tyzmowi, busolom magnetycznym i
magnetometrom z ogromną pasją. Po
przejściu na zasłużoną emeryturę po
djął się przelania swej bogatej wie
dzy praktycznej i teoretycznej na
karty książki.
Jednakże ciężka choroba i nieubła
gana śmierć nie pozwoliły mu dokoń
czyć dzieła. Skompletowaniem ręko
pisu i złożeniem go u wydawcy zajęli
się przyjaciele zmarłego. W ten spo
sób ukazała się książka stanowiąca
unikalną pozycję w bibliografii podję
tego tematu.
Rozdział I zawiera krótki rys histo
ryczny, dotyczący początków i roz
woju kompasów
magnetycznych —
najstarszych przyrządów
nawigacyj
nych.
Rozdział II — opisuje krótko pole
geomagnetyczne i jego właściwości.
Po tych dwu niejako wstępnych
rozdziałach, dalsze zawierają szcze
gółowe opisy i zasady działania ma
gnetycznych przyrządów nawigacyj
nych i magnetometrów, stosowanych
w ostatnich latach, oraz opis metod
pomiarowych i obliczeniowych.
Rozdział III dotyczy przyrządów z
układem kierunkowym, opartym na
ostrzu lub zawieszonym na pojedyn
czej nici. Autor podaje równania rów
nowagi układu z magnesem pojedyn
czym i układu z wieloma magnesami;
omawia wpływ tarcia, jakie zachodzi
pomiędzy ostrzem a opartym na nim
układem kierunkowym; wpływ wy
chylenia układu z położenia poziome
go; wpływ działania na układ siły
grawitacyjnej oraz zagadnienie tłumie
nia wahań układów zawieszonych na
pojedynczej nici. Szeroko także oma
wia zachowanie się takich układów
magnetycznych w samolotach i stat
kach będących w ruchu.
Rozdział IV dotyczy przyrządów in
dukcyjnych. Autor omawia zasadę
działania induktora
ziemskiego oraz
oparte na tej zasadzie działanie kom
pasów Gunna,
Siemensa i AGA
BALTIC. Następnie omawia induktory z rdzeniem nasyconym magnetycz
nie, a w szczególności induktor pod
stawowej częstotliwości, induktor dru
giej harmonicznej, induktor napięcia
szczytowego i różnicowy induktor pul
sacyjny. Dalej omawia zachowanie się
induktorów z rdzeniem magnetycznie
nasyconym w polu niejednorodnym,

wpływ wychylenia induktora z poło
żenia poziomego, wpływ przyśpieszeń
Spowoaowanych ruchem pojazdów i
wpływ wzajemnego oddziaływania na
siebie
magnetycznych
przyrządów
umieszczonych w pojeżdzie.
W rozdziale V omówione są kom
pasy igłowe z układem kierującym
w postaci jednego i kilku magnesów,
jak również w postaci namagnesowa
nego pierścienia. Podane są sposoby
opisania rozy kompasowej, sposoby
osadzenia układów kierujących na
ostrzu, omówiony jest wpiyw masy,
rozmiaru i własnego okresu wahań
uKłauu na wskazania kompasu. Osob
ny ustęp poświęcony jest kompasom
o ukłaaach kierujących zanurzonych w
cieczach. W dalszej części rozdziału
omówione są szczegółowo kompasy
morskie różnych typów, przeznaczone
dla statków nawodnych, podwodnych
i jachtów, kompasy sprzężone z kołem
poziomym teoaolitu,
kompasy pryz
matyczne, kompasy (busole) lotnicze,
kompasy przeznaczone dla pojazdów
lądowych i kompasy kieszonkowe.
Rozdział VI zawiera
ogólny opis
magnetometrów
polowych i stacyj
nych, takich jak deklinatory, inklinatory, magnetometry do pomiaru na
tężenia składowej poziomej i piono
wej oraz natężenia całkowitego pola
geomagnetycznego. Ponadto znajduje
się tu także ogólny opis wariografów
magnetycznych.
Rozdział VII — poświęcony jest
kompasom
geodezyjnym. Omówione
są kompasy Hilger Wattsa, Connelly’ego, Wingfielda, kompasy z lunetą
autokolimacyjną, kompasy geodezyjne
używane na morzu
oraz deflektor
morski.
Rozdział VIII omawia kompasy prze
kaźnikowe. Po przedstawieniu zasady
przekazywania wtórnikom wskazań
kompasu matki, autor omawia bar
dziej szczegółowo szereg typów kom
pasów
przekaźnikowych,
ilustrując
objaśnienia rysunkami i schematami.
Wśród omówionych kompasów można
wymienić kompas Kollsmann Telegona, Patina, Magnesyna, Heatleya, Che
valier von Peichla, Holmesa, ATMC
(Admiralty
Transmitting
Magnetic
Compass), Siemens-Halske’a MKFE
Anlage Transmitting Compass, Plath
Photoelectric Compass, Bussola Magne
tica Asservita O. G. i kilka innych.
Rozdział IX dotyczy kompasów żyromagnetycznych. Pierwszą część roz
działu poświęca autor szczegółowemu
omówieniu zjawiska
żyroskopowego
oraz omówieniu niektórych czynników
powodujących błędne wskazania kom
pasu, a w szczególności precesji i na
chylenia osi żyroskopu, przyśpieszenia,
oscylacji itp. W rozdziale tym omó
wiony jest także żyroskop horyzon

talny. Następnie autor analizuje za
chowanie się kompasów żyromagnetycznych w poruszającym się pojeżazie oraz wpływ obrotu Ziemi i wpływ
sił Coriolisa na wskazania kompasu,
w drugiej części rozdziału — omawia
szerzej kilka typów kompasów żyromagnetycznych jak Askania, Huason,
Holmes i innych.
W rozdziale X omówione
zostały
zjawiska powoaujące dewiację ma
gnetyczną kompasów na statkach i w
samolotach. Zjawiska te zostały uję
te we wzory matematyczne i posegre
gowane w zależności od ich źródeł.
Następnie autor przedstawił sposoby
wyznaczania dewiacji oraz jej kom
pensowania w celu otrzymania pra
widłowych wskazań kompasów. Wy
prowadzone zostały wzory i podane
metody analityczne i graficzne.
Rozdział XI poświęcony został no
woczesnym metodom
pomiaru pola
geomagnetycznego, jak metodzie opar
tej na wykorzystaniu zjawiska Halla,
metodzie odchylenia wiązki katodowej
w polu geomagnetycznym oraz po
miarom za pomocą
magnetometrów
protonowych, rubidowych i helowych.
Rozdział XII dotyczy sprawdzania
kompasów za pomocą metod laborato
ryjnych i prób na morzu. Autor oma
wia błędy, jakimi mogą być obarczo
ne wskazania kompasów różnego ro
dzaju, podaje sposoby ich wykrycia i
usunięcia lub uwzględnienia rachun
kowo. Rozdział zawiera ponadto przy
kłady obliczeń i wzory formularzy po
mocnych przy wyznaczaniu poprawek
kompasów.
Na końcu książki umieszczono sześć
dodatkowych podrozdziałów, z których
cztery zawierają wyciągi z niektórych
instrukcji dotyczących kompasów ma
gnetycznych, obowiązujących w lot
nictwie i marynarce angielskiej, zaś
dwa ostatnie rozszerzają rozważania
teoretyczne nad układami kierującymi
kompasów magnetycznych.
Ogromna ilość materiału ilustracyj
nego, jak rysunki, schematy, wykresy,
tabele, fotografie itp., pozwala łatwo
zrozumieć omawiane zagadnienia na
wet temu, kto zetknął się z tą dziedzi
ną przypadkowo, a sposób przedsta
wienia materiału pozwala na znalezie
nie w tekście bez trudu tego, co czy
telnika najbardziej interesuje. Te
działy magnetyzmu ziemskiego, które
nie są ściśle związane z kompasami,
ale są niezbędne do lepszego zrozu
mienia istoty ich budowy i eksploata
cji zostały potraktowane mniej szcze
gółowo. Opuszczone natomiast zostały
działy magnetyzmu ziemskiego nie
związane z tematem, jak pomiary po
łowę, zdjęcia magnetyczne dla celowτ
kartograficznych i prospekcyjnych, re
dukcje pomiarów,
zmiany wiekowe,
służba Obserwatoryjna i inne bardziej
związane z geofizyką.
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Książka Alfreda Hine’a dotyczy zagaɑnɪwua, Kiurego bibliografia świato
wa jest niezmiernie uooga. Od czasu
do czasu pajawiają się w niektórych
Czasopisinacn iacnowycn artyκuιy czy
opracowania baroziej lub mniej szcze
gółowe na Urnat jakiegoś Wyoranego
Xiagmentu wiedzy o κomρaaach. vV
XOisce przed laty ukazała się książka
K.Ż.W. Michała Niczko pt. Kompasy
magnetyczne,
licząca
kilkadziesiąt
stron i przeznaczona głównie ula stu
dentów szliUi morskich. W latach pięcdziesiątycn dostępna była także książκa radziecka N. J. Ryoaitowskiego pt.
Magnitno-Rompasnoje dzieło, poświę
cona raczej rozważaniom teoretycz
nym. W IhuO roku WjfDAWNICi WO
MORSKIE wyuało książkę Ireneusza
Grajewskiego i Celestyna Spyry pt.
Kompasy żyroskopowe, zaś ostatnio
w 1908 roku, książkę Bronisława Gła
dysza — Dewiacja i kompensacja
kompasu magnetycznego.

☆ ■
Omówiona pozycja
wzbogaca nie
zmiernie bibliogralię dotyczącą kom
pasów’ magnetycznych. Jest to bowiem
antologia wiedzy o kompasach, zebra
na z myślą o tych' wszystkich, którzy
studiują, projektują, konstruują i sto
sują w swej pracy kompasy magne
tyczne i inne instrumenty do pomiaru
pola geomagnetycznego, instalują je
w różnego rouzaju pojazdach lądo
wych, morskich i powietrznych, jak
również w rakietach i satelitach. Wie
lu zajmujących się nauką znajdzie tu
historię i rozwój jednego z najstar
szych naukowych instrumentów, któ
ry dał niemały wkład w historię ludz
kości, podróży i odkryć.
Andrzej Uhrynowski

GEODEZJA
I KARTOGRAFIA
Nr 1 — styczeń 1970 r. — W. W.
Kiszynskij — Udoskonaląc apa
rat zarządzania pracami topograficzno-geodezyjnymi i obniżać koszty tych
prac. — P. A. Gajdajew — O pro
jektowaniu optymalnej sieci geodezyj
nej 2 klasy. — A. J. Solowjow,
N. Lobanow — 150 lat Wojskowej
Akademii Inżynieryjnej im. W. W.
Kujbyszewa. — G. Μ. Owsiszczer,
B. W. Jelisiejew — Z doświad
czeń zastosowania dalmierza świetl
nego EOS. — D. G. W i 1 n e r — Obli
czenie wysokości fotopunktów za po
mocą maszyn
elektronowych przy
uwzględnieniu lokalnego współczynni
ka refrakcji. — E. W. Toropinin
— Błędy w sieci czworoboków bez
przekątnych. — S. E. Jewczenko
— Obserwacje
przesunięć budowli
metodą przecinających się nabieźników. — G. S. Bronsztejn — Ma
szyna elektronowa NAIRI i jej zasto
sowanie do rozwiązywania zadań geo
dezyjnych. — P. A. Brykin, S. A.
Kimelman — Zastosowanie analizy
sieciowej do organizacji pracy ekspe
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dycji. — E.S. Osipuk — 0 dobroVi ornej placówce
Korespondencyjnej
czasopisma „Geodezja i Kartograxia'
w przedsiębiorstwie nr o. — W. P.
PawiowSKiJ — Wydział zawodów
społecznych. — K. S. Siergiejewa
— wpływ powiększenia uκiauu op
tycznego przyrząou na dokładność po
miarów
stereoskopowych. — E. A.
Keszetow — Niekture zagadnienia
oceny aokiadności pomiarów fotogra
metrycznych. — A. J, Chmielew
ski j — próbne zastosowania ɪotoXriaiigulacji analitycznej przy zdjęciu
w sκaii 1 :2000. — D. A. Janutsz
·— Użytkowanie barwnych filmów lot
niczy cn zależnie ou warunków oświe
tlenia. W. E. Piermitin — Badania
rozkładu światła w płaszczyźnie ognis
kowej małogabarytowej kamery lot
niczej KrA-IVillGAiK. — A. G. Isaczenko — Atlas Czechosłowackiej
Republiki Socjalistycznej. — Biblio
grafia.
Nr 2 — luty 1970 r. - A. S. Ziemcew — wyniki pracy służby topogranczno-geodezyjnej w r. I⅛o9 oraz
podstawowe zagadnienia na 1970 r. —
i. 1. E n t i n — O wykorzystaniu map
szybkości ruchów pionowycn skorupy
ziemskiej przy rozwinięciu i wyrów
naniu sieci niwelacyjnej. — Μ. J. Lo
bow — Z doświadczenia organizacji
prac polowych w ekspedycji. — W. T.
Gorbunow, Μ. J. Kuzmin — Ze
stawienie na maszynie elektronowej
tablic do opracowania obserwacji as
tronomicznych w warunkach polo
wych. — D. G. Wilner — O dokład
ności współrzędnych roboczych otrzy
manych za pomocą maszyny elektro
nowej. — A. J. W 010 d i n, W. D.
Warzar — Z doświadczenia forso
wania przeszkód wodnych na samo
chodzie terenowym GAZ-47. — A. J.
Cybulkina — Prace w dziedzinie
geodezji satelitarnej we Francji. —
uO-Iecie prof. K. L. Proworowa. —
J. S. Rabcewicz — Metodyka i wy
niki obserwacji odkształceń zapory
Krasnojarskiej elektrowni wodnej. —
N. S. Muchin — Zastosowanie pi
stoletu
budowlano-montażowego do
umieszczenia znaków ściennych . —
Ch. K. Jambajew, J. W. Runow
— Prace geodezyjne przy instalacji
akceleratora
liniowego w Stanford
(USA). — Ju. N. Szumichin —
Aerofotografía przy
badaniach linii
przesyłowych wysokiego napięcia. —
G. P. Kudriawcew — Fotograme
tria naziemna płaskich części terenu.
— W. A. Byczenok — Niektóre
właściwości odczytywania zdjęć lotni
czych za pomocą celowania z helikop
tera przy sporządzaniu mapy w skali
1:25 000. — P. T. Carenko — Nie
które właściwości redagowania map
topograficznych w skali 1 : 10 000 spo
rządzanych z uwzględnieniem wyma
gań melioracji. — L. N. Wasiljew
— Fotogrametria w Szwecji. W. J.
Aleksiejew — Mapy
zalesienia.
E. G. Siergunin — Polodcieniowy
druk offsetowy bez rastra. — W. N.
Filin — Winietowanie fotomechaniczne. — W. Μ. Warzugin — Podziałka kontrolna do procesów kopio
wania i druku w metodzie offsetowej
„Signalstrip”. — Aleksander Stiepanowicz Czebotariow (wspomnienie po
śmiertne).
Mikołaj Modrynski

Tijdschrift
voor Kadasier
en Landmeeikunde
Nr 3 — maj-czerwiec 1969 r. —
C. Bijkerk — Co rozumiemy
współcześnie przez inżynierię rolną.
J. C. de M u n c k — Czas a odległość
w geodezji; Kronika scaleń rolnych.
Nr 4 — lipiec-sierpień 1969 r. —
J. W. Μ. B a a r s — Radioteleskopy —
podstawy astronomiczne i niezbędna
dokładność. — P. VZessel — Osno
wy stosowane przy budowie telesko
pów. — G. van Herk — Trasowanie
12 punktów na linii odniesienia i wy
znaczenie azymutu tej linii. A. van
Milaan — Pomiary wysokości szyn
przy budowie ruchomych teleskopów.
A. Bijloo — Pomiary przy budo
wie reflektorów.

Nr 5 — wrzesień-październik 1969 r.
G. F. W i 11 — Automatyzacja w pra
cach scaleniowych. — J. L. G. He ns s en — O organizacji i wykorzysta
niu katastru. B. D a m — Z praktyki
scaleniowej.

Nr 1 — styczeń-luty 1970 r. — P. de
Haan — Kataster, pomiary i społe
czeństwo. P. de H a a n — Własność
gruntowa a kataster.
Nr 2 — marzec-kwiecień 1970 r. —
Perspektywy geodezji — tezy i wypo
wiedzi.

Bolleiino
di geodesia
e scienze affini
Nr 2 — kwiecień-maj-czerwiec
1969 r. Prace włoskiego Instytutu Geo
graficznego w 1968 roku i program
prac na rok 1969 r. — S. Ballarin —
O odchyleniach pionu według hipote
zy Airy-Heiskanena. — A. Maino —
A. Motta — A. G. Segre — Gra
wimetria a geomorfologia regionu Vol
can Latial.
Nr 3 — lipiec-sierpień-wrzesień
1969 r. S. Ballarin — O metodzie
obliczeń przyjętej przy określaniu od
chyleń pionu według hipotezy kom
pensacji izostatycznej. — G. B ir ar
dí — Geodezja satelitarna. C. de
Concini — E. Proverb io —
Błąd osobowy przy pomiarach długości
geograficznej. — Μ. Sgavetti —
Badania szybkości przypływów morza
za pomocą metod aerofotogrametrycznych na przykładzie prac przeprowa
dzonych w lagunie Wenecji.

St. J. Tymowski

IBWILjIETrTfRI

POLSKIEGO TOWARZYSTtfAl FOTOGRAMETRYCZNEGO

andrzej

Cioekosz

Analiza struktury zasiewów na zdjęciach lotniczych
Wśród wielu dziedzin nauki i techniki, w których zna
lazły zastosowanie zdjęcia lotnicze, należy wymienić rów
nież rolnictwo. Jednak w rolnictwie, w przeciwieństwie do
innych nauk, zakres zastosowań zdjęć lotniczych, mimo
ciągłego doskonalenia metod Iotointerpretacji, nie uległ
poszerzeniu. Za pomocą zdjęć badano Vzprawdzie układ
gruntów, stopień ich rozdrobnienia, zmiany w sposobie
użytkowania ziemi, czy też nawet określano wielkość szkód
żywiołowych wyrządzanych w uprawach, ale sam główny
problem fotointerpretacji rolniczej — analiza struktury
zasiewów — pozostał przez wiele lat nie rozwiązany.
Odpowiedź na pytanie, dlaczego zdjęcia lotnicze nie
znalazły zastosowania w procesie analizy struktury zasie
wów, jest właściwie jedna. W tym przypadku zawiodły
stosowane dotychczas kryteria rozpoznawcze. Żadna z tra
dycyjnych cech demaskujących nie dawała zadowalającego
rezultatu. Nie pomogło ani zwiększanie skali zdjęć, ani
nawet wprowadzenie nowej cechy rozpoznawczej, jaką jest
barwa na zdjęciu kolorowym. Uprawy Odfotografowane na
zdjęciu lotniczym pozostawały w dalszym ciągu niemożli
we do zidentyfikowania, gdyż ani tonalnie, ani barwnie nie
różniły się między sobą na tyle, aby różnicę tę zarejestro
wało oko.
Zdjęcia lotnicze przeznaczone dla fotointerpretacji muszą
spełniać szereg warunków, z których jeden, zwłaszcza w
przypadku zdjęć przeznaczonych dla analizy struktury za
siewów, jest szczególnie istotny — mianowicie odpowiedni
dobór pory fotografowania.
Wszystkie obiekty znajdujące się na powierzchni Ziemi
i oświetlone światłem słonecznym mają różną zdolność
odbijania tego światła, a zatem można je rozpatrywać jako
źródła światła o właściwej im jasności. W przypadku
upraw należy zauważyć, że ich jasność nie jest stała
i zmienia się wraz ze zmianami faz fenologicznyeh. Chcąc
zatem wykonać zdjęcia przedstawiające jak największą
wartość dla interpretacji struktury zasiewów, należy tak
dobrać okres fotografowania, aby zróżnicowanie jasności
spektralnej pomiędzy poszczególnymi uprawami osiągnęło
maksymalne rozmiary.
W przypadku pracy prowadzonej przez Pracownię Foto
interpretacji Instytutu Geografii Uniwersytetu Warszaw
skiego, badania zróżnicowania jasności upraw przeprowa
dzono w sposób pośredni, poprzez badanie gęstości optycz
nej negatywów zdjęć fotograficznych wykonywanych z wieży
triangulacyjnej, wychodząc z założenia, że gęstość optyczna
negatywu jest funkcją jasności obiektów. Zdjęcia z wieży
triangulacyjnej wykonywano w ciągu dwóch okresów we
getacyjnych.
W celu określenia momentu maksymalnego zróżnicowa
nia jasności upraw, w układzie współrzędnych prostokąt
nych, w którym na osi rzędnych zaznaczono Iogarytm gęs
tości optycznej, a na osi odciętych — kolejne dni okresu
wegetacyjnego, odłożono pomierzone wartości gęstości
optycznej negatywów zdjęć fotograficznych poszczególnych
upraw, które to zdjęcia wykonane zostały w ciągu całego
okresu wegetacyjnego. Analiza przebiegu krzywych gęstości
optycznych negatywów poszczególnych upraw pozwoliła na
stwierdzenie, że w regionie podwarszawskim maksymalne
zróżnicowanie jasności upraw przypada na ostatnią dekadę
czerwca i pierwszą lipca, a więc na ostatnią fazę fenologiczną poprzedzającą żniwa — dojrzewanie.

W określonym w ten sposób momencie Zarząd Topogra
ficzny W.P. wykonał panchromatyczne zdjęcia lotnicze w
skali 1:5000 dla fragmentu gromady Lesznowola, przylega
jącej od południa do granicy Wielkiej Warszawy. Uzyskane
zdjęcia w maksymalny sposób różnicowały fototon poszcze
gólnych upraw, lecz jednak w zbyt małym zakresie, by
traktować go jako cechę rozpoznawczą. Dlatego do badań
struktury zasiewów zastosowano metodę Hiikrofotometryczną, która umożliwia zarówno dokładny pomiar gęstości
optycznej negatywu zdjęcia danego obiektu, jak również
określenie struktury jego powierzchni. Mikrofotometrowanie zdjęcia lotniczego umożliwia zmierzenie gęstości optycz
nych małych wycinków składających się na obraz jakiegoś
obiektu. W’ rzeczywistości powierzchnia każdego fotogra
fowanego obiektu składa się z sumy powierzchni elemen
tarnych o różnej jasności. Dlatego obraz fotograficzny po
szczególnych obiektów nie będzie miał jednakowej gęstości
na całej powierzchni, ale będzie składał się z kombinacji
wycinków o różnej gęstości optycznej, często bardzo ma
łych rozmiarów.
Połączenie wycinków o różnych tonach i system ich
wzajemnego rozmieszczenia w obrębie obiektu tworzą na
zdjęciu lotniczym charakterystyczną strukturę obrazu fo
tograficznego, właściwą tylko danemu obiektowi. Przy od
czytywaniu Hiikrofotometrycznym zostaje pomierzona w
istocie nie jedna, ale kilka gęstości optycznych obrazu fo
tograficznego jakiegoś obiektu, stanowiących określony
zespół. Przechodzi się w ten sposób od nieprecyzyjnie
określonej cechy rozpoznawczej, jaką jest fototon, do bar
dziej określonej struktury, którą praktycznie można uwa
żać za niepowtarzalną i związaną wyłącznie z określonym
obiektem. Pomiarów InilLrofotometrycZtiych dokonuje się
za pomocą przyrządu zwanego Tnikrofotometrem, którego
zasada działania polega na wykorzystaniu zjawiska osła
biania promieni świetlnych o stałym natężeniu przy
przejściu przez negatyw zdjęcia lotniczego. Promienie
świetlne po przejściu przez negatyw padają na fotoko
mórkę, gdzie wzbudzają prąd, który po wzmocnieniu prze
chodzi do galwanometru. Zależnie od natężenia prądu,
które z kolei zależy od gęstości optycznej negatywu,
strzałka galwanometru z przymocowanym do niej piór
kiem wychyla się mniej lub bardziej od położenia ze
rowego. Wychylenia wskazówki galwanometru rysowane
są za pomocą piórka na odpowiedniej taśmie papierowej.
W czasie HiikiOfotometrowania przesuwa sie negatyw zdję
cia lotniczego, dzięki czemu strumień świetlny przechodzi
przez dowolny jego odcinek. Kaseta, w której umieszczony
jest negatyw, porusza się wzdłuż podłużnej osi przyrządu,
piórko natomiast wykonuje ruchy poprzeczne. W wyniku
nałożenia się tych dwu kierunków ruchu zostaje wyryso
wana krzywa charakteryzująca różnice gęstości optycznej
występujące wzdłuż linii odczytu.
Przed przystąpieniem do analizy poszczególnych upraw
wykonano klucz fotointerpretacyjny. W tym celu wybrano
jedno zdjęcie wykonane w czasie tego samego nalotu, lecz
na którym Odfotografowany teren nie leżał w granicach
administracyjnych badanej gromady. Dla wszystkich dzia
łek uprawowych, Odfotografowanych na tym zdjęciu, wy
konano krzywe mikrofotometryczne reprezentujące mikro
strukturę badanej powierzchni i jej gęstość optyczną na
negatywie. Z kolei sprawdzone w terenie, jakie uprawy
znajdują się na poszczególnych działkach, dla których
otrzymano krzywe mikrofotometryczne. W ten sposób
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uczytelniono je, doprowadzając do powstania klucza wzor
cowego.
Następnie wykonano Inikrofotogramy dla poszczególnych
działek uprawowych leżących już na terenie badanej gro
mady. Przez porównanie z kluczem, w przypadku zgodTablica 1. Wieś Stara Iwiczna

Rodzaj uprawy

Powierzchnia zajęta
przez tę uprawę wg
spisu rolnego 1967 r.
w ha

Powierzchnia zajęta
przez tę uprawę obli
czona ze zdjęć lotn.
w ha

Stopień
rozpoznania
W %

22,15
16,22
7,30
1,70

19,03
13,09
6,60
1,20

85,91
81,20
90,42
70,58

10,90
31,18
0,71
8,48
—
0,67
1,00

8,76
17,04
0,00
8,40
8,73
0,59
0,96

80,37
54,65
0,00
99,18
88,05
96,00

100,21

66,94

65,29

Żyto
Pszenica
Owies
Jęczmień
Buraki cukrowe
Ziemniaki
Wvka
Koniczyna
Kapusta
Łąka
Pastwisko

ności ich przebiegu, mikrofOtogramy zostały uznane za
rozpoznane, to znaczy rozpoznano uprawę, którą reprezen
tował dany mikrofotogram, w przypadku braku zgodności
przebiegu danej krzywej z krzywymi wzorcowymi, uznano
ją za nie rozpoznaną. Po przeanalizowaniu wszystkich mikrofotogramów odnoszących się do poszczególnych wsi,
przystąpiono do pomiaru na zdjęciach powierzchni po
szczególnych pól uprawnych. Sumę powierzchni z danym
rodzajem uprawy porównano z wynikami czerwcowego
spisu rolnego. V/ rezultacie otrzymano stopień rozpoznania
danej uprawy. Stopień rozpoznania upraw kształtował się
następująco:
Z przytoczonych wyżej wyników wynika, że stopień roz
poznania jest różny dla różnych upraw i waha się w sze
rokim zakresie od 1000∕o w przypadku identyfikacji ko
niczyny, aż do zaledwie 54,650∕o — w przypadku identyfi
kacji ziemniaków. Na ten stan rzeczy wpływają przede
wszystkim dwa zasadnicze czynniki: stopień rozdrobnienia
działek uprawnych oraz faza fenologiczna, w której dane
uprawy znajdują się.
Wpływ wielkości pól Upravmych na stopień dokładności
fotointerpretacji wyraźnie wynika z porównania tabel do
tyczących rozpoznania upraw w PGR Lesznowola z wyni
kami rozpoznania upraw we wsi Stara Iwiczna.
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Tabliea 3

Tablica 2. PGR Lesznowola

Rodzaj uprawy

Rodzaj uprawy

Powierzchnia zajęta
przez tę uprawę wg
spisu rolnego 1967 r.
w ha

Powierzchnia zajęta
przez tę uprawę obli
czona ze zdjęć lotn.
w ha

Stopień
rozpoznania
w %

23,37
—
13,07
1,95

21,72
—
13,04
1,97

92,93
—
99,74
101,10

1,50
12,42
—
1,90
7.32

1,50
9,60
—
1,97

100,00
78,18
—
103,68
—

62,31

60,37

95,90

Żyto
Pszenica
Owies
Jęczmień
Buraki cukrowe
Ziemniaki
Wyka
Koniczyna
Łubin

(bez łubinu)

Mikrofotogram koniczyny

Żyto .
Pszenica
Owies
Jęczmień
Buraki cukrowe
Ziemniaki
Koniczyna

Stopień rozpoznania
na polach o wymiarach
do 50 m szerokości
89,42%
85,52%
87,43%
70,33%
84,16%
63,72%
100,00%

Stopień rozpoznania
na polach PGR
Lesznowola
92,93%
—
99,74%
100,00%
100,00%
78,18%
100,00%
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Należy podkreślić, że mikrofotogram jest czytelny, kiedy
jego wielkość liniowa wynosi przynajmniej 5 cm. Ponie
waż mikrofotogramy były wykonane w 5-krotnym po
większeniu w stosunku do skali negatywu zdjęcia lotni
czego, więc przy założeniu 5 cm długości Hiikrofotogramu
dane pole musi mieć wielkość 1 cm w skali zdjęcia
1:5000, czyli 50 m w terenie. Należy zaznaczyć, że tego ro
dzaju wielkości pola w badanym terenie zdarzały się nader
rzadko, oczywiście bez uwzględnienia pól PGR-u. Drobna
mozaika pól uprawnych na badanym obszarze wpłynęła
zdecydowanie na niski stopień dokładności opracowania.
Jak już wspomniano, na obniżenie stopnia dokładności
opracowania wpłynęła również niejednakowa faza fenolo
giczna upraw tego samego gatunku. Jest to szczególnie
widoczne w przypadku pól ziemniaczanych. Na badanym

Mikrofotogram buraków
cukrowych

Mikrofotogram jęczmienia

Mikrofotogram pszenicy

I
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obszarze wystąpiły różne odmiany ziemniaków, od gatun
ków bardzo wczesnych aż do późnojesiennych. Stąd też
w okresie wykonywania zdjęć lotniczych (10 lipiec) obraz
pól ziemniaczanych byl bardzo urozmaicony: od nagiej
ziemi pozostałej po wykopaniu wczesnych gatunków, po
przez na wpół uschniętą nać ziemniaków właśnie wyko
pywanych, aż do zwartego, zielonego kobierca ziemniaków
późnojesiennych. Ta mozaika fototonów i struktur wpły
nęła negatywnie na proces fotointerpretacji mikrofotometrycznej, zmniejszając znacznie jej dokładność.
Nieco większą dokładność uzyskano przy interpretacji
jęczmienia. Jęczmień, podobnie jak i owies, na panchromatycznych zdjęciach lotniczych jest znacznie ciemniejszy niż
żyto i pszenica. Stąd też wydzielenie obu tych upraw —
wydawałoby się — nie powinno sprawiać większego kło
potu. Jednak niewielkie powierzchniowo pola z tymi upra
wami nie pozwoliły na otrzymanie wystarczających do
zinterpretowania mikrofotogramów. Bardzo często jęczmień
utożsamiano z pszenicą jarą, która na zdjęciu ma fototon zbliżony do fototonu jęczmienia, znacznie ciemniejszy
od fototonu pszenicy ozimej.
Pola z owsem są w zasadzie dobrze czytelne, gdyż owies
jest zbożem o najciemniejszym fototonie. Należy pod
kreślić, że na zdjęciach lotniczych bardzo wyraźnie widać
partie zbóż powalonych przez deszcze lub wiatry i jest to
szczególnie dobrze widoczne na polach owsa, gdyż tworzy
się Vzowczas kędzierzawa struktura, ostro kontrastująca
z amorficznym niemal obrazem zbóż nie powalonych. Pro
filowanie przez te właśnie miejsca powoduje zaburzenia
w przybiegu krzywej, co czyni ją prawie nieczytelną.
Na Panchroraatycznym zdjęciu lotniczym żyto odfotografowuje się w tonie zupełnie jasnym, jednak mikrofotogramy pól żytnich wykazywały pewne zróżnicowanie w prze
biegu fal. Ten fakt należy tłumaczyć niejednakową gęstoś
cią zasiewu, powodującą występowanie plamistej struktury
obrazu fotograficznego uprawy. Nie bez wpływu pozostaje
również nierównomierny wzrost żyta w poszczególnych
częściach pola, wynikający z różnic glebowych i nawoże
nia, wiele mikrofotogramów pól żytnich nie zdołano od
czytać z uwagi na niewielkie ich wymiary.
Pszenica na zdjęciu panchromatycznym ma ton nieco
ciemniejszy od fototonu żyta. Stosunkowo niewielki pro
cent rozpoznanych pól pszeniczych wynika z występowa
nia na badanym terenie różnych odmian pszenicy, charak
teryzujących się różnym zabarwieniem. Odnoszą się tu po
nadto te same uwagi co i do żyta.
Łubin wystąpił w badanym terenie dwukrotnie i nie zo
stał rozpoznany z powodu braku wzorca.
Najdoskonalsza okazała się metoda mikrofotometryczna
w badaniach koniczyny. Wszystkie pola koniczyny, nie
wielkich nawet rozmiarów, zostały bezbłędnie rozpoznane.
Trzeba tu jednak dodać, że dzięki bardzo ciemnemu fototonowi. koniczynę można rozpoznać bezpośrednio na zdję
ciach również z niemal 100% dokładnością.
Badania przeprowadzone w Pracowni Fotointerpretacji
IG UW są pierwszą tego rodzaju pracą wykonaną
w Polsce, w oparciu o specjalne zdjęcia i ogólnie dostępne
przyrządy. Wyniki opracowania, jakkolwiek jeszcze nie

w pełni zadowalające, nie dyskwalifikują wcale metody.
Z góry należało się liczyć z faktem, że w warunkach sil
nego rozdrobnienia pól uprawnych niedopracowana jeszcze
metoda nie może przynieść zadowalających rezultatów.
Wyniki otrzymane dla PGR Lesznowola w pełni to po
twierdzają.
Na podstawie przeprowadzonych badań można wyciągnąć
kilka wniosków, mianowicie:
1. Analiza mikrofotometryczna zdjęć lotniczych jest je
dyną metodą, która pozwala, choć w różnym stopniu do
kładności, zależnym od rodzaju uprawy, odczytać je na
podstawie ich fotograficznego obrazu. Wszj-Stkie stosowane
dotychczas metody w tym przypadku całkowicie zawodzą.
Stopień rozpoznania upraw, jak wykazano, waha się
w granicach 70—80%, co mimo wszystko jest wartością
dość wysoką i w regionalnych badaniach geograficznych
całkowicie wystarczającą do określenia przeważającej kul
tury upraw danego regionu.
2. W przypadku rozdrobnionych działek uprawowych
metoda nie zdała w pełni egzaminu, gdyż mikrofotogramy
były zbyt krótkie, aby na podstawie charakteru ich prze
biegu określić rodzaj uprawy. Ponadto duża ilość mikrofo
togramów znacznie zwiększa czas i koszt opracowania.
Również obliczanie powierzchni niewielkich pól obarczone
jest znacznie większym błędem.
3. Duże powierzchniowo pola mają również tę zaletę, że
można odpowiednio dobrać przebieg linii profilowej tak,
aby nie przechodziła ona przez obszary na przykład
powalonego zboża, w pobliżu zbiorników wodnych, rowów
melioracyjnych, silnie nawilgoconych obniżeń itp. Te czyn
niki wpływają bowiem na zmianę charakteru krzywej oraz
znacznie zwiększają gęstość optyczną negatywu. Dlatego
przy rozpatrywaniu Hiikrofotogramu należy śledzić jego
przebieg na zdjęciu lotniczym, aby móc prawidłowo wnios
kować, w przypadku wystąpienia pewnych niezgodności
w stosunku do krzywych wzorcowych, o przyczynie wy
wołującej to zjawisko.
4. Jedną z większych zalet metody- mikrofotometrycznej
analizy zdjęć lotniczych jest znaczne zaoszczędzenie pracy
terenowej, którą ogranicza się w zasadzie tylko do uczy
telnienia kilku wzorcowych mikrofotogramów.
5. Dalszą zaletą badań mikrofotometrycznych jest możli
wość analizy struktury zasiewów w dowolnym czasie,
oczywiście przy założeniu uprzedniego wykonania klucza
fotointerpretacyjnego, nie związanym z występowaniem
upraw w terenie. Stwarza to możliwość równomiernego
rozłożenia pracy w ciągu całego roku, a nie ograniczania jej
tylko do sezonu letniego.
Dokładność odczytywania struktury zasiewów ze zdjęć
lotniczych można zwiększyć przez zwiększenie skali zdjęć
lub też większe rozwinięcie mikrofotogramów, co w wy
mienionej wyżej pracy nie było stosowane.
Biorąc pod uwagę koszt i czas wykonania zdjęć lotniczych
i opracowania mikrofotogramów wydaje się, że mikrofo
tometrycznej analizy struktury zasiewów nie będzie można
stosować dla dużych obszarów, ale dla reprezentacyjnych
badań niewielkich jednostek powinna być ona Wj-Starczająco dobra.
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Μ. K. Bocarov

Osnovy teorii projektirovαnijα
sistem kartografićeskich znakov
Izd. „NEDRA", Moskwa 1966, s. 136
Michail Kuz’mië Bocarov prowadzi już od dłuższego cza
su badania w dziedzinie kartografii, w wyniku których
opublikował w ciągu ostatnich 20 lat ponad 20 prac
z dziedziny teorii i redagowania mapy (ze szczególnym
uwzględnieniem map lasów). „Osnowy teorii Projektirovanija
sistem kartografićeskich znakov” są więc po części pod
sumowaniem i uwieńczeniem bogatej działalności badaw
czej i już z tej przyczyny zasługują na uwagę. Publi
kacja ta budzi zainteresowanie jeszcze z dwu względów.
Porusza ona kilka podstawowych zagadnień kartografii
z projektowaniem znaków na czele oraz jest próbą uka
zania tych zagadnień w nowym świetle.
Omówienie książki rozpocznę od przedstawienia jej bo
gatej treści, po czym odnotuję niektóre refleksje wywo
łane przez lekturę.
Nowe podejście do postawionego w tytule pracy zagad
nienia autor sygnalizuje już we wstępie, zapowiadając
wykorzystanie w swych badaniach dorobku teorii infor
macji, semiotyki i niektórych dziedzin psychologii. Po
wyższe, teoretyczne założenia pracy zostały obszernie
przedstawione w recenzji tejże książki, opublikowanej
przez L. Ratajskiego w Polskim Przeglądzie Kartogra
ficznym (1 : 1969, nr 2, s. 19—22), dlatego nie będę ich’
w tym miejscu referował. Zgodnie z nimi Μ. K. Bocarov
traktuje mapę jako środek informacji i zarazem model
zewnętrznego świata (s. 9), powstały w toku długotrwa
łego procesu historycznego.
Na wstępie pierwszego rozdziału, poświęconego ogól
nym problemom teorii znaków, autor przedstawia główne
etapy tego procesu, począwszy od zarania cywilizacji.
I tak, pierwsze stadium polegające na oznaczaniu obiek
tów bezpośrednio na gruncie (mapa w skali 1:1), miało
miejsce przed 100 000—40 000 laty. Dopiero
czwarte
stadium rozwoju mapy (15 000—10 000 lat temu) charak
teryzuje się sporządzaniem mapy nie na gruncie, lecz na
przenośnym
materiale. W
piątym
stadium (przed
10 000—5000 iaty) mapa wraz z malarstwem i pojawiają
cym się pismem stanowiła jeden wspólny jednolity typ
przekazu. Mapa, pismo i malarstwo przekształciły się w
niezależne formy przekazu w szóstym stadium, co nastą
piło jeszcze na wiele wieków przed naszą erą.
W dalszym ciągu Μ. K. Bocarov stara się bliżej okre
ślić podstawowe pojęcia i niektóre główne problemy
w kartografii. Należy dc nich przede wszystkim pojęcie
kartograficznej formy przekazywania informacji będącej
przedmiotem kartografii jako nauki. Obejmuje ono swoim
zakresem między innymi: mapy, globusy, makiety terenu,
dalej: sferyczne, perspektywiczne, fotogrametryczne, anaglifowe i radiolokacyjne obrazy terenu. Definicja karto
graficznej formy przekazywania informacji ma dużą do
niosłość dla dalszego ciągu rozważań, przytoczę ją zatem
w dosłownym tłumaczeniu: „jest to samodzielna forma
przekazywania wzrokowo dostrzegalnego wzajemnego roz
mieszczenia obrazów (oznaczeń) przedmiotów, w po
mniejszeniu i na dowolnej powierzchni, odpowiadającego
wzajemnemu rozmieszczeniu tych przedmiotów na po
wierzchni ziemi (...) (s. 21)”.
Forma kartograficzna wiąże się z innymi formami
przekazywania informacji. Autor dostrzega te związki
w stosowaniu na mapie znaków właściwych innym prze
kazom, na przykład napisów. Problematyka kartografii
została zgrupowana w trzech działach:
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1) teorii (wchodzi tu między innymi projektowanie
znaków i odwzorowania kartograficzne);
2) technologii (między innymi redagowanie i re
produkcja);
3) ekonomiki, planowania i organizacji w przedsiębior
stwach kartograficznych.
W ostatniej części I rozdziału autor postuluje opraco
wanie logiki znaków przekazu kartograficznego, analo
gicznej do logiki formy pisemnej. Jej praktycznym celem
ma być ujednolicenie znaków dla określonych typów map
oraz uzgodnienie kształtu i barwy znaków z kształtem
i barwą oznaczonych przedmiotów. Projektowanie zna
ków należy — zdaniem autora — oprzeć na logicznych
związkach między pojęciami oznaczonych przedmiotów.
Związki te można unaocznić w specjalnej tabeli, co
ułatwi konstrukcję nowych znaków i kontrolę znaków
tradycyjnych.
W rozdziale II „Kryteria oceny treści informacji” pre
cyzuje się niektóre, znane już w kartografii, pojęcia jak
wiarygodność i aktualność. Autor rozumie je nie tylko
jako zgodność z rzeczywistością, lecz także z aktualnym
stanem wiedzy o przedstawianych przedmiotach. Μ. K. Boćarov widzi także potrzebę oceny mapy pod względem
składu, ilości, przeznaczenia i stopnia
opracowania
informacji.
Od oceny treści informacji przechodzi autor w III Roz
dziale do oceny kartograficznej formy przekazywania
informacji i rozwiązania zagadnienia postawionego w ty
tule pracy. Przyjmując, że odbiór informacji odbywa się
poprzez bezpośrednie wizualne czytanie, Μ. K. Bocarov
uważa czytelność za główne kryterium oceny formy
mapy. Czytelność rozumiana jako stopień trudności, przy
odbiorze treści mapy przez człowieka, nie jest wyraźnym
kryterium, dlatego autor omawia dalej te cechy znaków,
które tę czytelność warunkują. Na pierwszym miejscu wy
mienia autor poglądowość znaków, które to pojęcie szcze
gółowo rozpracował. Pierwszy stopień poglądowości — to
naoczne przedstawienie wzajemnego rozmieszczenia przed
miotów w terenie za pomocą rozmieszczenia znaków. Druga
postać poglądowości polega na podobieństwie znaku do
wyglądu oznaczonego przedmiotu. Poglądowość trzeciego
rodzaju wyraża się w zachowaniu odpowiednich różnic
między znakami odmiennych obiektów.
Różnicom tym poświęcił autor więcej uwagi. Przepro
wadzone badania eksperymentalne nad optymalnymi róż
nicami w gęstości znaków tłowych wypełnionych punk
tami doprowadziły do wzoru na stopień gęstości punktów
w n-tym polu N.,, gdy gęstość w pierwszym polu = N1

Nn = Nl∙nπ~1
gdzie

o = 1,55 (s. 63)

Przy znaczkach tłowych innego rodzaju współczynnik o
przybiera nieco inne wartości. Ilość gradacji danego
znaku, którą człowiek może jednocześnie rozróżnić, waha
się około siedmiu. Powyższe ustalenie wraz z danymi
o minimalnych odległościach znaków i optymalnych wiel
kościach znaków mają na celu bardziej racjonalne projek
towanie znaków na mapach.

Następnym kryterium oceny formy mapy jest graficzne
i ilościowe obciążenie mapy znakami, przy czym pod
pierwszym rozumie się powierzchnię mapy zajętą zna
kami, a pod drugim — liczbę znaków na jednostkę po
wierzchni arkusza. Chodzi w tym przypadku o to, by
daną informację przekazać przy możliwie najmniejszym
obciążeniu oraz minimalnej liczbie znaków. Prowadzi to
do jeszcze jednego miernika kodu znaków, wyrażającego
się stosunkiem ilości informacji do ilości znaków (s. 70).
Na zakończenie rozdziału autor zestawia kryteria oceny
systemów znaków, dodając wzory na liczbę możliwych
połączeń znaków w zależności od liczby znaków i liczby
wyrazów wariacji oraz podaje wzór określający czytel
ność mapy (s. 77—78). Wzór ten będący syntetycznym
miernikiem kodu znaków, wyraża czytelność w zależ
ności od ilości rozpoznanych znaków w danej jednostce
czasu, od ilości samych znaków oraz ogólnej pojemności
informacyjnej mapy.
Projektowanie znaków’ przy zastosowaniu wymienionych
wyżej kryteriów odbywa się w trzech etapach.
W pierwszym określa się treść mapy w zależności od
jej przeznaczenia oraz klasyfikuje się kartografowane
przedmioty. Na podstawie tej klasyfikacji opracowuje się
w drugim etapie kilka wariantów znaków, aby w etapie
trzecim, na podstawie opracowanych kryteriów, wybrać
wariant najkorzystniejszy.
Rozdział IV poświęcony jest praktycznemu zastosowa
niu opracowanych zasad projektowania znaków. Jako
materiał wybrał autor znaki roślinności na mapach to
pograficznych. Dokonuje -więc na wstępie klasyfikacji
pokrycia roślinnego, nie odbiegającej w zasadzie od kla
syfikacji przyjętej już w kartografii z rozbudowaną je
dynie grupą krzaków i krzewów. Zaprojektowane znaki
dla poszczególnych typów roślinności przedstawione są
w tabelach. W miarę możliwości autor starał się zacho
wać podobieństwo znaku do wyglądu danego typu roś
linności, stara się też rozwiązać oznaczenie różnic
gęstości lasów przez różny rozstaw znaków tłowych.
Rozdział V przeznacza autor na omówienie automaty
zacji i mechanizacji, które — jego zdaniem — powinny
objąć wszystkie działy kartografii, łącznie z organizacją
produkcji kartograficznej. Na początku mamy, charakte
rystyczne dla Μ. K. Bodarova, rozważania teoretyczne,
w których stara się on wykazać zależność postępu me
chanizacji i automatyzacji od rozwoju teorii kartografii.
W szczególności podkreśli! on doniosłość teorii i techniki
przekształcania jednej formy informacji w drugą (na
przykład cyfrowej w kartograficzną) oraz szereg typów
przekształceń samych map, począwszy od wiernej repro
dukcji aż do przekształcenia mapy ze zmianą treści i zna
ków. Zwłaszcza to ostatnie powinno być dokonywane z za
stosowaniem urządzeń automatycznych.
Wobec tego, że automatyzacja i mechanizacja w kar
tografii jest obecnie w powijakach, autor wymienia sze
reg urządzeń, które można by tutaj zastosować. Są to
między innymi urządzenia do automatycznego kreślenia
kursu statku w nawigacji, do sterowania obrabiarkami,
grawerowania w poligrafii oraz różne urządzenia elek
troniczne. Frzebieg procesów technologicznych zależy od
rodzaju urządzenia i charakteru znaku. Przekształcenie
znaków punktowych jest możliwe bądź za pośrednictwem
lampy elektronowej, bądź też koordynatografu. Obydwa
urządzenia wyposażone są w matryce kompletu znaków
nanoszonych według ustalonego programu na oryginał
lub formę drukarską. Przy metodzie elektronicznej znaki
odtwarza się bądź na ekranie lampy, bądź na płycie bę
dącej zbiorem bardzo wielkiej ilości mikrokondensatorow
ładowanych za pomocą wiązki elektronów.
Przekształcanie znaków liniowych odbywa się na pod
stawie danych cyfrowych, równań warstwie bądź danych
graficznych. W pierwszych dwu wypadkach niezbędna
jest pomoc maszyn liczących i koordynatografów. Znaki
te dzieli się na odcinki, które mogą być uważane za linie
proste lub o regularnej krzywiźnie. Odcinki te można już
następnie określić za pomocą współrzędnych lub równań.
Przekształcanie znaków powierzchniowych jest kombi
nacja przekształcenia linii i punktów. Frace przygoto
wawcze (zbieranie i segregacja informacji) można zme
chanizować za pomocą maszyn licząco-analitycznych, po
zakodowaniu tych informacji na kartach dziurkowanych..
Możliwa jest także automatyzacja odczytywania map
przez maszyny, w których pamięci zapisano znaki mapy.

Na końcu znajdujemy kilka uwag o automatycznym Wy
konywaniu modeli terenu; w sprawie automatyzacji od
czytywania zdjęć lotniczych autor odsyła do innych
swoich prac.

♦
Dokonany przegląd treści książki Μ. K. Bocarova wy
kazuje, jak bardzo bogata jest jej problematyka obej
mująca zagadnienia teoretyczne, historyczne i techno
logiczne kartografii. Największa wartość tej książki tkwi
w spojrzeniu na zagadnienia kartografii w świetle teorii
informacji i teorii znaku. Ten punkt widzenia coraz
częściej napotyka się w literaturze kartograficznej, lecz
nigdy nie objęto nim tak szerokiej gamy zagadnień.
Traktowanie mapy jako jednego ze środków informacji
umożliwiło autorowi ukazanie mapy w szerokim kon
tekście innych przekazów. Odpowiednio zagadnienie pro
jektowania znaków kartograficznych jest częścią opty
malizacji
znaków podczas przekazywania
wszelkich
informacji.
Podczas gdy wykorzystanie osiągnięć semiotyki w kar
tografii zasługuje na najwyższe uznanie, pewne zastrze
żenia budzą się wtedy, gdy Μ. K. Bocarov wkracza na
teren semiotyki i formułuje własne poglądy na zakres
tej nauki (s. 12). Wydaje się, że podstawa podziału se
miotyki nie jest tak jednolita, jak u Ch. W. Morrisa.
Wyodrębnione zagadnienia nie wyczerpują całości proble
matyki i częściowo powtarzają się. Udane nawiązanie do
teorii informacji i znaku jest niewątpliwie wielkim osiąg
nięciem autora. Sukces byłby większy, gdyby autor wy
korzystał także i teorię struktur, rozwijającą się w ścisłej
łączności z obu wymienionymi wyżej teoriami.
Μ. K. Bocarov trafnie stwierdza, że każda informacja
jest modelem zewnętrznego świata, lecz sprowadza kwestię
modelu do samych tylko znaków. Tymczasem, w każdym
modelu obok znaków mamy pewien sposób ich uporząd
kowania, czyli pewną strukturę ich zbioru. Problem struk
tury zbioru znaków na mapie akcentuję na samym wstę
pie, ponieważ pod jego kątem Chcialbym dokonać prze
glądu niektórych teoretycznych zagadnień pracy.
Koncepcja mapy jako środka przekazywania informacji
okazała się szczególnie owocna w badaniach historycznego
rozwoju mapy. Autor wyciągnął z niej słuszny postulat
metodologiczny, by w badaniach tych wziąć pod uwagę
związki mapy z innymi środkami przekazu. Zademon
strowanie tej metody na szerszym materiale przekracza
łoby z pewnością ramy pracy. Zamiast tego autor, kierując
się także intuicją i wyobraźnią, daje szkicowy zarys roz
woju mapy, począwszy od zarania cywilizacji. Szkic jest
interesującą hipotezą prowokującą do dyskusji. Odkładając
tę dyskusję do czasu, kiedy autor ogłosi bardziej obszerne
i udokumentowane studium rozwoju mapy, chcę w tym
miejscu zwrócić uwagę na charakter związków między
mapą i innymi formami przekazów.
Μ. K. Boëarov twierdzi, że na pewnym etapie rozwoju
mapa i pismo nie różniły się między sobą, lecz stanowiły
jednolitą formę, czego przykładem ma być między innymi
pismo meksykańskie (s. 18). Wydaje się, że autor poszedł
zbyt pochopnie za opinią C. Loukotki, przypisującego te
mu pismu cechy mapy tylko na podstawie występowania
w nim także i znaków obrazowych oraz barwnych. Tym
czasem o , charakterze formy przekazu nie decyduje ro
dzaj znaków, lecz struktura zbioru tych znaków w przeka
zie. Przykładem przekazu operującego tylko rysunkiem,
a, >πιmτ0 l∙0 nie b⅛d⅛ce≡0 mapą, są piktogramy amerykań
skich Indian. Moglibyśmy też wskazać przekazy posługu
jące się prawie wyłącznie napisami, które mają charakter
kartograficzny. W przypadku pisma meksykańskiego nale
żało zatem uprzednio zbadać, czy ma ona nieciągłą linear
ną strukturę współczesnego pisma, czy też jest przekazem
ciągłym i dwuwymiarowym. Wynika stąd wniosek, że
w badaniach związków między przekazami w procesie ich
rozwoju, należałoby uwzględnić nie tylko znaki, ale także
układy tych znaków. Próby określenia struktury owej jed
nolitej formy mogłyby, sądzę, natknąć się na poważne
trudności.
Autor, wskazując kartograficzną formę przekazywania
informacji jako przedmiot kartografii, postąpił konsekwen
tnie z przyjętymi założeniami. W tym samym duchu utrzy
mane jest określenie mapy jako rozmieszczenia znaków,
odpowiadającego rozmieszczeniu obiektów na powierzchni
ziemi. Sądzę, że Μ. K. Bocarov tutaj właśnie był najbar
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dziej bliski uchwycenia istoty mapy. Szkoda tylko, że
w ostatecznym sformułowaniu nawiązał do tradycyjnych
definicji, określając mapę jako wzrokowo dostrze
galne (podkreślenie J. G.) rozmieszczenie znaków. Łą
czenie pojęcia mapy ze sposobem bezpośredniego jej spo
strzegania przez człowieka, niepotrzebnie zawęża zakres
tego pojęcia. Bardziej owocne byłyby z pewnością próby
określenia rozmieszczenia znaków na mapie przez opisanie
struktury tego rozmieszczenia.
Poznanie struktury mapy oraz określenie różnic struk
turalnych między układem znaków na mapie oraz ukła
dami w przekazach innego typu, byłoby pożądane nie tylko
przy badaniu genetyczno-historycznych związków między
przekazami, lecz także przy przekształcaniu jednej formy
przekazu — w odmienną. Od różnic układów znaków za
leżeć będą granicę historycznych związków i możliwości
przekształcenia różnych form (na przykład pisemnej z karto
graficzną). Przekształcanie form przekazów nie zawsze bo
wiem sprowadza się do zmiany znaków, lecz obejmuje
także zmianę układu znaków.
Problematyka struktury zbiorów znaków w przekazach
ujawnia się jeszcze raz, gdy autor postuluje sformułowa
nie logiki kartograficznej na wzór tak zwanej logiki for
my pisemnej, przy czym powołuje się na składnię i orto
grafię pisma. Tak rozumiana logika formy przekazu za
leży od struktury tej formy, a pod tym względem między
pismem i tnapą istnieją ogromne różnice. Można by się
dopatrywać pewnego podobieństwa między ujednoliceniem
pisowni słów i ujednoliceniem znaków na mapie. Nato
miast analogii do reguł składni pisma nie należy poszu
kiwać w budowie samych znaków kartograficznych, lecz
w sposobie ich uporządkowania (s. 28 i następne). Łatwo
zauważyć, że sposób ten jest całkiem inny w nieciągłej
i liniowej formie pisemnej niż na dwuwymiarowej i ciągłej
mapie. Jeśli chodzi o logikę, to najwięcej bezpośrednich
korzyści może przynieść kartografom przyswojenie sobie
niektórych działów logiki ogólnej, na przykład przeprowa
dzania podziałów i klasyfikacji (co postuluje zresztą
autor) oraz teorii wyrażeń.
W rozdziałach II i III, poświęconych ocenie treści i for
my mapy, autor rozwinął szereg znanych już w kartogra
fii kryteriów, przy czym widoczne są osiągnięcia w pró
bach ilościowego ujęcia niektórych kryteriów (dotyczy to
zwłaszcza oceny formy informacji). Autor podał formuły
matematyczne niektórych kryteriów, wyznaczone metoda
mi psychologii eksperymentalnej. Jak się więc okazuje
M. K. Bocarov opracowuje kryteria oceny treści i formy
mapy, biorąc pod uwagę wizualny odbiór treści mapy
przez człowieka.
Badania tak pojętego odbioru dostarczają niewątpliwie
wiele danych do projektowania znaków kartograficznych.
Trzeba jednak pamiętać, że bezpośrednie czytanie mapy
nie jest jedynym sposobem odbioru jej treści. Na mapie,
zwłaszcza Wielkoskalowej, wykonujemy także pomiary, co
również daje podstawę do formułowania kryteriów oceny.
Kryteria te będą miały inną postać, gdy mapa będzie od
czytywana za pośrednictwem maszyny. Nasuwa się w tym
miejscu pytanie, w jakim stopniu będą w tym ostatnim
wypadku obowiązywać kryteria poglądowości. Tymczasem
autor do tego właśnie kryterium przywiązuje bardzo dużą
wagę. W rezultacie, przy projektowaniu znaków bierze on
pod uwagę przede wszystkim ich właściwości obrazowe,
a nie docenia ich konwencjalnego charakteru. Na margi
nesie tego kryterium chciałbym zauważyć, że wyodrębnio
ny przez autora pierwszy rodzaj poglądowości, polegający
na odpowiednim rozmieszczeniu znaków (s. 57), tkwi już
w samej definicji mapy. Nie ma zatem potrzeby wskazy
wania jej jako kryterium, ponieważ przekazy nie posiada
jące tej cechy nie są mapami.

Postulat poglądowości został w pełni zrealizowany w
podanym w IV rozdziale przykładzie projektowania zna
ków pokrycia roślinnego na mapach topograficznych. Tam,
gdzie było to możliwe, autor dbał o zachowanie maksy
malnego podobieństwa znaków do wyglądu oznaczonych
przedmiotów, co doprowadziło do rozbudowania niektó
rych znaków Iłowych ze szkodą dla prostoty rysunku. Za
projektowane przez M. K. Boćarowa znaki lasu są najwi
doczniej wzorowane na obrazowych znakach dawnej mapy
rosyjskiej (s. 57, rys. 10). Ostateczną ocenę proponowanego
przez autora zestawu znaków można by przeprowadzić po
jego zastosowaniu na mapie. Załączone tabele znaków tyl
ko w pewnym stopniu pozwalają czytelnikowi wyobrazić
sobie jak wyglądałaby mapa. Na ich podstawie można wy
razić obawę, że zagęszczenie znaków tłowych w plamie jest
zbyt duże. Redaktor mapy topograficznej i Wielkoskalowej
powinien w tym przypadku liczyć się z uzupełnianiem
mapy przez użytkowników.
Można zauważyć, że przeprowadzona na wstępie klasyfi
kacja pokrycia roślinnego nie wniosła zbyt wielkich zmian
do kodu znaków map topograficznych, doskonalonego już
od wielu lat. Użyteczność klasyfikacji będzie natomiast
bardziej widoczna przy projektowaniu znaków na nowych
mapach tematycznych.
Wobec szybkiego postępu automatyzacji i mechanizacji
można by już wnieść do ostatniego V rozdziału pracy
M. K. BoCarova szereg uzupełnień. Nie umniejsza to w
żadnym stopniu uznania dla autora za ukazanie szero
kich perspektyw automatyzacji w kartografii i przejrzyste
przedstawienie procesów technologicznych. W przyszłym
jednakże wydaniu widziałbym miejsce tego rozdziału
w pierwszej części książki.
Jestem przekonany, że automatyzacja i mechanizacja
opracowania map oraz odbioru ich treści odbije się głę
boko w dziedzinie projektowania znaków. Nowe urządzenia
będą wymagały z pewnością całkiem odmiennych znaków,
zmienią się także zasady projektowania tych znaków. Już
obecnie po lekturze ostatniego rozdziału odnosi się wraże
nie, że sformułowane poprzednio zasady są w pewnym
stopniu nieaktualne. Jednakże, aby utworzyć nowe kody
znaków i sformułować nowe zasady projektowania zna
ków, trzeba zebrać doświadczenia podczas prac kartogra
ficznych na automatycznych urządzeniach. Sądzę, że zgro
madzenie takich doświadczeń jest sprawą najbliższych lat.
Wkład M. K. Bocarova w dziedzinie automatyzacji polega
zatem, przede wszystkim, na sformułowaniu problemów
i sygnalizacji dróg ich rozwiązania.

*
Na zakończenie jeszcze kilka ogólnych uwag o autorze
i jego interesującej książce. M. K. Boëarov ukazuje się
czytelnikowi jako badacz o dużej wyobraźni i entuzjasta
nowych prądów w kartografii. Jego zaangażowanie emo
cjonalne i pewien brak dystansu do własnego dzieła wy
raża się w języku pracy, na przykład w licznych zdaniach
wartościujących, w częstym powoływaniu się na nowe teo
retyczne zasady. Pisanie książki „na gorąco” nie sprzyja
ło odpowiedniej dokumentacji tekstu. Czytelnik nieraz
chętnie dowiedziałby się, skąd autor zaczerpnął interesu
jącą wiadomość lub gdzie można pogłębić dany problem.
Tymczasem w pracy jest mało odsyłaczy, a tekst jest do
syć słabo powiązany z literaturą podaną na końcu pracy.
Książka M. K. Boćarova należy jednak do publikacji, które
mogą zachęcić czytelnika do pracy nad niełatwymi pro
blemami dzisiejszej kartografii. Jest także ambitną próbą
przedstawienia zagadnień kartograficznych w języku
współczesnej nauki.
Janusz Golaski

Członkostwo w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
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Nr 4

Z PRAC ZAKŁADU GEODEZJI GOSPODARCZEJ
WOJCIECH JAiJUSZ

Opracowanie metod pomiarów i obliczeń związanych z kontrolą elementów piętrzących jazów
W roku 19G9 w Zakładzie Geodezji Gospodarczej Instytutu
wykonano temat naukowy pod powyższym tytułem, wiążący się bezpośrednio z realizacją kontraktu zawartego
przez „CEKOP” na budowę jazów na rzece Łabie w Cze
chosłowacji. Kontrakt zawarty przez CEKOP i realizowany
przez Biuro Importu i Eksportu „NAVIGA” dotyczy bu
dowy jazów o nowatorskiej konstrukcji, pozwalających na
pełne zautomatyzowanie procesów regulowania stanów wód
na rzece Łabie.
Zasadę działania jazu według projektu ilustruje sche
matyczny rysunek nr 1. Zgodnie z tym rysunkiem w po-

sektora powinny być wykonane jako powierzchnie wal
cowe o osiach na osi obrotu sektora. Dopuszczalne od
chyłki promieni tych powierzchni nie mogą przekraczać
± 3 mm (błąd średni wyznaczenia odchyłek nie powinien
przekraczać 0,5 mm).
Cały sektor zostaje wykonany przez Zespawanie kilku
nastu elementów stalowych, takich jak element pokazany
na rysunku 2. Każdy element jest zaopatrzony w dwie
pary tulei służących do obrotowego połączenia go za po
mocą sworzni z obsadami łożysk, Zastabilizowanymi
w konstrukcji betonowej jazu. Srodki tych tulei zadają oś

Rys. 1

przek nurtu rzeki wbudowana zostaje w podłoże kon
strukcja betonowa, do której zostaje przytwierdzony obro
towo sektor stalowy, przegradzający rzekę pomiędzy fila
rami betonowymi. Gdy pragniemy podnieść poziom wody
górnej, powodujemy obrót sektora wokół osi ku górze
(linia ciągła), natomiast gdy pragniemy obniżyć poziom
wody górnej, powodujemy obrót sektora ku dołowi (linia
przerywana). Wywoływanie podnoszenia lub opuszczania
sektora następuje przez napełnianie wodą lub opróżnianie
kanału wykonanego pod sektorem.
Sektor powinien być wykonany tak, aby woda z rzeki
nie przedostawała się bezpośrednio do kanału. Dlatego
przy górnych krawędziach kanału przytwierdzone sa
uszczelki gumowe, które powinny ściśle przylegać do po
wierzchni piętrzącej sektora i do powierzchni osłaniającej
oś obrotu sektora. Powierzchnie: piętrząca i osłaniająca
Rys. 2

obrotu elementu, w stosunku do której określa się promie
nie powierzchni piętrzącej i osłaniającej.
Dla zapewnienia prawidłowego działania jazów niezbę
dne było wykonanie i zmontowanie stalowych sektorów’
piętrzących z bardzo wysoką dokładnością. Wymagane do
kładności są bardzo trudne do osiągnięcia przy obecnie
znanej technologii wykonania konstrukcji stalowych sca
lanych przez spawanie. Dlatego w trakcie produkcji ele
mentów stalowych oraz ich montażu należało zastosować
zabiegi polegające na dodatkowej obróbce korekcyjnej
i regulacji wyprodukowanych elementów dla doprowadze
nia ich do projektowanego kształtu, wymiarów i wzajem
nego usytuowania po zmontowaniu. Podstawą do przepro
wadzenia obróbki korekcyjnej i regulacji stały się wyniki
precyzyjnych pomiarów wykonywanych metodami geode
zyjnymi.
Zagadnienie wykonania pomiarów takich elementów dla
celów korekcyjnych oraz dla montażu sektorów piętrzących
miało charakter nowatorski dla geodezji. W związku z tym
należało w pierwszym rzędzie opracować now’e metody po
miarów i obliczeń. Zadanie to podjął Zakład Geodezji
Gospodarczej Instytutu w zakresie dotyczącym wyznacza
nia odchyłek kształtu i wymiarów poszczególnych elemen
tów konstrukcyjnych oraz pomiarów i wytyczeń związa
nych z dopasowywaniem łączonych elementów sektorów
piętrzących.
W Zakładzie GG opracowano metodę wyznaczania od
chyłek powierzchni elementu w miejscach określonych
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przez narożniki siatki prostokątów pokazanej na rjsunku 3. Usuwanie nadmiernych stwierdzonych odchyłek po
wierzchni polega na odpowiednim jej Wyklepywaniu na
gorąco AVyklepywanie powierzchni elementu utworzonej
przez powłokę z grubej blachy stalowej, dla zlikwidowa
nia zaobserwowanych odchyłek, mogło się okazać utrud
nione, a w niektórych miejscach w ogóle nieskuteczne
(w miejscach usztywnień powierzchni przez ramy stęża
jące). Dlatego opracowano metodę usuwania odchyłek
o charakterze systematycznym przez odpowiednie przesu
wanie tulei określających położenie osi elementu. W tym
celu pomierzone odchyłki zostają wykorzystane do oblicze
nia wielkości, o jakie należy przesunąć tuleje, aby zmniej
szyć do minimum odchyłki powierzchni w miejscach
usztywnionych. W rezultacie dokonania korekty, położenia
osi ulegają zmniejszeniu odchyłki powierzchni, które na
leży usunąć drogą Wyklepywania. Przy pomiarach oka
zało się, że Zaprojektovzane postępowanie jest uzasadnione,
bowiem powierzchnie wielu elementów miały tak duże
odchyłki, że praktycznie nie można było skorygować ich
wyłącznie przez Wyklepywanie.
Po dokonaniu korekt powierzchni i osi elementów przy
stąpiono do dalszych prac, związanych z dopasowywaniem
elementów (stykowaniem). Dla wykonania tych prac nie
zbędne było ustawianie elementów sektora współosiowo,
to jest tak, aby osie poszczególnych elementów znalazły
się na jednej linii prostej (osi sektora) z błędem średnim
nie przekraczającym 0,2 mm. W tej fazie robót trzeba było

zastosować również nowe rozwiązania w zakresie metod
tyczenia z uwagi na bardzo trudne warunki i duży ruch
na placu montażowym. Opracowane przez Zaklad Geodezji
Gospodarczej metody tyczenia okazały się całkowicie sku
teczne i znalazły pełne zastosowanie przy wspomnianych
pracach. Ponadto okazało się, że nadają się one do osta
tecznego ustawiania sektorów przy montażu na jazach
w Czechosłowacji.
Na tym miejscu trudno jest wyjaśnić szczegółowo za
kres i metodykę prac pomiarowych, jak również — sposób
powiązania ich z procesem wykonywania i korygowania
elementów konstrukcyjnych, dlatego w najbliższym czasie
przewiduje się opublikowanie w Pracach Instytu Geodezji
i Kartografii obszernego artykułu naukowego na wspom
niany temat.

Tom XII zeszyt 1/25

Tom XII zeszyt 2/26
Jan Ciesielski — Sporządzanie oryginałów wydawniczych
topograficznych metodą warstworytowniczą.

map

Torn XlI zeszyt 5/27

Józef Chwałek — Ppłk inż. Bronisław Slupeczanski 1836—1964.
Tadeusz Kluss — Wielkctrójkątowa sieć zastępcza zbudowana
z sieci malotrójkątowej.
Stanisław Dmochowski — Analiza dokładności punktów osnowy
fotogrametrycznej
pola
doświadczalnego
Nowy
Sącz
—
Grybów.
Wojciech Janusz — Wplyw nawiązania sieci geodezyjnej na wy
niki wyrównania i oceny dokładności.
Tadeusz Wyrzykowski — Geodezyjne opracowanie mapy pręd
kości pionowych ruchów powierzchni skorupy ziemskiej na
obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
Zofia Trautsolt — Pionowe przesunięcia reperów niwelacji pre
cyzyjnej na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
w okresie 1958—1962 i ich porównanie z wynikami badań po
przednich.
Stefan Zykubek — Niwelator hydrostatyczny.
Warszawa, 1365. PPWK

Tom. XIII zeszyt 1/28
Urszula Karaszewska — Ceneralizacja rzeźby terenu na mapach
topograficznych średnioskalowych. Przedmowa Prof- dr Ste
fana Zbigniewa Różyckiego, członka korespondenta Polskiej
Akademii Nauk.
Wojciech Janusz — Urządzenia pomiarowo-kontrolne służące do
wyznaczania względnych odkształceń budowli opracowane
w IGiK.
Tadeusz Chojnicki — Eksperymentalna metoda pomiarów gra
wimetrem Askania Gs-11 na zamarzniętym morzu.
Antoni Hartman — Uniwersalna warstwa rytownicza dla otrzy
mania obrazu negatywowego lub pozytywowego.
Warszawa. 1966, PPWK
Torn XIII zeszyt 2/29
Tadeusz Chojnicki — Metody cechowania grawimetrów typu
Askania-GS-Il.
Jerzy Gaździcki — Nowe algorytmy wyrównania metodą naj
mniejszych kwadratów.
Witold Gedymin — Wyrównanie sieci kątowo-liniowej metodą
pośredniczącą w ujęciu Reracyjnym na maszynach typu UMC.
Maria Jędrzejewska — Zagadnienie przyjęcia stałej gęstości przy
opracowaniu map anomalii Bouguera.
—
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Na zakończenie pragnę podkreślić, że wykonane prace
doprowadziły do osiągnięcia pozytywnych rezultatów w za
kresie zapewnienia właściwych wymiarów montowanych
sektorów, dzięki dobrej współpracy i wzajemnemu zrozu
mieniu zainteresowanych stron, to jest zakładu produku
jącego konstrukcje, BIiE „NAVIGA” i Instytutu. Prace te
stanowią przykład właściwego rozumienia roli stosowania
metod geodezyjnych przy budowie konstrukcji skompliko
wanych i wymagających dużej dokładności.

PRACE INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII OPUBLIKOWANE W LATACH 1965-1967

Tadeusz Wyrzykowski — Zastosowanie niwelacji precyzyjnej do
wyznaczania współczesnych pionowych ruchów skorupy ziem
skiej i wpływ tych ruchów na wyniki i wyznaczane błędy
niwelacji.
Jerzy Gazdzicki — Kilka metod numerycznych związanych z wy
równaniem sieci geoodezyjnych na maszynach elektronowych.
Jerzy Szymański — Metody Unaczesaiania map.
Justyna Chodowicz, Janina Deryło-Stępnlak — Program wyrów
nania wielowęzłowych sieci poligonowych na maszynie UMC-l.
Remigiusz Piotrowski — Program obliczenia kąta kierunkowe
go z obserwacji Polaris na maszynie UMC-I.

UKD

Jerzy Bokun, Danuta chowańska, Maria Majewska — Metoda
przeprowadzenia wyznaczeń i obliczeń dotyczących opraco
wania mapy średnich wysokości w Polsce.
Wojciech Janusz — Geodezyjne badania przyczyn nieprawidło
wości jazdy suwnic mostowych.
Mieczysław Smółka — Przyrządy do pomiaru zmian odległości.
Warszawa, 1966, PPWK
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Torn XIII zeszyt 3/30

Krystyna Podlacha — Generalizacja osiedli wiejskich na mapach
topograficznych średnioskalowych.
Marek Staniewski — Badania opóźnienia aparatury do odbioru
sygnałów czasu w Borowej Górze.
Warszawa, 1966, ppwk.
Torn XIV zeszyt 1/31

Stefan Hausbrandt — Wyznaczanie wielkości błędu średniego
z zespołu błędów prawdziwych w oparciu o założenie nor
malności rozkładu.
Maria Krystyna Szacherska — Analiza rozkładu błędów w pol
skiej sieci astronomiczno-geodezyjnej.
Tadeusz Kluss — Wyrównanie triangulacyjnej sieci przestrzennej
metodą pośredniczącą przy przyjęciu pomierzonych cosinusów
kierunkowych i metodą warunkową przy przyjęciu pomie
rzonych kątów przestrzennych.
Krystyna Podlacha — Wpływ rozwoju rzeźby współczesnej na
dezaktualizację mapy.
Wojciech Janusz — Usprawnienie obliczania przesunięć punktów
kontrolnych w sieciach geodezyjnych, dla pomiarów od
kształceń.
Stefan Zykubek — Pomiary inwentaryzacyjno-kontrolne w bu
downictwie uprzemysłowionym.
Warszawa, 1967, PPWK.
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Torn XlV zeszyt 2/32
Jan Ciesielski, Krystyna Podlacha — Zasady redagowania miej
skiej mapy specjalnej gospodarki terenami uzbrojonymi,
Emil Nowosielski, Kcnata Kołodziejska — Badanie dokładności
Vzyznaczania na gruncie konturów klasyfikacyjnych i ich
oszacowania oraz wpływu błędów tych czynności na wartość
szacunkową działki i gospodarstwa rolnego,
Stanisław Stocki — O możliwościach zastosowania metody PERT
w geodezji,
Roman Rodkiewicz — Próba zastosowania metody PERT w geo
dezji.
Warszawa, 1967, PPWK.

Tom XIV zeszyt 3/33

Julian Radecki — Tablice do obliczania azymutu Polaris z kąta
godzinnego na lata 1967—IS88.
Maciej Moskwihski — Sposób ułożenia programu obserwacyjne
go do zmodyfikowanej metody prof. J. Radeckiego wyzna
czania azymutu.
Wojciech Janusz — Pomiary odchyłek wykonania i montaż
obrotowych zespołów wirujących.
Marian Stańczak — Zagadnienie skali pionɔwej przy sporządza
niu modeli rzeźby terenu.
Warszawa, 1967, PPWK.
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UKD 528:338.984 „1971/1975’
SZMIELEW b. — Problems of Geodesy in the
Five-Year Plan. — Przegląd Geodezyjny No. 7/1970.

Next

The author speaks about the problems of geodesy and carto
graphy in view of the new Five-Year Plan 1971—1975. As to
nets and maps this plan include modernization of astronomicgeodetical net. a new survey of a levelling net and a supple
mentary triangulation net of towns. Different kinds of maps
are to be drawn for an arrea of 5 million acres. In the
programme for arable land regulation 2 million acres are to be
remembered and ameliorated. The requirements of industry,
building and communication for geodetical services are also
taken into account in the future plan.

UKD 528:330.191.5:338.973
PACHUTA S. — Geodesy in the Process of Intensification
of Economy. — Przegląd Geodezyjny No. 7/1970.
The author presents the results of work carried on up-till-now
by the Polish Society of Surveyors. He also gives an outline
of their plans for the future connected with the realization
of the resultions of II and IV Plennary Sesicn of the Central
Committee of the United Workers Party. He describes the
preparations for VI Congress of Polish Technicians, which is
to be held in Poznań, in February 1971.

UKD 528:681.3

Gazdzicki J. — Development of Computing Technics
in Poland, Applied to Geodesy. — Przegląd Geodezyjny
No. 7/1970.
The author presents the history of computing technics in
Poland, in the field of geodesy, since 1962, when the machine
UMC-I Starded to work in the Institute of Geodesy and Carto
graphy. In 1970 there were 14 computers In geodesy electronic
calculation centres, which shows that this machine is today
one of the basic instruments used by surveyors in Poland.

UKD 528.3/.4.066.067:681.3.07
BYCHAWSKI T — Surveyors' Archives — yesterday,
Geodesy Stores — today, Bank of Data — tomorrow. —
Przegląd Geodezyjny No. 7/1970.
The author states that surveyors’ archives appeared for the
first time in 19th century, with the establishment of the first
cadasters. Work on the mechanization of land cadaster was
started in Austria in 1955. The text of the books and cadaster
lists was put down on punched machine-cards. The latest
attempt is to store cadaster data in the memory of a computer.
In the towns of Canada and USA work is carried on to open
,,banks of data” where besides cadaster information a number of
other technical data is stored.

Przeglqd przepisów prawa
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sier
pnia 1969 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz bezpieczeństwa pożarowego w podziemnych zakładach
górniczych. (Dz. U. nr 24/69, poz. 176).
Przepisy rozporządzenia normują sprawy bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w pod
ziemnych zakładach górniczych, przy ich budowie i roz
budowie, a także sprawy ochrony przeciwpożarowej tych
obiektów urządzeń i maszyn na powierzchni, które są bez
pośrednio związane z prowadzeniem ruchu w podziemnych
wyrobiskach (wieże szybowe, urządzenia wyciągowe, wen
tylatory, kompresory i budynki przyszybowe).
§ 41. 1. Roboty górnicze należy prowadzić w oparciu
o dokumentację przedstawiającą szczegółową sytuację geo
logiczną i górniczą.
2. Osoby dozoru ruchu prowadzące roboty górnicze po
winny posiadać, w czasie pracy mapę wyrobisk górniczych
oraz uzupełniać ją na bieżąco sytuacją wybieranych i drą
żonych wyrobisk z oznaczeniem wszelkich napotykanych
zagrożeń.
§ 42. 1. Osoby -dęzoru ruchu obowiązane są zgłaszać nie
zwłocznie służbie m⅛tniczo-geologicznej napotykane w cza
sie prowacfzenia robót górniczych zmiany warunków geo
logicznych, wodnych i gazowych oraz miejsca występowa
nia pożarów, wyrzutów i wypływów gazów, tąpań i za
wałów.
2 Nie wolno usuwać znaków mierniczych bez zgody
służby mierniczo-geologicznej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada
1969 r. zawierające rozporządzenie w sprawie warunków
i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich i habilita
cyjnych. (Dz. U. nr 31/69 — 253).
Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17
października 1969 r. — w sprawie sposobu prowadzenia
badań geologicznych i związanych z nimi robót oraz spo
sobu postępowania z dokumentami geologicznymi. (Mon.
Pol. nr 46/69, poz. 363).
§ 18. 3. Pomiary geodezyjne związane z badaniami geo
logicznymi należy prowadzić w sposób ustalony przez Pre
zesa Centralnego Urzędu Geologii w uzgodnieniu z Preze
sem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
§ 29.1. Urzędy i instytucje państwowe i inne jednostki
gospodarki uspołecznionej obowiązane są do przekazywa
nia po jednym egzemplarzu sporządzanych materiałów
geologicznych do Centralnego Archiwum Geologicznego
oraz do właściwego wojewódzkiego archiwum geologicznego.
2 Obowiązkowi przekazania podlegają następujące ma
teriały geologiczne:
1) karty otworów wiertniczych,
2) dokumentacje geologiczne, a w szczególności mapy
i zdjęcia geologiczne.
§) 30. 1. Centralne Archiwum Geologiczne prowadzone
jest przez Instytut Geologiczny w Warszawie.
Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materia
łów Budowlanych — z dnia 28 października 1969 r. —
w sprawie planów realizacyjnych. (Mon. Pol. nr 48/69,
poz. 373). ,
§ 2. 1. Planami realizacyjnymi w rozumieniu przepisów
zarządzania są:
1) ,plany zagospodarowania terenu inwestycji,
2) plany zagospodarowania terenu działek budowlanych,
3) plany usytuowania obiektów budowlanych.
§ 6. 1. W celu uzyskania informacji o terenie, inwestor
składa właściwemu organowi:
4) ewentualną propozycję lokalizacji szczegółowej inwe
stycji, sporządzoną na mapie lub szkicu sytuacyjnym w
skali ustalonej stosownie do przepisów § 16 z naniesieniem
granic terenu istniejącej zabudowy na tym terenie i na
terenach bezpośrednio sąsiadujących w pasie co najmniej
30 m od granic proponowanych lokalizacji szczegółowej z po
daniem granic własności lub użytkowania terenu.
W zarządzeniu, w §§ 10—16 zostały szczegółowo określone
wymagania dla map sporządzanych jako materiały podkła
dowe do opracowania planów realizacyjnych.
Przepisy określają szczegółowo skale map oraz wymaga
nia dla map w zakresie wysokościowym, a także sposób
postępowania, gdy służba geodezyjna nie posiada odpo
wiednich map (aktualnych) lub gdy istnieją mapy aktualne,
lecz tylko sytuacyjne.
Zebrał i ułożył: Mgr inż. W. Barański

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej
za miesiąc maj 1970 r.
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z oddziałów w miesiącu ma
ju wyniosły 54 627 zł.
W okresie tym wypłacono 5 zapo
móg na sumę 45 000 zł. Zmarli nastę
pujący koledzy: Piotr Andruszkiewicz
lat 78 z Oddziału SGP w Rzeszowie,
zmarł 26.IV.1970 r. (zawiadomienie

nr 830); Adam Lach lat 65. z Oddzia
łu SGP w Katowicach, zmarł 29.IV.
1970 r. (zawiadomienie nr 831); Zbig
niew Szwie lat 45 z Oddziału SGP w
Koszalinie, zmarł 3.V.1970 r. (zawiado
mienie nr 832); Bronisław Rowicki
lat 88 z Oddziału Stoleczno-Wojewodzkiego w Warszawie zmarł 11.V.1970 r.
(zawiadomienie nr 833); Władysław

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
na temat - ,,Geodezja inżynieryjna"
W dniach od 30 września do 4 paź
dziernika 1970 roku, odbędzie się w
Warszawie zorganizowana przez Sto
warzyszenie Geodetów Polskich, wspól
nie ze stowarzyszeniami geodetów:
Bułgarii, Czechosłowacji. Jugosławii,
Niemieckiej Republiki Demokratycznej
i Węgier Międzynarodowa Konferen
cja Naukowo-Techniczna — na temat
geodezji inżynieryjnej.
Przedmiotem obrad będą cztery re
feraty podstawowe, przy czym referat
pierwszy opracowuje Węgierskie Sto
warzyszenie Geodetów na temat: Obec
ne i spodziewane zadania geodezji in
żynieryjnej.
Referat obejmuje następujące zagad
nienia:
— zakres zastosowań i perspektywy
rozwoju geodezji inżynieryjnej na tle
rozwoju nauk technicznych,
— współczesne zadania wynikające z
potrzeb gospodarki narodowej,
— wymagania co do metod i sprzętu,
— istniejące i pożądane organizacje
służby geodezyjno-inżynieryjnej,
— szkolenie kadr dla geodezji inży
nieryjnej.
Referat drugi opracowuje Stowarzy
szenie Geodetów Czechosłowacji na te
mat: Tolerancja w budownictwie a do
kładność tyczenia.
Referat obejmuje następujące zagad
nienia:
— opis technologii prac,
— opis urządzeń i konstrukcji,
— tolerancje wykonania konstrukcji,
— tolerancje wykonania montażu,
— dokładność tyczenia,
— metody tyczenia.
Referat trzeci opracowuje Stowarzy
szenie Geodetów Polskich. Tematem
tego referatu będzie „Przegląd wyni
ków badań własnych i nowych metod
W zakresie geodezji inżynieryjnej”.
Referat obejmuje następujące zagad
nienia:

— metody pomiarów (instrumenty,
nowe metody pomiarów, wpływ środo
wiska),
— projektowanie osnów pomiaro
wych i wstępna analiza p:ojektu,
— metody opracowania Vzynikow po
miarów (metody wykonania obliczeń
i wyrównanie materiałó’ z polowych,
zastosowanie maszyn mai ematycznych.
geodezyjna interpretacja wyników).
Referat czwarty opracowuje Stowa
rzyszenie Geodetów NRD. Tematem re
feratu jest: Zastosowanie geodezji in
żynieryjnej dla rozwoju gospodarki so
cjalistycznej.
Referat obejmuje następujące zagad
nienia:
— budownictwo lądowe i przemysło
we z uwzględnieniem montażu urzą
dzeń elektrycznych i mechanicznych,
przesunięć budowli itp.,
— budownictwo wodne,
— komunikacja,
— budownictwo miejskie i inżynie
ria miejska.

O produkcji
drobnego sprzętu
geodezyjnego
Wzmianka o produkcji drobnego
sprzętu geodezyjnego, zamieszczona na
stronie 168 Przeglądu Geodezyjnego
nr 4/1970 — będąca częścią obszerniej
szej pracy pt. Z prac bieżących Zarzą
du Głównego Stowarzyszenia Geode
tów Polskich, w której to wzmiance
podano informacje na temat produkcji
drobnego sprzętu geodezyjnego — wy
wołała szereg zapytań, gdzie i jaki
sprzęt produkują wzmiankowane spół
dzielnie.
Podajemy następujące wyjaśnienie:

1. Notatka o produkcji drobnego
sprzętu geodezyjnego powstała na tle
informacji uzyskanej w czasie rozmo

Murawski lat 79 z Oddziału Stoleczno-Wojewodzkiego w Warszawie, zmarł
15.V.1970 r. (zawiadomienie 834).
KASA ZAPOMOGOWA

W maju wypłacono 2 zapomogi bez
zwrotne na sumę 4500 złotych, jed
ną — koledze z Poznania, drugą —
koledze ze Szczecina.

wy Prezydium Zarządu Głównego Sto
warzyszenia Geodetów Polskich z Kie
rownictwem Głównego Urzędu Geode
zji i Kartografii, w dniu 14 stycznia
1970 roku.
2. Na
skutek
szeregu
zapytań
ustnych i listownych — uzyskaliśmy
dodatkową informację z GUGiK:
— Spółdzielnia w Gorlicach, która
podjęła się wykonywania drobnego
sprzętu z metalu — rozpocznie pro
dukcję jesienią bieżącego roku.

— Spółdzielnia w Tarnobrzegu wy
konuje drobny sprzęt z drewna i
przekazuje go do rozsprzedaży do wo
jewódzkich central technicznych, mia
nowicie:
'
1. Wojewódzka Centrala Techniczna:
Gdańskie Biuro Sprzedaży — Gdańsk,
ul. Łąkowa 37/38, tel. 31-86-45 (woj.
gdańskie, szczecińskie i koszalińskie).

2. Krakowskie Biuro Sprzedaży —
Kraków, ul. Szewska 9, tel. 250-50 (woj.
krakowskie, katowickie i rzeszowskie).
3. Lubelskie Biuro Sprzedaży — Lu
blin, ul. Ruska 14, tel. 296-88 (woj. lu
belskie i kieleckie).

4. Łódzkie Biuro Sprzedaży — Łódź,
ul. Nowotki 247/249, tel. 282-20 (woj.
łódzkie, bydgoskie i poznańskie).
5. Warszawskie Biuro Sprzedaży —
Warszawa, ul. Flory 9, tel. 45-32-11
(woj. warszawskie, białostockie
i
olsztyńskie).

6. Wrocławskie Biuro Sprzedaży —
Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 31,
tel. 300-31 (woj. wrocławskie, zielono
górskie i opolskie).
Sprostowanie

W zeszycie 5 (maj) Przeglądu Geo
dezyjnego z 1970 roku, w artykule
„Nagrody za postęp techniczny” wy
drukowano mylnie na stronie 181 w
szpalcie prawej — „mgr inż. Zbigniew
Kramarz”, podczas gdy powinno być
„mgr inż. Zygmunt Kramarz”, za co
ocniej przepraszamy.
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UKD 528.521.022.1.061.1

ADAMCZEWSKI Z., SAWICKI K. F. — Wyznaczenie empi
ryczne średniego błędu centrowania teodolitu nad punktem
poligonowym. — Przegląd Geodezyjny nr 8/1970.—
Autorzy przeprowadzili badania dla określenia średniego błędu
centrowania teodolitu nad punktem poligonowym. Błędy te wy
noszą odpowiednio 2—4 mm dla ciężkiego pionu sznurowego (0,3—
—0,2 kg), 3 mm dla pionu drążkowego, a wreszcie poniżej 1 mm —
dla pionownika optycznego.

V

UKD 528.33.031
LAZZARINI T. — Odszukiwanie punktów stałych i korygo
wanie zdeformowanych wielkości przemieszczeń poziomych
punktów sieci trygonometrycznych pełnych na podstawie
zgodności pozornych ruchów punktów stałych. — Przegląd
Geodezyjnych nr 8/1970.—
Autor przedstawia nowy sposób odszukiwania punktów zachowu
jących swe pierwotne położenie oraz wyznaczanie przesunięć pozo
stałych punktów. Sposób ten opiera się na wynikach wspólnego
wyrównania kierunków zaobserwowanych przy pomiarze pierwot
nym oraz kierunków zaobserwowanych przy pomiarze aktualnym.
Średni błąd dostosowania założonej sieci pierwotnej i aktualnej
wyniósł w badanym przypadku ± 0,36 mm, zaś średni błąd prze
mieszczeń wyniósł ± 0,54 mm.

UKD 528.414.088.3

KUCKIEWICZ w. — Sposoby oceny dokładności poligonizacji na podstawie odchyłek kątowych i liniowych w ciągach
(c.d.). — Przegląd Geodezyjny nr 8/1970.—
Autor przeprowadził badania dokładności sieci poligonizacji tech
nicznej składającej się z 34 ciągów o długościach od 300 do 1900 m
i o ilościach boków od 1 do 9 według 10 różnych założeń. Wyniki
badań zostały zestawione w tablicach.

UKD 528:621.395:621.396.93
JarzyMOWSKI a. — Radiotelefony w pracach geodezyj
nych. — Przegląd Geodezyjny nr 8/1970.—
Autor omawia potrzebę stosowania radiotelefonów w pracach
geodezyjnych. Za pomocą radiotelefonów ECHO, produkcji pol
skiej, możliwe jest utrzymywanie łączności w zasięgu 3 km, co
dla większości prac geodezyjnych jest wystarczające.

UKD 528.512

MERCIK S. — Pewien sposób precyzyjnego pomiaru dłu
gości za pomocą nowego przyrządu pomiarowego. — Prze
gląd Geodezyjny nr 8/1970.
Autor opisuje budowę i zasadę działania urządzenia do pomia
ru odległości zastosowanego przy badaniach przemieszczeń po
ziomych obudowy do ciągłego odlewania stali. Uzyskane błędy
względne, charakteryzujące dokładność pomiaru długości, mieś
ciły się w granicach 1/19 000 — 1/67 000.

YflK 528.521.022.1.061.1
AHAMτIEBCKM 3., CABIiIJKJl K. Φ.: 3Miιιιpntιecκoe onpeAejienne CpeAHeii oiuii6kii nenτpιιpoBκπ τe0A0Jinτa ιιafl∏θfliιTOHHbIM ∏yHKTOM.
Przegląd Geodezyjny nr 8/1970.—

ABTopbi COBepununi iiccjieflOBaniiH ajih OnpeflejieHHH cpeflueii
ouimókh uenτpnpθBκπ τeonojιιιτa lian nojiiironHbiM πyHKτθM. 3τn
ouih6kh paBHbi 2—4 mm ajih TH√κefloro πθA≡ecHoro Oineca (0,3—0.2
Kr), 3 mm ana jκecτκoro o TBeca π MeHee 1 mm ajih oπtiihcckoγo
OTBeca.

YAK 528.33.031
JIΠ33APMHM T.: Oτbicκanιιe TBepflbix π.vπktob ii McnpaBJieinie ncκoικeιιnbix bcjiiihmii ropifioina.iimbix IiepeMeinemiii
IiyiiKTOB IioJiIIbix τpnaιιryjιanιi0HHbix ccτeii na ociiOBaiinn
coτjιacιιjι MniiMbix ABMiKeHiiii TBcpflbix πynκτoB.
Przegląd Geodezyjny nr 8/1970.—

Abtop coo6maeτ HOBbiii cnoeo6 OTbiCKHBaHiiH πyHκτoB, κoτopbie
CoxpaHHan CBoe πepBθHatιajibnoe πoaoικeH∏e π OnpeflejieniiH πepeaBiuKeiiHii OCTaJibHbix πyιικτθB. Cπoco5 OCHOBan na pe3y∙∏bτaτax cobMecTiioro ypaBiiMBaniiH HanpaBaeiiHM iiaöJtiofleHHbix πpιι aκτyaabH0M H3Mepeιπnr. CpejiHHii omtιSκa πpHcπoco6aen∏H nepBHHHOii ceτιι
h aκτyajibiιoii GbiJi paβeH b MCCJieflOBaHHOM cjiynae ± 0,36 mm a
cpeflHHH ounιoκa IicpeMemeHini paBiiHancb ± 0,54 mm.

YAK 528.414.088.3

KyiJKEBJi1I B.: Ciiocoobi oneπκn τo∙mocτn ∏0JiMΓ0H0MeτpH∏
lia OCHOBaHllM JTJIOBbIX II AMHeMHblx HCBH3OK B XOAax.
Przegląd Geodezyjny nr 8/1970.—

ABτop COBepnnia πccfleflθBannH tohhocth ceτιι τexmιtιecκoii πoj∏ιrθHθMeτpιnι cocτoHmeii 113 34 xoaob ajimhoíí or 300 no 1900 mm
C KOJlHHecTBOM CT0pOH OT 1 flO 9 no 10 pa□HblM OCHOBaHHHM. Ρβ3yflbτaτbi iiccjieaoBaHiiił CBeaeiibi b τa6jιιmax.

YAK 528:621.395:621.396.93

HjKHMOBCKM A.: PaAiiorefleiliOHbi
τax.

b

τeofle3MtιecκHx paδo-

Przegląd Geodezyjny nr 8; 1970,—

Abtop paccMaτpιiBaeτ HeoGxofliiMOCTb npiiMeiieniiH pafliιoτejιeφoHOB b re0fle3∏HecκHx pa6oτax. ∏pn noMomii no.ibcκιιx paflMθτeJieφΟΗΟΒ 3X0 MOlKHO yflep>KHBaTb CBH3b B paitOHe 3 KM, tITO flJlH
OOJibUiHHCTBa reonean tιecκnx pa6oτ HBjιπeτcH Bnojme nocτaτotιnbiM.

YAK 528.512
M3PIJI4K C.: Cnocoo npen∣i3iιθH∏oτo MiMepeiiiiii AJiMHbi ηρπ
IIOMOIHIt HOBOTO H3MCp∣ΓrejIbH0Γ0 IipiicilOCOOJieHMH.
Przegląd Geodezyjny nr 8,1970.—

Abtop omiCbiBaer ycτpoiicτB0 h ∏piihh∏ii neiicτBiiH npncnocoöJieHiiH flJiH ∏3MepeHHH paccTOHHiiii. npiiMeueiiHoro npii nccjicflOBahhhx ropιi30HτajibHbix πepeflBnjκeιnιiι ycτpoiicτBa flJiH HenpepbiBiioro hmtmh cτaaιι. IIoaytIeHHbie 0τH0cnτejibHbie ohihokii xapaκτepn3y10mπe TOHHOCTb ii3MepeHMH AJIMHbi nOMemaJincb B rpammax
1:19 000 no 1:67 000.

PßZ EGLAD
GEODEZYJNY

i

/

Czasopismo poświęcone geodezji, fotogrametrii
i kartografii

Organ Stowarzyszenia Geodetów Polskich

WARSZAWA

ROK XLII

SIERPIEŃ

1970 r.

Nr 8

Mgr STANISŁAW WRZOCHOL

Sposoby wykorzystania dokumentacji z gleboznawczej klasyfikacji gruntów
przy pracach scaleniowych i wymiennych
Część I
1. Wstęp

Nowe i aktualizacyjne pomiary użytków i stanu włada
nia gruntami, gleboznawcza klasyfikacja gruntów oraz za
łożona w wyniku ostatecznym ewidencja gruntów — oto
kolejne i ściśle z sobą związane etapy, zamykające pewien
cykl różnorodnych prac wykonywanych przez resort rol
nictwa w ostatnich kilkunastu latach.
Dla pełnej efektywności prac scaleniowych wskazane
jest wykorzystanie w jak największym zakresie bogatej
treści glebowej i bonitacyjnej, zawartej w dokumentacji
uzyskanej z gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Jak wiadomo, obecnie są również prowadzone prace gleboznawczo-kartograficzne, w wyniku których otrzymuje się
mapy glebowo-rolnicze. Mapy te wraz z aneksami zawie
rają jeszcze więcej informacji przydatnych dla scaleń niż
materiały klasyfikacyjne. Jednakże prace te, mimo że są
w pełnym toku, zostały zakończone tylko dla części kra
ju, natomiast gleboznawcza klasyfikacja gruntów została
zakończona już na całym jego terenie. Dlatego w niniej
szym artykule omawia się głównie sprawy dotyczące wy
korzystania przy przeprowadzaniu scaleń gruntów doku
mentacji uzyskanej w wyniku gleboznawczej klasyfikacji
gruntów.
Właściwe wykorzystanie przy pracach scaleniowych
i wymiennych materiałów zawartych w dokumentacji, za
leży w dużej mierze od znajomości przez bezpośrednich
wykonawców tego rodzaju prac treści zawartej w tej do
kumentacji i umiejętności posługiwania się tymi materia
łami. Ten, kto nie zna zasadniczej treści dokumentacji
klasyfikacyjnej i nie potrafi jej właściwie interpretować
— nie może prawidłowo opracować pod względem gospo
darczym projektu scalenia lub wymiany gruntów, a za
tem nie może być dobrym organizatorem rolniczej prze
strzeni produkcyjnej.
Właściwe ukształtowanie gruntów wszystkich gospo
darstw rolnych składających się na dany obszar scalenia
lub wymiany, stosownie do wymagań nowoczesnej go
spodarki rolnej, wymaga od urządzeniowców rolnych do
skonałej znajomości warsztatu pracy rolnika, a w szcze
gólności właściwości rolniczych gleb i ich znaczenia w
procesie produkcji. Od umiejętności zastosowania tej zna
jomości zależą w dużym stopniu efekty gospodarcze sca
lenia. Wiadomo jest przecież, że właściwa organizacja
przestrzeni produkcyjnej wpływa na:
— efektywność ekonomiczną gospodarstw,
— sposób Oiganizacji pracy,
— organizację procesu produkcji w gospodarstwach.
2. Dokumentacja z gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Z całości dokumentacji uzyskanej z gleboznawczej kla
syfikacji gruntów najistotniejsze znaczenie dla scaleniowca mają:

D mapy klasyfikacyjne,
2) opisy odkrywek glebowych,
3) rejestry
.
. szczegółowe pomiarowo-klasyfikacyjne i rejestry gruntów.
2.1. Mapy klasyfikacyjne i ich interpretacja. Na treść
mapy klasyfikacyjnej składają się takie elementy:
— sytuacyjno-geodezyjne, jak drogi, rowy, działki (par
cele) itp.,
— sytuacyjno-klasyfikacyjne, jak zasięgi i układy kanturów klas bonitacyjnych i typów gleb oraz miejsca od
krywek glebowych,
— symbole typów, rodzajów i gatunków gleb.
Mapa klasyfikacyjna zawiera konkretne dane o rozmie
szczeniu poszczególnych klas bonitacyjnych, typów, rodza
jów i gatunków gleb w każdej wsi, w każdym gospodar
stwie Wielkotowarowym, a nawet i w poszczególnych gos
podarstwach indywidualnych.
Pamiętać przy tym należy, że w konturach klas grun
tów wykreślonych na mapie klasyfikacyjnej, symbole ga
tunków gleb oznaczają przewagę danego gatunku, a nie
wyłączne jego występowanie. Dlatego w danym konturze
mogą występować jeszcze inne gatunki gleb zajmujące
stosunkowo mniejsze obszary. Na mapie klasyfikacyjnej
poszczególne gatunki gleb nie zostały rozdzielone grani
cami, tak jak klasy bonitacyjne. Poza tym na mapie tej
istnieje świadoma generalizacja dokonana na gruncie,
dotycząca obszarów klas gruntów, wskutek czego obszary
mniejsze od 0,25 ha, w zasadzie nie są wydzielone, dlatego
na przykład w konturze klasyfikacyjnym R-IIIb mogą
występować w formie większych lub mniejszych plam
niewielkie powierzchnie zarówno wyższej klasy R-IIIa,
jak i niższej R-IVa. ,Zasięgi konturów klasyfikacyjnych
zostały pomierzone w terenie z dokładnością do 10 m w
jedną lub w drugą stronę, o czym przy wykorzystywaniu
map klasyfikacyjnych pamiętać również należy.
Symbole gleb na mapach klasyfikacyjnych są oznaczone
według zasad ustalonych w obowiązującej instrukcji kla
syfikacyjnej i ściśle związane z symbolami przyjętymi w
„Tabeli klas gruntów”. Ponadto na mapie klasyfikacyjnej
grubymi, przerywanymi liniami są oznaczone kontury ty
pów gleb. Symbole typów oznaczone są najczęściej w le
wym górnym rogu dużymi literami alfabetu łacińskiego.
Symbol typu gleby odnosi się do wszystkich konturów
klasyfikacyjnych, wchodzących w skład konturu typu.
Symbole typów gleb ilustrują .tablice 1 i 2.
2.1.1. Typ, podtyp, rodzaj i gatunek gleby. Biorąc pod
uwagę procesy glebotwórcze oraz kryteria geologiczne i geo
morfologiczne, gleby Polski zostały podzielone na nastę
pujące 4 jednostki taksonomiczne: typ, podtyp, rodzaj
i gatunek gleby. Na tej podstawie opracowano system
klasyfikacji bonitacyjnej, który został przyjęty w obowią
zującej „Tabeli klas gruntów”.
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Tablica 1. Symbole typów gleb dla gruntów ornych i gruntów pod lasami

Grupa gleb terenów równinowych
wyżynnych i nizinnych
Symbol
typu gleby

A
B
C
D
E
F
G
AB

Nazwa typu gleby

Grupa gleb terenów górzystych

__________
Symbol
typu gleby

Gleby pierwotnego stadium rozw’ojowego o niewykształconym
profilu

H

Gleby bielicowe
Gleby brunatne
Czarnoziemy
Czarne ziemie
Gleby bagienne
Mady
Rędziny
Kompleks typów
gleb bielicowych
i gleb brunatnych
wytworzonych (wy
łącznie) z piasków
i żwirów

Nazwa typu gleby

Gleby brunatne i gleby bielicowe
(kompleks typów, oznaczany przy
wszystkich rodzajach gleb)
Mady
Rędziny
Czarne ziemie
Gleby bagienne

I

J
K
L
M

W glebach pod lasami, gleby bielicowe i gleby brunatne, wytworzone z piasków i żwi
rów, rozdzielone są w każdym przypadku i oznaczone oddzielnymi symbolami typów
A lub B, a nie — jak przy gruntach ornych — symbolami AB.

Tablica 3. Podział cząstek glebowych na frakcje mechaniczne według PTG

Średnica cząstek
w mm

Ponad 20
20-1
1-0,5
0,5-0,25
0,25-0,10
0,10-0,05
0,05-0,02
0,02-0,002
Poniżej 0,002

Nazwa frakcji

kamienie
żwir
piasek gruby
piasek średni
piasek drobny
pył gruby
pył drobny
ił pyłowy
ił koloidalny

Nazwa grupy frakcji

części szkieletowe

części ziemiste

(

części spławialne
(glina fizyczna)

różniące się swoimi wymiarami, czyli tak zwane frakcje
mechaniczne, co przedstawia tablica 3.
Na podstawie procentowej zawartości w utworach gle
bowych frakcji cząstek Splawialnych (to jest cząstek
o średnicy mniejszej od 0,02 mm) przyjęto podział utwo
rów glebowych przedstawiony w tablicy 4.
»
Tablica 4. Podział utworów glebowych według składu mechanicznego ustalony według PTG

Nazwa utworu

Zawartość frakcji
części Splawialnych
w procentach

Zawartość frakcji
części pyłowych
w procentach

Tablica 2. Symbole typów gleb dla użytków zielonych

Grupa gleb terenów równinowych
wyżynnych i nizinnych
Symbol
typu gleby

AZ
BZ
BZ(G)

CZ
CZ(G)
DZ
DZ(G)
EZ
FZ
FZ(G)
GZ
GZ(G)

Nazwa typu gleby

Gleby bielicowe
Gleby brunatne
Gleby brunatne
glejowe
Czarnoziemy
Czarnoziemy glejowe
Czarne ziemie
Czarne ziemie
glejowe
Gleby bagienne
Mady
Mady glejowe
Rędziny
Rędziny glejowe

Grupa gleb terenów górzystych
Symbol
typu gleby

HZ

IZ

IZ(G)
JZ
JZ(G)
KZ
KZ(G)
LZ
LZ(G)
MZ

Nazwa typu gleby

Gleby pierwotnego stadium rozwojowego o niewykształconym
profilu
Gleby brunatne i gleby bielicowe
(kompleks typów przy wszystkich
rodzajach gleb)
Gleby brunatne glejowe
Mady
Mady glejowe
Rędziny
Rędziny glejowe
Czarne ziemie
Czarne ziemie glejowe
Gleby bagienne

Gleby glejowe, oznaczone dużą literą (G) — są to takie gleby, w których na skutek
braku dostępu powietrza, związanego z nadmiernym uwilgotnieniem, nastąpiło intensywne odtlenienie związków żelaza, sięgające powyżej 40 cm. Uwidocznia się to
szarozielonym i Szaroniebieskim zabarwieniem gó rnych poziomów, względnie bardzo
licznymi rdzawo-zielonymi lub rdzawo-niebieskimi plamami występującymi powyżej
40 cm.

Typ gleby — oznacza stadium rozwojowe gleby, po
wstałe w wyniku procesów glebotwórczych działających
na daną glebę w przeszłości i w chwili obecnej.
Podtyp gleby — jest to bardziej szczegółowe okreś
lenie stadium rozwojowego gleby.
Rodzaj gleby — określa skałę, czyli utwór macie
rzysty, z którego wytworzyła się dana gleba, na przykład
piasek, żwir, glina, utwór pyłowy, wapień kredowy, gips,
piaskowiec, torf itd.
Gatunek gleby — (odmiana) — określa szczegółowo
wszystkie najważniejsze cechy danej gleby, jak: budowę
profilu glebowego, skład mechaniczny, odczyn, warunki
powietrzno-wodne, właściwości rolnicze ɪtp:
Jednym z najważniejszych elementów wpływających na
wartość rolniczą gleby i na klasę bonitacyjną, jest skład
mechaniczny. W gleboznawstwie polskim przyjęto okreś
lenie składu mechanicznego gleb według podziału opra
cowanego przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG).
Wedlug tego podziału wyróżnia się części składowe gleby,
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Utwory kamieniste
Utwory żwirowe
żwiry piaszczyste
żwiry gliniaste

Piaski
piaski luźne
piaski Slabogliniaste
piaski gliniaste lekkie
piaski gliniaste mocne
Utwory pyłowe
utwory pyłowe zwykłe
utwory pyłow’e ilaste
Gliny
gliny lekkie
gliny średnie
gliny ciężkie
Iły

różna, ale mniejsza od 40

do 10 części
ziemistych
ponad 10 części
ziemistych
różna, ale mniejsza od 40
0-5
5-10
10-15
15—20
różna, ale większa od 40

do 35
35 — 50
różna, ale mniejsza od 40
20-35
35-50
ponad 50
ponad 50

różna, ale mniejsza od 50

W tablicy 5 przedstawiono powszechnie stosowaną me
todę rozpoznawania składu mechanicznego gleb bezpośred
nio w polu, czyli tak zwaną metodę palcową.
2.2. Opisy odkrywek glebowych i ich interpretacja

2.2.1. Rodzaje odkrywek glebowych. Na mapie klasyfi
kacyjnej w każdym z konturów klasyfikacyjnych zazna
czona jest przynajmniej jedna odkrywka glebowa „pod
stawowa” albo „podobna”. Dla odkrywek „podstawowych”
sporządzono opisy profilów glebowych, które znajdują się
w dokumentacji klasyfikacyjnej. Odkrywki „podobne” nie
mają odrębnych opisów, a właściwości ich można poznać
jedynie z opisu glebowego tej odkrywki podstawowej, do
której dana odkrywka została zaliczona.
W opisach odkrywek „podstawowych” obok numeru od
krywki podane są numery wszystkich odpowiadających
jej odkrywek „podobnych”. Przeciętna liczba odkrywek
glebowych w zależności od plamistości gleb wynosi 20÷30
na każde 100 ha klasyfikowanych gruntów. Takie zagęsz
czenie odkrywek glebowych pozwala kameralnie uzyskać
na podstawie dokumentacji klasyfikacyjnej dokładne roz
poznanie gleb we wszystkich konturach klasyfikacyjnych
w całej wsi i w poszczególnych gospodarstwach.
2.2.2. Genetyczne poziomy zróżnicowania gleby. W za
leżności od typu gleby w opisach odkrywek glebowych
wyróżniono genetyczne poziomy zróżnicowania gleby, zwią
zane z procesem glebotwórczym i oznaczono je odpowied
nimi symbolami w postaci dużych liter alfabetu łacińskie
go, na przykład:

Tablica 5. Metoda rozpoznawania składu mechanicznego g:eb w polu (metoda palcowa)

Skład
mechaniczny
gleby

Zachowanie się gleby w stanie:

Wrażenie przy rozcieraniu na dłoni

Obserwacje
po roztarciu

Utwór szkiele
towy

Wyraźnie wyczuwa się dużo cząstek więk
szych od 2 mm

Dużo żwiru i kamy
ków

rozsypuje się

Piasek

Wyrazniewyczuwa się piasek. Mało cząstek
ilastych lub ich brak

Widać tylko piasek

przy piasku luźnym i słabo glinia
stym brak cementacji; przy pias
kach gliniastych tworzą się grudki
łatwo rozsypujące się

nie plastyczny

nie wałkuje się

Glina

Wyczuwa się piasek

Widać piasek,mogą
być kamyki

trudno rozgnieść, stopień trudno
ści w rozgniataniu zależy od
zwięzłości gliny

zwięzła, plastyczna

zdolność tworzenia wałeczków za
leży od zwięzłości gliny, wałeczki
w zasadzie nie dają się skręcać
w obarzanki

Utwór pyłowy

Wrażenie suchej mąki lub pudru

Nie widać piasku

Iatwo rozgnieść

płynny

trudno wałkować, wałeczki w za
sadzie rozpadają się

Ił

Nie wyczuwa się piasku

Nie widać piasku

twarda

zwięzła, lepka, pla
styczna

daje wałeczki, łatwo skręcające się
w obarzanki

suchym

A1 — poziom próchniczny (akumulacyjny),
A2 — poziom wymycia (eluwialny),
B — poziom wmycia (iluwialny),
(B) — poziom brunatnienia,
C — poziom skały macierzystej,
D — poziom skały podścielającej.
Poziomy przejściowe — oznaczono symbolami
złożonymi z dwóch liter (przedzielonych kreską), odpowia
dających symbolom sąsiednich poziomów (górnego i dol
nego).
Poziomy wspólne — to jest takie, w których nie
można ustalić granicy między poziomem górnym i dolnym,
oznaczone są symbolami złożonymi z dwóch liter umiesz
czonych obok siebie, nie oddzielonych kreską.
Każdy z poziomów zróżnicowania scharakteryzowany jest
przez 10 cech mających istotne znaczenie dla określenia
najważniejszych właściwości danej gleby. Cechy te zo
staną dalej pokrótce omówione.
Tak więc z opisów odkrywek glebowych można wyin
terpretować ważne dla prac scaleniowych informacje do
tyczące: składu mechanicznego i ciężkości uprawy danych
gleb, ich zmienności pionowej i próchniczności oraz potrzeb
wapnowania, żyzności gleb, warunków powietrzno-wodnych, zagrożenia erozją, prawidłowości sposobu użytkowa
nia gruntów itp.
2.2.3. Krótka charakterystyka cech gleby wyróżnianych
w poziomach genetycznych i wynikające z nich praktyczne
wnioski. Miąższość i intensywność ciemnego
zabarwienia poziomu próchnicznego informują o cha
rakterze, jakości i zawartości próchnicy w glebie. Miąż
szość poziomu próchnicznego jest niezmiernie ważna dla
ustalenia optymalnej głębokości orki.
Skład mechaniczny i jego pionowe zróżnicowanie
informuje nas o ważnych dla agrotechniki właściwościach
gleby, na przykład, z jakich utworów dana gleba powstała
(żwir, piasek, glina, ił, pył, less, itd.), jak głęboko zalega
jeden utwór na drugim, ciężkość uprawy itp. (co ma szcze
gólne znaczenie dla doboru odpowiednich maszyn do upra
wy roli), itd.
Struktura gleby oraz jej rodzaj informują nas
o właściwościach fizycznych danej gleby. Pod pojęciem
struktury gleby rozumiemy zdolność do tworzenia się agre
gatów. Rozróżniamy strukturę naturalną i sztuczną, czyli
nabytą.
Pierwsza z nich stanowi naturalną cechę dobrych gleb
i jest nieodzownym elementem ich urodzajności. Wystę
puje ona nawet w głębszych poziomach.
Druga jest osiągana przez stosowanie odpowiedniej upra
wy, nawożenia i płodozmianów.
Struktura gruzełkowata nadaje glebie najlepsze właś
ciwości, najbardziej sprzyja rozwojowi roślin uprawnych,

wilgotnym

I
,

przy wałkowaniu w stanie
wilgotnym

-

przyczyniając się do zapewnienia im wody i powietrza
w górnej warstwie gleby i dobrego rozwoju życia biolo
gicznego. Ogólnie rzecz biorąc, gleby strukturalne są czyn
ne biologicznie i urodzajne, natomiast gleby niestrukturalne są mało czynne biologicznie i dlatego mało urodzajne.
Zawartość węglanu wapnia (CaCOs) i odczyn
gleby (pH) mają duże znaczenie przy ustalaniu potrzeb
wapnowania gleby oraz jej przydatności pod poszczególne
rośliny.
Konkrecje żeIaziste — informują nas o charakte
rze i nasileniu występowania wadliwych stosunków wod
nych. Natomiast konkurencje węglanu wapnia (CaCO3)
świadczą o zasobności gleby w ten ważny związek.
Oglejenie. Występowanie wyraźnego Oglejenia blisko
powierzchni świadczy o podmokłości gleby i nieodpowied
nich warunkach powietrzno-wodnych dla kultur palowych.
Szkodliwość występowania Oglejenia w górnych poziomach
gleby (warstwach) jest rozmaita dla różnych gleb, w za
leżności od ich składu mechanicznego. Gleby lżejsze są
mniej wrażliwe na występowanie w górnych warstwach wód
gruntowych i zaskórnych (wierzchówki). W glebach cięż
szych wysokie występowanie tych wód jest bardziej szko
dliwe dla roślin niż przy glebach lżejszych. Orientacyjne
głębokości, w których występowanie wyraźnego Oglejenia
lub rdzawych plam, warstw i konkrecji świadczy o ujem
nej podmokłości w gruntach ornych, przedstawiają się
następująco:
— w żwirach, piaskach luźnych i piaskach słabo glinia
stych — na głębokości powyżej 40 cm,
— w piaskach gliniastych i pylastych całkowitych i nie
całkowitych — na głębokości powyżej 50 cm,
— w utworach pyłowych oraz wytworzonych z glin i iłów — na głębokości powyżej 60 cm.
Występowanie wyraźnego Oglejenia na głębokości około
40 cm jest cechą dodatnią gleby dla użyktów zielonych,
natomiast występowanie silnego Oglejenia powyżej 40 cm
’ blisko powierzchni, jest cechą ujemną gleby również w
odniesieniu do użytków zielonych.
Ważną cechą jest stopień Zbielicowania gleby.
Cecha ta przejawia się silnym wybieleniem i zakwaszeniem
poziomu A2 (poziom wymycia — eluwialny). Poziom ten
ogranicza możliwość szybkiego pogłębienia orki. Gleby sil
nie Zbielicowane wymagają intensywnego nawożenia orga
nicznego i mineralnego oraz intensywnego wapnowania. Po
nadto w opisach odkrywek glebowych zamieszczane są
syntetyczne informacje dotyczące położenia odkrywki cha
rakteryzującej dany kontur, warunków glebowych i przy
datności rolniczej gleby pod poszczególne najważniejsze
rośliny uprawne.
2.3. Rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne szczegółowe i re
jestry gruntów. Rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne szcze
gółowe i na ich podstawie opracowane rejestry gruntów,
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stanowiące łącznie z mapami ewidencji gruntów — ogólnie
znane operaty ewidencji gruntów poszczególnych obrębów
(wsi), są podstawowym materiałem do przeprowadzenia
analizy ilościowej i jakościowej użytkowania ziemi, a tak
że stanu władania, gdyż zawierają zarówno, elementy prze
strzenne uwidocznione na mapie ewidencji gruntów, jak
i elementy liczbowe (powierzchniowe) poszczególnych dzia
łek i klas oraz własnościowe, zawarte w części opisowej.
Ma to szczególne znaczenie przy projektowaniu przyszłych
układów kompleksów i działek gruntów z uwzględnieniem
wszystkich najważniejszych elementów właściwości rolni
czych gleb, na przykład gleb narażonych na silną i bardzo
silną erozję gleb ciężkich do uprawy itp.
/
3. Użytki wyróżnione w dokumentacji klasyfikacyjnej i ich
podział na klasy bonitacyjne

Przy przeprowadzaniu gleboznawczej klasyfikacji grun
tów wyróżniono następujące użytki: grunty orne (R), łąki
trwałe (Ł), pastwiska trwałe (Ps), grunty pod lasami (Ls),
wody nadające się do zagospodarowania rybnego (W), nie
użytki (N)'.
W gruntach ornych wyróżniono 8 klas (I, II, I∏a, IIIb,
IVa, IVb, V i VI). W użytkach zielonych (łąkach i pastwis
kach) wyróżniono 6 klas (I, II, III, IV, V i VI).
Ponadto zarówno w gruntach ornych, jak i w pastwis
kach gleby najgorsze, gdzie gospodarka leśna lepiej opłaci
się od gospodarki rolnej, zaliczono do specjalnej klasy VI
przeznaczonej pod zalesienie (RZ-VI i PsZ-VI).
W gruntach pod lasami wyróżniono 6 klas (I, II, III, IV,
V i VI).
Gleboznawczą klasyfikacją objęte są także grunty pod
Wodozbiorami zagospodarowanymi lub nadającymi się do
zagospodarowania rybnego o powierzchni nie przekracza
jącej 10 ha (w odniesieniu do jednego wodozbioru). Klasę
gruntów pod Wodozbiorami ustalono taką, do jakiej za
liczona została przeważająca część gruntów przylegających
do wodozbioru.
Do nieużytków zaliczono: bagna, wydmy, plaże nieurządzone, skały, rumowiska, piargi, urwiska, uskok:, strome
stoki, tereny zdewastowane (hałdy, wysypiska, wyrobiska,
zapadliska), a także wodozbiory nie nadające się do za
gospodarowania.
4. Zasady posługiwania się „Tabelą klas gruntów”, służą
ce do właściwej interpretacji mapy klasyfikacyjnej i opi
sów odkrywek glebowych

Chcąc należycie wykorzystać materiały uzyskane.w wy
niku gleboznawczej klasyfikacji gruntów i posługiwać się
nimi przy pracach scaleniowych, należy przede wszystkim
umieć odczytywać ze stosowanych tam symboli właściwoś
ci rolnicze gleby. Dlatego niezbędne jest zaznajomienie się
z .,Tabelą klas gruntów” i poznanie systemu, według któ
rego poszczególne gleby zostały w niej zgrupowane, opi
sane i zaliczone do odpowiednich klas bonitacyjnych. Wte
dy tvlko można będzie na podstawie symbolu zaznaczonego
w dokumentacji klasyfikacyjnej odszukać w tej tabeli
opis gleby odpowiadającej danemu symbolowi i zaliczonej
do danej klasy i zapoznać się z agrotechnicznymi właści
wościami tej gleby.
4.1. Bonitacja gruntów ornych. WszystIfie gleby gruntów
ornych, zgodnie z systematyką przyjętą w gleboznawstwie,
podzielone zostały na dwie zasadnicze grupy w zależności
od warunków fizjograficznych terenu, a mianowicie:
1) gleby terenów równinowych, wyżynnych i nizinnych,
2) gleby terenów górzystych.
’ Każda z wymienionych wyżej grup podzielona została
na typy gleb, według których zastały zgrupowane wszystkie
gleby. Wykaz typów gleb dla gruntów ornych ilustruje
tablica 1. W każdym z typów gleb poszczególne jej gatun
ki zostały zaliczone do odpowiednich klas bonitacyjnych
i odpowiednio scharakteryzowane, opisane i oznaczone
symbolami w postaci małych liter alfabetu łacińskiego.
Opisy poszczególnych gatunków gleb są uszeregowane w
każdej klasie bonitacyjnej kolejno, według symbol:, po
czynając cd litery „a”.
W grupie gleb terenów równinowych w typach gleb:
bielicowych — A, brunatnych — B oraz w kompleksie
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tych typów — AB, z uwagi na dużą ilość gatunków gleb
przewyższającą ilość liter w alfabecie — poszczególne ga
tunki gleb zgrupowane zostały rodzajami i dopiero w każ
dym z rodzajów gatunki te zaliczono do odpowiednich klas,
gdzie zostały one opisane i scharakteryzowane w sposób
analogiczny — jak to podano wyżej.
Rodzaje gleb zostały oznaczone symbolami w postaci cyfr
arabskich, kolejno od „1” do „6”, gdzie:
1 — oznacza gleby wytworzone ze żwirów (gleby żwiro
we),
2 — gleby wytworzone z piasków (gleby piaskowe),
3 — -gleby wytworzone z glin,
4 — gleby wytworzone z iłów,
5 — gleby pyłowe, wodnego pochodzenia i Iessowate,
6 — gleby wytworzone z lessu (gleby lessowe).
Z takiego zaszeregowania gleb wynika, że mała litera
alfabetu łacińskiego we wspomnianych wyżej typach gleb
(A, B i AB) stanowi wyłącznie symbol gatunku gleby, zaś
rodzaj oznaczony jest oddzielnym symbolem. Natomiast w
pozostałych typach gleb symbol gatunku gleby, w powią
zaniu z klasą bonitacyjną, określa równocześnie rodzaj
gleby.
Zasady podziału gruntów ornych na poszczególne klasy
bonitacyjne oparte są przede wszystkim na właściwościach
gleb z uwzględnieniem ich urodzajności potencjalnej (bez
uwzględnienia aktualnie osiąganych plonów, które zależą
przede wszystkim od -poziomu agrotechniki stosowanej
przez poszczególnych rolników i przebiegu pogody w da
nym roku).

4.2. Bonitacja użytków zielonych. Zasady bonitacji grun
tów pod użytkami zielonymi różnią się w pewnym stopniu
od zasad przyjętych przy bonitacji gruntów ornych.
Uwzględnia się tam bowiem nie tylko cechy i urodzajność
potencjalną gleb, ale również charakter wody (pochodze
nie, ruch i jej żyzność), stopień uwilgotnienia gleby w
okresie wegetacyjnym oraz rodzaj roślinności i przeciętną
wysokość osiąganych plonów. Dlatego druga część tabeli,
dotycząca użytków zielonych, ma odmienny układ, _ róż
niący się od układu pierwszej części, dotyczącej bonitacji
gruntów ornych.
Dla odróżnienia tych gleb od gruntów ornych, do sym
bolu każdego z tych typów została dodana litera „Z”, na
przykład typ czarnych ziem przy bonitacji użytków zie
lonych oznaczony został symbolem „DZ”.
4.3. Bonitacja gruntów pod lasami. W bonitacji gruntów
pod lasami uwzględniono oprócz gleby, także naturalne
siedlisko leśne oraz roczny przyrost masy drzewnej. Im
bardziej wartościowe gatunki drzew rosły, względnie po
winny rosnąć w naturalnych warunkach, na danej glebie
i im większy przyrost drewna osiąga się na niej w ciągu
roku, tym klasa bonitacyjna jest wyższa.
Rodzaj drzewostanu zależy nie tylko od warunków gle
bowych, ale i od wszystkich czynników kształtujących
siedlisko leśne. Do czynników tych oprócz gleby, należą
przede wszystkim: rzeźba terenu, stosunki wodne, wa
runki klimatyczne (makro- i mikroklimat) itd. Czynniki
te wspólnie kształtują siedlisko leśne, które, z kolei jest
charakteryzowane przez zespół roślinności leśnej (drzewo
stan, podszyt i runo), jaki wytworzył się pod ich wpły
wem w warunkach naturalnych bez ingerencji człowieka.
Dlatego trafne określenie siedliska leśnego ma zasadnicze
znaczenie dla ustalenia właściwej klasy bonitacyjnej grun
tu pod lasami.

5. Analiza jakościowa i ilościowa gruntów
Biorąc pod uwagę, że przy obecnym scalaniu gruntów
mamy wielokrotnie do czynienia ze współistnieniem na
danym terenie trzech sektorów: państwowego, spółdzielcze
go i prywatnego, których potrzeby są często bardzo róż
ne, a grunty wielokrotnie znajdują się we wzajemnej sza
chownicy, nieraz bardzo złośliwej, utrudniającej lub w
ogóle uniemożliwiającej prowadzenie racjonalnej gospo
darki rolnej, istnieje potrzeba takiego ukształtowania grun
tów wymienionych gospodarstw, aby procesy produkcyjne
mogły być realizowane na nich w najlepszych warunkach,
w odniesieniu do wszystkich sektorów i aby harmonijnie
godziły interesy wszystkich zainteresowanych scaleniem
gruntów.

W celu zapewnienia właściwej realizacji tego trudnego
i bardzo skomplikowanego zadania zarowno pod względem
gospodarczym, jaκ i społecznym, Ktorego pozytywne roz
wiązanie jest zasadniczym celem prac scaleniowych, na
tęży, na Ue warunków przyrodniczych i spoleczno-eκonomicznych, w aspekcie powiązań funkcjonalnych i gospo
darczych, dokonać analizy jakościowej i ilościowej grun
tów scalanych. Zarowno pierwsza, jak i druga analiza,
powinna najpierw mieć charakter ogomy, to jest dotyczyć
obszaru scalenia (kilku jednostek gospodarczych), a na
stępnie szczegółowy — dotyczący poszczególnych gospo
darstw.
Tego rodzaju analizy jakościowa i ilościowa, które uznać
można za rozszerzenie zakresu wykonywanego obecnie w
ramacn Przedscaleniowych prac studialnych, tak zwanego
studium glebowego, pozwolą na aktywne zaangażowanie
Scaieniowcow w eκonomrczne kształtowanie seaɪonej prze
strzeni produkcyjnej w całym tego słowa znaczeniu, gdyż
uwzględnia się w takim kształtowaniu optymalne możli
wości i potrzeby racjonalnej gospodarki rolnej.
Warunkiem więc prawidłowego scalenia gruntów powin
no być dokonanie tego rodzaju analiz w ramach prac stu
dialnych, poprzedzających prace techniczno-projektowe.
Podstawą wyjściową do dokonania takich analiz (studium
glebowego) powinny być materiały uzyskane z gleboznaw
czej klasyfikacji gruntów i sporządzone na ich podstawie
mapy klasyfikacyjne lub mapy ewidencji gruntów oraz
rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne albo rejestry gruntów.
Uzupełnieniem tych danych powinien być wywiad w te
renie i kwestionariusz życzeń uczestników scalenia.

6. Zakres analizy jakościowej
6.1. Orientacyjna ocena gleb pod względem zasobności,
żyzności, stopnia kultury gleby, stanu kultury agrotech
nicznej, urodzajności i wartości bonitacyjnej. W celu pra
widłowego przeprowadzenia całości prac scaleniowych ko
nieczna jest umiejętność dokonania oceny siedliska gle
bowego, w którym odbywa się produkcja rolnicza. Znajo
mość przez Scaleniowca gleby i umiejętność odróżnienia
gleb zasobnych od mniej zasobnych, żyznych od mniej
żyznych, urodzajnych od mniej urodzajnych, a także do
konanie oceny stanu kultury agrotechnicznej i stopnia
kultury gleby, pozwoli na wybór najwłaściwszej koncepcji
projektu scalenia lub wymiany gruntów, co niewątpliwie
przyczyni się do polepszenia jakości wyników tych prac,
a tym samym do podniesienia możliwości produkcyjnej
scalonych gospodarstw i zmniejszenia do minimum ilości
osób niezadowolonych. W związku z tym, że określeń tych
używa się bardzo często w pracach scaleniowych, a inter
pretacja ich jest najczęściej bardzo różna, w zależności
od osoby wykonującej scalenie, w niniejszym artykule
uznano za konieczne wyjaśnienie tych pojęć naszym scaIemowcom, na podstawie najnowszej literatury naukowej.
6.1.1. Zasobność gleb — według prof, dr Stani
sława Kowalmskiego — jest to „sumaryczna zawartość w
glebie składników mineralnych: makro- i mikroelementów,
próchnicy i substancji organicznej w różnym stopniu roz
kładu”. Na stopień zasobności gleb wpływają: skład me
chaniczny, skład mineralogiczny, ilość i jakość próchnicy,
odczyn gleby i wiele innych. Z czynników zmiennych coraz
większego znaczenia nabiera działalność człowieka, który
z jednej strony — przez intensyfikację produkcji rolnej —
Przyczynia się do zubożenia gleby, a z drugiej — przez
prawidłową agrotechnikę, a przede wszystkim nawożenie —
może przyczynić się do poprawy ich zasobności.
Do gleb najbardziej zasobnych w Polsce należy zaliczyć
gleby wytworzone z lessów, glin i iłów. Do najmniej za
sobnych — piaski i żwiry piaszczyste.
6.1.2. żyzność gleb — według prof, dr Stanisława
Kowalibskiego — jest to „współudział utworu glebowego
we wzroście, rozwoju i plonie roślin. Przejawia się ona
w zdolności gleby do przekazywania bytującym na niej
roślinom wyższym składników pokarmowych, wody i po
wietrza na podstawie działania określonych fizycznych,
chemicznych i biologicznych właściwości”.
ɪe gleby, które powyższych warunków w dostatecznym
stopniu nie spełniają, są glebami mało żyznymi. Na żyz
ność gleb składa się szereg elementów, z których najważ
niejszymi są: zasobność gleb, budowa profilu glebowego,
ogół bio-fizykochemicznych właściwości gleby, mikrokli
mat gleby itd.
Należy pomiętać o tym, że zasobność nie zawsze idzie
w parze z żyznością i tak na przykład: na madach cięż

kich, które z natury swej są bardzo zasobne, rośliny mogą
się słabo rozwijać, gdyż duża zawariosc sκladniκow po
karmowych może nie oyć wyκorzystana ze względu na zie
warunki powietrzno-wodne.
Na ogół istnieje przekonanie, że gleby zawierające małą
ilość frakcji ilastej, są z reguły uoogie w składniki po
karmowe, przeważnie zbyt suche i mało żyzne. Natomiast
gleby posiadające średnią ilość frakcji ilastej, o właściwych
stosunκach wodnych, biologicznie czynne, posiadają dużą
ilość składników pokarmowych i dlatego są żyzne.
6.1.3. Stopień kultury gleby — według doc. dr
Jana Siuty — to „względnie trwały etap rozwoju wartości
produkcyjnej gleby w ramach jej możliwości, określonych
przez takie czynniki naturalne, jak; skład mechaniczny,
rzeźba terenu, stosunki wodne oraz warunκi klimatyczne '.
O stopniu kultury gleby mówi nam miąższość i struktura
poziomu prochnicznego, układ stosunków powietrzno-wodnych, ilosc i jakość próchnicy, zasobność w składniki po
karmowe, odczyn gleby oraz czynność biologiczna gleoy.
W obrębie gruntów ornych doc. dr J. Siuta wyróżnił cztety stopnie kultury: słaby, średni, dobry i bardzo dobry.
Gleby o słabym stopniu kultury są glebami prymityw
nymi,· wziętymi niedawno pod uprawę spod lasu, giebami
piaskowymi za suchymi lub glebami podlegającymi usta
wicznej silnej erozji. Charakteryzują się one siabo rozwi
niętym poziomem próchnicznym, wynoszącym najczęściej
około 15 cm. Zabarwienie tego poziomu jest niewiele ciem
niejsze od podglebia. Przy orce często wyorywana jest
martwica, co powoduje między innymi zaskorupianie się
gleby i małą jej czynność biologiczną. Gleby te w swej
górnej części profilu wykazują odczyn kwaśny. Do gleb
o słabym stopniu kultury zalicza się również gleby o wy
raźnie wadliwych stosunkach wodnych.
Gleby o średnim stopniu kultury — zatra
ciły już cechy rolniczo-prymitywne. Paziom próchniczny
zaznacza się już wyraźnie, miąższość jego wynosi około
20—25 cm i na ogół pokrywa się z warstwą orną. Gleby te
w górnej części profilu są jeszcze wyraźnie kwaśne.
Gleby o dobrym stanie kultury — charak
teryzują się już wyraźnie dobrze wykształconym poziomem
próchnicznym, o miąższości wynoszącej przeważnie około
25—30 cm, ze znaczną ilością szlachetnej (słodkiej) próch
nicy. Posiadają one prawidłowe stosunki powietrzno-wod
ne i odczyn w górnych warstwach profilu glebowego jest
zbliżony do obojętnego.
Gleby o bardzo dobrym stopniu kultury
— charakteryzują się dużą miąższością poziomu proch
nicznego, dobrą strukturą nawet w głębszych poziomach
gleby, odczynem zbliżonym do obojętnego, właściwymi
stosunkami powietrzno-wodnymi oraz dużą czynnością bio
logiczną. Niektóre gleby z natury swej posiadają bardzo
dobry stopień kultury, jak na przykład Czarnoziemy, naj
lepsze czarne ziemie, najlepsze mady, ale takich gleb w
Polsce mamy niewiele. W innych glebach, na przykład
podmokłych, nie można podnieść stopnia kultury gleby
nawet przez najlepsze stosowanie agrotechniki, bez do
konania podstawowych melioracji. W jeszcze innych gle
bach, na przykład wytworzonych z piasków słabo glinias
tych lub luźnych suchych, podniesienie stopnia kultury
gleby będzie możliwe dopiero po zastosowaniu melioracji
nawadniającej.
Nie należy mylić „stopnia kultury gleby” ze ,,stanem
kultury agrotechnicznej”.
6.1.4. Stan kultury agrotechnicznej — jak
pisze doc. dr Jan Siuta w „Nowym Rolnictwie” nr 8
z 1965 r. „wyraża poziom aktualnie stosowanej uprawy
mechanicznej, pielęgnację oraz nawożenie roślin”. Zmienia
się pod wpływem nawet najmniejszych zaniedbań uprawo
wych, a także pod wpływem nie sprzyjających warunków
atmosferycznych, uzależniony jest także od zmian w in
tensywności nawożenia. Z tych więc powodów nie jest
uwzględniany w bonitacji gleb.
Gleby, na przykład ogrodowe lub przysiedliskowe, ze
względu na bliskie położenie od zabudowań, są lepiej
uprawiane, nawożone i pielęgnowane, stąd z reguły po
siadają wyższy stan kultury agrotechnicznej, a więc od
znaczają się większą urodzajnością aktualną, a często na
wet wyższym stopniem kultury gleby. Natomiast gleby po
łożone daleko od zabudowań, szczególnie w gospodarstwach
Wielodziaikowych, są na ogół słabiej pielęgnowane, nawo
żone itp., stąd też posiadają niższy stan kultury agrotech
nicznej, a co za tym idzie — niższą aktualną urodzajność
(niższe plony). Jest to — między innymi — powodem, że
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rolnicy domagają się przy scalaniu zróżnicowania szacunku
tych gruntów.
Praktyka wykazała, że ,najwięcej kłopotu przy pracach
scaleniowych i wymiennych sprawiają grunty objęte po
gospodarstwach podupadłych i Państwowego Funduszu Zie
mi, a szczególnie te, które położone są daleko od siedliska.
Przyczyną tego stanu jest fakt, że gleby te albo w ogóle
nie są właściwie zagospodarowane i stąd zachodzi w nich
naturalna degradacja (szczególnie na glebach lekkich —
piaszczystych) lub w przypadku oddania w dzierżawę —
są silnie eksploatowane, najczęściej bez nawożenia orga-

właśnie niezbędna jest umiejętność dokonywania aktual
nej^ oceny wartości produkcyjnej gleby na całym obszarze
scalenia.
6.1.5. Urodzajność gleb — według prof, dr Sta
nisława Kowalmskiego jest to „zdolność gleb do wyda
wania plonów substancji roślinnych na podstawie własnej
żyzności i współdziałającego z nią klimatu oraz działal
ności człowieka”. Wyróżnia on urodzajność potencjalną
(zdolność plonowania) i urodzajność aktualną (plonowanie
gleby). Należy podkreślić, że urodzajność przy tych sa
mych optymalnych nakładach jest zawsze gorsza na gle-
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syfikacyjnej. Objaśnienia:
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nicznego i stąd silnie wyjałowione, to znaczy pozbawione
składników pokarmowych, a przy tym nierzadko są także
zachwaszczone. Słabe nawożenie i pielęgnacja lub ich brak
powoduje niską aktualną urodzajność gleb. Dlatego gospo
darze, którzy po scaleniu lub wymianie otrzymali tego ro
dzaju grunty, otrzymują ulgi w obowiązkowych świadcze
niach na rzecz Skarbu Państwa na okres jednego roku lub
kilku lat, w zależności od stopnia degradacji gleby. Przy
wrócenie efektywnej wartości produkcyjnej tym glebom
wymaga szeregu lat pracy i znacznych inwestycji. Stąd
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bach piaszczystych i ilastych niż na średniogliniastych
i Iessowatych.
Z badań naukowych wynika, że urodzajność potencjalna
zależy od żyzności gleby i stopnia kultury gleby. Urodzaj
ność aktualna natomiast zależy od urodzajności potencjal
nej i stanu kultury argotechnicznej.
Gleby o dużej żyzności i wysokim stopniu kultury gleby
posiadają dużą urodzajność potencjalną, natomiast przy
dużej żyzności i niskim stopniu kultury gleby, urodzajność
potencjalna będzie o wiele niższa. Podobnie przy małej
żyzności i stosunkowo wysokim stopniu kultury (średnim),
urodzajność potencjalna nie będzie wysoka.
6.1.6. Wartość bonitacyjna. Na wartość bonita
cyjną gleb w Polsce składa się wiele elementów, jak:
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skład mechaniczny, rodzaj skały macierzystej, ukształto
wanie terenu, śtosunki powietrzno-wodne, ilość i jakość
próchnicy, struktura, odczyn (pH), zawartość CaCO8. Po
nadto uwzględnia się kamienistość gleb, północne wystawy
w terenach górskich i podgórskich, coroczne zalewy pól
opóźniające wegetację roślin lub utrudniające sprzęt, za
cienienie przez lasy (pas do 20 m od północnej strony lasu)
itp.
Wartość bonitacyjna wyraża ogólną wartość gleb w umo
wnych jednostkach, jafcimi są klasy bonitacyjne. Przy
gruntach ornych — jak już wspomniano — są one oparte
na potencjalnej urodzajności gleby w odniesieniu do wszy
stkich najważniejszych roślin uprawnych, natomiast w jed

nostkach tych nie uwzględnia się aktualnej urodzajności
gleb oraz przydatności gleby pod poszczególne rośliny.
W odniesieniu do użytków zielonych, poza glebą, cha
rakterem, ruchem i żyznością wody, w wartości bonita
cyjnej uwzględnia się również aktualną urodzajność i ak
tualny zespół botaniczny roślin, będący wynikiem typu
siedliskowego użytku zielonego i stopnia jego zagospoda
rowania. Na tych zasadach oparty jest system klasyfikacji
gruntów w Polsce.
Dla łatwiejszego zrozumienia scharakteryzowanych nie
zmiernie ważnych właściwości gleby podaj e się schemat
przedstawiający ich współzależność (tablica 6).
c.d.n.

ZDZISŁAW ADAMCZEWSKI, KAZIMIERZ F, SAWICKI

UKD 528.521.022.1.061.1

Wyznaczenie empiryczne średniego błędu
centrowania teodolitu nad punktem poligonowym
Wstęp

Błąd centrowania teodolitu jest jednym z głównych
składników błędu pomiaru kąta w poligonie. Jest on —
jak wiadomo — tym groźniejszy w skutkach, im krótsze
są celowe wzdłuż ramion mierzonego kąta. Był więc ten
błąd przedmiotem wnikliwych badań geodetów górni
czych, mających do czynienia w kopalniach z bardzo
krótkimi celowymi. D. N. Ogloblin ill podaje liniową
wartość średniego błędu centrowania w kopalni na pod
stawie prac badawczych szeregu autorow (Baumana, Ba
churina, Foxa, Werkmeistera, Ludemanna). Wartość ta
jest przez markszajderow szacowana na 1,0—1,5 mm, przy
czym nie stwierdzają oni zasadniczej przewagi dokładnościowej centrowania pionownikiem optycznym nad centro
waniem ∣za pomocą pionu sznurowego.
Jeśli idzie o naziemne pomiary poligonowe, problem
dokładności centrowania teodolitu nie wydaje się tak
dokładnie zbadany. Odnosi się wrażenie, że wartości śred
niego błędu centrowania, podawane w podręcznikach poIigonizacji, oparte są raczej na przybliżonych oszacowa
niach, dokonanych przez doświadczonych praktyków.
Autorzy niniejszej pracy od szeregu lat zajmują się
problemem dokładności pomiaru kąta w poligonie [3]
i w ramach swych badań postanowili uzyskać na drodze
empirycznej pełniejszą ocenę błędu centrowania. Wydaje
się nie ulegać wątpliwości, że w miarę precyzyjne osza
cowanie tego błędu jest konieczne dla dokonania pełniej
szej analizy dokładności pomiaru kąta poligonowego.

oraz w sprzyjających warunkach terenowych. Przyjęto
więc — jak widać — sprzyjające warunki pomiaru.
Rozetę pomierzono następnie 12 razy metodą kierun
kową w jednej serii, w dniach 21—25.VII.1963 r., teodoli
tem THEO 010 nr 148663, centrując oczywiście w każdym
pomiarze teodolit za pomocą pionownika optycznego.
Otrzymano w efekcie następujące kierunki wyrównane:

1)
2)

3)
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Metodyka badań
Autorzy postawili sobie za cel empiryczne określenie
średniego błędu centrowania teodolitu nad punktem poli
gonowym, z wyróżnieniem następujących
przyrządów
centrujących:
1) pionów sznurowych o różnych ciężarach,
2) pionu drążkowego,
3) pionownika optycznego.
Badania postanowiono przeprowadzić przez wielokrotny
pomiar symetrycznej rozety. W 1963 roku założono na
równym i płaskim terenie ośmioramienną symetryczną
rozetę o ramionach równych d, = 20 m (rys. 1). Wszystkie
punkty rozety utrwalono palikami. Punkty peryferyjne
1, 2 ... 8 sygnalizowane były wystającymi z palików
gwoździami, przy czym .na czas obserwacji ustawiano za
palikami kartonowe ekrany. Punkt centralny C zasygna
lizowano wbitym w palik gwoździkiem, a więc błąd
identyfikacji tego punktu można było zaniedbać.
Ogólnie można stwierdzić, że zapewniono takie wa
runki pomiaru, jak gdyby celowanie odbywało się na
tyczkę ustawioną w odległości około 306 m przy braku
wibracji powietrza, nieistnieniu błędu identyfikacji centra

mt = ± 5,8rc

Kierunki wyrównane potraktowano dalej jako prak
tycznie bezbłędne, czyli dokładne i wykonywano za
sadnicze obserwacje, mające na celu wyznaczenie błędu
centrowania przy użyciu różnych pionów i różnych teodo
litów. W sumie wykonano obserwacje, których wyniki
ostateczne zostały zestawione w tablicy 1. Obserwacje te
polegały na pomiarze rozety w pełnej serii określoną
liczbę razy danym narzędziem, przy każdorazowym nie-
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Tablica 1

Lp.

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Teodolit

Gerlach 1-min.
nr 33188
Gerlach 30-sek.
nr 36625
T21 PZO nr 2434
Gerlach 20-sek.
nr 87580
Gurley-Troy 20”
nr 45714
T 30 PZO nr 1137
T 30 PZO nr 1137
T 30 PZO nr 1137
BRT 006 nr 142649
THEO 010 nr 122379

Liczba
pomia
rów

Średni błąd centrowania mc
(w mm)

PSC

PSL

PD

PO

Promier
wątpi.

10,88

0,97»

5
5

6,33
6,15

0,48
0,40

5

3,99

0,36

S
11
10
10
20
10

2,70

0,36
0,24
0,24
0,24
0,24
0,16

6,99
0,89
2,60

1,95

cos 2a

— sin(n/2 — 1)

cos (n/2 — 1 )

cosa
(4)

ηρ

rc

10

3,00

- —

— sina
— sin 2a

C
jes
obi
w
z 1
na;

gdzie:

n — jest liczbą ipunktów peryferyjnych rozety,
a — kątern rozwarcia rozety (kątem między sąsiednimi
ramionami),
d — promieniem rozety (rys. 1).
Nasza doświadczalna rozeta miała następujące para
metry:

a = π∕4,

n = 8,

Ką

d = 20 000 mm

Stąd

IO4
2ρ

Uwaga. W tablicy przyjęto następujące oznaczenia:
PSC — pion sznurowy ciężki (0,3 —0,4 kg)
PSL — pion sznurowy lekki (0,1 —0,2 kg)
PD — pion drążkowy
PO — pionownik optyczny

0
-√2^∕2
—1
- √2^∕2

1
√2^∕2
0
-√2^∕2

is)

Ró;
kre

Błąd średni położenia centra określa wzór [2], [4]
zależnym centrowaniu. Z otrzymanych z pomiaru kie
runków obliczano, drogą transformacji, metodą najmniej
szych kwadratów odchylenia dx, dy centra aktualnego
pomiaru, w stosunku do centra dokładnego, determino
wanego przedstawionym już wyżej układem kierunków
dokładnych.

(6)
gdzie ¾ jest średnim błędem kierunku, zaś pozostałe
oznaczenia — jak wyżej. W naszym przypadku

Opracowanie obserwacji rozety

mc = 0,0078540 m⅛c

Różnice między kierunkami zaobserwowanymi a dokład
nymi można transformować metodą najmniejszych kwa
dratów na współrzędne prostokątne dx, dy wektora prze
sunięcia centra. Formalnie najpoprawniej byłoby zasto
sować przy tym metodę kierunkową wyrównania poło
żenia centra. Jednakże symetryczne rozetowe wcięcie
wstecz, z jakim w naszym przypadku mamy do czynienia,
daje się rozwiązać nieco prościej, a również poprawnie
formalnie, o ile liczba kierunków jest parzysta, czyli
n = 2k. Jak wykazano w pracy [5], zamiast operować
w takim przypadku n kierunkami, można operować n/2
niezależnymi kątami półpełnymi β = n, obliczany
mi jako różnice kierunków przeciwległych i wyrównać
rozetę metodą kątową. Prof. Hausbrandt nazywa kąty β
kątami charakterystycznymi 2.

mc = 0,024241

Podsiawiając otrzymany z wyrównania błąd średni kierun
ku dokładnego otrzymamy błąd średni położenia centra
dokładnego

m = 0,0078540∙5,9 = 0,046 mm
co utwierdza nas w przekonaniu, że wzorcowy centr jest
wyznaczony wystarczająco dokładnie.
Kąty charakterystyczne dokładne B1, i = 1, 2, 3, 4 są
w obliczeniach stałe i wynoszą w gradach i stopniach:
B1 =-=
B2 =
B8 =
B1 =

βl - B1
βi - B2

0)
βn -

B,

gdzie:
B1 — kąt charakterystyczny, obliczany jako różnica
przeciwległych kierunków dokładnych,
βi — kąt charakterystyczny, obliczany jako różnica
przeciwległych kierunków obarczonych błędem
centrowania,
i = 1. 2 ... n/2
daje się transformować na krakowian niewiadomych

200®
199
199
199

02c
98
99
97

34cc
20
78
04

=
=
=
=

180o01'16"
179 59 02
179 59 53
179 58 24

Stwierdzimy jeszcze, jaki jest wpływ błędu kierunku
aktualnego na błąd położenia centra. Wpływ ten nazwiemy promieniem wątpliwości rc. Przyjmując błąd
średni pomiaru kierunku aktualnego, pomierzonego w
jednej serii danym teodolitem, a następnie, korzystając
z wzoru (6) — otrzymujemy watości mc takie, jakie otrzy
malibyśmy, gdyby błąd centrowania nie istniał. Te właśnie
wartości mc nazwaliśmy promieniami wątpliwości rc i ze
stawiliśmy je dla wszystkich zastosowanych typów teodo
litów w tablicy 2.
Tablira 2

(2)

(typ)

Błąd średn«
kierunku m∣i

Promień (mm)
wątpliwości rc

(ɜ)

THEO 010
T 30, BRT 006
Gurley-Troy, Gerlach 20-sek.
T 21, Gerlach-30 sek.
Gerlach 1-min.

2 Occ
30rc
15”
20”
40”

0,16
0,24
0,36
0,48
0,97

Teodolit

za pomocą wzoru:

Krakowian t występujący w tym wzorze jest krako
wianem transformacyjnym postaci:

f

Rys

23. V

Pioi

Obliczenie współrzędnych wektora błędu centrowania
jest bardzo proste. Weźmy dia przykładu pod uwagę
obliczenie dx, dy na podstawie jednego (pierwszego
w kolejności) pomiaru rozety teodolitem Gerlach 1-min
z pionem sznurowym lekkim. Z pomiaru tego otrzymano
następujące kierunki:
00'
01
01
06

O0
1)
2) 45
3) 90
4) 153

00'
15
45
30

180o05'30"
225 03 00
269 59 45 '
315 00 00

5)
6)
Ό
8)

Dla sprawnego opracowania wszystkich obserwacji napi
sano program w języku GIER-ALGOL 3 i obliczenia wy
konano na maszynie cyfrowej GIER w Zakładzie Obliczeń
Numerycznych UW. Program ten uwzględniał obliczenie
szeregu wielkości pomocniczych, które zawiera przyto
czony przykładowo tabulogiam wyników. W tabulogra
mie tym jeden wiersz dotyczy jednego ustawienia instru
mentu. Pierwsza kolumna zawiera wartość dx, druga dy,
trzecia wartość liniową błędu centrowania (w mm)
i wreszcie czwarta — azymut wektora błędu (w gradach).
Następnie podany jest błąd średni centrowania, obliczany
z wzoru:

Kąty charakterystyczne />, wynoszą zatem

mc = ]∕[dxi-∖-dy2]∕N

β1 = 180°05'30*
βt = 180 01 45
β, = 179 58 00
βi = 179 53 30
Różnice kątów
krakowian

obliczone

zgodnie

gdzie N jest liczbą pomiarów. W tym samym wierszu
maszyna wypisuje współrzędne środka rozrzutu obliczane
jako średnie artymetyczne współrzędnych:
z

wzorem (1) dają
d~x = [dx]∣N, dy = [dy]∣N

+4'14’
+ 2'43’
-1'53'
-4'54’

Zgodnie z wzorami
ρ = 206 265"

0,024241

(7)

254
163
-113
-294

(3)

254'
163'
— 113'
-294"
(4)

obliczamy

(»)

Podajemy dane dla teodolitu Gerlacha 1 min, oraz tabu
logram wynikowy, otrzymany z maszyny cyfrowej. Tabu
logramów analogicznych, a dotyczących innych teodoli
tów nie zamieszczamy, poprzestając na graficznym przed
stawieniu wyników.
przyjmując

Danc

0
-0,7071
-1
-0,7071

1
0,7071
0
-0,7071

+ 4,98 I
+ 13,99 ∫

10, 8, 1,
254, 284, 269. 104, —31, 14, —74, —16, 44, 14,
163, 193. 268, —47, 133, —17, —167, —182, 43, 118,
—113, —38, 157, —218, 82. —68, —203, —248, 7, 217,
—294, —279, —99, —204, 21, —39, —174, —204, —99, 111,

u

o*∖⅞rτ2* a) τlleo °10» pion ciężki, 5, 6.VII; b) Gurley, pion ciężki; 24.VII; c) T3U, pion ciężki, 10.VII; d) Gerlach 20 sek., pion ciężki,
^3.vil; e) Gerlach 30-sek., pion lekki, 17.VII; f) Gerlach Ι-min., pion lekki, 15, 16.VII; g) '121, pion ciężarkowy, 4, 5.VII; h) T30,
pion 2-ciężarkowy, 9, 10.VII.
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TABULOGRAM WYNIKOWY

Rozeta doświadczalna — pomiar teodolitem Gerlacha
1 min.

+ 4,98
+ 2,40
— 6,70
+ 9,59
— 4,63
+ 2,61
+ 10,77
+ 12,63
+ 0,79
— 9,19
mc = 10,88

+ 13,99
+ 14,97
+12,81
+ 5,21
+ 1,17
+ 0,72
— 1,67
— 0,01
+ 3,50
+ 0,46

14.85
15,17
14,46
10,91
4,77
2,70
10,90
12,63
3,59
9,20

78,21
89,90
130,69
31,70
184,26
17,07
390,18
399,95
85,87
196,82

10°∕,o błędu mc, autorzy postanowili jednakże zweryfiko
wać otrzymane wyniki przez równoczesny pomiar bez
pośredni błędu centrowania w pewnej części obserwacji.
Wykonano zatem paletkę z siatką współrzędnych (rysu
nek 5), dającą się łatwo centrować i orientować na paliku-centrze. Po Scentrowaniu teodolitu T 30 za pomocą
pionu sznurowego i Vzykonaniu pomiaru kierunków,
można było następnie przykładać paletkę do centra i od
czytywać bezpośrednio współrzędne dx, dy śladu osi pio-

dy = + 5,115

dx = + 2,324

Ilustracja graficzna wyników

Wyniki badań błędu centrowania zostały przedstawione
graficznie na rysunkach 2, 3 i 4, na których oznaczono
również kołowe obszary wątpliwości w promieniu rc,
o ile dały się przedstawić w skali rysunku (czyli w skali
2:1); koła przerywane —3rc.
Rysunek 2 przedstawia graficzny obraz błędów centro
wania teodolitu za pomocą pionu Sznurovzego. Z rysunku
widać wyraźnie, że pion ciężki (0,3—0,4 kg) pozwala
znacznie dokładniej centrować instrument niż pion lekki
(0,1—0.2 kg'>. Szczególnej uwadze czytelnika polecamy dwa
wykresy: wykres dla teodolitu T 30, z pionem złożonym
z dwu części (który krótko nazywamy pionem z „nrzeciwwagą”) oraz wykres dla teodolitu Gerlacha 1 min. Z pierw
szego z wymienionych wykresów wynika, że pion
„z przeciwwaga” daje bardzo duże biedy centrowania
oraz — co ciekawe — że największe błędy występują
w kierunku... prostopadłym do kierunku silnego wiatru.
Jest interesujące, że na przykład stalowe kominy także
wahają się na wietrze w kierunku poprzecznym do kie
runku wiatru Γ5j. Nie pragniemy tu niczego uogólniać:
sygnalizujemy jedynie problem. Przesuniecie środka pola
rzutu w kierunku do wiatru jest łatwe do zinter
pretowania.
Wykres dla teodolitu Gerlacha 1 min wykazuje, że teo
dolity starego typu z bardzo długa śrubą SDrzegowa (tak
zwaną .,śruba sercową” o długości 18 cm), nie posiadające
przy tym możliwości drobnego przesunięcia na głowicy
statywu, nie dają się dokładnie centrować.

Rys. 4. Teodolit T30. pion optyczny, 8, 9.VII.63 r.

nownika optycznego na paletce. Wykonano w ten sposób
16 obserwacji Itontrolnych, które zawiera tablica 3.
Tablica 3

Wyznaczenie błędu centrowania "c
Z wcięcia wstecz
Bczpoirednio

Kys. 3. BRT 006, pion drążkowy, 24.VI.63 r.

Rysunek 3 przedstawia wykres błędów centrowania
pionem drążkowym, który — jak widać — daje wyniki
tej samej dokładności co pion ciężki sznurowy. Wydaje
się więc, że specjalnie nie powinno się zalecać produko
wania i stosowania pionów drążkowych, wziąwszy pod
uwagę ich małą portatywność.
Rysunek 4 potwierdza wysoką dokładność centrowania
Pionownikiem optycznym.
Kontrola
zastosowanego
centrowania

sposobu

wyznaczenia

błędu

Mimo oszacowania tak zwanego promienia wątpliwości
(porównaj Tablicę) wyznaczenia błędu centrowania z ro
zetowego wcięcia wstecz i stwierdzenia, że promień ten
jest stosunkowo mały, gdyż najczęściej nie przekracza
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Uwagi

dy

dx

dy

+8
-4
0
+5
-1
+1

-4
-4
0
+ 12
-5
-11

+ 8,41
-1,61
-1,41
+ 3,39
-1,67
+ 1,31

-2,82
-3,13
-0,55
+ 12,69
-4,02
-10,16

+3
+3
+4
0
-2

+1
0

-1
+2
-2
-4
-3
0
_o

+1
+1
+1

-2
0
+5

+3,16
+2,89
+2,37
+0,62
-2,06
+0,86
+0,40
+0,53
+0,80
+ 0,27

-0,22
+ 1,77
-0,60
-3,13
-2,46
+0.93
-0,67
-0,28
+1.20
+6,11

Teodolit T 30
pion lekki
z ,,przeciwMagą"

Teodolit T 30
pion ciężki

<0ezcji.
SUιli3cą
5w,
ɔd>10-

Współrzędne dx, dy można było odczytywać bezpo
średnio z paletki, z dokładnością ± 1 mm, a ponadto pionownik również dawał błąd.
Z drugiej zaś strony — jak wynika z poprzedniej ana
lizy — promień wątpliwości wynosi dla teodolitu T 30 —
0,24 mm. Wyniki kontrolne, zestawione w tablicy 3
w dwu pierwszych kolumnach, mogą zatem stanowić jedy
nie orientacyiną weryfikację o wiele dokładniejszych wyni
ków pomiarów pośrednich. Ta orientacyjna weryfikacja
wypadła pozytywnie, gdyż średnie odchylenia kwadrato
we wyników pomiarów bezpośrednich od dokładniejszych
wyników pośrednich wynoszą:

dla współrzędnej dx ± 0,97
dla współrzędnej dy ± 1,00
a więc mieszczą się w granicach błędu odczytania paletki.

3. Należy wyeliminować
z
użycia piony złożone
z dwóch ciężarków (piony z „przeciwwagą”).
4. Należy
upowszechnić
stosowanie
pionowników
optycznych, posiadających takie zalety, jak znikomy cię
żar, niezależność wyników centrowania od wiatru oraz
wysoka
dokładność. Przy prawidłowym
stosowaniu
pionownika błąd centrowania staje się w poligonizacji
technicznej Zaniedbywalny i można go nie dyskutować
w analizach dokładnościowych (przy boku 200 m maksy
malny wpływ błędu centrowania nie przekracza 1").
Oznakowanie centra powinno być tak wyraźne i jedno
znaczne, aby uniknąć istotnego błędu jego identyfikacji
na głowicy znaku poligonowego. Tylko wtedy można
oczekiwać realnych dokładności centrowania, zgodnych
z podanymi w niniejszej pracy.

Wnieski końcowe
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Sposoby oceny dokładności poligonizacji
na podstawie odchyłek kątowych i liniowych w ciągach
>ób
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Jak to już zostało naświetlone w poprzednim moim
artykule, wielkość odchyłek liniowych w poszczególnych
ciągach dowolnej poligonizacji zależy od czynników sta
łych takich, jak rodzaj użytego sprzętu, obowiązujące
warunki techniczne, kwalifikacje zespołu wykonawców,
charakter obiektu, pora roku itp. Są to czynniki decy
dujące o warunkach terenowych pracy.
Wielkość odchyłki jednak zależy również i od czynni
ków zmiennych, którymi są ilości stanowisk, bądź boków
w poszczególnym ciągu, długość ciągu oraz czynnik przy
padkowości w odniesieniu do wielkości znaku i kolejności
poszczególnych błędów przypadkowych.
Chcąc wyprowadzić teoretyczną zależność wielkości
Poszczególnych odchyłek liniowych od czynników zmien
nych, musimy uzależnić funkcyjnie wielkość tych odchy
łek fL od ilości boków (n) i długości ciągów (L). Rodzaj
tej zależności można próbować ustalić na podstawie te
oretycznych dociekań, bądź też po prostu na podstawie
szeregu prób, sprawdzając każdorazowo zgodność wyni
ków uzyskanych z obranej funkcyjnej zależności z wy
nikami uzyskanymi empirycznie z pomiarów w terenie.
DIa uniezależnienia się od przypadkowości, należy do
konać porównania dla wszystkich ciągów całego obiektu
poligonizacji. Porównując wielkości ʃɪ wyprowadzone
z poszczególnych założonych zależności odchyłki liniowej
od ilości boków i długości ciągów, tworzymy szereg
różnic υ — f1.— fi, z których następnie możemy obliczyć
sume ich kwadratów dla całego obiektu poligonizacji.
Jak wiemy z teorii błędów, średni błąd różnicy równy

jest pierwiastkowi z sumy kwadratów błędów Odjemnika
i Odjetnnej. W naszym przypadku
= l∕"*ι + "∙l
gdzie:

m, — jest średnim błędem określenia wielkości fi z za
łożonej funkcyjnej zależności od n i L, zaś
m2 — jest średnim błędem pomiaru rozpatrywanej po
ligonizacji.
Jeśli więc będziemy przyjmowali kolejne różne funkcyjne
zależności odchyłki liniowej od n i od L i otrzymane ta
drogą wielkości poszczególnych odchyłek ft porównywali
z odpowiednimi odchyłkami fL uzyskanymi na tym sa
mym obiekcie, to w przytoczonym wzorze my będzie
zmienne i zależne od obranej zależności funkcyjnej fr.
od n i L, natomiast m2 będzie stałe, gdyż dotyczy stale
tego samego zespołu pomiarów na obranym obiekcie po
ligonizacji. Wielkość m wypadnie najmniejsza dla takiej
zależności funkcyjnej, która obarczona jest najmniejszym
błędem, czyli odpowiada najprawdopodobniejszej zależ
ności spośród wszystkich wypróbowanych.
Idąc tą drogą, dla eksperymentowania, przyjęto obiekt
poligonizacji technicznej składający się z 34 ciągów
o długościach od 300 do 1900 m i o ilościach boków od 1
do 9. Zakładano kolejno następujące zależności funkcyjne
odchyłek liniowych ciągów:
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1. Odchyłka liniowa jest proporcjonalna do pierwiastka
z długości ciągu.
2. Odchyłka liniowa jest proporcjonalna do ilości
boków.
3. Odchyłka liniowa jest średnią artymetyczną z po
przednich dwóch.
4. Odchyłka liniowa jest funkcją odchyłki podłużnej,
proporcjonalnej do pierwiastka z długości ciągu oraz od
chyłki poprzecznej, proporcjonalnej do ilości boków.
5. Odchyłka liniowa jest proporcjonalna do średniej
geometrycznej z pierwiastka z długości ciągu i z ilości
boków.
6. Odchyłka liniowa jest proporcjonalna do długości
czwartego stopnia z iloczynu długości ciągu przez sumę
kwadratów liczb naturalnych od 1 do n, gdzie n jest
ilością boków.
7. Odchyłka liniowa jest proporcjonalna do długości
ciągu, podniesionej do potęgi 3/2.
8. Odchyłka liniowa powstaje z odchyłki podłużnej
proporcjonalnej do pierwiastka z długości ciągu i z po
przecznej proporcjonalnej do pierwiastka z sumy kwa
dratów liczb naturalnych od 1 do n, gdzie n — jest iloś
cią boków,.
9. Odchyłka · liniowa jest proporcjonalna do średniej
geometrycznej z odchyłek uzyskanych z pierwszych dwóch
założeń.
10. Odchyłka liniowa jest proporcjonalna do pierwiast
ka z sumy kwadratów liczb naturalnych od 1 do n, gdzie
n — jest ilością boków w ciągu.
m-~l∕
wielkości (n — 1)
J n- 1
dla danego obiektu jest stała, za kryterium ścisłej oceny
poszczególnych założeń funkcyjnych przyjęto nie same
błędy średnie różnic (w tablicy 1 oznaczone literą m),
lecz sumy kwadratów błędów pozornych [υv].
Jak wykazał rachunek i jak to widać z zestawienia
w tablicy 1, wszystkie założenia dały bardzo podobne wy
niki, to jest sumy kwadratów błędów pozornych i wiel
kości błędów średnich. Można z tego wnioskować, że
postać zależności funkcyjnej nie odgrywa poważniejszej
roli i z powodzeniem można ją przyjąć dowolnie.
W praktyce, dla rachunku przybliżonego celowe jest więc
przyjęcie postaci zależności, którą jest zależność druga
z kolei. Najprawdopodobniejsze wyniki uzyskuje się na
tomiast przj- zastosowaniu zależności piątej.
Na podstawie sum kwadratów obliczono wagi poszcze
gólnych zależności funkcyjnych. Wagi te są wszystkie do
siebie bardzo zbliżone. Pozwoliło to na obliczenie śred
nich wielkości fi ze wszystkich założeń funkcyjnych dla
poszczególnych ciągów i potraktowanie ich jako wielkości
najprawdopodobniejszych (p = 10) z obliczeniem na tej
podstawie średnich błędów dla każdej z funkcji, ozna
czonych w tablicy 1 literą mi.

Następnie, mając już określone wielkości m i mi mo
żemy ze wzoru mi = m2 + m| wyznaczyć wielkość τn2,
to jest wielkość średniego błędu pomiaru, który powinien
wypaść identyczny ze wszystkich przyjętych założeń.
I rzeczywiście — jak to widać w tablicy 1 — wiel
kości τn2 z poszczególnych wyznaczeń różnią się pomiędzy
sobą jedynie w granicach błędów zaokrągleń.
Ponadto uzyskano dobrą na ogół zgodność pomiędzy
wielkościami wyprowadzonych średnich błędów mi i wiel
kościami wag p dla poszczególnych zależności funkcyj
nych. Widoczne jest również, że przyjmując piątą z kolei
zależność uzyskamy wielkości poszczególnych odchyłek
liniowych fi wyznaczonych z przeszło dwa razy większą
dokładnością od odchyłek uzyskanych z zależności dru
giej — najprostszej (0,007 m wobec 0,016 m).
Teoretycznie wyprowadzone wielkości odchyłek linio
wych ciągów wyznaczane są z niewielkim średnim błędem,
rzędu 1—2 cm i charakteryzują się tym, że wskutek uzy
skania ich metodą najmniejszych kwadratów na podstawie
34 wyników pomiarów są one odpowiednikami średniej
arytmetycznej, a więc nie są obarczone wpływem przy
padkowości w takim stopniu jak odchyłki liniowe uzy
skane bezpośrednio z pomiarów.
Dla przekonania się, czy słuszne są wnioski wysnute
na podstawie jednego obiektu poligonizacji powtórzono
Tablica 2

Ponieważ we wzorze
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Tablica 3
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m, = j∕θ,049j-0,007≈ = 0,048

[∕lΛJ = 0∙549°
Λ.&“ ]/ l/L/r = |/ ɪ “ v 0,016636 = i0,129

E«

3844

-0,05

0,04

mo
rn.,
ɪiien
żeń.
rielfdzy
;dzj'ielcyj:olei
flek
cszą
Iru-

rɪioem,
izywie
niej
•zyizy-

ute
ono

eksperyment na innym obiekcie składającym się ze stu
ciągów poligonowych — ograniczono się tu jednak do
funkcji pierwszej, drugiej i piątej. Jak to widać z tablicy
nr 2 zarówno wielkości poszczególnych odchyłek linio
wych, uzyskanych z różnych zależności funkcyjnych, jais:
też i wielkości sum kwadratów błędów pozornych oraz
wyprowadzonych z nich wielkości wag i w tym przy
padku również są do siebie bardzo zbliżone.
Potwierdziła się ponadto reguła, że najgorsze wyniki
uzyskuje się z pierwszej zależności, a najlepsze — z pią
tej (w tablicy nr 2 wykazanej w trzeciej kolejności).
Dla zobrazowania toku postępowania w tablicy nr 3
pokazano kolejne fazy obliczeń, mających na celu uzy
skanie wielkości odchyłek liniowych z piątej zależności
funkcyjnej.
Na marginesie tego przykładu można zauważyć, że
stosunek
ni;
--------= 0,38

co należy komentować w ten sposób, że czynnik przy
padkowości układania się poszczególnych błędów w ciągu

zmienia wielkość odchyłki wynikającej z teorii prawdo
podobieństwa, zwiększając ją bądź zmniejszając prze
ciętnie o 380∕⅛,
Największe odchyłki liniowe z reguły są większe od
najprawdopodobniejszej, to jest uzyskanej na podstawie
wszystkich odchyłek danego obiektu poligonizacji, zaś
najmniejsze odchyłki są z reguły mniejsze od najpraw
dopodobniejszych.
Na podstawie przeprowadzonych rozważań należałoby
przyjąć i upowszechnić zasadę modyfikacji. Wszystkicn
uzyskanych odchyłek liniowych na poszczególnych obiek
tach poligonizacji, polegającej na dokonaniu rachunku
wskazanego w tablicy 3, w celu uzyskania najprawdo
podobniejszych wartości odchyłek liniowych, które mogą
stanowić podstawę do oceny dokładności pomiarów, na
przykład przez porównanie ich z wielkościami dopuszczal
nych odchyłek dla danej klasy i rzędu poligonizacji.
Dokonana tu analiza wskazuje, że ocena taka jest
pewniejsza niż opieranie się na odchyłkach uzyskanych
bezpośrednio z wyrównania wyników pomiarów. Wielkości
tych ostatnich stanowią odpowiedniki błędów pozornych
wówczas, gdy wielkości odchyłek zmodyfikowanych wyżej
proponowanym sposobem są odpowiednikami błędów
średnich.

UKD 528:621.395:621.396.93

Andrzej Jarzymowski
AGH — Kraków

Radiotelefony w pracach geodezyjnych
Ekonomika pomiarów geodezyjnych jeet uzależniona w
dużym stopniu od prawidłowej organizacji.· Poprawny
przebieg czynności i operacji związanych z pomiarem nie
zawsze jest realizowany zgodnie z planem. Powstają czę
sto dłuższe lub krótsze przerwy w efektywnej pracy po
miarowej, spowodowane specyfiką rzeźby terenu lub me
todami przeprowadzanych obserwacji. Pracownicy zespołu
pomiarowego muszą opuszczać wyznaczone miejsca pracy,
aby przejść pewną odległość dla wzajemnego porozumienia
się, dla przekazania wyników przeprowadzonych obserwa
cji. Umowny sposób sygnalizacji porozumiewawczej na
odległość pomiędzy stanowiskami pracy zespołu pomiaro
wego w terenie nie zawsze da się całkowicie uzgodnić.
Wymaga on skupionej uwagi, znajomości przebiegu po
miaru i odpowiedniej inteligencji lub intuicji pracowni
ków.

Wszelkie nieprawidłowości w przebiegu polowych prac
pomiarowych stwarzają atmosferę zdenerwowania, roz
drażnienia lub są przyczyną nieporozumień pomiędzy pra
cownikami zespołu, co z kolei wpływa na zmęczenie psy
chiczne pracowników i ma niewątpliwie wpływ na zmęczęnie fizyczne. Efektem zmęczenia jest wydłużenie czasu
obserwacji i zmniejszenie dokładności przeprowadzanych
pomiarów.
Łączność foniczna między odległymi stanowiskami pracy
zespołu pomiarowego poprawia znacznie warunki pracy.
Dla tych celów można wykorzystać elektroniczne urządze
nia radionadawcze, tak zwane radiotelefony. Urządzenia
tego typu są już stosowane:
— w budownictwie — dla łączności między stanowis
kami pracy na placu budowy oraz wyższymi kondygna
cjami budynków,
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— w górnictwie odkrywkowym i podziemnym — dla
łączności między stanowiskami urządzeń wydobywczych
a stanowiskami przy taśmociągach, dyspozycji torami lub
transportem głównym,
— w zakładach przemysłowych, zabudowanych na dużej
powierzchni (na przykład huta, zakład energetyczny itd.)
— dla łączności między poszczególnymi stanowiskami funk
cjonalnymi zakładu,
— dla niesienia pomocy ludziom (na przykład GOPR,
Pogotowie Ratunkowe) i dla różnych innych celów.
Przy pomiarach geodezyjnych, prowadzonych na terenach
miejskich i przemysłowych, gdy odległości między stano
wiskami pracy nie przekraczają 3 km, powinno się sto
sować Radiotelefony „ECHO”. Zapoznanie się z zasadą
działania tego urządzenia pozwoli na szersze spopularyzo
wanie współczesnych osiągnięć elektroniki do stosowania
w pomiarach geodezyjnych.

Pasmo częstotliwości pracy radiotelefonu „ECHO” jest
nie chronione od zakłóceń. W przypadku ich wystąpienia
należy oddalić się od źródła zakłócenia, na przykład od
samochodu z niebezpiecznym zapłonem, silnika komutato
rowego itd.
Długość anteny teleskopowej należy regulować w zależ
ności od odległości między radiotelefonami. Maksymalną
jej długość należy stosować przy odległościach około 1,5 km
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Ogólna charakterystyka i opis radiotelefonu

Radiotelefon „ECHO” jest całkowicie Stranzystorowanym
urządzeniem nadawczo-odbiorczym, pracującym w syste
mie „SIMPLEKS” w paśmie częstotliwości 26,98÷27,28 MHz
na jednym z 20 kanałów. Małe wymiary i ciężar, zasilanie
bateryjne oraz bardzo prosta obsługa są pozytywnymi da
nymi technicznymi radiotelefonu „ECHO” (tablica nr 1).
Tablica 1. Dane techniczne radiotelefonu ECHO
Parametry
Zakres częstotliwości
Ilość kanałów
Zakres temperatur
Ilość tranzystorów
Antena
Wymiary: wysokość
szerokość
grubość
Ciężar z bateriami R-6
Czas pracy przy stosunku nadawanie-odbiór 1 : 3
Zasięg pracy o promieniu
Zasilanie: baterie R-6 — 1,5 V
akumulatorów NK-0,2.15
Pokrowiec z paskiem

Dane

*~^5

26,98

27,28 MHz

1
—10°—-f-40oC
11 4- 1 dioda
teleskopowa długości 1,4 m (chowana)
185 mm
85 mm
36 mm
640 g

10 godzin
1,5—3 km
8 sztuk
10 sztuk
skórzany

Kupno i użytkowanie radiotelefonów może nastąpić po
uzyskaniu zezwolenia i otrzymaniu przydziału odpowied
niego kanału częstotliwości przez Biuro Koordynacji Łącz
ności Radiowej Ministerstwa Łączności — Warszawa, Plac
Małachowskiego 2.
Wytwórnią radiotelefonów „ECHO” są Zakłady Elektro
niczne im. Franka Zubrzyckiego WAREL w Warszawie,
które dostarczają aparaturę w żądanych kompletach.
Przygotowanie radiotelefonów (rys. 1) do eksploatacji
rozpoczyna się od włączenia źródeł zasilania. W tym celu
należy odkręcić wkręt (1) tylnej ścianki, zdjąć ściankę,
wyjąć pojemnik i włożyć do niego 8 bateryjek R-6, zwra
cając uwagę na właściwe połączenie zgodnie z oznaczenia
mi. Następnie włożyć zasobnik do radiotelefonu, założyć
ściankę tylną, przekręcić wkręt i włożyć do futerału.
Po wyciągnięciu teleskopowej anteny, włącza się radio
telefon, przekręcając w prawo pokrętło regulacyjne gło
su (2). W głośniku momentalnie usłyszy się szum.
Wywołanie drugiego użytkownika radiotelefonu nastę
puje przez naciśnięcie przełącznika 3 N-O (nadawanie-odbiór) oraz przez mówienie do mikrofonu (głośnika) radio
telefonu (4), zbliżonego na odległość około 10 cm. Przy
małych odległościach między rozmówcami i przy nadawa
niu, radiotelefon powinien, być bardziej oddalony od ust
(20÷30 cm). Odbieranie sygnałów od nadającego odbywa
się przy zwolnionym przycisku N-O 3 i ustawieniu regulacji
siły głosu za pomocą pokrętła (2) tak, aby przekazywane
informacje były jak najmniej zniekształcone.
Na jednym kanale (jednej częstotliwości) może pracować
kilka lub kilkanaście stacji radiotelefonów, .pod warun
kiem odpowiedniej dyscypliny łączności, to znaczy, że tyl
ko jeden użytkownik ma prawo wywołania pozostałych.
PozostaM muszą pracować „na odbiorze” i mogą przecho
dzić „na nadawanie” tylko na wyraźne polecenie.
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Rys. 1. Zestaw 2 stacji radiotelefonów „ECHO”. 1 — wkręt,
2 — pokrętło regulacyjne głosu, 3 — przełącznik nadawania i od
bioru, 4 — mikrofon — głośnik

do 3 km między stacjami. Przy odległościach kilkudziesię
ciu lub kilkuset metrów można z powodzeniem zmniejszyć
długość anteny do około połowy jej maksymalnej długości.
Należy zwrócić uwagę, aby wyładowane bateryjki lub
akumulatorki nie pozostawały wewnątrz radiotelefonu ze
względu na możliwość wydzielenia się szkodliwych sub
stancji z wyczerpanych źródeł zasilania. W razie nieuźyt-

kowania radiotelefonów prżez dłuższy okres czasu należy
wyjąć źródła zasilania z radiotelefonów.
Radiotelefony są przystosowane do pracy w zakresie
temperatur od — IOoC do + 40oC, zaś w krótkich okresach
czasu mogą pracować w temperaturach otoczenia od —15
oC do + 45oC. W ujemnych temperaturach następuje szyb
ki spadek pojemności źródła zasilania i wtedy radiotelefon
ma krótki okres pracy, a baterie muszą być częściej wy
mieniane.
Zwarta i prosta konstrukcja radiotelefonu „ECHO” gwa
rantuje jego odporność na wstrząsy wibracyjne i udarowe,
jakie istnieją w warunkach transportu samochodowego
i kolejowego.
Przykłady i wnioski
Zakład Geodezji Górniczej Instytutu Ochrony Powierz
chni Górniczej AGH w Krakowie stosuje od szeregu mie
sięcy radiotelefony „ECHO” w różnych metodach geode
zyjnych pomiarów polowych, prowadzonych na terenach
przemysłowych, górniczych i w kopalniach. Posługiwano
się radiotelefonami „ECHO” (3 stacje) dla celów łącznoś
ciowych przy pomiarach długości na terenach zakładów
przemysłowych Górnego Śląska, przy poligonizacji paraIaktycznej na terenie Tarnobrzeskiego Okręgu Siarkowego,
przy pomiarach odległości dalmierzami radiowymi i elektrooptycznymi. Wymienione przykłady zastosowania ra
diotelefonu „ECHO” nie wyczerpują możliwości korzysta
nia z nich przy innych pomiarach geodezyjnych. Najwięcej
spostrzeżeń i uwag zgromadzono z pomiarów długości.
Pomiary te przeprowadzane są okresowo za pomocą dru
tów inwarowych (zwykle o długości 24 m), w warunkach
hałasu przemysłowego i często w zadymionej atmosferze.
W takim środowisku pomiaru potrzebna jest dodatkowo
jedna osoba w zespole. Odczyty dokonane jednocześnie
przez mierzących muszą być zanotowane przez dwie osoby.
Po każdej serii następuje dopiero ostateczne zapisanie da
nych w dzienniku pomiarowym i obliczenie wyników. Je
żeli wyniki serii nie mieszczą się w ramach dopuszczal
nych, to pomiar musi być powtórzony. Wtedy czas po
miaru przedłuża się (rys. 2).
Radiotelefony w środowisku hałasu przemysłowego po
prawiają radykalnie warunki pracy. Pomiar przebiega
identycznie jak w spokojnym i cichym stanowisku,
a wszelkie nieprawidłowości mogą być uzgodnione bez
opuszczania stanowiska pracy.
Efektami ekonomiczno-organizacyjnymi posługiwania się
radiotelefonami przy pomiarach długościowych w warun
kach hałasu przemysłowego są:
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— wzrost wydajności pracy,
— możliwość zmniejszenia stanu liczebnego zespołu po
miarowego,
— osiągnięcie lepszych rezultatów przeprowadzanych ob
serwacji,
— poprawienie warunków pracy.
Na przykład, w okresach chłodnych pór roku, przy tego
typu pomiarach, pracownicy dokonujący odczytów zapa
dają często na choroby dróg oddechowych. Radiotelefony
prawie zupełnie wyeliminowały tego typu schorzenia.
Jeżeli wężmie się pod uwagę koszty zakupu i eksploa
tacji zestawu, na przykiad radiotelefonów „ECHO”, to są
one nieporównywalnie niskie w stosunku do wspomnianych
powyżej efektów. Trudno jest w tej chwili przewidzieć,
jaki będzie przeciętny okres czasu eksploatacji tego typu
urządzenia. Będzie on zależeć od szeregu czynników, jak
na przykład: warunków środowiska pracy, kultury tech
nicznej użytkowników, prawidłowego sposobu posługiwa
nia się oraz od ich konserwacji itp.
W niektórych przypadkach pracownicy zespołu pomia
rowego nie chcą posługiwać się radiotelefonami, choc moż
na od razu przewidzieć korzyści ich stosowania. Jest to
przeważnie spowodowane nawykiem zawodowym, wynika
jącym zwykle z wyspecjalizowania. W takich przypadkach
należy radiotelefony wprowadzać stopniowo. Kierownik
zespołu powinien udostępnić radiotelefony na przeciąg
dwóch lub trzech godzin w ciągu jednej lub kilku dniówek
roboczych. Wprowadzenie radiotelefonów na przeciąg całej
dniówki roboczej może spowodować początkowo spadek
wydajności pracy, wskutek prowadzenia zbyt wielu niepo
trzebnych rozmów. Ten sposób wdrażania radiotelefonów
zezwala na oswojenie się pracowników zespołu z nowym
urządzeniem, na ocenienie korzyści z jego stosowania oraz
daje możność przemyślenia zmian organizacyjnych w do
tychczasowym sposobie pomiaru.
Współczesna łączność radiofoniczna stwarza nowe mo
żliwości usprawnienia geodezyjnych pomiarów polowych
przez jej szerokie stosowanie w przedsiębiorstwach geo
dezyjnych. Szybkie przekazywanie danych i informacji za
pomocą radiotelefonów wpłynie na zmiany organizacyjne
dotychczasowego stylu pracy służb geodezyjnych i przy
czyni się do wzrostu wydajności pracy. Tymi zagadnie
niami powinni się zająć specjaliści z zakresu ekonomiki
i organizacji prac geodezyjnych.
Należy nadmienić, że oprócz radiotelefonów „ECHO”
produkowane są przez polskie zakłady elektroniczne urzą
dzenia innego typu, o innych danych technicznych, dla
celów łączności fonicznej.
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. Odszukiwanie punktów stałych i korygowanie zdeformowanych wielkości
przemieszczeń poziomych punktów sieci trygonometrycznych pełnych
na podstawie zgodności pozornych ruchów punktów stałych
1· Wstęp
Od wielu już lat odszukiwanie punktów stałych i obli
czanie ostatecznych wielkości przemieszczeń przeprowa
dza się w naszym kraju za pomocą transformacji prze
mieszczeń obliczonych na podstawie wspólnego wyrów
nania pomiaru wyjściowego i aktualnego. Nie przytacza
my tu nawet krótkiego uzasadnienia teoretycznego ca
łości wymienionego procesu przyjmując, że jest ono
znane kolegom zajmującym się dziedziną wyznaczenia
przemieszczeń.

Obecnie przedstawimy nowy sposób odszukiwania
punktów zachowujących swe pierwotne położenie oraz
wyznaczania przesunięć pozostałych punktów w sieciach
odniesienia, zakładanych na obszarach fliszowych w celu
pomiarów przemieszczeń i odkształceń zapór wodnych.
Sposób ten może być zastosowany również do innych
obiektów położonych w terenach otwartych, w szerokich
i płytkich dolinach oraz — ogólnie biorąc — wszędzie
tam, gdzie celowe jest zakładanie sieci tak zwanych
pełnych. Jak się wydaje, można go również wykorzystać
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do wyznaczania
terenu.

poziomych

przemieszczeń

powierzchni

Sposób ten, jak i wspomniany na wstępie, opiera sie
na wynikach wspólnego wyrównania kierunków zaobser
wowanych przy pomiarze wyjściowym (pierwotnym) oraz
kierunków zaobserwowanych przy pomiarze aktualnym
(to jest porównywanym z wyjściowym). Wyrównanie
sieci przeprowadza się przy założeniu stałości położenia
dwóch wybranych punktów odniesienia, a w wyniku
wyrównania otrzymuje się przesunięcia ÁX, JY pozosta
łych punktów odniesienia. Te wielkości będą poprawne,
aczkolwiek nieostateczne, jeżeli przyjęta za podstawę
wyrównania para punktów (baza) zachowała swe pier
wotne położenie. Kiedy choć jeden z punktów bazy uległ
przesunięciu, to wyrównane wielkości ΔΧ, AY będą
zniekształcone, to jest obarczone wpływem skrętu, prze
sunięcia i zmiany długości bazy. Nalezy zaznaczyć, że
jako bazę należy obierać 2 punkty tak położone, aby
można było na ich podstawie wyznaczyć przesunięcia
punktów pozostałych z możliwie najmniejszymi błędami
średnimi bez względu na to, czy przesunięcia te będą po
prawne, czy też zniekształcone. Jak z tego wynika, spra
wa stałości lub zmiany położenia punktów ■ bazy nie po
winna mieć wpływu na wybór tych punktów
Stałość lub zmiana położenia bazy uwidocznia się w
charakterystyczny sposób w uzyskanych z wyrównania
przesunięciach AX, JY, punktów faktycznie
stałych.
Wpływ ten przedstawiono graficznie w książce autora
niniejszej publikacji pt. „Geodezyjne pomiai y odkształ
ceń i ich zastosowanie w budownictwie”. PPWK, Warsza
wa. 1061. Podstawą niżej przedstawionego sposobu jest
więc odszukanie (identyfikacja) punktów stałych na pod
stawie wspomnianych cech charakterystycznych, a następ
nie wyeliminowanie skutków przesunięć punktów bazy
bezpośrednio ze zniekształconych (pozornych) wielkości
ΔΧ, ΔΥ, wszystkich punktów odniesienia.
2. Zależności podstawowe
Przedstawiona zasadę objaśnimy na podstawie rysun
ku 1, gdzie: AB — oznacza pierwotne położenie bazy

gd

Spowoduje tó przesunięcie punktu B" do B, a punktu P"
do P"'.

W wyniku tych operacji powstanie trójkąt ABP'" po
dobny do A'B'P'.
Niezgodne z rzeczywistością założenie stałości położenia
bazy spowoduje, że w wyniku wyrównania różnic kierun
ków (symbolicznie: y—/, <5 — <5') otrzymamy pozorne
(zniekształcone)
przesunięcia
wszystkich
pozostałych
punktów sieci odniesienia, a między innymi — pozorne
przesunięcie punktu P w postaci składowych ΔΧ, ΔΥ, za
miast składowych poprawnych dX, dY. Zależność między
tymi wielkościami można odczytać z rysunku 1:

ząi
od

po

ΔX = dX+(ΔX)
Λ Y = dY÷ (J Y)
gdzie:

ΔΧ, ΔΥ

— przesunięcia punktu P otrzymane z wy
równania sieci,
dX, dY
— przesunięcia faktyczne punktu P,
(AX), (JY) — pozorne przesunięcia punktu P' pod wpły
wem zmiany położenia i długości bazy.

Przesunięcia
rysunku:

pozorne

punktu P’

J

wyniosą na podstawie

Xa + r∙cos(/? + φ)-f- P" P"' ∙cos(β + φ)- XA, — r∙cosβ
(2)
(A Y) = Ya + r∙sin(β + 9>) + P" P'" ∙ sin()? + φ) - Ya- - r . sinß
(JX) =

Rc
mc
do
foɪ
ba

I
•ł

3.
ski

gdzie:

— A'P’ = AP",
— jest kątem skrętu bazy A'B' do położenia rów
noległego względem AB,
β
— jest kątem osiowym odcinka A'P',
β+φ — jest kątem osiowym odcinka AP" i zara
zem AP"'.
Wielkość P" P"' obliczymy na podstawie podobieństwa
trójkątów ABP"' i AB"P" :
q
p;p.„
r
φ

ny

ot:

AP "+P'P'"

AB

skąd
qr

Pc
od

P" P'" = ___ -____
AB — q
Dla uproszczenia oznaczamy:
AB — q

(ʒ)

sk

w związku z czym będzie:

P"P'" = rp
Rys. 1
w układzie X, Y. na ogół związanym z osią badanej
budowli,
P — oznacza pierwotne położenie jednego z punktów
sieci odniesienia,
A'B' — oznacza aktualne położenie bazy,
P' — oznacza aktualne położenie punktu P.
Pierwotny (wyjściowy) pomiar kierunków ustala wza
jemne położenie wszystkich punktów sieci odniesienia,
st między innymi, również położenie punktu P względem
bazy AB. To ostatnie można przedstawić symbolicznie za
pomocą kątów y i <5 w punktach A i B. Analogicznie —
pomiar aktualny ustala położenie punktu P' względem
bazy A’B' za pośrednictwem kątów y' i δ' w punktach
bazy.
Na wstępie wyrównania baza A’B’ zostaje sprowadzona
do położenia AB, co można rozłożyć na następujące
etapy.
1) obrót i przesunięcie bazy A'B' bez zmiany jej
długości do położenia AB" na prostej AB, co spowoduje
pozorne przesunięcie punktu P' do położenia P";
2) zrównanie długości A’B' z AB według zależności:
AB = A'B'+1- AB" + q

332

(4)

Ponieważ przemieszczenia punktów odniesienia nie prze
kraczają na ogół kilkunastu milimetrów, zaś długości
boków nie bywają krótsze niż 100’m, więc kąt skrętu
bazy φ nie przekroczy na ogół Γ. W związku z tym
będzie:
cosçjasîI,

sinqp*⅜√φ

Uwzględniając powyższe oraz podstawiając wielkość (4)
do równań (2) otrzymamy po uporządkowaniu:

(AX) = X 4 — Xa∙ + prc<sβ-('. + p)∙φ∙rs'mβ
(zIY)= Y,l — Ya+ pr<t'nβ + ( + p)∙φ∙reosβ
Na rysunku 1 odczytamy następujące zależności:

r2csβ = ξ + (Xp-X A) + dX
rsinβ = η+ (Yp- Y4) + dY

K
sz
cl
bi
zr

P<
C2
Zf
Pi
k<
G

ol
P<

S2
W

gdzie:

4. Określenie składowych ξ i η równoległego przesunięcia
punktu A' bazy do położenia pierwotnego A

ξ = Xa-Xaη = Ya-Yazaś X, Y — są to współrzędne przybliżone punktów sieci
odniesienia.
Wielkości (6) podstawiamy do (5), oznaczając zarazem

Przyjmując w dalszym ciągu dla punktów stałych
dX∣ = dYl = 0 określimy składowe ξ i η przemieszczenia
punktu A' bazy do pierwotnego położenia A na podsta
wie równań (8), w postaci:
(l+p)∙f-i∙ιl + {p∙(Xι-Xχ)-i∙(Yi-Y^)-JXι} = 0

(7)

po czym otrzymamy:

gdzie pit są wielkościami najprawdopodobniejszymi,
obliczonymi w punkcie 3 niniejszego opracowania dla
punktów zidentyfikowanych jako stałe.
Oznaczając dla uproszczenia współczynniki przy nie
wiadomych przez a i b, zaś wyrazy wolne (w klamrach)
odpowiednio przez lx i Iv oraz przyporządkowując wiel
kościom lx i Iv poprawki wyrównawcze υx i υv, napiszemy równania (12) w następującej postaci:

(1+P).£ —:.»? + (l+p).<fX-r.dy+

+ {P-(Xp-Xa)-I-(Yp-Ya)-AX} = 0
l∙f+(1+p)∙j∕ +l∙dX +(1+p)∙dY+
+ {t∙(Xp-X4) + p.(Yp-Yyl)-JY} = 0
J

■ł

‘•f+(1+p)∙∏+{i∙(Xi-X^) + p∙(Y∣-Yχ)-JY∣} = 0 ( }

Równania (8) są podstawowymi związkami, z których
można wyznaczyć kolejno wszystkie elementy potrzebne
do skorygowania składowych przemieszczeń AX, AY, zde
formowanych przez sprowadzenie ,przesuniętych punktów
bazy A'B' do ich pierwotnego położenia Al·!.

a-ξ-b-η + lχ- = viι
6∙f+<i∙∏+∕yι = vʃɪ

a∙ξ-b∙η + lXj = υXrj
⅛∙f+α∙^+ς. = vyj

3. Poszukiwanie punktów stałych na podstawie zgodności
skrętów φ oraz zgodności zmian długości q bazy

a∙ξ-b∙η + lχ = vχ
n
n
b-ξ + a-η + l∙7n =V-’n

Przyjmując zgodnie z rzeczywistością dla dwóch dowol
nych punktów stałych, oznaczonych na przykład przez 1 i 2:

dX1 = dXi = dYi = dY. - 0
otrzymamy na podstawie równań (8):
(1+p)∙f —1∙∏ +{p∙(X1 — X^) —i∙(Y1 — Y4)-JX1} = 0

(l+p)∙f-i∙τ7+{p.(X2-X4)-t.(Y2-Yj)-JX2} = 0

t∙ξ + (l+p)∙ι7 + {i∙(X1-X4) + p∙(Y1- Ya)-A Y1} = 0
t-ξ + (1 +p)-η+ {t.(X2 - Xa) + p-(Yi- Ya) - A Y2} = 0
Pod odjęciu równania pierwszego od drugiego i trzeciego
od czwartego będzie:
. (X2 - X1)-p - ( Y2 - Y1). t - (A X2 - JX1) = 0

(Y2 - Y1)∙p+ (X2 - X1). t - (J Y2 - J Y1) = 0

(13)

gdzie n — liczba punktów zidentyfikowanych jako stałe
na podstawie wzorów (10) i (11).
Przyporządkowanie poprawek wyrazom wolnym rów
nań (13), obejmującym również wielkości AX, AY, po
chodzące z uprzedniego wyrównania sieci, może budzić
zastrzeżenia. Postępowanie
takie stosuje się jednak
w wyrównaniach triangulacji i transformacjach współ
rzędnych z tak zwanym Uzmiennieniem położenia punk
tów nawiązania.
Na podstawie układu (13) otrzymamy 2 równania
normalne:
n.(α2 + &*).£+ {o. [(x] + ¿,.[/J} = o
n.(a> + 6>).i7+{o.μy]-6.[y} = 0

(9)

(14)

skąd:

skąd:

(> +p)⅛] + tψyl

n∙{(l+p), + t,}

(X2 τ- X1)∙(J Y2 - J Y1) - (Y2 - Y,).(JXi - JX1) _

Ml]-(l+p)∙[∣yl

(X2-X1)>+(Y1-YO>
= (1+p)∙<p^φ

n∙{(l+p)2 + P}

(10)

(X2 — X1)∙(JX1-JX1) + (Yi — Y1)∙(J Y1 — J Y1)

gdzie:

(X2-X1)>+ (Y2-Y1)>
?

?

AB-<j

AB

(11)

Korzystając z wzorów (10) i (11) będzie można łatwo od
szukać punkty stałe, gdyż pary tych punktów będą się
charakteryzować zbliżonymi wielkościami zarówno skrętu
bazy φ, jak i zmiany jej długości q. Należy przy tym za
znaczyć, że koncepcję odszukiwania punktów stałych na
podstawie tylko jednej cechy, to jest zgodności współ
czynników
transformacyjnych
β,
charakteryzujących
zmiany długości odcinków sieci, podał W. Janusz w pracy
Pt. „Zagadnienie identyfikacji punktów stałych w sieciach
kontrolnych dla pomiarów odkształceń”. (Prace Instytutu
Geodezji i Kartografii. Zeszyt 1 z 1962 r.).
Dopuszczalne granice rozbieżności między wielkościami
obliczonymi na podstawie wzoru (10) i niezależnie na
podstawie wzoru (11), określimy w dalszej części niniej
szego opracowania. Zastosowanie przedstawionej teorii
w praktyce zilustrujemy przykładem liczbowym.

iy =P∙[x-χ^]'1∙-i.[γ-γy<κ-[jχ]':
iy = 1.[x-x4]7+p.[y- γy7-[jγ]7
Dla kontroli
otrzymując:

zsumujemy

odpowiednio

równania

(13),

"•((i +p)∙f-<∙Ι} + [y = [y = o
n.{f.⅞ + (l+p).p} + [iy] = [„,.]= 0

Ostateczną kontrolą dotychczasowych obliczeń będzie
zgodność uzyskanych z (15) wielkości £ i η z obliczonymi
w ostatnim etapie ostatecznymi składowymi przesunięcia
punktu A' do .4, to jest z wielkościami dXA i dY.4,
wziętymi z przeciwnymi znakami.
Jest oczywiste, że wielkości (15), obliczone na podsta
wie wszystkich punktów zidentyfikowanych jako stałe
będą się charakteryzować niewielkimi błędami średnimi,
które można obliczyć na podstawie równań (14).
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5. Obliczenie ostatecznych
punktów sieci odniesienia

skorygowanych

przemieszczeń

Po zróżniczkowaniu wyrażeń (10) i (11) z uwzględnie
niem (21) otrzymamy dla dowolnej pary punktów stałych
„i-k”:

Do obliczenia ostatecznych wielkości przemieszczeń
dX, dY punktów sieci odniesienia wykorzystamy znowu
równania (8), które wobec znajomości p, t, ξ, η przyjmą
następującą postać:

m 4 ,—
0,7
m'.∙→ ~ FT ʧ2 ~ i sT7

'k
∏V

(l+p).dXl-t∙dYι+{(l+p)∙f-i∙7? +
+p∙(Xi - Xj)-1∙(Yi - Ya)- zfXι} = 0

mn
pi-k

skąd:

(19

(l+p)2 + t2

gdzie ii oznacza wyraz wolny (w klamrach) równania
górnego, zaś fv — równania dolnego układu (18).
Zrozumiałe, że .dla punktów zidentyfikowanych jako
stałe — wielkości dX i dY będą bliskie zera; traktując
je jako błędy prawdziwe można obliczyć — jak w me
todzie transformacyjnej — błąd średni dostosowania sieci
aktualnej i pierwotnej:

6. Określenie
dopuszczalnych
granic rozbieżności
wielkości skrętu cpt oraz zmian długości bazy Qi

(20)

dla

Za dostatecznie bliskie siebie wielkości <p∣, a niezależnie
— <7i, można by uznać takie spośród n (n—1) : 2 ich war
tości obliczonych na podstawie wzorów (10) i (11), które
nie różniłyby się wzajemnie więcej niż o maksymalne
wpływy ich błędów przypadkowych. W związku z tytn
należałoby obliczyć błędy średnie wyrażeń (10), a na
stępnie (11), będących funkcjami współrzędnych przybli
żonych oraz niewiadomych JX, ΔΥ, a na tej podstawie —
przedziały rozbieżności dopuszczalnych dla każdego ro
dzaju tych wielkości oddzielnie. W obliczeniu należałoby
oczywiście uwzględnić, że wspomniane niewiadome po
chodzą z tego samego wyrównania sieci i pozostają
w związku z tym we wzajemnej zależności.
Rozpatrywane zagadnienie rozwiażemy jednak w na
stępujący przybliżony sposób. Przy obliczaniu błędów
wyrażeń (10) i (11) wprowadzimy zamiast występujących
tam składowych przemieszczeń J.τj, JYr pochodzących
z określonego wyrównania, wartości uzyskiwane na pod
stawie dotychczasowej praktyki i doświadczeń dla punk
tów korzystnie wyznaczonych:
">j.∖-i

(21

Pominiecie wartości większych spowoduje zmniejszenie
dopuszczalnych rozbieżności miedzy wielkościami skrętu
i — niezależnie — zmianami długości bazy przyjętej za
podstawę wyrównania sieci. Tym samym w skład punktów
zidentyfikowanych jako stałe wejdą te spośród punktów
zachowujących pierwotne położenie, których przesunięcia
pozorne JX, JY zostały wyznaczone z Medami średnimi
nie większymi od (21). Dzieki temu uniknie się obniżenia
dokładności ostatecznych skorygowanych wielkości prze
mieszczeń (19) wszystkich punktów sieci: wynika to z wzo
rów (19), (18), (16), (Γ5), (11), (10), w których wielkości p, t,
f, n obliczone zostały na podstawie elementów odnoszą
cych się do punktów zidentyfikowanych jako stałe w licz
bie n, zaś wszystkie JX, JY wyznaczono wsnólnie na
podstawie tego samego Wyroivnania sieci. (Błędy współ
rzędnych przybliżonych X, Y nie wywierają wpływu
o znaczeniu praktycznym).
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i

S,_t

m1i→

-------AB

m∣.
i—k

(23)
i—fc

«•A,· —(1+P)√yi

μX≡ + dY≈]?
n

± 0,7 -ɪ-

AB

(i+p)∙∕χi+t∙Λi

V

(22)

ρ"

oraz:

t∙dXi + (l +p)∙dYi + {t∙f+ (1+p),ι +
+t - (Xi - Xa) + P ∙ ( Yi - Ya ) - Δ Y1} = 0

(l+p)ι + i∙.

m'fi→

,^t

gdzie AB jest długością bazy przyjętej za podstawę wy
równania sieci.
Za maksymalne wielkości błędów (22) i (23) można by
przyjąć 3- lub 2-krotne ich wielkości i na tej podstawie
obliczyć dopuszczalne maksymalne różnice dmaτ między
wielkościami skrętów i, niezależnie, między zmianami dłu
gości bazy obliczonymi z 2 par punktów, na przykład „i-k”
i „j-m”. W rozpatrywanym zagadnieniu, analogicznym do
poszukiwania reperów stałych przy wyznaczaniu prze
mieszczeń pionowych metodą niwelacji precyzyjnej, na
wet ostrzejsze założenie mmaχ = 2 m mogłoby spowodować
włączenie niektórych punktów o małych przemieszcze
niach do grupy punktów zidentyfikowanych jako stałe.
Toteż biorąc pod uwagę, że jednoczesne wystąpienie błę
dów maksymalnych porównywanych ze soba wielkości jest
bardzo mało prawdopodobne, przyjmuje się w niwelacji
mm∏r=l,5 m (T. Lazzarini — Geodezyjne pomiary od
kształceń i ich zastosowanie w budownictwie, Warszawa
1961, wzór 147). W obecnie rozpatrywanym zagadnieniu,
biorąc pod uwagę, że obserwacje wykonuje się na słupach
betonowych ulegających pomimo ochrony wpływom nasło
necznienia oraz, że w sieciach istniejących przez dłuższy
czas mogły nojawić się minimalne przesunięcia większej
liczby punktów, przyjmiemy przypadek skrajny mr,oτ =
= 3 m, i obliczone na tej podstawie rozbieżności dopusz
czalne d-p-.: zużytkujemy do wstępnej identyfikacji punk
tów stałych. Następnie, po odrzuceniu punktów niewątpli
wie przemieszczonych, dokonamy ostrzejszej, ostatecznej
selekcji na podstawie przyjęcia mrτax = 1,5 m, zaś w przy
padku sieci założonych w niekorzystnych warunkach —
na podstawie kryterium łagodniejszego, na przykład
mn,ax = 2 m. W wyniku powyższego jako podstawę wstęnnej identyfikacji punktów stałych otrzymamy następu
jące maksymalne granice rozbieżności:

. , .

ι-ktj-m

max

max

7. Przykład liczbowy

Podaną wyżej teorię zilustrujemy przebiegiem identy
fikacji punktów stałych i obliczenia ostatecznych wiel
kości przemieszczeń punktów sieci przedstawionej na
rysunku 2. W sieci tej, przystosowanej do badania po
prawności i dokładności nowych metod, przemieszczenia
punktów I, TI, V, VIII i XI zostały zrealizowane za po
mocą podwójnych urządzeń do mechanicznego centrowa
nia instrumentu i sygnałów zainstalowanych na głowi
cach słupów obserwacyjnych. Odległości między osiami
tych urządzeń zostały pomierzone bezpośrednio z. wysoką
dokładnością, aby można było je przyjąć za bezbłędne
w stosunku do ich wielkości wyznaczonych metodą try
gonometryczną. Punktjr mające służyć jako stałe, o nume
rach: III, IV, VI, IX i X, zaopatrzono w pojedyncze urzą
dzenia do mechanicznego centrowania.
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Jako dane wyjściowe wykorzystano wielkości prze
mieszczeń obliczone na podstawie wspólnego wyrównania
kierunków zaobserwowanych w 2 cyklach: w urządzeniach
symbolizujących pierwotne położenie punktów i następ
nie — w urządzeniach przesuniętych. Wyrównanie prze
prowadzono przy założeniu stałości punktów XI i II, me
todą opisaną w literaturze. Dane wyjściowe zamieszczono
w tablicy 1, gdzie podano poza tym wielkości pomocnicze

Tablica 2.
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Tablica 3. Zmiany q nim długości bazy obliczone z par punktów
(wz. 11)
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Rys. 2. Zbiornik

Tablica 1. Współrzędne przybliżone X, Y i przemieszczenia JX,
JY, w milimetrach
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większą z różnic dopuszczalnych dla rozpatrywanej grupy
zawartych w tablicy 4, to jest 5,8" (te największe wartości
uwidoczniono ponad danymi odnoszącymi się do każdej
grupy par punktów).
Następnie porównujemy wielkość skrętu 8,7", obliczoną
z boku I—III, z kolejnymi wielkościami tego samego wier
sza i stwierdzamy, że jest ona bliska wielkości 6,0", po
chodzącej z boku I—VIII. Jednakże dopuszczalna różnica
skrętów pochodzących z boków I—III i I—∙VΠI, podana
w tablicy 4 (wspólny wierzchołek I, skrzyżowanie wier
sza II i kolumny VIII), wynosi tylko 2,2" wobec otrzy
manej 2,7". Dodatkowym sprawdzianem będzie porówna
nie skrętu obliczonego z boku III—VIII, to jest 2,6" z po
przednimi, to jest 8,7" i 6,0" (tablica 2). Jak widać, roz
bieżności między nimi przekraczają dopuszczalne różnice
podane w tablicy 4, co najlepiej uwidocznia się na rysun
ku pomocniczym 3, na którym różnice dopuszczalne po

a∕r∕ιxσ∕<7L∕c⅛ pr¿y ∙raTo ¿err/u sfoTofa' bazy
łł.

współrzędnych przybliżonych purrktów sieci, obliczone na
podstawie zaobserwowanych kierunków oraz odległości,
wyznaczonych z niewielką dokładnością (około 1 :2000).
Wyrażenie tych współrzędnych w milimetrach ma na ce
lu jedynie ujednolicenie toku obliczeń.
Z kolei, w oparciu o dane tablicy 1, obliczono na pod
stawie wzorów (10) i (11) wielkości pit, równe w przy
bliżeniu wielkościom skrętu tp i zmiany długości q bazy
XI—II (punkt XI przyjęto za A, punkt II — za B —
rys. 1) Wyniki obliczeń zestawiono w tablicach 2 i 3.
W celu odszukania punktów zachowujących stałość po
łożenia, w tablicy 4 obliczono dopuszczalne nieprzekra
czalne różnice dmaχ między wielkościami skrętu bazy φ,
obliczone na podstawie wzoru (24) dla par boków „i-k”,
>,i-τn", wychodzących ze wspólnego punktu „i”. Przebieg
identyfikacji punktów stałych przedstawia się następująco.
Rozpoczynamy od wielkości skrętu obliczonej z pary
punktów I-II, równej 29" i zamieszczonej w górnym
wierszu tablicy 2. Porównując ją kolejno z wielkościami
obliczonymi z par I—III, I—IV itd. w tym samym wierszu
stwierdzamy, że różnice między nimi przekraczają naj-

dano w nawiasach obok numerów wierzchołków trójkąta.
Z powyższego wynika, że punkty I—III—VIII nie zacho
wały względem siebie ich pierwotnego położenia.
Dalej, już bez pomocy rysunku, stwierdzamy łatwo, że
skręt obliczony z pary punktów I—III nie odpowiada żad
nemu ze skrętów wypisanych w górnym wierszu tablicy 2.
Taki sam wniosek wyciągnięto odnośnie do boków I-IV
i I—V. Potrzeba szczegółowej kontroli wyłania się dopiero
przy porównaniu skrętów obliczonych z boków I—VIII
I-X (6,0" i 5,1"), jednak i w tym wypadku rezygnujemy
z wykonania rysunku pomocniczego. Okazuje się bowiem,
że aczkolwiek różnica tych skrętów równa 0,9" jest do
puszczalna (dmax = 1,5"), to skręt obliczony z boku VIII—
—X (—16,4") zupełnie od nich odbiega. Tak więc trójkąt
I—VIII—X nie może być brany pod uwagę jako układ
punktów zachowujących wzajemną stałość położenia.
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Tablica 4. Graniczne różnice dψ l.k l,m między wielkościami skrę
tów bazy XI—II, obliczonymi z par boków „i-k”, „i-m” (wz. 24)
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Dalsze charakterystyczne przypadki przedstawiono na ry
sunku 4 za pomocą trójkątów pomocniczych, wewnątrz któ
rych znajduje się znak „plus” lub „minus”. Pierwszy z nich
oznacza stwierdzenie wzajemnej stałości położenia wierz
chołków danego trójkąta, drugi zaś — wypadek przeciwny.
Porównując wielkości skrętów wypisanych obok trójką
tów oznaczonych plusem stwierdzimy, że oscylują one do
koła wartości —6'f z wyjątkiem trójkąta III—V—XI, gdzie
wynoszą średnio —4,4". Jak wiadomo, punkty zachowujące
wzajemną stałość położenia muszą wykazywać zbliżone
wielkości skrętów obliczonych z par tych punktów we
wszystkich kombinacjach. Dla ułatwienia identyfikacji po
służymy się rysunkiem 5, na którym na okręgu rozmiesz
czono równomiernie wszystkie punkty sieci odniesienia, a te
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z nich, które stanowią wierzchołki trójkątów oznaczonych
plusem, połączono wzajemnie1). Jak widać — zbliżone wiel
kości skrętów wykazują wszystkie kombinacje par punk
tów: III, IV, VI, IX i X, a więc punkty te uznajemy wstęp
nie za zachowujące wzajemną stałość położenia na podsta
wie kryterium równości skrętu bazy XI—II. Poza tym wza
jemną stałość położenia wykazują wierzchołki trójkąta III —
V—XI i niezależnie — trójkąta III—IV—XI, jednakże wza
jemna stałość położenia wierzchołków czworoboku III—IV—

') Ideę diagramu przedstawionego na rysunkach 5 i 6 poda!
przed kilku laty Z. Hermanowicz w Zastosowaniu do identyfi
kacji reperów stałych.

I

I
I
tí» ft. 2)

Rys. 6

V—XI nie może być stwierdzona wobec braku łączności
między punktami IV i V.
Zaostrzając kryterium, to jest zmniejszając stosownie do
uwag podanych w punkcie 6 niniejszego opracowania, wiel
kości dopuszczalnych różnic skrętów podanych na rysunku 4
o połowę (τnmax = 1,5 m) stwierdzimy, że wierzchołki trój
kąta III—IV—XI nie będą mogły być uznane za wzajemnie
stałe, podczas gdy pozostałe trójkąty — oznaczone plusem —
odpowiadają bez żadnej wątpliwości zaostrzonym warun
kom stałości. Wyjaśnienie wzajemnego stosunku trójkąta
III—V—XI i pięcioboku III—IV—VI—IX—X odłożymy na
później.
Z kolei w ten sam sposób przeprowadzono identyfikację
punktów stałych na podstawie zbliżonych zmian długości
bazy (wzór 25), gdzie jako wielkości różnic dopuszczalnych
posłużą dane tablicy 4, pomnożone przez współczynnik

AB

----- = 325293 : 206265 = 1,577
e*

Ostateczny wynik postępowania przedstawiono na rysunku
6. gdzie wzajemną stałość położenia wykazały punkty zi
dentyfikowanego poprzednio pięcioboku i niezależnie —
wierzchołki zidentyfikowanego również trójkąta III—V—XI.
Poza tym pojawił się nowy, wykazujący cechy stałości, trój
kąt III—V—I, jednak wobec braku połączenia między punk
tami I i XI nie stwierdzono wzajemnej stałości wierzchoł
ków czworoboku I—III—V—XI.
Posługując się rysunkiem analogicznym do rys. 4 stwier
dzono, że po zmniejszeniu różnic dopuszczalnych (25) do po

łowy, cechy stałości wykazują — jak poprzednio — 2 gru
py punktów, to jest wymieniony już pięciobok i niezależnie
trójkąt III—V—XI, natomiast trójkąt III—V—I nie odpo
wiada zaostrzonemu kryterium.
W szczególnych okolicznościach mogłyby wystąpić takie
rzeczywiste przemieszczenia dX, dY, nielicznych punktów,
które stworzyłyby pozory stałości położenia utworzonej
przez te punkty figury. Aby to mogło nastąpić, figura
utworzona przez pierwotne położenie punktów musiałaby
zostać przekształcona w figurę podobną wskutek odpo
wiednich przesunięć rzeczywistych dX, dY, jej wierzchoł
ków. Innymi słowy — wszystie boki i przekątne tej figury
w liczbie n (n-1) : 2 musiałyby doznać jednakowego skrętu
i proporcjonalnych zmian długości.

W rozpatrywanym przykładzie obie rozważane figury, pię
ciobok i trójkąt, pos:adają jeden wspólny wierzchołek III.
Przy założeniu stałości punktów pięcioboku 2 wierzchołki
trójkąta V i XI musiałyby ulec wspomnianym szczególnym
przemieszczeniom rzeczywistym takim, aby skręty 3 boków
III—V, III—XI i V—XI były sobie równe, a zmiany i∙h
długości proporcjonalne. Zakładając natomiast stałość poło
żenia trójkąta należałoby konsekwentnie uznać w określo
nych granicach równość skrętów i proporcjonalność zmian
długości aż 10 odcinków.
Dla ilustracji podajemy wynikające z równań (8) związki
między przesunięciami rzeczywistymi dX, dY, a współrzęd
nymi przybliżonymi X, Y i przemieszczeniami pozornymi
AX, AY, wierzchołków trójkąta „i-k-τη”, które musiałyby
obowiązywać, aby wielkości (10) skrętu bazy, obliczone z bo
ków „i-k” i „i-τη” były sobie równe. Analogiczne związki
musiałyby jednocześnie obowiązywać boki „k-i” i „k-τη”
lub też „τη-i” i „τη-k”.
r

(Xκ-Xi)-[(AYt - ΔYi)-{dYk - dYi)]-(Yt - Yi). [(AXt - ΔXi)-(dXk - dXi)] + (dXt - JXi)∙(AYfc - AYi)+

(Xm-Xi). [(A Ym-A Yi)-(dYm- dYi)l -(Ym - Yi)∙[(AXm- AXi) - (dXm - dXi)] + (dXm - dXi)∙(A Ym-A Yi) +

-(dYfc - dYι)∙(AXt - AXi) _ [(Xt - X.) + (dXt - dXi)]a + [(Yt - Yi) + (dYt - dY.)]=

_ S1Lt

[(Xm-Xi) + (dXn,-dX.)]= +[(Ym- Yi) + (dYnt-dY,)]=

= S÷.m

-(dYm-dYi)(AXm-AXi)
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Tablica 7. Obliczenie ostatecznych skorygowanych składowych prze
mieszczeń dX, dY, <wz. 19) w milimetrach
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błędów średnich 22 i 23).
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Tablica G. Zestawienie wyników niektórych obliczeń

p

's>
N
∑k'

I

,cj 1X S? 2⅞
½ C; Cj

Z kolei w tablicy 5 zestawiono wielkości skrętu i zmian
długości bazy XI—II, obliczone na podstawie par punktów
Zidentjrfikowanego pięcioboku, dobieranych we wszystkich
kombinacjach. Wzajemny rozrzut tych wielkości charakte
ryzują błędy średnie pojedynczego skrętu oraz pojedynczej
zmiany długości bazy. Ta ostatnia — jak widać — została
określona mniej dokładnie. Zwraca uwagę fakt małego
wpływu niekorzystnego kształtu sieci na wyznaczone wɪelkości: na przykład skręt i zmiana długości, określone z boku IX—X (rysunek 2) odbiegają mniej od średnich arytmetycznych niż szereg innych wielkości.
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Gdyby w rozpatrywanym przykładzie przyjąć stałość po
łożenia wierzchołków trójkąta III—V—XI wówczas podane
wyżej związki w liczbie 10 musiałyby jednocześnie być speł
nione przez wszystkie odcinki pięcioboku III—TV—VI—IX—
X, co w rzeczywistych warunkach terenowych graniczy
z niemożliwością. Na tej podstawie uznajemy wierzchołki
pięcioboku za stałe, zaś wierzchołki trójkąta wraz z pozo
stałymi punktami — za przemieszczone.

Średnie te oraz dane tablicy 1, odnoszące się do punktów
zidentyfikowanych jako stałe, zużytkowano do obliczenia
wielkości (16), a następnie do określenia składowych ξ i η
przemieszczeń punktu początkowego XI bázy XI—II, we
dług wzorów (15). Powyższe obliczenia skontrolowano za
pomocą wzoru (17). Wyniki obliczeń zestawiono w tablicy 6.
Obliczenie ostatecznych, skorygowanych przemieszczeń
dX, dY wszystkich punktów sieci odniesienia przeprowa
dzono w tablicy 7. Zgodnie z teorią jest dX = — ξ,
dY = —η.
Błąd średni dostosowania sieci aktualnej i pierwotnej
za pośrednictwem punktów zidentyfikowanego pięcioboku,
obliczony na podstawie wzoru (20), wynosi ± 0,36 mm, zaś
błąd średni przemieszczeń pozostałych punktów, obliczony
ha podstawie ich błędów prawdziwych EdL za pomocą

tego samego wzoru, jest równy ± 0,54 mm. Dla punktów
stałych jest:
dL = √ΛX∙ + rfγ* = EdL
*
Możliwe, że wykorzystanie wielkości pit jako średnich
ogólnych zamiast zwykłych średnich arytmetycznych po
prawiłoby nieco wyniki.
Obserwacje, których wyniki wykorzystano w przytoczo
nym układzie, zostały wykonane na punktach o przesunię
ciach sfingowanych, rzędu 20—30 mm, podczas gdy w rze
czywistości bywają one kilkakrotnie mniejsze. Z tego —
— między innymi — powodu należy traktować powyższy
przykład jako ilustrację zastosowania przedstawionej me
tody, a nie jako ocenę jej skuteczności w rzeczywistych
warunkach.

STEFAN MERCIK

UKD 528.512

Politechnika Śląska

Pewien sposób precyzyjnego pomiaru odległości
za pomocą nowego przyrządu pomiarowego
1. Wstęp

Prof. T. Lazzarini w swej pracy [1] zaleca, by sieci
kątowe zakładane dla wyznaczenia przemieszczeń pozio
mych wzmacniać dodatkowymi elementami liniowymi,
tworząc w ten sposób sieci kątowo-liniowe. Ten sposób
konstruowania sieci wydaje się szczególnie godny pole
cenia w warunkach środowiska przemysłowego, gdyż po
miary odległości, w odróżnieniu od pomiaru kątów, nie
są narażone na działanie ujemnych wpływów refrakcji,
wibracji, zadymienia, zapylenia itp. Wobec tego, czym
należy tłumaczyć stosunkowo rzadkie w praktyce wzmac
nianie sieci kątowych nadliczbowymi elementami linio
wymi? Nasuwają się tutaj dwie główne przyczyny.
Po pierwsze, pomiary kątów są łatwiejsze do zrealizo
wania w warunkach budowy i eksploatacji badanego
obiektu.
Po drugie, czynnikiem, który zachęca do stosowania
sieci kątowych, jest wysoka dokładność pomiaru kątów,
dzięki zastosowaniu teodolitów wysokiej klasy oraz ich
automatycznego centrowania.
Bywają jednak . przypadki, gdzie skonstruowanie sieci
katowo-liniowej jest jedynie słusznym rozwiązaniem.
W tych przypadkach stajemy wobec problemu precyzyj
nych pomiarów odległości o dokładności - · w miarę moż
ności — współmiernej z dokładnością pomiaru kątów.
Opisywany sposób pomiaru długości miał miejsce przy
badaniach przemieszczeń poziomych obudowy urządzenia
do ciągłego odlewania stali w Hucie JEDNOŚĆ w Sie
mianowicach Śląskich.
W tym konkretnym przypadku, ze względu na niety
powe długości boków sieci, nie dało się zastosować 'do
pomiaru długości tradycyjnego kompletu drutów inwarowych.
Zaniechano także zastosowania do pomiarów drutów
stalowych ze względu na obecność w miejscu pomiaru
promieniującego źródła ciepła w postaci kadzi odlewni
czej. To promieniujące źródło wytwarzało zmienne pole
temperatur, którego wpływ mógł rzutować ujemnie na
dokładność pomiaru temperatury przymiaru, i co za tym
idzie, na wprowadzenie do mierzonych długości możli
wie ścisłych poprawek termicznych.
Po wnikliwej analizie warunków pomiaru i koniecznej
jego dokładności, postanowiono do pomiaru długości za
stosować przymiar wstęgowy ɑ małym współczynniku
rozszerzalności termicznej. Brak było jednak możliwości
zakupu bądź wypożyczenia taśmy ɪnwarowej. Udalo sie
iednak wykonać przymiar wstęgowy ze stopu Permalloy
P-36 o własnościach termicznych zbliżonych do inwaru [21.
Wspomniane warunki
lokalne
narzuciły konieczność
skonstruowania specjalnego urządzenia pomiarowego [4],

w którym taśma ze wspomnianego stopu, jest jednym
z ważniejszych elementów.

2. Budowa i zasada działania urządzenia ’)

Schemat urządzenia w pozycji pomiarowej oraz zasadę
pomiaru przedstawiono na rysunku 1 i 2
Komplet przyrządów składa się z taśmy mierniczej 1
z otworkami na całej długości w odległościach co 100 mm,
dwóch podziałek milimetrowych 2 i 2a, kotwy 3, naciągarki 4 oraz dwóch świec 5 i 5a z kulistymi zakoń
czeniami u dołu. Punkty, pomiędzy którymi mierzymy
odległość, wyznaczają osie geometryczne tulejki 6 i δa.
Punkty te są Riaterializowane i przenoszone na wyższy
poziom za pomocą świec. Na wierzchołkach świec nad podziałkami 2 i 2a umieszczone są noniusze 7 i 7a do od
czytywania części milimetra z podziałek umieszczonych
na taśmie 1. Kreska zerowa noniusza leży w płaszczyź
nie przechodzącej przez oś geometryczną świecy i może
być ustawiona prostopadle do podziałki. Podzialki zaopa
trzone są w kołeczki, które w czasie pomiaru osadza sie
w otworkach taśmy.
Kreski podziałki, zerowa i setna pokrywają się z osia
mi otworków „d” wykonanych w taśmie (rys. 2). Swiece
ustawia się w pionie za pomocą śrub Ustawczych 8 i 8a,
które w ilości trzech znajdują się przy spodarce 9 i 9a.
Do kontroli pionowego ustawienia świec służą libele 10
i IOa, po dwie przy każdej świecy. Sa one ustawione pro
stopadle względem osi geometrycznej świecy i jedno
cześnie prostopadle względem siebie. Wysokość ustawie
nia wierzchołków świec ustala się za pomocą pionowego
przesunięcia części kulistej świecy w tulejach i zabez
pieczenia wybranego położenia za pomocą wkrętów 11
i lia. Taśma jednym końcem poprzez kotew 3 zamoco
wana jest w uchwycie 12, a drugim swym końcem —
w naciagarce. Uchwyt 12 umożliwia przesuw kotwy w
płaszczyźnie pionowej i poziomej. Jest to niezbędne do
ułożenia taśm.y z podziałką 2a wzdłuż mierzonej długości
i na wysokości wierzchołka świecy Drugi koniec taśmy
przerzucony jest przez bloczek 13. a następnie przez
beben 14 i nawinięty na szpulę 15. Bloczek 13 osadzony
iest obrotowo na ramieniu 16. a ramię z kolei połączone
1'est na stale ze ślimacznica 17. obracana ślimakiem 18
przez pokręcenie korbą 19. Ślimacznica 17 i beben 14
osadzone są na wspólnej osi 20 i mogą się obracać nie
zależnie od siebie Obrotem ślimacznicy bloczek 13 usta
wia się na taką wysokość, aby taśma z podziałką 2 ana’) Urządzenie zostało wykonane w Dzinie Mechaniczno-KonStrukcyjnym Instytutu Geodezji 1 Kartografii w Warszawie, pod
kierunkiem inż. Mieczysława Smółki.
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d) sprawdza się, czy podczas czynności od a) do c) nie
zostało naruszone właściwe położenie zespołów ustawio
nych poprzednio;
e) na sygnał dźwiękowy wykonuje się za pomocą lup
odczyty równocześnie na obu noniuszach. Metry i decy
metry odczytuje się z taśmy, centymetry i milimetry na
podzialkach, natomiast dziesiąte części milimetra — z noniuszów;
f) obrotem kotwy 3 w niewielkim zakresie przesuwa się
taśmę wzdłuż kierunku jej ułożenia i dokonuje się następ
nych odczytów, jak w punkcie e);

lazła się na odpowiedniej wysokości względem noniusza 7. Na obwodzie bębna 14 wykonane są gwintowane
otworki o takim rozstawie, aby odpowiadał dwom naj
bliżej względem siebie położonym otworkom taśmy. Do
bębna przyrnocowane*jest współosiowe koło zębate 21, za
zębiające się z drugim kołem zębatym 22, zaopatrzonym
w dźwignię 23 i zaczep do zawieszania obciążnika 24.
Długość ramienia dźwigni 23, średnice kół zębatych 21 i 22
oraz średnica bębna 14 są tak dobrane, aby siła naciągu
taśmy przymocowanej do bębna była pełną wielokrot
nością ciężaru obciążnika przy poziomym położeniu ra
mienia dźwigni 23.
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3. Ustawienie urządzenia i przebieg pomiaru

Ustawienie urządzenia i pomiar długości odbywa się
w sposób następujący:
a) świece centruje się w tulejach a śruby ustawcze
spodarek powinny spoczywać na twardym podłożu (rys. 5),
pionowym przesuwem świec w otworach spodarek usta
wia się ich wierzchołki na wysokości przewidywanego
położenia taśmy i dokręca wkręty 11 i lia. Obrotem śrub
8 i 8a ustawia się świece w pionie. Do kontroli piono
wego położenia świec służą Zrektyfikowane libele 10 : IOa;
b) nad świecami zawiesza się taśmę 1 mocując ją jed
nym końcem do kotwy 3 a drugim do naciągarki 4. Odpo
wiednim obciążnikiem 24 i obrotem kotwy powoduje się
ustalony naciąg taśmy, taki sam jaki był stosowany pod
czas jej komparacji. Następnie przesuwem naciągarki

do

precyzyjnych

pomiarów odległości

d) długość boku oblicza się jako różnicę średnich odczy
tów dokonanych w punkcie końcowym i początkowym
odcinka wyznaczonego osiami
geometrycznymi
tule
jek 6 i 6a;
h) do pomierzonych długości wprowadza się poprawki
spowodowane nicpoziomym ułożeniem taśmy, poprawki
komparacyjne i poprawki wynikające z różnicy tempera
tur podczas pomiaru i komparacji taśmy.
4. Analiza dokładności pomiaru
W przeprowadzonej analizie rozpatrzono następujące
źródła błędów, obniżające dokładność pomiarów wykona
nych opisanym przyrządem. Celem skrócenia opisu po
dano tylko końcowe rezultaty analiz poszczególnych wpły
wów. Pełny opis tych analiz znajdzie czytelnik w pracy [5].

Rys. 2. Widok fragmentu taśmy z podziałką i noniuszem

w płaszczyźnie poziomej, bloczka 13 i uchwytu 12 w płasz
czyźnie pionowej, doprowadza się taśmę do położenia nad
wierzchołkami świec;
c) w świecach centruje się noniusze, a następnie pod ich
płytki podsuwa się taśmę wraz z podziałkami milimetro
wymi tak, aby krawędzie miernicze noniuszów opierały
się o górne płaszczyzny podziałek;

1. Wpływ mimośrodu osi świecy względem osi tulei
centrującej

Pi ≤ ±

mm

2. Wpływ mimośrodu osi trzpieni noniuszów względem
osi otworków w górnej części świec

Uwzględniając wpływy od p1 do p]0 i wykonując odpo
wiednie obliczenia okazało się, że średni błąd pomiaru
długości
rnɪ ≤ ɪ 0,21 mm

Oczywiście przy obliczaniu ostatecznej długości mierzo
nego odcinka należy uwzględnić wpływy systematyczne,
to jest Pn i P12 oraz poprawkę komparacyjną.
W omawianym przypadku długości boków sieci wa
hały się w granicach od 4,33 m do 15,47 m. Obliczając
błędy względne, charakteryzujące dokładność pomiaru
długości okazało się, że mieściły się one w granicach od
około

1
19 000

Rys. 3. Fragment urządzenia pomiarowego — naciągarka

~

1
67 000

Należy podkreślić, że obliczając średnie błędy pomiaru
długości na podstawie wyników spostrzeżeń uzyskano by
wartości znacznie mniejsze. Byłaby to jednak analiza
zbyt optymistyczna.

p, ≤ J3 0,07 mm

3. Wpływ niepionowego ustawienia świec
p, ≤ ± 0,03 nun

4Wpływ błędów podziałek noniuszów
p1 ≤ i 0,03 mm

5. Wpływ błędów podziałek milimetrowych
Ps ≤ ± °»03 mm

6. Wpływ mimośrodu kresek zerowych podziałek wzglę
dem osi otworów w taśmie
Ps ≤ ± °>07 mm

7. Wpływ błędów perforacji otworków w taśmie
p, ≤ ± 0,07 mm

8. Wpływ błędu odczytu
p8 ≤ ± 0,02 mm

9. Wplyw błędu komparacji taśmy
pβ ≤ ± 0,14 mm

10. Wpływ błędu pomiaru temperatury taśmy

Rys. 5. Fragment urządzenia pomiarowego — odcinek
z podzialką oraz świeca z Iibelami i noniuszem

taśmy

Pio ≤ i 0,006 mm

11. Wpływ zmiany siły naciągu taśmy
pll ≤ — 0,04 mm

12. WpłyW zmiany ciężaru własnego taśmy pod wpły
wem obciążenia Iermoelementami [3]
p12 ≤ — 0,08 mm

5. Zakończenie

Opisany powyżej sposób pomiaru i urządzenie do
realizacji tego sposobu dotyczy konkretnego przypadku.
Wydaje się jednak, że urządzenie to mogłoby znaleźć
szersze zastosowanie do precyzyjnych pomiarów odle
głości, zwłaszcza dla długości boków nie przekraczających
jednego przyłożenia taśmy, jak to ma na przykład miejsce
przy pomiarach linii obserwacyjnych, zakładanych dla
określenia wskaźników deformacji terenu pod wpływem
eksploatacji górniczej. Pełne zbadanie prototypu wy
maga, wraz z jego udoskonaleniem, przeprowadzenia prób
laboratoryjnych.
LITERATURA
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¡2] S. Mercik — Zastosowanie stopu Fe Ni 36 ,'Permalloy
P-36) do precyzyjnych pomiarów odległości. Przegląd Geode
zyjny nr 6/1963
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[3] S. Mereik, Z. Dalewski
— Pomiar temperatury
taśmy mierniczej. Materiały IV Konferencji Katedr Geodezji
Wydziałów Niegeodezyjnych. Zegrzynek — kwiecień 1965
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strukcji i urządzeń mechanicznych niektórych podziemnych
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grudzień 1966
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Prace bieżące
Zarządu Głównego SGP
W dniach 30 i 31 maja 1970 roku
zorganizowano sesję wyjazdową Za
rządu Głównego SGP w Koninie. Gos
podarzami sesji byli koledzy z Koła
Terenowego SGP w Koninie i Zarząd
Odciziaiu SGP w Poznaniu. Sekcja
składała się z czterech części:
— prelekcje i wystawa zorganizowa
na przez Koło SGP w Koninie przy
pomocy Zarządu Oddziału SGP w Poz
naniu,
— statutowe zebranie Zarządu Głów
nego dla wyboru prezydium i przewod
niczących głównych komisji,
— branżowa konferencja przedkon
gresowa (przed VI Kongresem Techni
ków Polskich),
— wycieczka techniczna po Koniń
skim Okręgu Przemysłowym.

Koło Terenowe SGP w Koninie sku
pia 25 członków zatrudnionych w kil
ku instytucjach na terenie powiatu.
Przewodniczącym jest kol. Kazimierz
Sosnicki, sekretarzem — kol. Jerzy
Ryguła.
Przewodniczący Koła, kol. K. Sosnicki przedstawił w zwięzłym referacie
genezę powstania Koła, jego stan orga
nizacyjny i działalność merytoryczną.
Przedstawił również bogatą tematykę
lokalnych prac geodezyjnych, występu
jących przy tworzeniu, a następnie —
rozwoju Konińskiego Okręgu Przemy
słowego.
Kol. Eugeniusz Woropajew wygłosił
prelekcję pt. Fotogrametria w kopal
nictwie odkrywkowym, która wzbudzi
ła duże zainteresowanie z uwagi na
oparcie tematu o praktykę wykonywa
nia opracowań fotogrametrycznych dla
odkrywkowych kopalń węgla brunat
nego w Turoszowie i Koninie. Prele
gent udzielił wyczerpujących wyjaś
nień na liczne zapytania słuchaczy o
szczegóły przeprowadzanych prac.
W lokalu administracji kopalni „Ko
nin” Terenowe Koło SGP w Koninie
zorganizowało wystawę prac narzędzi
geodezyjnych. Zwiedzanie wystawy na
stąpiło po wygłoszeniu prelekcji przez
kol. E. Woropajewa. Wystawa miała
charakter retrospektywny map i opra
cowań geodezyjnych oraz narzędzi i in
strumentów. Zespół eksponatów karto
graficznych skromny, bo ograniczony
do regionu konińskiego — po prostu
do powiatu. Zadziwiający jest pietyzm
dla dawnych map i opracowań geode
zyjnych, a także pomysłowość w kon
cepcji scenariusza wystawy i nakład
pracy w uplastycznienie eksponatów
i komunikatywność ekspozycji, które
to cechy wraz z dużym nakładem bez
interesownej własnej pracy wykazali
organizatorzy.
Pokazano w ciągu chronologicznym
opracowania geodezyjne i mapy — po
czynając od map wsi ,,Kuchary Cer
kiewne lub Kościelne” z 1803 roku,
przez mapę z 1817 roku itd., aż do
obecnych nowoczesnych opracowań fo
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togrametrycznych dla potrzeb inwesty
cji inżynieryjnych.
Jakkolwiek wystawa była zorganizo
wana przez Koło Terenowe SGP w
Koninie „z okazji” zebrania Zarządu
Głównego SGP i branżowej konferen
cji przedkongresowej — przedstawicie
le Zarządu Oddziału SGP w Poznaniu,
którzy uczestniczyli w zebraniu, posta
nowili wraz z gospodarzami utrzymać
ją przez jakiś czas, ażeby koledzy z in
nych kół mogli ją też zwiedzić — orga
nizując w tym celu wycieczki.
*

Zebranie Zarządu Głównego SGP
odbyło się przy udziale 60 osób, w tym
21 członków Zarządu Głównego SGP.
Na wstępie przewodniczący ZG SGP
kol. Stanisław Pachuta, złożył zebra
nym sprawozdanie z działalności pre
zydium w okresie od ostatniego ze
brania.
Poprzednie zebranie ZG SGP odbyło
się w Warszawie 12 marca 1970 roku,
a w dniach 3 i 4 kwietnia odbył się w
Gdyni Zjazd Delegatów SGP, na któ
rym wybrano nowe władze, w tym
i nowy Zarząd Główny. Faktycztiie
skład osobowy Zarządu Głównego tyl
ko nieznacznie się zmienił, a wszyscy
członkowie Prezydium zostali ponow
nie wybrani na członków Zarządu
Głównego. Niezależnie jednak od wy
niku wyborów jest w SGP tradycja, że
Prezydium ukonstytuowane w poprzed
niej kadencji wykonuje swoje zadania
w dawnym składzie — do pierwszego
po zjeżdzie zebrania Zarządu Główne
go, który dokonuje wyboru Prezydium
na daną kadencję.
W okresie sprawozdawczym odbyło
się 8 zebrań Prezydium Zarządu Głów
nego SGP, a także zebrania poszcze
gólnych sekcji: Kartograficznej, Geo
dezji Miejskiej, Geodezyjnych Urzą
dzeń Rolnych, Fotogrametrycznej —
dwukrotnie, oraz zebrania głównych
komisji: Szkolenia, Organizacji i Eko
nomiki, d/s Muzeum i Wystaw, Współ
pracy z Radą Ochrony Pomników
Walki i Męczeństwa, Techniki — dwu
krotnie, i Samopomocy Koleżeńskiej —
trzykrotnie. Odbyło się także zebra
nie Rady Programowej Przeglądu Geo
dezyjnego, która dokonała oceny rocz
nika 1969 tego czasopisma.
• Przyjęto na członków zbiorowych:
— Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo
Geodezyjne Gospodarki Komunalnej
we Wrocławiu.
— Biuro Projektów Wodnych Me
lioracji w Bydgoszczy.
— Centralny Związek Spółdzielni
Budownictwa Mieszkaniowego Zakład
Usług Inwestycyjnych w Białymstoku.
— Technikum Geodezyjne w Krako
wie.
* Przekazano NOT sumę 177 500 zł
— jako należność za obsługę sekretarsko-administracyjną oddziałów SGP
przez Oddziały NOT w 1969 r. Nasze

odwołanie o umorzenie tej sumy zo
stało odrzucone.
— § 15 pkt 6 statutu NOT przewi
duje, że w skład Rady Głównej NOT
wchodzi jeden przedstawiciel koła na
każde rozpoczęte 10 000 członków sto
warzyszenia. W ubiegłej kadencji
członkiem Rady Głównej NOT z tego
tytułu był kol. Henryk Mistewicz
z Koła PPF w Warszawie. Na obecną
kadencję Prezydium ZG SGP zapro
ponowało, aby Oddział SGP w Poz
naniu wytypował koło, z którego bę
dzie wybrany członek Rady Głównej
NOT. Wytypowane zostało Koło SGP
przy Poznańskim Okręgowym Przedsię
biorstwie Mierniczym, z którego został
wybrany kol. Witalis Wojciechowski.
• Prezydium
dokonało
podziału
uchwał XXIII Zjazdu Delegatów do za
jęcia się ich realizacją przez poszcze-x
gólne sekcje i komisje. Na tym mate
riale i na zagadnieniach nie zrealizo
wanych w ubiegłej kadencji, sekcje
i komisje będą opracowywały plany
pracy na bieżącą 2-letnią kadencję.
• Powołany przez Prezydium 6-osobowy zespół opracował projekt uchwa
ły o współpracy do wspólnego podjęcia
przez Prezydium ZG SGP i Prezydium
ZG Związku Pracowników Rolnych,
który w najbliższym czasie, po uzgod
nieniu zostanie podpisany.
• Opracowany został w Minister
stwie Rolnictwa projekt porozumienia
o współpracy z SGP, którego podpisa
nie nastąpi wkrótce.
9 Dopisały zgłoszenia na wycieczkę
do Budapesztu w okresie odbywania
się tam Sesji FIG i konferencji o me
todach i instrumentach.
• W dniach 15—17 maja br. odbyło
się w Rzeszowie Seminarium Kartogra
ficzne na temat „Wojewódzka pracow
nia
kartograficzno-reprodukcyjna”,
zorganizowane staraniem Sekcji Karto
graficznej i Oddziału SGP w Rzeszo
wie. Uczestników około 90 osób. Refe
raty przygotowali: R. Grodzki i B. LeIowski — Wojewódzka pracownia kar
tograficzno-reprodukcyjna i jej rola w
zabezpieczeniu potrzeb kartograficz
nych regionu; R. Konieczny — Organi
zacja wyposażenia pracowni kartograficzno-reprodukcyjnej i stosowane pro
cesy produkcyjne; F. Piątkowski —
Druk map wielobarwnych.
• 23.VI. br. otwarto nową ekspozy
cję w naszym stoisku w Muzeum
Techniki NOT pt. „Oficyna kartogra
ficzna”.
• 18 i 19.VI. br. odbyły się „Dni
Geodezji i Kartografii na 39 Między
narodowych Targach Poznańskich” —
jako konferencja specjalistyczna dla
ograniczonej liczby uczestników. Zor
ganizował te konferencję Zarząd Od
działu SGP w Poznaniu.
• Powołano Komitet Organizacyjny
Konferencji Naukowo-Technicznej —
Aktualne zagadnienia geodezyjne, po
myślanej w formie przeglądu nowości,

przedstawionej w referatach, komuni
katach, pokazach itp. Konferencja prze
widziana jest do powtarzania co 2 lata
na przemian ze zjazdami delegatów.
Pierwsza konferencja przewidziana jest
w 1971 roku w Nowym Sączu.
⅜ W dniach 17—18 kwietnia br. ob
radował w Warszawie Komitet Organi
zacyjny Międzynarodowej Konferencji
— Geodezja inżynieryjna, z udziałem
przedstawicieli stowarzyszeń geodezyj
nych: Bułgarii, CSRS, Jugosławii, NRD
i Węgier. Było to ostatnie posiedzenie
przed konferencją. Stwierdzono duże
opóźnienie w przygotowaniu referatów
przez kolegów z zagranicy.
<0 W dniach 12—15 maja br. odbyło
się w Warszawie spotkanie naczelnych
redaktorów czasopism geodezyjnych z
CSRS, Węgier i ZSRR. Imprezę zor
ganizowały Wydawnictwa Czasopism
Technicznych. Gospodarzem była reda
kcja Przeglądu Geodezyjnego. Impreza
była bardzo udana, a fakt nieprzybycia
redaktorów z NRD, Rumunii, Jugosła
wii i Bułgarii można tłumaczyć oko
licznością rozesłania przez redaktora
czasopisma bułgarskiego kontrpropozy
cji połączenia tego spotkania z zebra
niem w Warnie w dniu 3.VI. br. przed
stawicieli stowarzyszeń geodezyjnych
krajów demokracji ludowej.
* W dniu 3 czerwca br. odbyła się
w Warnie doroczna narada przedsta
wicieli prezydiów zarządów stowarzy
szeń geodezyjnych krajów demokracji
ludowej. Stowarzyszenie nasze repre
zentowali koledzy St. Pachuta i A. Linsenbarth.
* W dniach 28 i 29 maja br. odbyła
się w Sofii konferencja na temat pla
nowania przestrzennego, delegatami
SGP byli koledzy: Br. Lipiński i Sła
womir Dawidziuk.
* W Budapeszcie odbędą się rów
nocześnie w dniach od 17 do 22 sierp
nia br.:
— Sesja Komitetu Permanentnego
FIG.
— Konferencja — Metody i instru
menty.

Delegatem SGP na Sesję FIG bę
dzie prof. T. Lazzarini, a na konferen
cję koledzy; P. Niemczyk i F. Piluś.

Działalność Prezydium, przedstawio
na w sprawozdaniu, uzyskała aprobatę
Zarządu Głównego SGP.
Do Prezydium ZG SGP zostali wy
brani na wiceprzewodniczących kole
dzy: Cezary Lipert, Franciszek Piluś
i Marian Szymański, na skarbnika —
kol. Jan Kłopotowski.
Powołano również przewodniczących
głównych komisji i ustalono skład oso
bowy Rady Programowej Przeglądu
Geodezyjnego na bieżącą 2-letnią ka
dencję.
Przewodniczący ZG SGP — nawią
zując do uchwały XXIII Zjazdu Dele
gatów o nadaniu godności członków
honorowych — wręczył ozdobny dy
plom koledze Władysławowi Barańskie
mu, a wiceprzewodniczącemu Z/O w
Lodzi — przekazał dyplom dla kolegi
Igora Szantyra wraz z życzeniami
szybkiego powrotu do zdrowia.

•

Przesyłając zaproszenia na zebranie
Zarządu Głównego SGP w Koninie —
zwrócono się z prośbą od oddziałów
o spowodowanie udziału w obradach
poza przewodniczącym dwu aktywistów
uczestniczących w przygotowaniach do
VI Kongresu Techników Polskich, ma
jąc w programie również branżową
konferencję przedkongresową. Tą oko
licznością należy tłumaczyć obecność
na obradach 60 osób, a w tym tylko 21
członków Zarządu Głównego SGP.
Część oddziałów przysłała do ZG
SGP wnioski przeznaczone na VI Kon
gres Techników Polskich, które po wy
selekcjonowaniu i usystematyzowaniu
przez Zarząd d/s Kongresu, zostały zre
ferowane przez przewodniczącego tego
zespołu, kol. Jana Kasowicza. W dys
kusji — bardzo żywej — Wypowiedzia-

Siudenci Wydziału Geodezji Urządzeń Rolnych
z Olsziyna — na praktyce w ZSRR
We wrześniu ubiegłego roku 9-osobowa grupa studentów Wydziału Geo
dezji Urządzeń Rolnych z Olsztyna
przebywała na praktyce w Moskiew
skim Instytucie Inżynierów ZemleuStrojstwa „MUZ” w Moskwie. Prakty
ka była zorganizowana przez Radę
Uczelnianą Zrzeszenia Studentów Pol
skich i przez Wydział Geodezji Urzą
dzeń Rolnych w ramach wymiany grup
studenckich. Miała ona za zadanie za
poznać praktykantów z organizacją
służby urządzeniowo-rolnej w ZSRR
oraz ze strukturą i programem studiów
geodezyjnych i urządzeniowo-rolnych.
Moskiewski Instytut Urządzeń Rol
nych powstał w roku 1779. W ciągu
szeregu lat swego istnienia pszeszedł
kilka reorganizacji i obecnie posiada
5 wydziałów, a mianowicie: ZiemleUstrojstwa (Urządzeń Rolnych), Geode
zji, Architektury Wsi, Podwyższania
Kwalifikacji i Wydział Zaoczny.
Wszystkie sale wykładowe i sale
ćwiczeń mieszczą się w jednym budyn
ku. Oprócz tego’ w skład kompleksu

budynków Instytutu wchodzi jeden
dom studencki (800 miejsc), stołówka
i sala sportowa. Ogółem w Instytucie
kształci się około 3000 osób.
Zadaniem Instytutu jest przygoto
wanie wysoko kwalifikowanych specja
listów — praktyków, głównie z zakre
su urządzeń rolnych, architektury
osiedli wiejskich i zakresu geodezji.
Nie należy przez to rozumieć, że Insty
tut nie prowadzi pracy naukowej.
Badania naukowe są prowadzone na
szeroką skalę. W szeregach kadry nau
kowo-dydaktycznej Instytutu znajdują
się znani naukowcy: profesorowie: S.
A. Udaczin, A. B. Maslow, E. G. Larczenko, N. D. Iljinskij i wielu innych,
legitymujący się znacznymi osiągnię
ciami w opracowaniu zagadnień geo
dezyjnych i urządzeniowo-rolnych.
MIIZ jest uczelnią kierunkową dla
całego ZSRR. Ustala ona metodykę
i programy nauczania dla pozostałych
uczelni tego typu.
W okresie praktyki spotkaliśmy się
z rektorem uczelni, prof. N. D. Iljiń-

ło się 36 uczestników, niektórzy kilka
krotnie. W końcu uchwalono następu
jącą rezolucję:
„Uczestnicy dyskusji przedkongreso
wej, zorganizowanej przez SGP w dniu
30 maja 1970 r. w Koninie, stwierdzają,
że w tezach przedkongresowych roze
słanych przez Główny Komitet Organi
zacyjny Kongresu, została zupełnie po
minięta konstruktywna rola geodezji w
doskonaleniu i intensyfikacji procesu
gospodarowania.
Uczestnicy dyskusji postulują opra
cowanie przez Zespół Kongresowy ZG
SGP i zgłoszenie do Głównego Komi
tetu Organizacyjnego Kongresu, synte
zy zgłoszonych przez oddziały tez
i wniosków popartych następnie przez
uczestników dyskusji z podkreśleniem
spodziewanych efektów ekonomicznych
w wyniku realizacji tych wniosków”.

W dniu 31 maja zebrani zwiedzili
Hutę Aluminium w Koninie, Elektrow- .
nię Pątnów oraz Kopalnię Węgla Bru
natnego „KONIN” na odkrywkach
„Pątnów i „Kazimierz”. Wycieczkę
zorganizowało Koło Terenowe SGP w
Koninie.
Nie było dotychczas sesji wyjazdo
wych Zarządu Głównego SGP, orga
nizowanych przez koła terenowe w
mieście powiatowym. Z reguły jak
„wyjazdowa” — to do miasta woje
wódzkiego — siedziby zarządu od
działu.
Ta była pierwsza, liczniejsza od in
nych z uwagi na konferencję przed
kongresową, a w całości bardzo udaną.
Organizatorzy zebrań — Zarząd Od
działu SGP w Poznaniu i Zarząd Koła
Terenowego SGP w Koninie odznaczyły
się wzorową organizacją oraz wyso
kim poziomem fachowym, zorganizo
wanym we własnym zakresie imprez.

h. j.

skim, a oprócz tego wysłuchaliśmy wy
kładów i zapoznali się z wyposażeniem
w pomoce naukowe wszystkich katedr.
Wydział Urządzeń Rolnych Instytutu
uważany jest jako główny, a jedno
cześnie najbardziej spokrewniony z na
szym Wydziałem Geodezji Urządzeń
Rolnych WSR w Olsztynie, scharakte
ryzujemy go więc nieco szerzej.
Okres studiów na tym Wydziale trwa
5 lat, absolwenci otrzymują tytuł in
żyniera urządzeń rolnych. Program na
uczania jest tak ułożony, że do trze
ciego roku włącznie przerabia się sze
reg przedmiotów podstawowych, przy
gotowujących do zrozumienia potrzeb
rolnictwa, zasad i techniki projekto
wania, na IV roku wchodzą przedmio
ty kierunkowe: urządzenia rolne koł
chozów i sowchozów, urządzenia lasów,
ewidencja gruntów, organizacja prac
geodezyjnych w urządzeniach rolnych,
urządzenia rolne na terenach specjal
nych (osuszonych i nawodnionych),
prawo rolne, planowanie osiedli wiej
skich, a także redakcja i reprodukcja
map.
Przez 4 pierwsze lata odbywają się
lektoraty języków obcych. W okresie
wakacji odbywa się szereg praktyk

uczelnianych (16 tygodni) i produk
cyjnych (8 tygodni). Produkcyjna prak
tyka dyplomowa z urządzeń rolnych
trwa 21 tygodni. Praktyki produkcyj
ne odbywają się w zakładach pracy
i są organizowane na zasadach umowy
zakład — uczelnia.
Studenci-praktykanci, zaszeregowani
jako technicy lub inżynierowie, wyko
nują samodzielną pracę, która po przy
jęciu jest opłacana według ogólnie
przyjętych zasad w produkcji. W czasię praktyki studenci poznają pracę,
jaką będą wykonywać w przyszłości.
Urządzenia rolne w ZSRR skierowa
ne są na racjonalne wykorzystanie
użytków rolnych i zabezpieczenie ich
przed erozją wodną i wietrzną. Za
bezpieczenie przed erozją wietrzną jest
szczególnie ważne w południowych re
gionach ZSRR, gdzie występują tak
zwane burze pyłowe.
Wszystkie prace urządzeniowo-rolne
są realizowane w toku projektowania
masywów płodozmianowych, a następ
nie — przy podziale na pola płodozmianowe. Na tym praca urządzeniowca się nie kończy, prowadzi on urzą
dzenie każdego pola, polegające na
ustaleniu: sposobu uprawy, zaleceń
agrotechnicznych i asortymentu roślin
uprawnych. Rozwiązuje on również
problemy dotyczące planowania sieci
dróg, rozmieszczenia osiedli wiejskich
i ośrodków gospodarczych, a także róż
ne zagadnienia z tym związane.
Organizacja służby urządzeniowo
rolnej

W całym Związku Radzieckim służ
ba urządzeniowo-rolna zatrudnia około
20,5 tys. osób, z tego około 13,1 tys. —
to inżynierowie i technicy urządzeniowcy rolni. Około 5000 osób posia
da wyższe wykształcenie.
Rozwój służby urządzeniowo-rolnej
datuje się od 1961 r., kiedy powstał
Państwowy Instytut Naukowo-Badaw
czy Urządzeń Rolnych. Prace urządze
niowo-rolne prowadzone były też
wcześniej, w dość dużym stopniu,
a urządzanie sowchozów i kołchozów
— już od pierwszych lat powstania
Związku Radzieckiego. Instytut ten po
siada w każdej republice tak zwane
„republikańskie instytuty naukowo-ba
Deszczownia na polach kołchozu im. Kirowa

dawcze urządzeń
PROZIEM).

rolnych”

(ROZGI-

Szczegółowiej przedstawimy to na
przykładzie Federacyjnej Republiki
Rosyjskiej. Ze względu na jej wiel
kość Instytut posiada 3 filie: południo
wą w Rostowie, która swym zasięgiem
obejmuje 16 jednostek administracyj
nych (5 republik autonomicznych, 2
kraje i 9 województw), przy czym w
przybliżeniu obsługuje ona powierz
chnię 35,5 min ha gruntów ornych.
Wszystkie prace związane z urządza
niem rolnym wykonuje tu 1700 osób,
z tego: 77% — inżynierowie i technicy,
7% — administracja, 160∕o — obsługa,
przy czym 740 osób posiada wykształ
cenie wyższe, 470 — średnie technicz
ne, pozostali — średnie ogólne, wielu
— kursy przygotowujące do wykony
wania zawodu.
Filia w Rostowie posiada następu
jące działy: administracyjny, technicz
no-produkcyjny, prac giebowo-bonitacyjnych, planowania rejonowego, pla
nowania i osiedli. Pracuje w nich obec
nie: 600 urządzeniowców rolnych, 130
agronomów, 170 gleboznawców, 70 —
goebotaników, 60 meliorantów leśnych,
30 — architektów wiejskich, 20 hydrotechników, 140 kreślarzy.
Konkretne prace projektowe wyko
nują tak zwane „ekspedycje” organizo
wane w każdej z 16 jednostkach admi
nistracyjnych. Dzielą się one na partie,
a te — na brygady, w skład których
wchodzi starszy inżynier, 3 inżynierów
i 4 techników, poza tym: agronom,
meliorant leśny, nydrotechnik, drogo
wiec, gleboznawca i zootechnik, przy
czym ci ostatni obsługują jednocześnie
kilka brygad.
Prace projektowe prowadzone są naj
częściej na mapach w skali 1 : 10 000,
rzadziej 1 : 25 000. Projekt organizacji
czy reorganizacji kołchozu lub sowchozu wykonuje się w ciągu jednego se
zonu. Projektanci, korzystając ze sche
matu planowania rejonu i zaleceń do
urządzania międzyośrodkowego, wyko
nują projekt, w zakres którego wcho
dzi: urządzenie wewnątrz gospodar
stwa,
zabezpieczenie
gospodarstwa
przed erozją, zaprojektowanie wielolet
niego Uszlacheniania pastwisk, projekt
organizacji sadów i winnic, plan urzą
dzania lasów, plan organizacji gospo
darstwa.
(Fotografowali autorzy)

Po Wykonaniu, projekt jest przed

stawiany do akceptacji, następnie za
twierdzany przez Wojewódzki Zarząd
do Spraw Urządzeń Rolnych. Przejście
ze starego do nowego stanu trwa od 2
do 5 lat. Czuwa nad tym główny pro
jektant. Wspomniany wyżej Wojewódz
ki Zarząd, oprócz zatwierdzenia pro
jektu odpowiedzialny jest za sprawy
ewidencji i za nadzór nad właściwym
wykorzystaniem ziemi. Podległe mu są
powiatowe zarządy do spraw urządzeń
rolnych, w których zależnie od ich
wielkości zatrudnionych jest 1—3 urzą
dzeniowców.
Organizację powiatowej służby urzą
dzeń rolnych przedstawiamy na przy
kładzie powiatu jegorłygskiego (poło
żonego w południowej części woj. rostowskiego), obejmującego około 148 tys.
ha powierzchni, z czego grunty orne
stanowią 82%, pastwiska — 8o∕o, lasy
— 4,4%, wieloletnie sady i winnice —
2%, zabudowania — 2%, wody — 0,6%
i drogi — 1%. Gleby, to głównie znane
na całym świecie przedkaukaskie czarnoziemy, zawierające 4,4—5% N, a po
ziom próchniczny sięga 1,5—1,8 m. W
powiecie tym zatrudniony jest 1 urządzeniowiec rolny, którego zadaniem
jest:
1) prowadzenie ewidencji gruntów
zarówno ilościowo, jak i jakościowo.
2) kontrola i realizacja projektów
urządzeniowo-rolnych,
3) ochrona użytków,
4) rozpatrywanie skarg i zażaleń,
5) wydawanie aktów na wieczne ko
rzystanie z ziemi kołchozom i aktów —
na prawo korzystania z ziemi sowchozom.
Powiat ten posiada plan rozwoju na
okres do 1980 r., zawierający ustalenia:
dotyczące sieci dróg i zaopatrzenia w
wodę, gazyfikacji, elektryfikacji, zabez
pieczenia przed erozją wietrzną, zale
cenia specjalne.
*

W ciągu miesięcznego okresu czasu
mieliśmy możność zapoznania się z or
ganizacją służby urządzeniowo-rolnej
i z problemami, które ona rozwiązuje.
Oprócz zdobywania wiadomości zawo
dowych mieliśmy także możność zapo
znania się z zabytkami historycznymi
i obiektami turystycznymi Kraju Rad
W Moskwie zwiedziliśmy Mauzoleum
Lenina, Galerię Tretiakowską, Skar
biec na Kremlu, Wystawę osiągnięć
gospodarki ZSRR, Panoramę bitwy pod
Borodino i wiele innych obiektów
historycznych.
Mieliśmy także wiele jeszcze innych
atrakcji turystycznych wystarczy wspo
mnieć o zwiedzaniu Suzdalu — miasta
zabytków budownictwa cerkiewnego z
XIII—XVII w., następnie Taganrogu —
rodzinnego miasta Czechowa, położo
nego nad Morzem Azowskim. lub
3-dniowej podróży statkiem po Kanale
Wołga—Don i zwiedzaniu słynnego
z okresu ostatniej wojny — Wolgogradu (Stalingrad).
Wymiana praktyk studenckich jest
inicjatywą niezwykle cenną. Korzyści
fachowe i poznawcze są bezsprzeczne.
Uważamy, że kontakty z MIIZ należy
kontynuować, rozszerzając współpracę
na wymianę dyplomantów i stażystów.
Ryszard Cymerman, Czesław Krasowski
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Cenny dar
Zarzad Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich w
kwietniu 1970 roku otrzymał cenny dar. Wrocławskie Okrę
gowe Przedsiębiorstwo Miernicze nadesłało mapę z 1811 ro
ku wraz z pismem następującej treści:

„Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich Ko
misja d/s Muzeum i Wystaw
Wrocławskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze prze
kazuje przy niniejszym mapę z 1811 roku, mająca wartość
muzealną. Tvtul mapy brzmi: „Plan grontów do prebendy
Literackiej Św. Anny w Koszycach sytuowanych, należą
cych do Dóbr Narodowych Departamentu Krakowskiego,
wymierzonych i Oddelineowanych w Roku 1811 przez mnie
Geometrę Księstwa Warszawskiego podpisuję J. Danielski”.

Mapa ta znaleziona została na strychu domu Stanisława
Molickiego, zamieszkałego we wsi Koszyce, pow. Kazimie
rza Wielka i podarowana naszemu pracownikowi mgr inż.
Narcyzowi Malinowskiemu, podczas wykonywania przez
niego nowego pomiaru gruntów wsi Koszyce, w 1967 roku.
Przesyłając załączoną mapę sprzed 160 lat, wyrażamy
opinię, że mimo częściowego zniszczenia ma ona wartości
naukowopoznawcze, jak również może znaleźć się w zbio
rach muzealnych dawnej sztuki geodezyjnej.
Wrocławskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze
Wrocław, Al. Kasztanowa 18/20
Dyrektor
(Inż. Oswald Rudze)

po uporządkowaniu względem X
i porównaniu tych zależności otrzy
mujemy równanie 2 stopnia:

15 ht-180,2 h — 4870,806 = 0

skąd

Rozwiqzanie zadania nr 81
Rozwiązanie zadania nr 81 nade
słało 17 osób, a więc znacznie mniej
niż zazwyczaj, choć zadanie nie było
trudne i można je było rozwiązać
wieloma sposobami. Prawidłowa od
powiedź jest następująca:
AH = 14,81
JTG = 20,55

= 25,00 m
2X = 63,25 ni
h

Dalsze obliczenia nie sprawiają już
trudności.
Przez zestawienie równania 2 stop
nia rozwiązali również zadania ko-

BC= 12,21
CD = 16,94

Oto kilka spośród nadesłanych odpo
wiedzi.
Rozwiązanie, jakie nadesłał kol. Ksa
wery Malewicz z Radomska:
pABCH = pCDCH = ~ pABDG

pABCH

= 30∙Λ

= (40 + X) (1,5 h - 27,03) = 30 h
(20 + X) (27,03 - 0,5 />) = 30 Λ

pCDGH =

ledzy: Jan Starek z Wrocławia, Hen
ryk Liberek z Jarocina i Józef Dunaj
z Jasła.
Kilka rozwiązań oparto o wypro
wadzoną lub podaną a priori za
leżność:
JTC* =

ABt+CDt
2

Sposobem tym rozwiązali zadanie
koledzy: Józef Zdyb z Gdańska, Józef
Szromek z Katowic, Henryk Kasiński
z Sandomierza, Andrzei Olszamowski
z Wrocławia i Paweł Bednarz z Ko
zienic.
Brak miejsca nie pozwala niestety
na podanie innych ciekawych roz
wiązań.
W wyniku losowania nagrodę od
Stowarzyszenia Geodetów Polskich w
Dostaci many plastycznej otrzymał
kol. Józef Szromek z Katowic. Narrody książkowe wylosowali koledzy:
Józef Zdyb z Gdańska, Wiktor Pietrułan ze Szczecina, Józef Dunaj
z Jasła. Antoni Wojciechowski z Bu
kowna i Andrzej Olszamowski z Wło
cławka.
St. J. T.

Rozwiązanie zadania nr 81 nadesłali
Ksawery
Malewicz
(Radomsko), Witold
Kuckiewicz (Warszawa), Józef Szromek
(Katowice), Henryk
Liberek
(Jarocin).
Józef Zdyb (Gdańsk), Henryk Kasiński
(Sandomierz), Wiktor Pietrulan (Szczecin),

Roman Arabski (Łódź), Jan Starek (Wro
cław). Józef Dunaj (Jasło), Paweł Bednarz
(Kozienice),
Alojzy
Wegrzyk
(Rybnik),
Andrzej
Bogucki
(Ostrowiec),
Kamil
Kasprzycki (Bielsko-Biała), Bolesław Cie

szyński (Bydgoszcz). Antoni Wojciechowski
(Bukowno, powiat Olkusz), Andrzej Olszanowski (Włocławek), Jacek Grochulski
(Warszawa).

NAGRODA
Zadanie nr 86
Obliczyć maksymalną długość belki,
która może przepłynąć z kanału A do
kanału B, przy założeniu, że belka
nie ma grubości oraz, że w czasie
przepływu zachowa pozycję poziomą.
Dane:

Za prawidłowe rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda w postaci mapy plastycznej —
od Stowarzyszenia Geodetów’ Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyni
ku losowania 5 nagród dodatkowych w
postaci książek od Stowarzyszenia Geo
detów Polskich.

UWAGA !

α = 10 m
6= 5m
a = 90°

Zadanie nadesłał kol. Longin Strutyński z Blachowni Śląskiej (woj.
opolskie).
Rozwiązanie zadania należy na
desłać do dnia 10 listopada 1970 roku.

Koledzy pragnący zamieścić w „Kąci
ku Zadań” zadania do rozwiązania, pro
szeni są o nadsyłanie takich zadań łącz
nie z rozwiązaniami. Projekty przyjętych
przez redakcję, nadesłanych wraz z roz
wiązaniami, zadań są honorowane ry
czałtem w wysokości 200 zł.
Autorom zadania przysługują
autorskie.

prawa
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Jean Jacques Levallois — GÉODÉSIE GÉNÉRA
LE — Tome I — Méthodes générales et techniques
fondamentales, EYROLLES, Paris, 1969.—

Nakładem znanego wydawnictwa
EYROLLES ukazał się w Paryżu w
1969 roku tom pierwszy geodezji ogól
nej. Autor, szef działu geodezyjnego
Instytutu Geograficznego w Paryżu,
podzielił opracowany przez siebie pod
ręcznik geodezji wyższej na 4 tomy.
Tom I składa się z czterech rozdzia
łów, które obejmują:
— pierwszy — wstęp, pojęcia ogólne,
chronologia geodezji,
— drugi — teoria błędów, metoda
najmniejszych kwadratów.
— trzeci — refrakcja atmosferyczna,
— czwarty — przegląd pomiarów
geodezyjnych.
W rozdziale pierwszym Autór oma
wia podstawowe pojęcia związane z
geodezją jako nauką o Ziemi i w kon
sekwentny sposób przeprowadza czy
telnika od geodezji geometrycznej,
przez geodezję dynamiczną uwzględ
niającą grawimetrię, do geodezji trój
wymiarowej, która znalazła wybitne
zastosowanie w geodezji satelitarnej,
opartej o obserwacje sztucznych sate
litów Ziemi.
Zakończeniem tego rozdziału jest
chronologia geodezji od czasów grec
kich do współczesności. W tvm pięk
nym opracowaniu chronologii Autor
stosunkowo mniej uwagi poświecił
historii narzędzi do pomiaru, stad
Hrak nazwisk kilku ważnych dla hi
storii geodezji uczonych i wynalazców
iak- Portugalczyk — Pedro Nunez
(1492—1577). który w roku 1542 podał
teorie Ioksodromy; Francuz Pierre Ver
nier (1580—1637) — wvnalazca noniusza (1631) i Melchisedech Thevenot
(1620—1696) — wynalazca Iibeli rurko
wej (1666): Anglicy William Gascoigne
(1614—1644), który jako Dienvszy wpro
wadził do wnętrza Iunetv nici pajęcze,
tworząc mikrometr nitkowy (1640)
i Jesse Ramsden (1735—1800), twórca

lunety z okularem noszącym jego naz
wisko, czy wreszcie Niemiec — Praeto
rius — wynalazca stolika mierniczego.
W tejże chronologii odnośnik na stro
nie 83, informujący czytelnika o miej
scu urodzeniu Kopernika „de Thorn
et non de Turin” niepotrzebnie operuje
nazwą niemiecką, gdyż „Torinensis”
jest łacińskim odpowiednikiem polskiej
nazwy „Toruń”, a nie niemieckiej
„Thorn”, jak to widoczne jest z ty
tułu dzieła wielkiego polskiego astro
noma „Nicolai Copernici Torinensis de
Revolutionibus orbium Coelestium Lib
ri VI”.
Rozdział drugi poświęcił Autor teorii
błędów i rachunkowi wyrównawczemu
według metody najmniejszych kwadra
tów. Całość zagadnienia przedstawiona
jest w ujęciu klasycznym i macierzo
wym. Zwraca uwagę znaczna liczba
znakomicie
dobranych przykładów.
I tak na przykład podane są wyniki
analizy zamknięć w 925 trójkątach sieci
triangulacyjnej amerykańskiej oraz w
1100 trójkątach starej sieci triangula
cyjnej francuskiej, a także analiza 460
obserwacji rektascenzji Słońca, wyko
nanych przez Bradley’a. Dane te Dosłu
żyły do Drzeorowadzenia obliczeń błę
dów średnich, przeciętnych i prawdo
podobnych, a także do porównania
otrzymanych praktycznie wyników z
teoretycznymi. uzyskanymi zgodnie
z prawdopodobieństwem pojawienia sie
błędów według rozkładu normalnego
Gaussa. Równie liczne przykłady Do
dane są w dziedzinie rachunku wyrów
nania według metody najmniejszych
kwadratów. Teorię błędów omówiono
według klasycznego dzieła Gaussa
„Theoria Combinationis observationum
erroribus minimis obnoxiae”. Podanv
jest algorytm Gaussa oraz metody
Doolittla i Choleskiego. Szczegółowo
przedstawiony został rachunek macie
rzowy oraz teoria błędów i metody

rozwiązywania układów równań nor
malnych w ujęciu macierzowym. Nie
przedstawiono jednak krakowianowej
metody Banachiewicza.
W rozdziale trzecim omówione jest
zjawisko refrakcji atmosferycznej, po
dane w nawiązaniu do fizyki atmos
fery i podstawowych formuł Huygensa
i Fermata. Szczegółowo przedstawiono
refrakcję astronomiczną, przy czym
podano wpływ tej refrakcji na obser
wacje sztucznych satelitów Ziemi. Przy
omówieniu refrakcji ziemskiej przed
stawiono zarówno refrakcję różnicową,
jak boczną. Omówiono również refrak
cję fal elektromagnetycznych tak istot
ną wobec rozwoju pomiarów wykony
wanych dalmierzami elektronicznymi.
Rozdział czwarty zawiera przegląd
pomiarów geodezyjnych i metod po
miarowych. Omówiono pomiar kątów,
rodzaje błędów systematycznych oraz
metody pomiaru. W dziale pomiarów
długości przedstawione zostały: metoda
Jaederina oraz elektromagnetyczny po
miar odległości za pomocą geodimetru
i tellurometru. Podane zostały zasady
oràz dokładności pomiaru. Omówiono
również pomiary astronomiczne i ni
welacyjne, a także grawimetryczne.
Proporcje objętości poszczególnych
rozdziałów są następujące: 1—81; 2—
—132; 3—86; 4—83. Zwraca uwagę ob
szerne i szczegółowe przedstawienie
teorii błędów i rachunku wyrównania
w ujęciu przydatnym w elektronicznej
technice obliczeniowej, przedstawienie
geodezyjnych aspektów sztucznych sa
telitów Ziemi oraz bardzo obszerne po
traktowanie refrakcji. Decyduje to o
nowoczesności podręcznika i jego przy
datności.
Tę świetną książkę śmiało można
polecić czytelnikowi polskiemu.

Geodezia
es

nych. — K. Odor — O dokładności
osnów poziomych w geodezji inżynie
ryjnej. — K. Horvath — Osnowa
geodezyjna dla zapory wodnej w Kiskore. — A. K i s s — Zastosowanie Ium⅛-⅛cencji dla polepszenia widocznoś
ci sygnalizacji w geodezji.

Nowe metody wykonania zdjęć aerofotogrametrycznych. L. Reis — Praz-e geodezyjne w Zagłębiu Weglow"—
Szeged. — D. Szokely — Stan prac
geodezyjnych w Budapeszcie.

KARTOGRAFIA
Nr 5 — wrzesień-październik 1969 r.

— A. Ta rą zy-Ho rnoch — sredni
błąd otwartych ciągów poligonowych
mierzonych teodolitami żyroskopowy
mi. — I. Hazay — I-Tansformacje
wag. — D.P. Bickmore — Bank
danych kartograficznych w Oksfor
dzie. — R. Böhme — Współpraca
międzynarodowa w dziedzinie stałego
unacześniania map w małych skalach.
— B. Szabo — Prace miernicze a
nrawo graniczne. — V. Vincze —
Kierunki rozwoju i perspektywy przy
szłości zawodowej techników-geodotów. — L Balazs — Zastosowanie
metody
reprezentacji
statystycznej
przv kontroli jakości prac geodezyj
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Stanisław Janusz Tymowski

Nr 6 — listopsd-rrudzień 1969 r. —

Gy. Alpar — J. Somogyj- Pod
wyższenie dokładności pokrycia w fo
togrametrii. — J· Balia — O orien
tacji astronomicznej w pracach topo
graficznych. — O. L’ A u n e — Anali
za błędów obserwacji. — L. Molnar
— Myśli o rozwoju technicznym foto
grametrii na Węgrzech. — L. Lacko
— Kartogramv i Kartodiagramy. —
A. Defrekoi — Tolerancja w bu
downictwie. a błędy geodezyjnego wy
znaczania punktu. — G. Farkas —
Zasady opracowywania planów dla
celów wywłaszczenia. — Zs. Mike —

RIVISTA del CATASTO
e dei SERVICITECNICIERARIALI
Nr 3—4 — lipiec-sierpień-wrzesieńDaździernik-listonad-grudzień 1968 r. —

N. Savia — Kataster sycylijski. —
G. Milano — Kilka problemów
związanych z szacunkiem ziemi dla
potrzeb katastru. — B. Garozzo —
Jeszcze o szacowaniu analitycznym.
St. J. Tymowski

ΣBΠOT LglHYM

POLSKIEGO TOWARZYSTWAi Fotogrametrycznegoi

JAN JASIŃSKI__________________________________________
Katedra Fotogrametrii Politechniki Warszawskiej

Zjawisko żelatynowe a dokładność opracowania fotogrametrycznego
- uwagi w związku z artykułem dr T. Guethnera

W zeszycie nr 4 „Przeglądu Geodezyjnego” z ubiegłego
roku ukazał się artykuł dr T. Guethnera pt. „Zjawisko
żelatynowe a dokładność opracowania fotogrametrycznego”.
Ponieważ wymieniony temat wchodzi w zakres opraco
wywanej przeze mnie większej pracy, również w związku
z apelem Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrycz
nego SIP z 1965 r. (1), dotyczącej wpływu dyslokacji brze
gowych na wierność wymiarów obrazów fotograficznych,
a artykuł dr T. Guethnera nasunął mi pewne zastrzeżenia
co do sposobu prowadzenia badań i związanych z tym wy
ników, pragnę na łamach Biuletynu PTF podzielić się
z czytelnikami następującymi uwagami dotyczącymi za
mieszczonej pracy.

Rys. I. Schematyczna postać krzywej pogranicznej

Rys. 2. Powstawanie zjawiska Eberharda (2), (5)

1. Rysunek 2 wyjaśniający zjawisko graniczne (Eberharda) jest niesłuszny, gdyż gęstość optyczna obrazu fotogra
ficznego jest w każdym dowolnym przedziale i kierunku
funkcją ciągłą. Na „ostrej” granicy zmiany gęstości optycz
nej wskutek niezbieźności obrazu przy przesuwaniu się
prostopadle do tej granicy powstaje w układzie D — gęs
tość optyczna, x — odległość, tak zwana krzywa pogra
niczna, pokazana na rysunku 1.
Przy występowaniu zjawiska Eberharda (zjawisko gra
niczne brzegowe i obwódkowe) krzywa pograniczna przyj
muje schematyczną postać pokazaną na rysunku 2.
Przy poruszaniu zjawiska Eberharda, szczególnie w foto
grametrii, gdzie obserwujemy krzywą pograniczną w du
żym powiększeniu, warto przypomnieć o pewnej właści
wości oka. Jeżeli dwie półpłaszczyzny o jasnościach B,
i B2 rozdzielone są pasem (odstępem), w którym jasność
stopniowo zwiększa się od B, do B2 (rys. 1). to oko widzi
(S) (rys. 2) dwá pasma idące po brzegach tych półpłaszczyzn: na brzegu dużej jasności jeszcze jaśniejszy pas, na
brzegu małej jasności — jeszcze ciemniejszy pas.
Te, tak zwane pasy Macha, linie Maki czy Makki (od
nazwiska A. Mackie — uczonego angielskiego, badającego
fotograficzne zjawisko obwódkowe), podobne jak w opisa
nym efekcie Eberharda, są przez fizjologów tłumaczone
zjawiskiem iluzji optycznych, złudzeniem optycznym (3).
Jedynie na wykresach Inikrodensytometrycznych obserwo
wanych krzywych pogranicznych można oddzielić fotogra
ficzne zjawisko Eberharda od złudzenia optycznego o tym
samym efekcie.
2. Autor stwierdza dalej, że zjawisko graniczne, czyli
krawędziowe (Eberharda) przyczynia się do zniekształca
nia pomiarów fotogrametrycznych, odsuwając na plan dal
szy jako nieistotne w fotogrametrii zjawisko Rossa i Kostinskiego.
Trudno się z tym zgodzić, gdyż zjawisko Eberharda nie
odgrywa żadnej praktycznej roli, szczególnie ujemnej, w
fotogrametrii, a może jedynie pomagać przy obserwacjach,
zwiększając kontrast brzegowy (2).
Z przebiegu badań oraz sądząc po tytule pracy można
wywnioskować, że autor starał się jednak badać zjawisko
żelatynowe (Rossa), a nie zjawisko Eberharda, choć dalej
wymienia jako czynnik istotny, który „w zdecydowany
sposób zmniejsza te niekorzystne efekty” — wpływ inten
sywnego mieszania wywołacza, co przede wszystkim działa
na powstawanie zjawiska Eberharda, a nie ma praktycz-
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nego znaczenia na powstawanie zjawiska żelatynowego.
Sądząc z podanego przebiegu doświadczeń nie wynika jed
nak, żeby autor badał wpływ intensywnego mieszania wy
woływacza na któryś z wymienionych efektów.
3. We wstępnej części artykułu autor twierdzi, że w
apelu SIP (1) sugerowano, jakoby przyczyną przesunięcia
punktów leżących na granicy pól o dużym kontraście miało
być oprócz ostrości konturu zjawisko brzegowe, które au
tor zalicza do zjawisk żelatynowych. W rzeczywistości czy
tamy: „Le phenomene appelé acutance ou,, effet de bord”...
Zwrot „efekt brzegu” użyty w cudzysłowie miał być sy
nonimem pojęcia ostrość konturu (acutance), a nie — jak
autor cytowanego artykułu zrozumiał — fotograficzny efekt
brzegowy — i skierował swoją uwagę na zjawiska żela
tynowe, z którymi — notabene — efekt brzegowy nie ma
nic wspólnego.
Efekt brzegowy łącznie z obwódkowym nazywa autor
efektem granicznym Eberharda. Nie wydaje się prawdo
podobne, żeby w apelu SIP sugerowano jakoby efekt Eberharda miał wpływać dyslokacyjnie na wierność wymiarów
obrazów fotograficznych w fotogrametrii.
4. Jak można się było zorientować już z poprzednich
„uwag”, autor niejasno i nieprecyzyjnie operuje nazwami
różnych zjawisk (efektów) i miesza ich pojęcia. Zastrzeże
nia budzi też używany często zwrot „zjawiska żelatyno
we”. Autor nie precyzuje jasno, które zjawiska zalicza do
tej grupy, sugerując cały czas, że bada „zjawiska żelaty
nowe”. choć w tytule używa terminu „zjawisko żelatyno
we”. Z treści artykułu wynika, że wszystkie wymienione
zjawiska (efekty) zalicza do grupy zjawisk żelatynowych,
a więc bada wynikowy efekt różnych zjawisk.
Sądząc po jednym tylko zjawisku Eberharda można
twierdzić z całą pewnością, że nie ma ono nic wspólnego
ze zjawiskiem żelatynowym, nazwanym tak przez pierw
szego badacza — F. E. Rossa (4). gdyż całkowicie odmienne
są mechanizmy chemiczne i fizyczne powstawania obu
zjawisk, różny jest efekt końcowy i czynniki działające
na intensywność występowania.
W dalszych „uwagach” zakładam jednak, że autor po
mimo systematycznego powtarzania terminu „zjawiska że
latynowe’ ’chciał badać zjawisko żelatynowe nazwane we
wstępnej części przez autora „właściwe zjawisko żelaty
nowe”.
5. „Zjawiska żelatynowe zostały dokładnie rozróżnione
i szczegółowo zbadane przed niespełna 50 laty...” pisze au
tor. Jak można zorientować się z treści artykułu i za
mieszczonego wykazu literatury, autor nie korzystał z ory
ginalnych prac Rossa, ani z prac innych badaczy zajmują
cych się tym zagadnieniem.
Po analizie relacji oryginalnych prac Rossa przez tak
poważnych autorów, jak C. E.K. Mees (5), czy E. v. An
gerer (6), można łatwo dojść do wniosku, że nie mają one
po 50 latach żadnego znaczenia naukowego i są pełne
sprzeczności i niedomówień, przy czym sama metoda badań
Rossa nie jest w zupełności słuszna. Od tamtego czasu nie
natrafiłem jednak w światowej literaturze fotograficznej
na ślad prac naukowych nad zjawiskiem żelatynowym,
a spotykane coraz rzadziej wzmianki pochodzą już z „trze
ciej ręki” i wszystkie wywodzą się od pierwotnych prac
Rossa. Oczywiste więc jest, że problem ten wymaga nowo
czesnego i solidnego zbadania od podstaw.
6. Autor pisze dalej, że przed prawie pół wieku ... „Do
kładność pomiarów fotogrametrycznych była wówczas rzę
du 0,1 mm, a więc wielokrotnie mniejsza od zmian powo
dowanych bardzo subtelnymi zjawiskami żelatynowymi”.
Autor sugeruje więc, że zmiany współrzędnych tłowych
spowodowane zjawiskami żelatynowymi wielokrotnie prze
wyższają 0,1 mm, co nie ma miejsca i nie jest do po
myślenia w fotogrametrii.

7. Autor nie wyjaśnił podstaw fotochemicznych powsta
wania zjawiska żelatynowego i w związku z tym nie badał
świadomie czynników wpływających na to zjawisko. Ab
strahując w tym miejscu od innych nie mniej ważnych,
również nieuwzglednionych czynników, autor nie wspom
niał nawet, nie mówiąc już o podaniu podstaw teoretycz
nych, czy uwzględnieniu w badaniach tak elementarnych
czynników wpływających na intensywność powstawania
zjawiska żelatynowego, jak stopień Zgarbowania wstępne
go emulsji, czy rola siarczynu sodu w wywoływaczu, który
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skutecznie eliminuje garbujące produkty utlenienia reduk
tora.
Potwierdzeniem nieznajomości poΗstaw chemicznych two
rzenia się zjawiska żelatynowego niech będzie fakt, że au
tor — badając to zjawisko — celowo stosuje wywoływa
cze: wywołujący w całej warstwie emulsji i wywołujący
tylko powierzchniowy obraz utajony, przypisując im krań
cowo odmienne działanie, co miało ułatwić rozróżnienie
badanych zjawisk”.
Autor, dodatkowo jeszcze, stara się wyciągnąć wnioski
o zjawisku żelatynowym, badając wpływ intensywności na
świetlenia, co wprawdzie ma ogromny wpływ na wierność
wymiarów obrazów fotograficznych, ale głównie na skutek
rozproszenia światła w warstwie emulsji i odblasku dyfu
zyjnego od podłoża — nie zaś zjawiska żelatynowego.
8. W artykule nie zostało rozwiązane ważne zagadnienie
postawione przez autora: „dobranie takich warunków
obróbki laboratoryjnej materiałów, które ograniczą je do
minimum” — (zjawiska żelatynowe). Jednocześnie trudno
zgodzić się z poglądem, że do rozwiązania tego zagadnie
nia nie jest ważne poznanie szczegółów tyczących powsta
wania badanych zjawisk.
Nie ma również w pracy odpowiedzi na podstawowe py
tanie narzucające się po przeczytaniu tytułu artykułu: czy
zjawisko żelatynowe wpływa na dokładność opracowania
fotogrametrycznego? Sam autor ma poważne wątpliwości,
jakie czynniki powodują odchylenia od „wielkości wzor
cowej”: „niezależnie od tego, jakie czynniki spowodowały
zmiany w obrazie, istotną rzeczą jest ocenienie ich wiel
kości, z „przeprowadzonych prób nie wynika jednak wy
raźnie rozróżnienie efektów związanych z emulsją filmu
od efektów spowodowanych jej podłożem lub innym, nie
ustalonym jeszcze czynnikiem...”
9. Trudno znaleźć jakiekolwiek uzasadnienie na stwier
dzenie autora w ocenie wyników: „Ostrość konturu na
wszystkich mierzonych obrazach była wystarczająca do
rozróżnienia granicy pola jaśniejszego i ciemniejszego”. Czy
istnieje taka ostrość konturu, która jest nie wystarczają
ca do rozróżnienia granicy pola jaśniejszego i ciemniejsze
go? Wraz z pogarszaniem się ostrości konturu na skutek
niezbieżności obrazu krzywa pograniczna staje się bar
dziej płaska i rozciągnięta i coraz większy popełniamy
błąd, celując na strefę rozgraniczenia dwóch pól o różnej
gęstości optycznej, a więc ostrość konturu też wpływa na
wierność wymiarów obrazów fotograficznych (co sugeruje
apel SIP (1)).

10. Postawione przez autora ważne zagadnienie z punktu
widzenia powstawania zjawiska żelatynowego: „przekona
nie się o wpływie różnych substancji redukujących na zja
wiska żelatynowe” — nie zostało również rozwiązane.
11. Autor starał się badać tylko jeden aspekt zjawiska
żelatynowego — jego wpływ na przesunięcie krzywej po
granicznej (wierność wymiarów), nie poruszył natomiast
wcale zagadnienia deformacji pewnych charakterystycz
nych kształtów pod wpływem *badanego zjawiska, choć re
lacjonując istotę zaproponowanej metody pomiarowej, pi
sze: „jako wskaźnik wpływu zjawisk żelatynowych na
kształt obrazu...”
12. W przeprowadzonych badaniach autor nie uwzględnił
wpływu wielkości obiektu, co ma kolosalne znaczenie w
intensywności występowania zjawiska żelatynowego, lecz
wszystkie badania odniósł do obiektu o wielkości 2 mm.
13. Pomimo dużej ilości celowych prób i pomiarów,
o czym świadczą wykresy, autor nie rozwiązał bardzo
istotnego problemu — wpływu kontrastu i jego położenia
na skali gęstości optycznej na intensywność powstawania
badanego zjawiska.
14. Autor nie próbował badać jednego z najważniejszych
czynników wpływających na zjawisko żelatynowe: roli
warunków suszenia materiałów. Po obróbce laboratoryjnej
nie występuje jeszcze wcale dyslokacyjne działanie zjawi
ska żelatynowego, dlatego w omawianej pracy dr T. Guethnera rysunek I-B będzie słuszny, jeżeli dodamy: ... i po
wysuszeniu.
15. Również pominięte zostało przez autora milczeniem,
nawet we wstępnej części informacyjnej — zjawisko so
czewkowe, które jako nieodłączne ze zjawiskiem żelaty
nowym, może być przyczyną powstawania dodatkowych
błędów w fotogrametrii. Ponieważ zjawisko to, a nawet

jego nazwa nie były dotychczas poruszane w polskiej li
teraturze fotograficznej i fotogrametrycznej, w kilku zda
niach postaram się wyjaśnić na czym ono polega.
Niejednokrotnie, patrząc na negatywy, na przykład pły
ty TOl, przy ukośym padaniu skierowanych promieni
świetlnych (pod światło) obserwowaliśmy tak zwany „re
lief” — depresję obrazu srebrowego. Ciemne, wywołane
i Zgarbowane płaszczyzny z obrazem srebrowym leżą niżej
niż pozostałe — przezroczyste, bez obrazu srebrowego. Jest
to właśnie zjawisko żelatynowe w kierunku osi „z” współ
rzędnych iłowych. Fakt, że w tym kierunku (prostopadle
do płaszczyzny zdjęcia) żelatyna z obrazem srebrowym nie
jest powstrzymywana w kurczeniu się przez siły spójności,
które w płaszczyźnie zdjęcia, zależnie od siły ściągającej,
decydują o dyslokacyjnej roli zjawiska żelatynowego po
woduje, że „relief”, czyli szczególny przypadek zjawiska
żelatynowego w kierunku osi „z”, powstaje o wiele łat
wiej niż „właściwe” zjawisko żelatynowe (Rossa).
Depresja obrazu srebrowego rzędu kilku czy kilkunastu
μm może mieć pewien wpływ na dokładność opracowania
fotogrametrycznego, lecz jest to sprawa drugorzędna przy
rozpatrywaniu skutków zjawiska soczewkowego.
Nazwa „zjawisko soczewkowe”, powstała od soczewko
wych form, które łączą „wyższe” — bez obrazu srebrowego
i „niższe” — bo Zgarbowane i skurczone — z obrazem
srebrowym części negatywu bądź diapozytywu. W rzeczy
wistości na krawędziach ostrej zmiany gęstości optycznej,
a więc w punktach dla nas najważniejszych, powsiają
pierścieniowe, cylindryczne, pryzmatyczne, stożkowe i in
ne krzywoliniowe dodatnie i ujemne soczewki i pryzmaty,
których ogniskowe czy kąty odchylenia zmieniają się w
bardzo szerokim zakresie.
Widać więc, że dzięki zjawisku żelatynowemu oraz in
nym mniej istotnym czynnikom (na przykład wskutek
utrwalania wypłukuje się srebro i zmniejsza się grubość
„przeźroczystej” warstwy emulsji) powierzchnia materiału
światłoczułego przedstawia sobą bardzo skomplikowany sy
stem optyczny, wcale nie przypominający „płaskiej” emul
sji przed obróbką laboratoryjną, który odchyla bieg skie
rowanych promieni rzucających zgodnie z prawami optyki.
Zjawisko soczewkowe, jako szczególny przypadek zjawi
ska żelatynowego, może dodatkowo zmieniać wymiary
obrazów fotograficznych oraz może powodować jeszcze nie
zależnie podświetlenia przy kopiowaniu stykowym, powo
dując efekt analogiczny do zjawiska obwódkowego.

ziemnej — płyt ORWO TOl, które ze względu na zupełnie
niezgarbowaną emulsję są szczególnie wrażliwe na to zja
wisko.

17. Najpoważniejsze zastrzeżenie budzi przedstawiona me
toda badń, gdyż nie wyodrębnia zjawiska żelatynowego ani
bliżej nieokreślonej grupy „zjawisk żelatynowych” spośród
wszystkich innych, niejednokrotnie o większym działaniu
zjawisk występujących równocześnie, jak odblask dyfuzyj
ny od podłoża, rozproszenie światła w warstwie emulsji,
ruchy podłoża, efekty związane z wywoływaniem, czy
ostrość konturu sugerowana w apelu SIP (1), które dają
podobny skutek — zmieniają wymiary obrazów fotogra
ficznych. Jest to elementarny błąd, który podważa celo
wość całej pracy i właściwie zbędne są pozostałe „uwagi”.
18. Odnośnie do realizacji przedstawionej metody, nie
wydaje się prawdopodobne, żeby autor otrzymał i to z tak
dużą dokładnością szerokość okienka w taśmie małoobraz
kowej, przyjętą za bezbłędną we wszystkich badaniach =
= 2,000 mm, jeżeli do pomiaru używano lupy z okularem
mikrometrycznym o powiększeniu 3 X 15.
Według, obowiązującej w polskim przemyśle normy re
sortowej RN-61/MPCh-1902, szerokość nominalna okienka
błon małoobrazkowych wynosi 1,98 mm, a dopuszczalne
są odchyłki ± 0,02 mm (8). Producent odpowiada za te
wymiary bezpośrednio po zakończeniu krajania i perfo
rowania i nie bierze odpowiedzialności za zmiany powsta
łe podczas przechowywania. Po obróbce laboratoryjnej na
brzegu obciętej perforacji emulsja ma prawo wypaczać się
i kruszyć, a więc w opisanych doświadczeniach należy spo
dziewać się jeszcze większych rozbieżności w wymiarach
rzeczywistych „okienek wzorcowych”.
W związku z powyższym niewspółmierne wydają się być
końcowe wyniki badań rzędu kilku do kilkunastu μm, któ
re osiągnięto przy założeniu metody, że wszystkie okienka
wzorcowe mają wymiar = 2,000 mm.

19. Zakładając jednak, że okienka wzorcowe miały przed
kopiowaniem rzeczywiście wymiar = 2,000 mm, na tak
zwanych „negatywach” powstał obraz (kopia stykowa) tych
okienek zniekształcony: „... nie tylko zjawiskami żelatyno
wymi, lecz także działaniem innego jeszcze czynnika”, nie
sprecyzowanego dokładniej przez autora. W rzeczywistości
działały tam wszystkie możliwe czynniki wpływające na
dyslokację krzywej pogranicznej, z których najważniejsze
zostały wymienione w punkcie 17, nie mówiąc już o do
kładności pomiaru.

Zasygnalizowane wyżej zagadnienie, choć pierwszorzęd
nej wagi w złożonym problemie niepłaskości i niepokrywania się emulsji z obrazem srebrowym z płaszczyną ram
ki tłowej, nie było dotychczas poruszane przez badaczy w
polskiej literaturze fotogrametrycznej.
W związku z poruszanym zagadnieniem zjawiska żela
tynowego i soczewkowego nie wydaje się słuszne w innej
pracy dr T. Guethnera (7) założenie wstępne, że warstwa
emulsji światłoczułej jest zawsze równoległa do podłoża
szklanego i tylko przenosi jego nierówności, a sama nie
odgrywa żadnej ujemnej roli. Autor rozpatruje teoretyczne
skutki odchyleń od płaskości podłoża szklanego materia
łów światłoczułych na „dokładność zdjęć i opracowań fo
togrametrycznych”, tworząc samodzielny i skończony pro
blem, podając konkretne wskaźniki (tabele) dla poszcze
gólnych typów kamer fotogrametrycznych, co ma umożli
wić wprowadzanie koniecznych poprawek w przypadku
szczególnie dokładnych pomiarów'.

Zbyt skomplikowane i niecelowe byłoby dalsze analizo
wanie, skąd wzięły się odchylenia od „wielkości wzorco
wej” na „pozytywach”, nię. są to jednak z całą pewnością
nawet w najmniejszym stopniu wielkości charakteryzujące
zjawisko żelatynowe, czy nawet bliżej nieokreślone „zja
wiska żelatynowe”.

Wpływ odchyleń od płaskości podłoża szklanego na „do
kładność zdjęć” obok identycznie i nierozerwalnie dzia
łającego reliefu emulsji, jest czynnikiem o małej lub rów
norzędnej wadze w porównaniu z innymi współdziałający
mi efektami, jak choćby wymieniony już efekt soczewkowy
czy nierówności oblewu emulsji, nie mówiąc już o tym, że
w kamerze zdjęciowej na skutek docisku do ramki tło
wej niedostatecznie gruba (sztywna) płyta wygina się i ko
losalnie zmienia się, obserwowany interferencyjnie przez
autora, w warunkach laboratoryjnych, bardzo czuły na naj
mniejsze siły zewnętrzne obraz niepłaskości podłoża szkla
nego.
16. Oprócz mniej rozpowszechnionych materiałów foto
graficznych, stosowanych w Polsce w fotogrametrii (na
przykład błony aerofotograficzne FOTOPAN 10), autor nie
zbadał podatności na zjawisko żelatynowe podstawowego
materiału zdjęciowego, stosowanego w fotogrametrii na

Autor nie wyjaśnia przy tym, dlaczego „pozytywy” kopio
wał na identycznym materiale i wywoływał identycznie
jak „negatywy”, co j&st zresztą trudne do uzasadnienia.
Jeżeli przy tym naświetlenie było identyczne, to drogą od
wrócenia zjawiska (sumarycznego) dyslokacji brzegowej,
które miałoby w tym przypadku jednakową wartość
i znak, „pozytywy” kopiowane ze zniekształconych „nega
tywów” powinny z powrotem dać w przybliżeniu wielkość
„okienek wzorcowych”, a więc wykresy „pozytywów” po
winny być liniami prostymi (rzędne 2,000 mm) lub, co wy
daje się bardziej prawdopodobne z punktu widzenia geo
dezyjnego: powinny być liniami łamanymi, zawartymi we
wstędze wahań 1,98 ± 0,02 mm, jeżeli dokładność pomia
ru rzeczywiście była 1 μm. Celowo użyłem zwrotu „w przy
bliżeniu”, gdyż część efektów drugorzędnych wpływających
na wierność wymiarów, na przykład ruchy podłoża, po
garszanie się ostrości konturu i inne — w tym przypadku
nie wyeliminowałyby się.

Pomimo tej świadomości i sporządzenia wykresów „ne
gatywów”, z których autor, na podstawie odchyleń od przy
jętej wielkości wzorcowej 2,000 mm sądził o zjawisku że
latynowym, te same „negatywy” są jednak w dalszym cią
gu uznawane jako bezbłędne, wzorcowe, o szerokości okie
nek = 2,000 mm (co jest zupełnie niewytłumaczalne) i ko
piowane w celu otrzymania „pozytywów”. Z „pozytywów”
w dalszym ciągu są wyciągane wnioski o zjawisku żela
tynowym na podstawie odchyleń od „wielkości wzorco
wej”.
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Abstrahując od wartości, jaką reprezentują „pozytywy”,
przeciętnemu czytelnikowi trudno się zorientować w celo
wości ich kopiowania z „negatywów”.
Z prostej obserwacji wykresów „negatywów” i „pozyty
wów' widać natychmiast, że nie spełniają one podstawo
wej cechy działania zjawiska żelatynowego: zmniejszenie
na obrazie fotograficznym wymiarów obiektów ciemniej
szych na jaśniejszym tle i powiększenie wymiarów obiek
tów jaśniejszych na ciemniejszym tle. Przy spełnieniu tej
cechy wykresy „negatywów” powinny leżeć poniżej rzęd
nej = 2,000 mm, a wykresy „pozytywów” — powyżej; je
żeli oczywiście założymy za autorem, że „okienka wzorco
we” przed kopiowaniem „negatywów” oraz „negatywy”
przed kopiowaniem
„pozytywów” miały wymiar =
= 2,000 mm.
Rozmieszczenie krzywych „negatywów” i ,,pozytywów” na
załączonych wykresach nie mą jednak nic wspólnego
z przytoczoną regułą, a prawie zawsze przecinają one oś
rzędnych = 2,000 mm.
Abstrahując w tym miejscu od wartości merytorycznej,
zamieszczona duża ilość wykresów i tabel liczbowych jest
zupełnie niepoglądowa i dla fOtogrametrow niepotrzebna.
20. Poważne zastrzeżenia budzi wreszcie sama ocena
otrzymanych wyników w „sposób względny”. Autor podaje, że dla materiału wywołanego w GP-206, największe od
chylenia na „negatywie” wyniosły 13 μm, a na „pozyty
wie” 12 μm, co widać z wykresu 4. Należy jednak zwrócić
uwagę, że obie te wielkości mają jednakowy znak (leżą
poniżej osi rzędnych = 2,000 mm), co świadczy o przesu
nięciu granicy dwóch pól o różnej gęstości optycznej w
kierunkach przeciwnycn dla „negatywu” i „pozytywu”
i przeczy teorii powstawania zjawiska żelatynowego.
Jako największe odchylenia dla materiału wywołanego
w ORWO E-102, podaje autor 2 μm i 3 μm dla „pozytywu”,
co widać z wykresu 3. Należy jednak zwrócić uwagę, że dla
„negatywu” 2 μm można odczytać na + i na —, bo krzy
wa przecina oś rzędnych 2,000 mm, co również świadczy,
że nie są to wielkości charakteryzujące zjawisko żelaty
nowe.
Wielkości: maksymalną 13 urn i minimalną 2 μm oce
nia autor „w sposób względny, wyrażając obliczone odchy
lenia w procentach wielkości wzorcowej”, co nie ma żad
nego logicznego uzasadnienia. Po pomnożeniu tych wiel
kości razem z szerokością okienka (2 mm) przez mianow
nik skali = 4000 podaje autor, że „zmiany te będą rzędu
0,8—5,2 cm w odniesieniu do przedmiotu o długości 8 m” —
nie precyzuje niestety, czy podane wielkości zmniejszają
czy zwiększają „przedmiot ...”, ani nawet nie podając czy
ten „przedmiot ...” jest ciemniejszy na jaśniejszym tle, czy
jaśniejszy na ciemniejszym tle, co ma decydujące znacze
nie w rozpatrywaniu skutków zjawiska żelatynowego, nie
mówiąc już o podaniu kontrastu i zakresu gęstości optycz
nych.
Poza tym nie wydaje się celowe transponowanie dyslo
kacji brzegowych krzywej pogranicznej, wywołanych zja
wiskiem żelatynowym, i to w stosunku do obiektu o ściśle
sprecyzowanej wielkości na zdjęciu, za pomocą jednego
wybranego mianownika skali zdjęcia na wielkości tereno
we. Zjawisko żelatynowe powoduje przesunięcia krzywych
pogranicznych na zdjęciach fotegraficznych niezależnie od
tego, w jakiej skali zostało ono wykonane. Wraz ze zmniej
szeniem się skali zdjęcia dyslokacja brzegowa, na którą
składa się między innymi zjawisko żelatynowe, ma coraz
większy wpływ na dokładność opracowania fotograme
trycznego.
Przeciętny czytelnik, szukając konkretnych wniosków w
„ocenie wyników”, ma prawdopodobnie wątpliwości, jak
interpretować podany zakres zmian: „rzędu 0,8—5,2 cm w
odniesieniu do przedmiotu o długości 8 m”. Nasuwa się
wniosek, że 5,2 cm to jest wielkość maksymalna, która
zniekształca „przedmiot...” na skutek zjawiska żelatyno
wego, a 0,8 cm — to wielkość minimalna, z czego można
by przypuszczać, że zjawisko żelatynowe zawsze zniek
ształca mierzone obiekty i jest to jakiś stały błąd syste
matyczny o niesprecyzowanym przez autora znaku.
21. Trudno się domyślić, w jakim celu były przeprowa
dzone dwa dodatkowe doświadczenia z taśmą lotniczą
Gevaerta. W pierwszym doświadczeniu trudno doszukać
się związku działających czynników ze zjawiskiem żelaty
nowym, a interpretacja wyników przedstawionych na wy
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kresie 5 jest wyjątkowo zagmatwana i nie pozwala na wy
ciągnięcie jakichkolwiek wniosków z tego doświadczenia.
W drugim doświadczeniu autor chciał prawdopodobnie
sprawdzić, czy powszechnie podawane wzory na współ
czynniki rozszerzalności podłoża w warunkach zmienionej
temperatury i wilgotności są zgodne z rzeczywistością. Po
mimo że powyższe zagadnienie nie ma nic wspólnego z ty
tułowym „zjawiskiem żelatynowym”, jeżeli doświadczenie
byłoby przeprowadzone prawidłowo, miałoby jakieś znacze
nie. Niestety autor również z tych samych „negatywów”
i „pozytywów” chciał sądzić o ruchach podłoża rzędu 1—
—3 μm. Jak nietrudno przewidzieć i tu autor nie otrzy
mał żadnych konkretnych wyników, to znaczy szerokość
okienek nie miała wymiaru przewidywanego zgodnie
z przytoczonymi wzorami.
Poza tym nie wydaje się celowe podwyższanie tak znacz
nie temperatury i wilgotności powietrza, skoro w produk
cji fotogrametrycznej nikt tego nie stosuje ani w czasie
przechowywania zdjęć, ani w czasie pomiarów.
22. Autor nie podał choćby prowizorycznej analizy do
kładności zaproponowanej metody oraz pomiarów i wyni
ków. Jak można było przekonać się z poprzednich „uwag”,
przedstawiona metoda badań nie ma nic wspólnego ze zja
wiskiem żelatynowym, czy nawet bliżej nieokreślonymi
„zjawiskami żelatynowymi”, trudno więc mówić o analizie
dokładności tej metody.
Jeżeli chodzi o metodę pomiarową, to zaistniała tu
ogromna dysproporcja między występującymi i badanymi
zjawiskami a dokładnością pomiarów, które były tu praw
dopodobnie rzędu kilku do kilkunastu razy mniejsze od
występujących zjawisk. Przy zastosowaniu „lupy z okula
rem Inikrometrycznym (powiększenie 3 X 15)” autor chciał
badać zjawiska rzędu 1 μm.
Ocenę dokładności wyników, nie rozpatrywaną również
przez autora, pozostawiam do oceny czytelników.
23. O wartości badań niech świadczy choćby ten jeden
fakt, że autor nie stwierdził nawet różnicy w występowa
niu zjawiska żelatynowego między dwoma badanymi ma
teriałami, które diametralnie różnią się w zdolności do
tworzenia tego zjawiska, o czym świadczy stopień zgarbowania wstępnego emulsji.

*

Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę, że zjawisko żela
tynowe jest głównym i prawdopodobnie jedynym czynni
kiem, który powoduje ruchy wilgotnej warstwy emulsji,
co w wyniku daje dyslokację brzegową, gdyż tworzy się w
czasie suszenia materiału po obróbce laboratoryjnej. Zagad
nienie to zostało jednak całkowicie pominięte w innej pra
cy dr T. Guethnera, dotyczącej przesunięć wilgotnej war
stwy światłoczułej na podłożu szklanym (9).
Czułem się w obowiązku podać przytoczone wyżej uwa
gi ze względu na mogące powstać nieporozumienia o cha
rakterze merytorycznym, prowadzące czytelnika do błęd
nych wniosków.
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Analiza błędów i metodyka polowego opracowania nazewnictwa
Część I

I. Wstęp

Nie ma obecnie w działalności człowieka takiej dziedzi
ny życia, w której nie korzystano by w ten czy inny spo
sób z mapy. Jest ona najbardziej czytelną i najdokładniej
szą formą zestawienia całego bogactwa o terenie nie tylko
rzeźby i sytuacji, ale również nazw. Dzięki stosowaniu no
wych metod opracowania, współczesne mapy topograficzne
uzyskują dużą dokładność zdjęcia ukształtowania terenu
oraz jego pokrycia.
Nazewnictwo na wszelkiego rodzaju mapach nie tylko
starych, lecz również i ostatnio wydanych, budzi niejedno
krotnie poważne zastrzeżenia. Jest ono problemem szcze
gólnie aktualnym, ponieważ w całym kraju prowadzone
są prace związane z wykonaniem map Wielkoskalowych,
dlatego też nowe mapy powinny być jak najdokładniej
opracowane pod każdym -względem, pozbawione błędów
możliwych do uniknięcia, a takimi są między innymi błę
dy występujące w nazewnictwie. Podanie na mapie jak naj
większej ilości nazw występujących w terenie wiąże się
ściśle z potrzebami naukowymi, gospodarczymi, turystycz
nymi, a także dla wojska, ze względu na duże znaczenie
nazw jako elementów orientacji, ułatwiających prowadze
nie wszelkich działań i poruszanie się w terenie.
Nazewnictwo geograficzne odgrywa bardzo ważną rolę
na wszelkiego rodzaju mapach topograficznych, geograficz
nych, turystycznych i innych. Jest ono jednym z elementów
składowych mapy, uzupełnia w sposób jednoznaczny ozna
czenie położenia przedmiotów w terenie. Odtworzenie obra
zu przedmiotu terenowego w unTyśle człowieka wymaga
pewnych aktów psychicznych. Dlatego człowiek korzysta
jący z mapy, posługuje się nie bezpośrednio wrażeniami,
lecz umownymi znakami topograficznymi uzupełnionymi
opisem-nazwą, pozwalającym na skojarzenie pewnych wra
żeń.
Dawniej, kiedy kartografia i topografia nie były znane,
położenie obiektów i przedmiotów terenowych określano na
zywaniem ich, posługując się przy tym terminami topogra
ficznymi, jak na przykład: łąka, wierch, hala, dolina, staw,
żleb, potok itp., lub nazwami własnymi: Mała Łąka, Czar
ny Staw, Kasprowy Wierch, Wielka Dolina itp. Nazwy wła
sne posiadały przewagę nad terminami top '-aficznyrni,
ponieważ określały obiekty, przedmioty i formy terenowe
w sposób jednoznaczny. Terminy topograficzne były tutaj
uzupełnieniem nazwy i spełniały swoją rolę dopiero w od
powiednim kontekście.
Nazwy własne ułatwiają porozumiewanie się w terenie,
oznaczają one już nie jak terminy topograficzne — różne
zbiory przedmiotów nie umiejscowionych, lecz jeden okre
ślony przedmiot w przeciwieństwie do pozostałych. Nazwy
własne mogą służyć do oznaczenia przedmiotu wyższego
rzędu, stosunku do innych występujących w jego zasięgu.
Nazwa Tatry oznacza nam część łańcucha górskiego Kar
pat. Tak Więc nazwa Tatry jest podrzędna w stosunku do
nazwy Karpaty, ale będzie nadrzędna do innych mniej
szych jednostek: Tatry Zachodnie, Wysokie, Bielskie, które
z kolei będą spełniały te same warunki.
Z przytoczonych wyżej przykładów wynika, że podane
nazwy pomimo pewnego wzajemnego powiązania, w spo

sób jednoznaczny określają nam różne obiekty. W tym wy
padku osoby posługujące sę wymienionymi nazwami będą
miały na myśli te same obieκty.
Gdyby nie nazwy miejscowe, w celu określenia jakie
goś obiektu należaioby podać odpowiednio wystarczającą
ilość cech, co w znacznej mierze obciążyłoby niepotrzeb
nie pamięć i zabierało dużo czasu na przekazywanie. W
takicn wypadkach identyfikowanie przedmiotu z grupy
obiektów o podanych cechach napotkałoby na znaczne
trudności, ponieważ w umyśle człowieka trudno byłoby
opisać go tak, żeby wyraźnie różnił się od pozostałych.
Drugą dodatkową trudnością byłoby ich Cpisanie prze
strzenne. Przekazywanie w ten sposób wiadomości o róż
nych obiektach trwałoby bardzo długo, a obrazy ich były
by bardzo mgliste, prawie niemożliwe byłoby opisywanie
innych obiektów w powiązaniu z sąsiednimi Nazwy wła
sne umiejscawiają je w terenie, umożliwiając precyzyjne
ich znaczenie. Taka forma przedstawienia pozwala z kolei
na skupienie uwagi na dowolnym fragmencie wybranego
przedmiotu i rozważenie go w różnych aspektach.
Podczas gdy językoznawcy zajmują się tym, co znaczy
nazwa pojęta tylko jako słowo, topografowie opracowujący
mapy zwracają uwagę na to, co ono oznacza. Nie mogą
oni odrywać nazwy od przedmiotu, ponieważ nazewnictwo
na mapach spełnia tylko wtedy swoje zadania, gdy jest
właściwie zlokalizowane, to znaczy wtedy, kiedy nazwy są
w sposób dostatecznie jasny przyporządkowane do odpo
wiednich obiektów, których dotyczą.
Nazwy własne obiektów terenowych jednoznacznie wy
znaczają położenie ich w terenie, a w połączeniu z rysun
kiem mapy odtwarzają w pewnym stopniu rzeczywistość
w umyśle człowieka posługującego się daną mapą. Nazew
nictwo geograficzne odgrywa wielką rolę w porozumieniu
się między ludźmi w danym terenie, spełniając równocześ
nie funkcje poznawcze. Mapa jest pośrednikiem między
terenem a człowiekiem, dlatego · nazewnictwo na niej po
winno być tak opracowane, żeby przedstawiony na nich
teren można było łatwo i wiernie odtworzyć w myśli ludz
kiej. Zle opracowane nazewnictwo nie tylko nie polepsza
czytania mapy i orientowania się według niej w terenie,
lecz wprowadza w błąd jej użytkowników.
Dotychczasowe opracowania mapowe posiadają jeszcze w
wielu wypadkach dużo błędów nazewniczych, wynikają
cych z niewłaściwego zbierania nazw w terenie, błędnego
ich przepisywania, Uieujednoliconej pisowni, błędnej loka
lizacji, błędów redakcyjnych, kartograficznych i innych.
Ilość tych błędów jest w zasadzie proporcjonalna do ilości
nazw podawanych na mapie.
Polowe opracowanie nazewnictwa na wykonywanych obe
cnie mapach Wielkoskalowych powinno być wykonane wy
czerpująco, poprzedzone szerokim wywiadem terenowym,
pozwalającym na usunięcie dotychczas popełnionych błę
dów. Sprawa odpowiedniego przygotowania topografów
zbierających nazwy w terenie posiada szczególnie doniosłe
znaczenie. Topograf powinien być dokładnie zorientowany
w odpowiednim doborze źródeł informacji, w sposobie prze
prowadzania rozmowy wywiadowczej i formie zapisywania
zebranych nazw.

351

Π. Źródła błędów w nazewnictwie
na mapach topograficznych

W obecnie wydawanych mapach topograficznych, geo
graficznych, turystycznych i innych roi się często od błę
dów nazewniczych. Błędnie podane i określone nazwy czę
sto są przenoszone na nowo wydane mapy, co znacznie
obniża ich wartość użytkową.
W artykule tym chcemy wykazać jak największą ilość
błędów i podać możliwie dużo typowych dla nich przykła*dów. W tym celu dobraliśmy teren, gdzie ilość i zagęszcze
nie nazw geograficznych jest duże, bogaty jest materiał
kartograficzny i część opisowa, a jednocześnie istniała
możliwość sprawdzenia i uzupełnienia go własnymi spo
strzeżeniami. Terenem takim na obszarze Polski są Tatry ɪ).
Analizę swoją oparliśmy głównie na zebranym materiale
kartograficznym, dużej ilości wykorzystanej literatury;
konsultacje oraz obserwacje własne potraktowaliśmy jako
materiał pomocniczy. Najstarsza mapa, z której korzysta
liśmy, pochodziła z 1796 r.2), najnowsza — to „Tatrzański
Park Narodowy” — mapa turystyczna 1:30 000 PPWKart.
Warszawa, 1969 r. W Sftmie wykorzystano 39 map różnych
wydawnictw cywilnych i wojskowych.
Nazewnictwo Tatr na badanych mapach składa się
z nazw ludowych i innych. W obu kategoriach tych nazw
znajduje się dużo różnego rodzaju błędów. Wiele nazw jest
zupełnie nie znanych w terenie, a znaczna ich ilość jest żle
zlokalizowana. W wielu wypadkach nazwy są zniekształ
cone, źle transponowane z wymowy gwarowej na pisownię
literacką lub błędnie tłumaczone z obcych języków. Do tego
dochodzi cały szereg błędów spowodowanych złym prze
pisywaniem nazw z innych materiałów kartograficznych,
niewłaściwą selekcją nazw na opracowywanych mapach,
pomyłkami w druku i wielu innymi przyczynami.
Źródła powodujące powstawanie błędów w nazewnictwie
na mapach zostaiy podzielone na 6 zasadniczych grup, w
których wyłoniono cały szereg przyczyn składających się
na powstawanie tych błędów w określonym cyklu opraco
wywania nazewnictwa geograficznego dla map topogra
ficznych. Analizę błędów przeprowadzono na dużej ilości
typowych błędów, jednak ze względu na ograniczoną wiel
kość artykułu, podamy jedynie pojedyncze ich przykłady.

1. Niewłaściwe zbieranie nazw w terenie. Jak wynika
z dotychczasowych badań przy zbieraniu nazewnictwa w
Tatrach (także Ziem Zachodnich i Północnych), topogra
fowie napotykali duże trudności. Często pytana ludność
(pasterze, przewodnicy leśni) udzielali fałszywych wiado
mości wynikłych z pomieszania nazw, niewłaściwego zro
zumienia pytających, czy też zmyślania nazw w odpo
wiedzi na zadawane pytania. W innym przypadku juhasi
podawali bardzo ogólnikowe nazwy, powtarzające się kil
kakrotnie w innych miejscach. Zdarzało się również, że
kilku pytanych górali różnie nazywało ten sam szczyt,
żleb, czy inne obiekty.
Trudności w opracowywaniu nazewnictwa wynikają nie
tylko z błędnych informacji, lecz również z niewłaściwego
przeprowadzania wywiadu w terenie przez osoby opraco
wujące nazewnictwo. W rezultacie tego, na mapy i do li
teratury, przedostało się wiele nazw o niewłaściwym
brzmieniu, błędnie zlokalizowanych, a czasem w ogóle nie
istniejących w terenie. Właściwie przeprowadzona praca
terenowa przy zbieraniu nazw przez topografów, geogra
fów i inne osoby opracowujących nazewnictwo, mogłoby
poprawić wiele błędnie opracowanych nazw.
a. Nieodpowiedni dobór informatorów. W
czasie polowego opracowania nazewnictwa źródłem infor
macji jest głównie ludność miejscowa, lokalne instytucje
i urzędy administracyjne. Na informatorów powinno się
dobierać najstarszych ludzi miejscowych. Informacji nie
można czerpać tylko od jednej osoby, ponieważ każdy zna
najbardziej swój teren — swoje pole czy hale. Opraco
wanie nazewnictwa, szczególnie w terenach górskich, nie
można oprzeć tylko na nazewnictwie ludowym, ponieważ
■) Do pracy wykorzystano również materiał z prac prowadzo
nych na innych obszarach Polski, głównie na Ziemiach Zachod
nich i Północnych.

:) Tatra Vevsus Septemtrionem. Mapa Tatr Polskich dodana do
dzieła Hacgueta z 1796 r. Załącznik do „Zakopane przed stu laty”.
Dr S. Eliasz Radzikowski. Wydane w Krakowie 1901 r.
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nie daje się onó w całości zastosować do celów wojsko
wych, naukowych i turystycznych.
Góralom wystarczają takie nazwy ogólnikowe jak: sta
wek, dolinka, żleb, turnia, czuba, upłaz. Nazwy takie po
wtarzają się bardzo często na sąsiednim terenie i dla ce
lów wyżej wymienionych są niewystarczające. Z drugiej
strony — ludność miejscowa często nadaje nazwy obiek
tom ważnym dla siebie, a mało istotnym dla pozostałych.
Na przykład: juhas z Doliny Jaworzynki zna 10 nazw na
„jego” części zbocza Małej Kopy Królowej, ale nazwy sa
mego szczytu nie zna.
Taki informator nie jest w stanie udzielić nam właści
wych informacji. Podobnych przykładów można byłoby
przytoczyć wiele. Jak z tego wynika, wywiadu terenowego
nie można przeprowadzać wyłącznie wśród ludności miej
scowej i z pojedynczymi osobami. Każda nazwa powinna
być potwierazona przez inną osobę i sprawdzona z właś
ciwym nazewnictwem urzędowym. W wielu przypadkach
nieistotne są nazwy ludowe mało ważnych form tereno
wych, części stoków czy dolin, ale dla osób korzystają
cych z map ważne są nazwy większych całych obiektów
geograficznych, które są czytelne na mapie.

b. Niewłaściwe miejsce przeprowadzania
wywiadu.’ Zasadniczym błędem wynikającym z nie
właściwego miejsca przeprowadzenia wywiadu jest błędna
lokalizacja nazw. Kozmowa wywiadowcza powinna być
przeprowadzona w obliczu terenu, jedynie wówczas mamy
pewność właściwej lokalizacji nazw podanych przez infor
matora. Rozmowa przeprowadzona poza miejscem wystę
powania nazwy może zorientować tylko w przybliżeniu
o położeniu obiektu, a w stosunku do małych form tere
nowych, powtarzających się na danym obszarze, jest nie
możliwa. Pokazywanie informatorowi szczegółów na mapie
niewiele daje, ponieważ z reguły są to ludzie nie mający
z nią do czynienia, więc trudno jest im odtworzyć sobie
obraz terenu na podstawie mapy.
Na wielu mapach Kopa Królowa — Wielka i Mała —
są przestawione. Topograf prowadzący wywiad pytał o po
wyższe nazwy górala spotkanego w reglach po stronie pół
nocnej, który, prowadząc wypas na Hali Gąsienicowej, wi
dział je zawsze od strony południowej i w tej kolejności
podał nazwy. W podobny sposób została przesunięta Pola
na Jarzębcza Wyżnia na miejsce Polany Jarzębczej Niżniej. Nazwa Białego Zlebu została przesunięta o trzy żleby
na północ. Topograf pytał o któryś z kolei żleb, orientując
się według mapy, góral znał jedynie większe z nich i stąd
tak wielkie przesunięcie. Błędy te w wyniku mechanicznego
przenoszenia nazewnictwa z materiałów wcześniej opraco
wanych powtarzają się na wielu mapach wydanych znacz
nie później.

c. Nieodpowiedni sposób przeprowadzeńi’a
wywiadu. Przeprowadzenie wywiadu terenowego w celu
zebrania nazw powinno przebiegać równocześnie z praca
mi pomiarowymi, prowadzonymi przez topografa w oparciu
o informację z .przypadkowo spotykanymi ludźmi miejsco
wymi.
Nieodpowiedni sposób przeprowadzenia rozmowy wywia
dowczej jest powodem, że na mapy przedostało się wiele
nazw o fałszywym brzmieniu, błędnie zlokalizowanych lub
nawet nie istniejących w terenie. Topograf nie powinien
sztywno wypytywać o nazwy poszczególnych obiektów,
lecz dać swobodnie wypowiedzieć się informatorowi. Roz
mowy nie należy przerywać, ponieważ rozprasza to uwa
gę i peszy informatora.
Na wielu mapach kocioł dolinny „Swistówka Waks
mundzka” nazwany jest „Zbójnicką Doliną”. H. Paryski
zadał sobie trud sprawdzenia pochodzenia tej nazwy. Oka
zało się, że stary góral, udzielający informacji, wstydził
się przyznać, że nie zna nazwy doliny, wymyślił więc no
wą na poczekaniu, która została wpisana na mapę.
Często topograf, sprawdzając nazwę, zadaje pytanie pod
suwając jednocześnie odpowiedź i w takim przypadku
otrzymuje w zasadzie potwierdzenie swego pytania. Dla
sprawdzenia zapytano gaździnę w Dolinie Kościeliskiej,
czy ta polana nazywa się Hala Pisana, otrzymano odpo
wiedź potwierdzającą. Dopiero w dalszej rozmowie stwier
dziła, że miejsce, gdzie jest szałas, w którym zamieszkuje,
nazywa się Polana Pisana, a Hala Pisana obejmuje jeszcze
sąsiednie wzgórza porośnięte lasem. To samo powtarzało
się często w innych przypadkach. Pytając przewodników
tatrzańskich o Nosalową Przełęcz, wskazywali oni jedno
znacznie Przełęcz Oblaz, tylko nieliczni zaznaczali, że na-
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żywa się ona właściwie Przełęcz Oblaz3). Kiedy zadano
pytanie, czy ma nazwę i jak nazywa się przełęcz, otrzy
mano odpowiedź — Przełęcz Obłaz. W takim przypadku
należy na mapie podać nazwę Przełęcz Obłaz, a w nawia
sie dodatkową nazwę Nosalowa Przełęcz, ponieważ ta
nazwa również występuje.
Na podstawie przytoczonych przykładów można wyciąg
nąć wniosek, że sposób prowadzenia wywiadu w terenie
ma zasadniczy wpływ na wartość zebranego materiału.
d. Niejednoznaczne wskazywanie. Bezpośred
nią przyczyną rodzenia się błędów wynikających z nie
jednoznacznego wskazywania jest niewłaściwy dobór miej
sca przeprowadzenia obserwacji. Przeprowadzenie wywia
du w zbyt dużej odległości od wskazywanych obiektów po
woduje możliwość nie porozumienia się topografa przepro
wadzającego wywiad z informatorem. Nazwy zatem powin
ny być zebrane i zapisane tylko dla tych form i przedmio
tów terenowych, które znajdują się w bezpośredniej blis
kości informatora i nie budzą wątpliwości, co do jedno
znaczności ich -wskazywania.
W wielu przypadkach na mapach Tatr spotyka się zu
pełnie błędne nazwy określające szczyty, turnie, plaśnie
na stokach itp. Wynika to z tego, że topograf pytał
o grzbiet, a informator znał jedynie nazwę części zbocza
leżącego poniżej grzbietu, którą podał, topograf zaś prze
niósł ją na grzbiet.
W ten sposób na*niektorych mapach skalisty grzbiet no
szący nazwę Jaworzyńskie Turnie, został nazwany Gład
kie Upłazańskie, co jest nonsensem, gdyż nazwa Gładkie
— Gładka, w Tatrach oznacza trawiaste zbocze, a nie ska
ły, w tym więc przypadku Gładkie Upłazańskie odnosi się
do trawiastego zbocza leżącego na stoku.
Nazwa Wysoka Turnia jest niejednokrotnie b*ędnie loka
lizowana na mapach. Wynika to z tego, że informator
z dużej odległości wskazywał turnię, w sąsiedztwie której
były też inne, w związku z tym zaistniało niedomówienie
topografa z góralem i nazwa została przyporządkowana
do innej turni. Błędy te powtarzane są na wielu badanych
mapach, wskutek kameralnego przenoszenia nazw na nowo
opracowywane- mapy, bez uprzedniego sprawdzenia w te
renie,
e. Chwiejność terytorialnego zasięgu. Często
zdarza się w terenie, że informator nie jest w stanie okreś
lić ścisłego zasięgu nazwy dotyczącej danego obiektu,
szczególnie jeśli chodzi o części stoków, lasów, hal, płaśni
itp. Topograf zbierający nazwy jest w sytuacji kłopotli
wej, ponieważ zasięg ich daje się w zasadzie na mapie
nazw i opisów, potrzebnej dla redakcyjnego opracowania
nazewnictwa. W takich przypadkach zmuszony jest niejed
nokrotnie podać sztuczny zasięg nazwy. Przy opracowaniu
redakcyjnym, często ze względu na zagęszczenie sytuacji
w miejscu umieszczenia nazwy, trzeba ją przesunąć (w
obrębie zasięgu), w wyniku czego nazwa zmienia swoje
położenie, stwarzając równocześnie wrażenie, że dotyczy
innego obiektu niż ten, który opisywał topograf. Jeżeli
zasięg był zaznaczony nieprawidłowo, wówczas istnieje
duże prawdopodobieństwo popełnienia błędu w zlokalizo
waniu nazwy.
Na jednej z map przesunięto nazwę kocioł na trawiasty
stok Kominów Tyłkowych, podczas gdy dotyczy ona skał
i turni na Hali Kominy Dudowe. W innym wypadku naz
wę Kotliny umieszczono wprawdzie w jej zasięgu, doty
czy ona bowiem części kamienistego stoku północnego
grzbietu Kasprowego Wierchu. Usytuowano ją jednak
wzdłuż żlebiku na stoku, co stwarza wrażenie, że chodzi
o nazwę żlebu.
W wypadku, gdy lokalizacja nazwy nie jest jednoznacz
na, ludność miejscowa różnie określa jej położenie. Wydaje się, że wówczas należy zrezygnować z nazwy i nie
wnosić jej na mapę. Nazwy tego typu nie polepszają
orientacji w’ terenie, raczej ją utrudniają, zaciemniając do
datkowo treść mapy.
Wiele z tych błędów można byłoby uniknąć, podając w
wykazie nazw załączony do każdego opracowywanego ar
kusza mapy ścisły opis obiektu, którego nazwa dotyczy.
f. Chwiejność lokalizacji i niewłaściwa
lokalizacja nazw’ na mapie. Dokładna lokalizacja
’) Nazwa „Obłaz” odnosiła się w zasadzie do innego miejsca. Na
jednej ze starszych map została przesunięta na przełęcz i później
przyjęła się wśród miejscowej ludności, ponieważ sama dość waż
na przełęcz nie miała nazwy. Nazwa ,,Nosalowa Przełęcz” jest
nazwą młodszą, stosowaną szczególnie przez ludność napływową —
turystów.
—>

nazw jest jedną z najważniejszych czynności w czasie wy
wiadu nazewniczego. Tylko nazwy właściwie podporząd
kowane obiektom i formom terenowym, których dotyczą,
spełniają swoją funkcję na mapach.
W wielu wypadkach różnice w umiejscowieniu nazw na
mapach i ich opisie w literaturze nie wynikają z błęd
nego opracowania nazewnictwa w terenie, lecz są spowo
dowane trudnościami związanymi z jednoczesnym umiej
scowieniem tych nazw. Na przykład, na obszarze Tatr do
chwili obecnej brak jest dokładnego umiejscowienia nie
których nazw i tak, według H. Paryskiego, nazwa Warze
cha — jest to trawiaste zbocze ciągnące się od przełęczy
Bacug w górę po obu stronach grani Małego Giew’ontu,
aż po jego pierwsze skały szczytowe4).
Z map turystycznych wynika, że jest to żleb. Obserwa
cje osobiste przeprowadzone w terenie potwierdziły, że
nazwa Warzecha odnosi się do żlebu.
W wypadku chwiejności lokalizacji nazw w terenie, trud
no ustrzec się od popełnienia niektórych błędów’, ponieważ
topograf nie jest w stanie przeprowadzić większej ilości
wywiadów z kilkoma osobami w jednym i tym samym
miejscu. Z drugiej strony — prowadzący w,ywiad nie jest
zorientowany, które nazwy posiadają nieściśle określoną
lokalizację. Błędy tego typu w zasadzie Wiykrywa się do
piero przy pracach kameralnych w czasie segregacji ma
teriału, a najczęściej można ujawnić je — porównując no
wo opracowaną mapę z Wydawmictwami kartograficznymi
wcześniejszymi oraz opisami w literaturze. Bardzo dużo
tego typU błędów wynika z bezpośredniej winy osób opra
cowujących nazewnictwo. Są one spowodowane główmie
błędnym zapisem nazw w terenie, wykonanym na nie od
powiednim podkładzie, jakim jest mapa nazw, lecz na
luźnych kartkach, marginesach opracowywanej mapy, na
odwrotnej stronie zdjęć lotniczych itp. Błędy te spowodo
wane są również bezkrytycznym przenoszeniem nazw z ma
teriałów uprzednio opracowanych. Nagminnie powtarzają
się one w odniesieniu do nazw polan i hal, ponieważ każ
dy opracowujący nazewnictwo uważa nazwy te za pew
ne — stałe i niezmienne, dotyczą również wielu innych
większych form terenowych.

g. Błędna percepcja usłyszanej nazwy. Za
pisywanie nazwy wiąże się z ustaleniem właściw’ego jej
zrozumienia i prawidłowego zapisania z jej strukturą. Spo
sób zapisania nazwy przekazanej ustnie jest niejednokrot
nie bardzo skomplikowany, ze względu na nie zawsze wy
raźną wymowę informatora i na trudności fonetycznego
zapisu. W wielu wypadkach dwóch wywiadowców, słucha
jąc informatora, zapisuje usłyszaną nazwę odmiennie. Na
przykład nazwa przełęczy Bacug na badanych mapach i w
literaturze występuje w formie różnego zapisu, często po
dawana jest jako Bacuch, Bacuf. Różnice te wynikają
z trudności uchwycenia dźwiękowego wypowiedzenia koń
cówki tej nazwy. W tym przypadku ustalenie prawidło
wego zapisania brzmienia nazwy można dokonać tylko w
oparciu o sprawdzenie jej z ustalonym zapisem urzędo
wym. Jednak nazwy urzędowe mniej ważnych form i obie
któw nie są opracowane i wówczas zapisu można dokonać
tylko na podstawie informacji podanej ustnie.
Nazewnicy szwedzcy, opracowując nazwy polskie na Suwalszczyżnie, posługiwali się magnetofonem nagrywając
wypowiedzi informatorów. Po powrocie z terenu, słucha
jąc kilkakrotnie w zwolnionym tempie, ustalili właściwe
brzmienie nazwy.

h. Błędna wymowa informatora. Każda poje
dyncza informacja, podana przez informatora, jest w pew
nym stopniu subiektywna, dlatego istotne jest sprawdze
nie każdej nazwy z kilku ust, co pozwoli na dokonanie
prawdziwego zapisu jej brzmienia i uniknięcia błędów
spowodowanych niewłaściwą wymową informatora. Usły
szana, względnie dawniej używana nazwa może być w pa
mięci informatora wywołana w nieprawidłowej postaci,
dlatego pojedynczą informację należy traktować jako praw
dopodobną.
W czasie przeprowadzonego wywiadu w terenie, upłaz
na wschodnim stoku Opalonego, jeden z górali nazwał Marficzne. Zapytany, czy . nazwa Marchwiczne dotyczy czegoś
<) H. Paryski — Nazwy Ludowe Małej Łąki w Tatrach. ONOMASTIKA. III/1957 r. s. 85.
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innego stwierdził, że on właśnie tak to wymawiał, popraw
nie wymówić jednak tej nazwy nie umiał. Topograf, któ
ry nie znałby pierwotnie tej nazwy, zapisałby ją błędnie.
Podobnie na nazwę granicznego szczytu Beskid, od juha
sów z Hali Gąsienicowej otrzymaliśmy nazwę Bieskid.
i. Podawanie nazw zmyślonych przez infor
matora. Nie wszystkie dane otrzymane w czasie wywia
du terenowego zasługują na bezkrytyczne przyjęcie. Zda
rza się, że wywiadowca może być wprowadzony w błąd
przez nieprawdomównego lub złośliwego informatora. Nie
które osoby zniekształcają nazwy, usiłując podać je popraw
nie, inni — świadomie zmyślają.
W czasie jednej z wycieczek ze starym .góralem, zna
nym przewodnikiem Andrzejem Wawrytką, kiedy turyści
pytali go o nazwy dwóch dalej widocznych szczytów,
stwierdził, że jeden z nich nazywa się Czarna Góra, a dru
gi Daleka Góra. Jak się okazało Wawrytko wstydził się
przyznać, że nie zna nazw tych szczytów, zmyślił więc na
poczekaniu, nazywając wyróżniający się ciemny szczyt
Czarną Górą, a drugi dalej położony — Daleką Górą.
Zdarza się również, że informator zna szereg nazw, nie
bardzo jednak orientuje się, do których form terenowych
one się odnoszą. Zapytany przez topografa, na poczeka
niu dobiera znane nazwy do innych obiektów. W ten spo
sób północno zachodni grzbiet Małego Giewontu zwany
Grzybowiec, nazwano Bacug.

j. Fragmentaryczne, niekompletne zbiera
nie nazw w terenie. Topograf opracowujący nazew
nictwo powinien zebrać cały dostępny materiał w terenie.
Wszystkie zebrane nazwy powinny być sprawdzone w kil
ku źródłach (miejscowa ludność, instytucje lokalne i wła
dze administracyjne). Nie zawsze nazwę ludową można w
formie ostatecznej dać na mapę. Również nie wszystkie
nazwy urzędowe będą znane przez całą ludność miejscową.
W takich wypadkach na określenie jednego przedmiotu na
leży dać na mapie dwie nazwy. Wynika stąd konieczność
kompletnego zebrania materiału ze wszystkich dostępnych
źródeł, w celu umożliwienia przy redakcyjnym opracowa
niu mapy, dokonania odpowiedniego doboru i selekcji nazw,
mających się ukazać na mapie. Przy ustalaniu nazwy na
reglowe wzgórze Boczań nie można się było oprzeć na naz
wach, które podawali górale: Bocań, Bocoń, Bocóń, Bocian,
ponieważ nazwy te występują w formie gwarowej i zna
nej tylko przez ludność miejscową. Naukowcy i turyści
używają nazwy w transkrypcji literackiej, uznanej również
jako nazwę urzędową. W tej formie nazwa ta jest również
znana wśród górali i dlatego na mapach podaje się nazwę
Boczań.
Jeżeli oznaczylibyśmy swój wywiad nazewniczy tylko do
miejscowej ludności, na wspomnianą uprzednio przełęcz
pod Nosolem mielibyśmy tylko jedną nazwę Przełącz Obłaz.
W wyniku dalszej penetracji materiałów opisowych okad
zało się, że wśród ludności inteligenckiej i turystów jest
ona określona nazwą Przełęcz Nosalowa. Nazwa ta chociaż
nie stosowana, jest często znana również miejscowym gó
ralom.
Nie zawsze nazwy ludowe nadają się do wpisania na
mapę i odwrotnie — nie wszystkie nazwy urzędowe przy
jęły się w terenie. Większa ilość zebranego materiału po
zwoli na wyeliminowanie błędów oraz na dobranie naj
bardziej odpowiednich nazw do wpisania na mapę.
k. Niewłaściwe zapisywanie zebranych
nazw. W wyniku niewłaściwego zapisywania zebranych
nazw w terenie powstaje szereg bardzo istotnych błędów.
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Dla ich uniknięcia topograf, oprócz podanego zlokalizowa
nia nazwy na mapie nazw, powinien w wykazie nazw po
dać jasno charakter przedmiotu, do którego się odnosi.
Podanie zasięgu nazwy jest konieczne dla usytuowania jej
przy redakcyjnym umieszczeniu na mapie. Podanie cha
rakteru przedmiotu w wielu przypadkach orientuje w na
daniu kierunku opisu i ustaleniu wielkości czcionek. Złe
usytuowanie nazwy przez topografa i niejasne podanie cha
rakteru przedmiotu było powodem tego, że znaną nazwę
Dolina Mułowa umieszczono na grzbiecie, a Dolina Litwo
rowa na stoku.

2. Homonimy i synonimy. Nazwy na mapie spełniają
we właściwy sposób swoje zadanie, jeżeli nazwany przed
miot jest określony jednoznacznie, to znaczy, że każdy
przedmiot w terenie posiada tylko jedną nazwę i równo
cześnie każda nazwa dotyczy tylko jednego przedmiotu w
terenie. W rzeczywistości często się zdarza, że jedną i tą
samą nazwą określa się kilka różnych obiektów, względ
nie na określenie jednego i tego samego przedmiotu ma
my kilka nazw.
Rozpatrując stronę językową nazwy mamy do czynie
nia z tak zwanymi synonimami; w takim przypadku na
określenie jednej i tej samej formy może być dwie lub
więcej nazw. W innym — jedną i tą samą nazwą mogą
być określone różne obiekty niezależne i położone z dala
od siebie. Są to homonimy.
Synonimy zatem sugerują, że przedmiotów jest więcej,
podczas gdy w rzeczywistości jest tylko jeden. Stwarzają
one okazję do nieporozumień i niepotrzebnie obciążają pa
mięć, ponieważ trzeba zapamiętać wszystkie nazwy określa
jące dany przedmiot. Siwa Polana jest również nazywana
Polana BiaJy Potok, Sobkowy Staw posiada jeszcze dwie
inne nazwy Suczy Staw i Litworowy, a na znane jezioro
tatrzańskie Morskie Oko można podać kilkanaście nazw:
Rybie Jezioro, Rybi Staw, Staw Polaków, Polski Rybi,
Wielki Rybnik, Zielona Woda, Biały Staw i inne.
Homonimy natomiast stwarzają wrażenie, że istnieje tyl
ko jeden przedmiot, podczas gdy w rzeczywistości jest ich
więcej. Często nazwy homoniczne błędnie traktuje się ja
ko nazwy określające jeden względnie kilka podobnych
obiektów. Takie powtarzające się nazwy na małym obsza
rze nie ułatwiają porozumienia się w terenie.
Nazwą Czarnego Stawu określa się w Tatrach Polskich
aż trzy duże jeziora: Czarny Staw nad Morskim Okiem, w
Dolinie Pięciu Stawów i w Dolinie Stawów Gąsienicowych.
Kilka razy powtarzają się takie nazwy jak: Kopa, Skoruśniak, Czoło, Suchy Wierch, Sucha Dolina i wiele in
nych. Nie zawsze dotyczą one form terenowych o tym sa
mym charakterze. Nazwa Czoło w jednym wypadku doty
czy ściany (północna ściana wschodniej grani Giewontu),
z pozostałych — grzbietów (północno-zachodni grzbiet
Skrzyniowego Upłazu, północno zachodni grzbiet Nosala,
grzbiet między Żlebem Doliczahskim a Liwtorowym).
W przypadku pierwszym konieczne jest ustalenie nazwy
najbardziej znanej i najczęściej powtarzającej się. Do wy
kazu nazw podajemy wszystkie nazwy, zachowując kolej
ność według ich popularności. Przy nazwach homonicznyeh,
jeżeli powtarzają się w bliskim sąsiedztwie, należy dokład
nie ustalić, czy nazwa w drugim wypadku jest prawidło
wa. Przy zagęszczeniu powtarzających się nazw należy
ustalić przymiotnik umożliwiający ich dokładniejsze zloka
lizowanie, na przykład Sucha Dolina Kondracka, Kasprowa. W wypadku polan: mała, duża, górna, niżna. wyżnia
itd.
c.d.n.
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Instrukcja niwelacyjna dla prac nad czechosłowacką jed
nolitą osnową wysokościową. Tłum, z jęz. czes. Barański W.
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Wykonanie i aktualizacja pomiarów spełnia przede wszyst
kim funkcję porządkowania i stabilizacji środowiska ludz
kiego. Pierwotnie mając na celu pomoc rolnikowτi, scalenie
awansowało do najbardziej wydajnego instrumentu w usta
leniu i uporządkowaniu terenów rolnych. Obecnie rozwinęło
się ono na dużych przestrzeniach i zawiera w sobie plano
wanie, kształtowanie i porządkowanie. Uczelnie powinny
dawać studentom niezbędne wiadomości techniczne do tego
złożonego i ciekawego zadania.
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Instrukcja obowiązująca przy wszelkich pracach wykony
wanych w zakresie czechosłowackiej jednolitej osnowy wy
sokościowej. Omówiono czechosłowacką jednolitą, osnowę Metoda drogi krytycznej może być zastosowana w procesie
wysokościową: podział państwowej osnowy wysokościowej
scaleniowym. Nadaje się ona do analizy strukturalnej i nad
na klasy, stosowany system wysokości, podano definicje
zorowania przebiegu projektowania, lecz jej użycie do plapunktów, ciągów, poligonów i tzw. obszarów niwelacyjnych, . nowania czasowego jest raczej problematyczne. Katedra
wymieniono warunki, jakim powinien odpowiadać reper.
Urządzeń Rolnych w Politechnice Federalnej w Zurichu
Podano warunki, jakie powinny spełniać stosowane przy po
opracowała wykres drogi krytycznej dla modelu służącego
miarze instrumenty i łaty niwelacyjne oraz omówiono me
do celów dydaktycznych.
tody niwelacji. Podane zostały zasady zakładania sieci niwe
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WYRZYKOWSKI T.: Analiza dokładności polskiej sieci ni
welacji precyzyjnej I klasy wzorami Vignala. Pr. IGiK 1969
t. 16, z. 3/39, s. 3-^5.
Analizowano polską sieć niwelacji I klasy mierzoną w la
tach 1952—1955, o ogólnej długości linii 5,5 tys. km. Oprócz
w,ykonania analizy całej sieci, przeprowadzono oddzielną
analizę dwóch części sieci, uwzględniając różne metody po
miaru analizowanej sieci: pomiar na 2 kliny (część zachod
nia sieci) i pomiar na 4 kliny (część wschodnia sieci). Omó
wiono wielkości występujące we wzorach Vignala, ich ozna
czenia i wzajemne zależności. Wyznaczono wielkości wyj
ściowe do analizy polskiej sieci wzorami Vignala. Podano
charakterystykę dokładności polskiej sieci niwelacji precy
zyjnej I klasy wzorami Vignala dla całej sieci i oddzielnie
dla zachodniej i wschodniej części sieci oraz omówiono
otrzymane wyniki i porównano je z dokładnościami wyzna
czonymi w oparciu o inne wzory. Analiza wykazała wyższą
dokładność pomiarów wykonanych metodą na 2 kliny, niż
przy pomiarze na 4 kliny. Porównano wyniki analizy do
kładności sieci polskiej i czechosłowackiej przy pomocy
wzorów Vignala i stwierdzono, że dokładności obu sieci są
bliskie.
T. B.

SCALENIA
54*

528.46:711.163:63

IGiK

ABB W.: Vermessung und Flurbereinigung, zwei entschei
dende Hilfen bei der Neurdnung unseres Lebensraumes.
Pomiar i scalenie jako dwa decydujące środki przy odno
wie naszego środowiska. Z. Vermess—sungswes. 1969 t. 94,
nr 12, s. 511—518, bibliogr. poz. 7.

Opisano nowy przyrząd do określenia periodycznego błędu
podziału na kole pionowym teodolitu oraz zmodyfikowane
odpowiednio do powstałych nowych możliwości znane do
tychczas sposoby określenia współczynników szeregu Fourriera. Podano ustalone błędy okresowe zbadanych dwóch
teodolitów Zeissa Th 2 i Kerna DKM 2.
T. B.

57*

528.541.85.089.6

IGiK

GLISSMANN T.: Eine Methode zur experimentellen Unter
suchung der Ziellinie von Nivelliergeraten mit Planplatte.
Metoda badań doświadczalnych przebiegu celowej w niweIatorach z płytką płasko-równoległą. Z. Vermessungs.-wes.
1969 z. 5, s. 175—180, rys. 5, bibliogr. poz. 10.
Badania odchylenia od prostej linii, po której przesuwa się
obraz krzyża nitek przy zmianie ogniskowej przeprowadza
się bez użycia Iibeli nasadkowej, przez co wyniki są unieza
leżnione od wpływu zmian temperatury otoczenia. Za układ
odniesienia przyjęto kierunek promienia celu przy ustawie
niu na nieskończoność krzyża nitek i prostopadłą dla tego
kierunku przechodzącą przez oś instrumentu. Znajdujące się.
w określonej w zależności od zadanej odległości, płaskie
zwierciadło odbija wiązkę promieni równoległych, dopro
wadzając obraz krzyża nitek do płaszczyzny ogniskowej
Przez odpowiednie poruszenie instrumentu doprowadza się
do zgrania krzyża nitek i odbitego obrazu. W ten sposób
uzyskuje się określony kierunek wyjściowy. Odczyt mikro
metru płytki płasko-równoległej daje rzędne punktu celo
wej, odpowiadającego zadanej odległości. Stosując ten tok
postępowania dla różnych odległości określa się rzędne
punktów, określających badaną celową. Zmianę odległość:
uzyskuje się przez przesuwanie zwierciadła po kierunku
celowej.
A. K.
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IGiK

528.722

HARDY J. W., JOHNSTON H. R., GODFREY J. Μ.: Elec
tronic correlator for the planimat. Elektroniczny korelator
do pɪanɪmatu. Photogram. Engng. 1969 t. 35, nr 8, s. 780—
—788, rys. 11, bibliogr. poz. 1.

W celu zautomatyzowania pracy planimetu Zeissa zaprojek
towano elektroniczny korelator. Urządzenie składa się
z dwóch ruchomych znaczków mierzących, które są włączo
ne do optycznego układu planimatu łącznie z wolno stoją
cym stelażem mieszczącym w sobie aparaturę elektroniczną.
Urządzenie usuwa automatycznie paralaksę poziomą wzdłuż
profilu przez poruszanie wózka Z za pomocą serwomotoru.
Wydajność i dokładność urządzenia zwiększono przez użycie
układu sterującego, który dostosowuje szerokość ścieżki,
i szybkość posuwu do jakości zdjęć. Korelator skraca czas
potrzebny na opracowanie mapy, nie zmniejszając ogólnej
dokładności układu.
T. B.
FO Fogrametria

59*

528.716:528.021.1

IGiK

GiLL' I. L. i in.: Izmerenije geodezićeskogo ćetyrechugol’nika Samoletnym Tadiodalnomerom CNIIGAiK. Pomiar
czworoboku
geodezyjnego
Tadiodalmierzem
lotniczym
CNΠGAiK. Geodez. i Kartogr. (Moskva) 1969 t. 14, nr 10,
s. 20—23, rys. 1, tabl. 3.
Przedstawiono metodykę i wyniki nowych badań przemys
łowych typów Tadiodalmierza lotniczego CNIIGAiK, z któ
rych wynika, że ten system Tadiodalmierczy można zastoso
wać przy rozwinięciu sieci astronomiczno-geodezyjnej w
trudno dostępnych terenach.
T. B.

60*

IGiK

528.74:528.44

SANDER W.: Entwicklungstendenzen der Photogrammetrie
in der Eigentumsvermessung. Tendencje rozwojowe foto
grametrii w pomiarach własnościowych. Z. Vermess.-wes.
1969 t. 94, nr 9, s. 342—347, rys. 1, bibliogr. poz. 10.

Jakość zdjęć lotniczych musi ulec poprawie przez lepsze
wykorzystanie elektronicznych systemów nawigacyjnych,
staranniejszą ocenę warunków pogody i oświetlenia oraz
użycie nowych typów kamer lotniczych. Te czynniki oraz
skrupulatne sygnalizowanie punktów na ziemi mogą pod
nieść dokładność opracowania fotogrametrycznego o 30%
i więcej. Wyrównanie blokowe ma wiele zalet i powinno być
szerzej stosowane niż dotychczas. Opracowanie terenowe
i związane z nim pomiary powinny uwzględniać rozkład błę
dów fotogrametrycznych.
T. B.

61*

IGiK

628.74.528.44

KRAUS K.: Einbeziehung terrestrischer Messelemente in die
photogrammetrische Katastervermessung. Udział naziem
nych elementów pomiaru w fotogrametrycznym pomiarze
katastralnym. Z. Vermess.-wes. 1969 t. 94, nr 9, s. 353—356,
bibliogr. poz. 4.
Wyniki katastralnych pomiarów fotogrametrycznych należy
w wielu wypadkach uzupełniać naziemnymi pomiarami od
ległości i zakładaniem graniczników w układach tworzących
linie proste. Wskazano sposoby wykorzystania tych elemen
tów naziemnych do poprawienia dokładności współrzędnych
fotogrametrycznych. Przytoczono informacje o doświadcze
niach z praktyki.

IGiK

UKD !

Dubinovskij v. b., Cupin a. a.: k voprosu obrabotki
aèrosnimkov na fotogrammetrićeskich priborach po ustanovoénym veliëinam. W sprawie opracowania zdjęć lotni
czych na przyrządach fotogrametrycznych na podstawie
ustalonych wielkości. Geodez. i Kartogr. (Moskva) 1969,
t. 14, nr 10, s. 61—63, rys. 1, tabl. 1.

ADAN
minati
a Trai

62*

528.721.213:528.716:681.3

Dla zorientowania zdjęć lotniczych w przyrządach fotogra
metrycznych proponuje się wykorzystać ustalone wielkości,
uzyskane przy budowie sieci fototriangulacji przestrzennej
z użyciem Stereokomparatora i komputera. Punkty stale
służą do uściślenia orientacji i ustawienia planszy. Na uzys
kanie modelu terenu zużywa się znacznie mniej czasu.
T. B.

63*

528.422:528.74:65.011.56

IGiK

BRINDÖPKE W.: Schrittweise Automatisierung der photo
grammetrischen Höhenaufnahme. Stopniowa automatyzacja
fotogrametrycznego zdjęcia wysokościowego. Z. Vermessungs.
-wes. 1969 z. 7, s. 268—272, rys. 3, bibliogr. poz. 11.
Opisane zostały poszczególne etapy automatyzacji w zakre
sie rejestracji punktów wysokościowych pomierzonych na
autografie, wykorzystywanych następnie jako pikiety do
opracowań warstwi<∙bwych mapy w skali 1: 5.000. Etapy te
podzielone zostały na automatyzację częściową (półautomatyzację) oraz automatyzację pełną. Metoda punktowego opra
cowania wysokościowego mapy podzielona została na dwie
części: 1) pełnoautomatyczne punktowe określanie danych
wysokościowych (określanie danych), 2) pełnoautomatyczne
opracowanie wysokościowe na podstawie posiadanych da
nych punktowych (opracowanie danych).
J. K.
64*

528.711.1.003.1(122):528.93
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IGiK

VANIN A. G.: Ob Optimalnom masśtabe aèrofotosemki.
O optymalnej skali zdjęć lotniczych. Geodez. i Kartogr.
(Moskva) 1969 t. 14, nr 10, s. 52—61, rys. 3, tabl. 5, bibliogr.,
poz. 3.
Przedstawiono wyniki analizy techniczno-ekonomicznej wy
konanej w celu wyboru optymalnej skali zdjęć lotniczych
do sporządzania map w skalach 1 : 25 000 i 1: 10 000. W celu
sporządzania map z żądaną dokładnością można wykonywać
zdjęcia lotnicze w różnych skalach, jednak koszty pracy
i inne wydatki na cały kompleks prac nad opracowaniem
Stereotopograficznym będzie się znacznie zmieniać (od 7
do 48%).
T. B.
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KARTOGRAFIA
65*

528.9:007

IGiK

KOLÄCNY A.: Cartopraphic information — a fundamen
tal concept and term in modern cartography. Informacja
kartograficzna — podstawową koncepcją i terminem w no
woczesnej kartografii. Cartogr. J. 1969 t. 6, nr 1, s. 47—49,
rys. 1.
Zbadano zależność między procesem użycia mapy a jej wy
konaniem, w którym mapa jest systemem komunikacji. Ba
dania te rozwinęły się z prac praktycznych wykonanych
pierwotnie nad serią szkolnych atlasów w Czechosłowacji.
Zaleca się powołanie komisji „Informacja Kartograficzna”.
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T. B.

UKD
Nlnleiszy Przegląd Dokumentacyjny zawiera jedynie część analiz dokumentacyjnych publikacji z zakresu geodezji. Pełna dokumen
tacja Okazuje się w posta“ kart dokumentacyjnych wykonanych przez CENTRALNY INSTYTUT INFORMACJI NAU
KOWO-TECHNICZNEJ 1 EKONOMICZNEJ (Warszawa, al. Nlepodleglostd 188). CIINTE przyjmuje prenumeratę kart dokumentacyj
nych, która może obejmować zarówno całą dokumentację naukowo-techniczną, jak i oddzielne jej działy lub poszczególne zagad
nienia 1 tematy techniczne. CIINTE wykonuje za zwrotem kosztów fotokopie 1 mikrofilmy publikacji objętych zarówno przeglądem
dokumentacyjnym, jak i kartami dokumentacyjnymi.
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UKD 528.521.022.1.061.1
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ADAMCZEWSKI Z., SAWICKI F. K. — Empirical Deter
mination of the Mean Error of Centring a Theodolite over
a Traversing Point. — Przegląd Geodezyjny No 8/1970,—
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The authors carried on research on determination of the mean
error of centring a theodolite over a traversing point. Those errors
amount respectively 2—1 mm for a heavy plumb line (0,3—0,2 kg),
3 mm for a rigid plummet and less than 1 mm — for an optical
plummet.
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UKD 528.33.031
LAZZARINI T. — Finding out Fixed Points and Correction
of Deformed Quantities of Displaced Horizontal Points of
Trigonometrical Full Nets on the Basis of Corresponding
Apparent Movements of Fixed Points. — Przegląd Geode
zyjny No 8/1970.—
The author presents new means of finding out points which kept
their original position as well as defining the displacement of their
points. This means is based on the result of common compensation,
of directions observed during the initial survey and directions
observed the initial net to the recent one amounted ±0,36 mm in
tlɪe examined case. The mean error for displacement + 0,54 mm.
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UKD 528.414.088.3
KUCKIEWICZ W. — Means of Defining the Accuracy of
Traversing on the Basis of Angle and Linear Deviation in
Traverses (cont.). — Przegląd Geodezyjny No 8/1970.—
The author carries on research on the accuracy oζ a traversing
technical net consisting of 34 traverses, length from 300 m to
1900 m and number of sides from 1 do 9, assuming 10 different
possibilities. The results of the research are drawn up in tables.

B.

iK

nJa
o19,

UKD 528:621.395:621.396.93
JarzyMOWSKI a. — Radiotelephones in Surveying. —
Przegląd Geodezyjny No 8/1970.—
The author speaks about the neccessity of using Tadiotelepliones
in surveying. By means of the apparatus ECHO, produced in Po
land, it is possible to assure communication on the distance of
3 km, which is sufficient for most surveying worsk.
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UKD 528.512

MERCIK S. — A Certain Way of Precise Measurement
of Lenght by New Measuring Instrument. — Przegląd
Geodezyjny Nr 8/1970.
The author describes the construction and principles of work
of an equipment for measuring length, used in research on
horizontal translocation in the casing for continuous casting of
steel. The relative errors, which characterise the accuracy cf
measurement, are inside tiɪe limits 1/19 00C — 1;37 000.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
— Pismo okólne nr 1 Głównego Urzędu Geodezji i Karto
grafii z dnia 6 stycznia 1969 r. w sprawie przejęcia przez
delegatury GUGiK czynności związanych z zatwierdzaniem
dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla sporządzenia
mapy zasadniczej w skali 1 : 5000 na podkładzie fotograme
trycznym. (Dz. Urzęd. GUGiK — 2/69—7).
— Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kar
tografii z dnia 1 marca 1969 r. w sprawie ustalenia zasad
rozliczeń za korzystanie z pracy elektronicznych maszyn cyf
rowych (Dz. Urz. GUGiK — 4/69—11).

Przepisy zarządzenia określają stawkę za 1 godzinę pracy
maszyn UMC-I i UMC-IO Instytutu Geodezji i Kartografii,
oraz maszyny UMC-I przedsiębiorstw GUGiK.
Zarządzenie
tografii z dnia
do stosowania
i porządkowe”

Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kar
20 stycznia 1969 r. w sprawie wprowadzenia
Instrukcji O-I — „Ogólne zasady techniczne
(Dz. Urz. GUGiK — 4/69—10).

Z dniem 1 Iipca 1969 r. utraciły moc obowiązujące prze
pisy „Instrukcji B-I — Zasady ogólne i przepisy porząd
kowe” z 1948 r. z późniejszymi zmianami.
Instrukcja O-I wprowadza zmianę w dotychczas obowią
zującym układzie „Powszechnych przepisów o pomiarach
kraju”, a mianowicie: instrukcje w sprawie wykonywania
pomiarów podstawowych otrzymują oznaczenie literą A;
zakładania i opracowywania osnów szczegółowych — lite
rą B; wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościo
wych — literą C; sporządzania map Wielkoskalowych — lite
rą D; inne — w sprawie wykonywania prac nie wymienio
nych wyżej — literą E. Instrukcje o charakterze przepisów
ogólnych będą oznaczone literą O.
Instrukcje z zakresu powszechnych przepisów o pomia
rach kraju, wydane przed ukazaniem się Instrukcji 0-1,
zachowują oznaczenia dotychczasowe do czasu ich noweli
zacji.
Instrukcja O-I zawiera treść następującą:
Rozdział I — Postanowienia ogólne (§ 1—3)
Rozdział II — Ogólne zasady jednolitości opracowań geo
dezyjnych i kartograficznych (§ 4)
Miary i narzędzia (§ 5—6)
Jednolity system odniesienia opracowań geodezyjnych
i kartograficznych (§ 7—10)
Zasady ustalania i koordynacji norm technicznych (§ 11—
—15)
Rozdział III — Podział ogólny opracowań geodezyjnych
i kartograficznych (§ 16)
Rozdział IV — Podział osnowy geodezyjnej (§ 17—19)
Rozdział V — Sieci triangulacyjne (§ 20—26)
Rozdział VI — Sieci poligonowe (§ 27—31)
Rozdział VII — Inne rodzaje szczegółowej osnowy pozio
mej (§ 32—33)
Rozdział VIII — Osnowa wysokościowa (§ 34—43)
Rozdział IX — Pomiary szczegółów terenowych (§ 44—49)
Rozdział X — Mapy (§ 50—59)
Rozdział XI — Ewidencja gruntów i budynków (§ 60—63)
Rozdział XII — Usługi geodezyjne (§ 64)
Rozdział XIII — Zasady warunkujące wszczęcie i wyko
nywanie robót (§ 69—81)
Rozdział XIV — Zasady techniczno-porządkowe (§ 69—81)
Rozdział XV — Instrukcje techniczne (§ 82—89)
Załącznik do § 55 instrukcji „Formaty i oznaczenia arku
szy Wielkoskalowych map inżynieryjno-gospodarczych (skale
1 : 10 000 i większe), sporządzonych w podzielę sekcyjnym
w państwowym układzie współrzędnych i w układach lo
kalnych.
Zebrał i ułożył: mgr inż. W. Barański

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej za miesiąc czerwiec 1970 r,
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
W miesiącu czerwcu wpłaty z od
działów wyniosły sumę złotych 92 794.—
W czerwcu wypłacono 3 zapomogi
pośmiertne na sumę złotych 27 003.—
W okresie tym zmarli następujący

koledzy: Jan Bajer z Oddziału SGP
w Gdańsku, lat 66, zmarł dnia 15.V.
1970 r. (zawiadomienie nr 835), Fabian
Kamiński z Oddziału SGP w Warsza
wie, lat 63, zmarł dnia 3.VI.1970 r. (za
wiadomienie nr 836), Romuald Wyso
cki z Zielonej Góry, lat 60, zmarł dnia
25.V.1970 r. (zawiadomienie nr 837).

KASA ZAPOMOGOWA
Wypłacono 4 zapomogi bezzwrotne
na sumę złotych 11000. 1 koledze
z Gdańska, 1 — koledze z Łodzi, 2 —
kolegom z Warszawy.

Konkurs na projekt odznak Stowarzyszenia Geodetów Polskich
1. Przedmiot Konkursu
Konkurs obejmuje opracowanie projektu:
— odznaki stowarzyszeniowej,
— honorowej srebrnej odznaki stowarzyszeniowej,
— honoτowej złotej odznaki stowarzyszeniowej.

2. Założenia do projektu
2.1. Odznaka stowarzyszeniowa powinna zawierać styli
zowaną igłę magnetyczną i litery SGP,
— wkomponowanie w projekcie odznaki innych elemen
tów pozostawia się projektodawcy.
2.2. Najdłuższy wymiar odznaki nie powinien przekraczać
15 mm.
2.3. Honorowe odznaki powinny odróżniać się od odznaki
stowarzyszeniowej srebrnymi lub odpowiednio — złotymi,
tymi samymi elementami odznaki.

3. Uczestnictwo w Konkursie
Osoby zainteresowane Konkursem mogą, poczynając od
dnia 1 sierpnia 1970 roku otrzymać regulamin konkursu w
Oddziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich, właściwym
dla ich miejsca zamieszkania.

4. Termin, sposób wykonania i tryb składania projektu
4.1. Projekt powinien być przesłany do biura Zarządu
Głównego SGP, w terminie do dnia 15 października 1970 ro
ku.
4.2. Projekt odznak zawierający rysunki odznak (stowa
rzyszeniowej, honorowej: srebrnej i złotej), należy sporzą
dzić w tuszu czarnym z uwidocznieniem kolorowych ele
mentów odznaki (kolor srebrny i odpowiednio złoty, ewen
tualnie również inny).
4.3. Zwymiarowane rysunki 3 odznak należy sporządzić
na jednym arkuszu papieru kreślarskiego formatu A4,
z 4-krotnym powiększeniem w stosunku do wielkości od
znaki. W dolnej części arkusza powinien być podany za
projektowany _material (na przykład nikiel, emalia).
4.4. Projekt powinien być przesłany w kopercie opatrzo
nej godłem projektodawcy: wewnątrz koperty należy umieś
cić również zaklejoną kopertę z arkuszem papieru zawie
rającym: godło, imię, nazwisko i adres projektodawcy oraz
nazwę i adres macierzystego koła i oddziału SGP.

4.5. Koperty z imieniem, nazwiskiem i adresem projekto
dawcy będą otwarte po rozstrzygnięciu Konkursu przez sąd.
4.6. Projekty nadesłane na Konkurs nie podlegają zwro
towi.

5. Sąd Konkursowy
5.1. Sąd Konkursowy stanowią: powołany przez Prezy
dium Zarządu Głównego SGP przewodniczący oraz 5 człon
ków, powołanych przez Prezydium ZG SGP — na wniosek
przewodniczącego sądu.
5.2. Rozpatrywanie prac konkursowych odbywa się na
protokołowanych przez jednego z członków sądu posiedze
niach, przy udziale przewodniczącego oraz co najmniej
3 członków sądu.
5.3. Decyzje o przyznaniu nagród zapadają większością
głosów, a przy równości głosów rozstrzyga głos przewodni
czącego.
5.4. Sąd Konkursowy powinien zakończyć swoje czyn
ności do dnia 15 listopada 1970 r. i przekazać akta Sekre
tarzowi Generalnemu SGP.

6. Nagrody
6.1. Ustanawia się trzy nagrody w następującej wyso
kości:

I nagroda — 2000 złotych
ILnagroda — 1500 złotych
III nagroda — 1000 złotych
6.2. Sąd Konkursowy może nie przyznać żadnej z usta
nowionych nagród lub przyznać dwie, bądź jedną z nagród,
a także może przyznać 2 równorzędne nagrody bez zmiany
wysokości nagród ɪokreslonej w punkcie 6.1.
6.3. Suma przyznanych nagród nie może przekraczać kwo
ty 4500 złotych.

7. Postanowienia końcowe
7.1. Nagrodzone projekty stają się własnością Stowarzy
szenia Geodetów Polskich.
7.2. O sposobie wykorzystania nagrodzonych projektów
przy ich realizacji decyduje Prezydium Zarządu Głównego
SGP.
7.3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Przegląd<
Geodezyjnym.

∕o<-'tec⅛∖
» ‰t∣ Ç
® ft*∙w /
sv*∣is*V

Cena zł 12.—

Zakład Kolportażu Wydawnictw Czasopism Technicznych NOT począwszy od 1971 roku wprowadza
do sposobów prenumerowania czasopism technicznych poważne udogodnienie, które

— odciąży prenumeratorów,
— usprawni pracę kolportażu,
— spowoduje oszczędności finansowe.
Będzie to tzw. prenumerata ciągła, obowiązująca zakłady pracy, biblioteki, organizacje itp.
Instytucja, która zamówi czasopisma techniczne WCT NOT na 1971 r. i wpłaci należność za ten∙okres,
nie jest obowiązana w latach następnych (1972, 1973, 1974 itd.) nadsyłać co roku nowych zamówień,
ponieważ prenumerata ciągła ważna jest na czas nieograniczony. Dla utrzymania abonamentu wy
starczy w latach następnych wpłacać w przewidzianym terminie od 1 Iipca do 20 listopada należność
za prenumeratę na rok następny.

Zamówienia na prenumeratę ciągłą na rok 1971 prosimy nadsyłać w okresie od 1.VI. do 20.XI. br.
do Zakładu Kolportażu WCT NOT, Warszawa, ul. Mazowiecka 12, nr konta 1-9-121697 — wno
sząc jednocześnie należność za jeden rok.
W przypadku jakichkolwiek zmian (tytułów, rezygnacji z prenumeraty itp.) prosimy o natychmiasto
we powiadomienie o nich Zakładu Kolportażu WCTNOT.
,
Zaznaczamy, że prenumerata ciągła nie dotyczy prenumeratorów indywidualnych, którzy w dalszym
ciągu zamawiają czasopisma WCT NOT w urzędach pocztowych do każdego 10, miesiąca poprze
dzającego okres prenumeraty: roczny, półroczny, kwartalny.
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UKD 65.011.54:681.3.01:528
KLOPOCIÑSKI W. — Uwagi o mechanizacji zarządzania
i przetwarzania danych na maszynach ASCOTA w War
szawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym. Przegląd Geo
dezyjny nr 9/1970.—
Autor opisuje doświadczenie uzyskane przy wprowadzeniu
w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym mechanizacji za
rządzania i przetwarzania danych. Mechanizacja została przepro
wadzona w oparciu o 2 maszyny ASCOTA 170 z 45 licznikami,
mnożarką elektroniczną TM-20 oraz 2 maszyny
fakturujące
SUPERMETALL.

UKD 528.3/.4.066.067:681.3.07
BYCHAWSKI T. — Archiwum miernicze — wczoraj,
Składnica geodezyjna — dziś, Ban Danych — jutro. —
Przegląd Geodezyjny nr 9/1970.
Autor poda je, że archiwa miernicze pojawiły się na ogół w wie
ku XlX z chwilą założenia pierwszych katastrów gruntowych.
W roku 1955 rozpoczęto w Austrii prace nad zmechanizowaniem
katastru gruntowego. Treść ksiąg i wykazów katastralnych prze
niesiona została na dziurkowane karty maszynowe. Najnowsze
próby idą w kierunku zmagazynowania danych katastralnych
Íw pamięci komputera. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
rozpoczęto prace nad utworzeniem w miastach „banku danych”,
w którym informacje typu katastralnego wzbogacane są o cały
szereg danych technicznych.

UKD 528.517:621.375
LATOŚ ST. — Geodimetr AGA model nr 8 z laserowym
źródłem światła. — Przegląd Geodezyjny nr 9/1970.
Autor opisuje wyniki pierwszych pomiarów geodimetrem mo
del 8, wyposażonym w laser i przeznaczonym do pomiaru du
żych odległości. Rozbieżność wysyłanej wiązki światła laserowego
wynosi 0,1 m/km; średni błąd pomiaru mD = ± (1 ∙ 10,∙ + 5) mm;
waga geodimtru — 23 kg. Geodimetr umożliwia wykonywanie
pomiarów przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych.
Pozwala on na osiągnięcie wysokiej dokładności, a także na
skrócenie czasu i kosztów pomiarów.

UKD 528.083:625.78
't7' '

JANECKI J. — Dokładność polskiego wykrywacza urzą
dzeń podziemnych — WTR. — Przegląd Geodezyjny
nr 9/1970,—
--- -■ /
...

Autor
przeprowadził badania wykrywaczem tras rurociągów
„WTR” w warunkach miejskich. Położenie przewodów podziem
nych gazowych, elektrycznych i wodnych ułożonych w różnych
warunkach ustalono pomiarami bezpośrednimi przed ich zasypa
niem oraz za pomocą wykrywacza — po zasypaniu. Błędy okre
ślenia położenia wahały się od 6,0 cm do 16,6 cm, zaś błędy
określenia głębokości od 7,0 cm do 22,2 cm.

UKD 378.6:528(567)
BRAMORSKI K. — Szkolenie geodetów w Iraku. — Prze
gląd Geodezyjny nr 9/1970.

■

Autor podaje podstawowe informacje o potrzebach Iraku w dzie
dzinie prac geodezyjnych. Podaje również wiadomości o przygo
towaniu kadr technicznych w instytucie noszącym nazwę „Insti
tute of Technology”. W artykule podany jest program naucza
nia oraz ocena tego programu.

UKD 65.011.54:681.3.01:528

KŁOPOCIŃSKI W. — Mechanization of Programming and
Conwerting Data for Machines ASCOT in the Warsaw
Geodetic Enterprise — Przegląd Geodezyjny No. 9/1970.—
The author describes the results achieved thanks to mechanization
of work in programming and Conwerting data in the Warsaw
Geodetic Enterprise. For this purpose two machines ASCOT 170
are used. The have 45 calculators, an electronic multiplicator
TM-20 and 2 Inwoicing machines SUPERMETALL.

UKD 528.3/.4.066.067:681.3.07

BYCHAWSKI T. — Surveyors’ Archives — yesterday,
Geodesy Stores — today, Bank of Data — tomorrow. —

Przegląd Geodezyjny No 9/1970.
The author states that surveyors’ archives appeared for the
first time in 19th century, with the establishment of the first
cadasters. Work on the mechanization of land cadaster was
started in Austria in 1955. The text of the books and cadaster
lists was put down on punched machine-cards. The latest
attempt is to store cadaster data in the memory of a computer.
In the towns of Canada and USA work is Carriedon open ’’banks
of data” where besides cadaster information a number of
other technical data is stored.

UKD 528.517:621.375
LATOŚ ST. — Geodimeter AGA — Model No 8 with
Laser Source of Light. — Przegląd Geodezyjny No 9/1970.
The author describes the resuits of the first surveying by
geodimeter, model 8, equipped with laser for surveying of
long distances. The divergence of the emitted beam of laser
light amounts to 0,1 m/km; the mean error of survey mD =
= ± (1 . 10” + 5) mm, the weight of the instrument — 23 kg.
Thanks to this geodimeter it is possible to take a survey in
Unfavoirable weather conditions. The accuracy is high, the time
of survey shorter and costs lower.

UKD 528.083:625.78
JANECKI J. — Accuracy of the Polish Detector of Under
Equipment — WTR. — Przegląd Geodezyjny
No. 9/1970,—

ground

The author carried research detecting pipelines by „WTR” in
town conditions. The position of underground lines of gas,
electricity and water was defined by direct survey before bu
rying, and after it by means of the detector. The errors of
defining their position were in the limits of 6,0 cm to 16,6 cm,
while the errors of defining their depth — from 7,0 cm to 22,2 cm.

UKD 378.6:528(567)
BRAMORSKI K. — Training of Surveyors in Iraq. —
Przegląd Geodezyjny No. 9/1970.—
The author gives basic information about Iraq needs in the field
of geodesy. He also describes the training of technicians in the
institute called „Institute of Technology”. The article gives the
teaching programme and its appreciation.
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Kasowicz

Vl Kongres Techników Polskich
„Technika w procesie intensyfikacji gospodarki” — oto
naczelne hasło VI Kongresu Techników Polskich, który
— zgodnie z uchwałą Rady Głównej NOT z 11 czerwca
1969 r. — zostanie zwołany w Poznaniu w dniach 11, 12
i 13 lutego 1971 r.
Zasadniczym zadaniem VI Kongresu będzie sformułowa
nie wniosków polskiej inteligencji technicznej dla okreś
lenia metod najlepszej realizacji zadań zawartych w pla
nie gospodarczym na lata 1971—1975. Intensyfikacja gos
podarki wyłania szereg problemów technicznych, ekono
micznych i organizacyjnych w aspekcie lepszego wykorzy
stania czynników produkcji i postępu technicznego, dla
zwiększenia efektywności gospodarczej, doskonalenia pla
nowania i zarządzania oraz zasadniczego usprawnienia nie
zbędnych informacji i ich przetwarzania w całokształcie
działalności naukowej, technicznej i ekonomicznej.
Organizatorem VI Kongresu Techników Polskich jest
Naczelna Organizacja Techniczna, Centralna Rada Związ
ków Zawodowych i Polska Akademia Nauk, przy współ
udziale Komitetu Nauki i Techniki.
Do kierowania całością spraw Kongresu został powo
łany przez Radę Główną NOT — Główny Komitet Orga
nizacyjny (GKOK), w skład którego wchodzi:
— prezydium — 16 osób,
— sekretariat — 9 osób,
— przedstawiciele instytucji współpracujących — 5 osób,
— przedstawiciele stowarzyszeń NOT — 24 osoby,
— przewodniczący zarządów
głównych stowarzyszeń
naukowo-technicznych — 17 osób,
— sekretarze generalni stowarzyszeń naukowo-technicz
nych — 20 osób,
— przewodniczący oddziałów wojewódzkich NOT —
14 osób.
Równocześnie zarządy wojewódzkie oddziałów NOT,
w porozumieniu z zarządami stowarzyszeń naukowo-tech
nicznych, powołały wojewódzkie komitety organizacji Kon
gresu (WKOK), które oprócz przedstawicieli NOT, stowa
rzyszeń naukowo-technicznych
oraz współorganizatorów
Kongresu, skupiają przedstawicieli instancji partyjnych,
prezydiów rad narodowych, wojewódzkich komisji plano
wania gospodarczego, związków
zawodowych, zakładów
pracy i wyższych uczelni technicznych.
Stroną organizacyjną i przygotowaniami do VI Kon
gresu zajmuje się, powołane przez GKOK, Biuro Kongre
su, mieszczące się wτ Warszawie przy ul. Czackiego 3/5.
Prace przygotowawcze do Kongresu przebiegają w trzy
nastu sekcjach problemowych (głównych), powołanych
również przez Główny Komitet Organizacyjny Kongresu.
Odpowiednie sekcje wojewódzkie, w zależności od specy
fiki terenu, zostały powołane przez wojewódzkie komitety
organizacyjne Kongresu.
Każda sekcja główna to kilkudziesięcioosobowy zespół
specjalistów odnośnej branży, składający się z przewod
niczącego, wiceprzewodniczących,
sekretarza, członków
prezydium i sekcji.

Prezydia sekcji głównych Kongresu, w oparciu o ma
teriały uzyskane z dyskusji na posiedzeniach plenarnych
sekcji, opracowały tezy do dyskusji przedkongresowej i po
zatwierdzeniu ich przez prezydium GKOK przesłały do za
rządów głównych SNT i komitetów wojewódzkich. Tezy
te zostały następnie przekazane do kół zakładowych sto
warzyszeń, które po przeprowadzeniu dyskusji sformuło
wały uzupełnienia i wnioski do tez, a następnie przekazały
je do właściwego zarządu oddziału SNT. Wnioski te miały
charakter zakładowy, regionalny i ogólnokrajowy.
Zarządy oddziałów SNT zebrały i ujednoliciły otrzy
mane z kół zakładowych uzupełnienia i wnioski do tez,
a następnie przekazały te z nich, które miały charakter
regionalny i ogólnokrajowy do odpowiednich sekcji przy
WKOK. Sekcje wojewódzkie, po analizie i przeprowadze
niu dyskusji nad otrzymanymi materiałami, wybrały osta
teczne propozycje uzupełnień i wniosków mających cha
rakter ogólnokrajowy i przekazały je do sekcji głównych.
Zarządy główne SNT, równolegle do akcji terenowej
organizowały narady i konferencje ogólnokrajowe, dl⅜
przygotowania postulatów poszczególnych zespołów specja
listów, dla przekazania ich do sekcji głównych Kongresu
przez GKOK.
Sekcje główne — w oparciu o wyniki dyskusji tereno
wej oraz wnioski z konferencji branżowych SNT — przy
gotowują na Kongres projekty uchwał sekcyjnych i refe
raty sekcyjne. Projekty uchwał sekcyjnych podlegają za
twierdzeniu przez GKOK, a referaty — przez plenum
sekcji.
Prezydium Głównego Komitetu Organizacyjnego Kon
gresu, biorąc pod uwagę propozycje sekcji głównych, opra
cuje projekt uchwały generalnej VI Kongresu Techników
Polskich. Przewiduje się, że uczestnicy Kongresu otrzyma
ją na miesiąc przed obradami następujące materiały:
— projekty uchwał sekcji głównych,
— wydawnictwo
omawiające
realizację
wniosków
V Kongresu Techników Polskich,
— inne dodatkowe wydawnictwa (między innymi Histosię ruchu stowarzyszeniowego).
A oto, jak przedstawiają się sekcje główne VI Kongre
su Techników Polskich oraz ogólny zakres ich problema
tyki, według tez opracowanych do dyskusji przedkongre
sowej.

Sekcja I. Technika i ekonomika — problemy zarządzania.
Systemy przetwarzania informacji
W ramach tej Sekcji dyskutowane są problemy i for
mułowane opinie dotyczące trzech zasadniczych kierunków
działania:
— intensywnego .wykorzystania
czynników produkcji
i postępu technicznego,
— doskonalenia planowania i zarządzania.
— informacji i systemów przetwarzania danych.
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Chodzi więc generalnie o wytyczenie dróg oraz okreś
lenie metod i środków intensywnego wykorzystania po
tencjału produkcyjnego i dysponowanych zasobów, o efek
tywne i właściwe wykorzystanie kadr technicznych i siły
roboczej, o szybsze wprowadzenie nowoczesnych techno
logii, ze szczególnym preferowaniem mechanizacji i auto
matyzacji w procesach produkcyjnych, o zapewnienie wy
sokiej sprawności i efektywności gospodarczej przedsię
biorstw.
Istniejące systemy planowania i zarządzania wymagają
rewizji i zmiany metod. Doskonalenie tych systemów bę
dzie uzależnione przede wszystkim od zachowania opty
malnych proporcji między planowaniem centralnym a od
dolnym, opierając to pierwsze na niezbędnych analizach
oraz wyposażając je w większym stopniu w bodźce ekono
miczne, kosztem ograniczenia dyrektywnych nakazów.
Niezbędny jest dalszy, intensywny rozwój stosowania
elektronicznej techniki obliczeniowej, z szerszym niż dotąd
wykorzystaniem doświadczeń
zagranicznych w pracach
badawczych i projektowaniu systemów automatycznego
przetwarzania dla celów zarządzania typowym przedsię
biorstwem, kombinatem przemysłowym, bądź systemem
branżowym.

Sekcja II. Kadry techniczne i baza naukowo-techniczna
Przedkongresowa dyskusja poświęcona problematyce
kadr technicznych skupia się na trzech zasadniczych kie
runkach:
— kształceniu i doskonaleniu kadr,
— wykorzystaniu kadr,
— bazie naukowo-technicznej.
Postulaty dyskutantów zmierzają do osiągnięcia postę
pu jakościowego kształconych kadr, w drodze rewizji pro
gramów i metod nauczania, jak również przez doskonalenie
kadry nauczającej. Odnośnie do kadry już pracującej —
uzupełnienie wiedzy i umiejętności odbywa się przez różne
formy doskonalenia zawodowego. Słabą stroną tych form
jest często brak dostatecznej koordynacji z planami roz
wojowymi zakładów pracy.
Istnieje więc potrzeba stworzenia systemu doskonalenia
kadr technicznych, porządkującego istniejące, różnorodne
formy, z możliwością wprowadzenia doskonalenia obliga
toryjnego, dla aktualizacji wiedzy inżynierów i techników.
Dane NOT z marca 1969 r., dotyczące racjonalnej gos
podarki kadrami technicznymi, stwierdzają bardzo dużą
rozrzutność w tej dziedzinie. Dotyczy to tak wykorzysta
nia kadry technicznej, jak też jej rozmieszczenia na te
renie kraju.
. Typowym zjawiskiem naszych czasów jest ogromny roz
wój nauki i techniki. Również w naszym kraju od szere
gu już lat rozbudowywany jest potencjał naukowo-badaw
czy. Ogólne zatrudnienie w tych placówkach wynosi około
260 000 pracowników. Z tej liczby około 7700 pracowników
zatrudnia PAN, około 3600 — szkolnictwo wyższe, 122 000
— przemysł, pozostała część, to inne sfery gospodarki na
rodowej.
Według analizy dokonanej na IV Plenum KC PZPR,
efektywność działania bazy naukowo-technicznej powin
na być większa niż dotychczas. Stąd też w dyskusji przed
kongresowej postuluje się koordynację doboru tematyki
badawczej z planowym rozwojem przedsiębiorstwa, zjed
noczenia lub branży, uzależniając wdrażanie opracowa
nych technologii od ich opłacalności.
Sekcja III. Gospodarka przestrzenna

„Człowiek najwyższą wartością” — oto hasło, wokół któ
rego dyskutowane są problemy tej sekcji. Racjonalne dys
ponowanie naturalnymi dobrami przyrodniczymi (ziemią,
wodą i powietrzem), celem zachowania równowagi biolo
gicznej jest dla gospodarki narodowej problemem zasad
niczym. Planowa gospodarka przestrzenna, w powiązaniu
z planowaniem gospodarczym, powinna zabezpieczyć ra
cjonalne i bezkolizyjne wykorzystanie bogactw natural
nych i całości posiadanego potencjału produkcyjnego, za
pewnić ład w środowisku przestrzennym, będący ważnym
czynnikiem regeneracji psychicznej, jak również wkładem
do kultury społeczeństwa.
Sekcja IV. Paliwa i energia
Przedstawiona w tezach problematyka tej Sekcji obej
muje następujące działy:
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— bilansowanie paliw i energii,
— zagospodarowanie i użytkowanie paliw stałych, cie
kłych i gazowych,
— elektroenergetyka,
. — gazownictwo,
— ciepłownictwo,
— badania naukowe i kadry.
Głównym kierunkiem działania w przeobrażeniu bilansu
paliwowo-energetycznego będzie dalsze zmniejszanie się
węgla w globalnym zużyciu przez odbiorcę końcowego, na
rzecz szlachetniejszych nośników energii jak: energia elek
tryczna, ciepło ze źródeł centralnych, paliwa gazowe i cie
kłe. Niedostatek gazu ziemnego i paliw ciekłych będzie
kompensowany ogrzewaniem miast i rejonów przemysło
wych w opaciu o elektrociepłownie i centralne kotłownie.
Sekcja V. Elektronika, automatyka, telekomunikacja
W ramach tej sekcji dyskusja dotyczyła następujących
problemów:
— rozwoju przemysłu elektronicznego i zapotrzebowania
na nowoczesne elementy i podzespoły elektroniczne,
— rozwoju nowoczesnych technologii na tle osiągnięć
światowych,
— elektronicznej techniki obliczeniowej i teorii wiel
kich systemów (tak ważnych w aspekcie centralnego pla
nowania),
— rozwoju sieci telekomunikacyjnej w oparciu o no
woczesne systemy elektroniczne i automatyczne dla po
trzeb łączności telefonicznej i telegraficznej, radiofonii,
telewizji i transmisji danych.
W tezach opracowanych do tej Sekcji podkreśla się wie
lokrotnie nasze opóźnienia w omawianych dziedzinach,
w stosunku do krajów Europy, upatrując przyczynę tego
stanu w braku odpowiedniego materiału i sprzętu.

Sekcja VI. Budowa
i urządzeń

i

eksploatacja

maszyn,

aparatury

Opracowane tezy do dyskusji przedkongresowej obej
mują następujące zagadnienia:
— rola i zadania przemysłu budowy maszyn, aparatury
i urządzeń,
— doskonalenie wyrobów przemysłu maszynowego,
— intensyfikacja rozwoju technologii w przemyśle ma
szynowym,
— zaplecze naukowo-techniczne,
— eksploatacja maszyn, aparatury i urządzeń,
— podstawowe zasady rozwoju przemysłu elektronicz
nego w latach 1971—1975,
— kadra techniczna w realizacji zadań.
Podobną problematykę reprezentowała na V Kongresie
Techników Polskich Sekcja III — Kierunki rozwoju prze
mysłu elektromaszynowego jako głównego dostawcy ma
szyn i urządzeń, decydującego o postępie i wydajności
w całej gospodarce narodowej. W tezach Sekcji VI uwzglę
dniono te wnioski z V Kongresu, które nie straciły na
aktualności z uwzględnieniem przeobrażeń, jakie nastą
pią w przemyśle budowy maszyn w wyniku zaleceń
V Zjazdu Partii oraz postanowień II i IV Plenum KC PZPR.

Sekcja VII. Geologia i górnictwo
Ogromny rozwój polskiego górnictwa w okresie minio
nych 25 lat pozwolił nam znaleźć się w czołówce górniczych
krajów Europy a nawet świata. Było to możliwe dzięki
szybkiemu postępowi nauki i techniki.
W bieżącej 5-latce zwiększona została baza surowcowa
kopalin podstawowych: węgla koksowego, węgla energe
tycznego, rud miedzi, cynku, ołowiu, górnictwa siarki
i surowców skalnych.
Dalszy rozwój _ polskiego górnictwa powinien pójść (we
dług tez) po linii wprowadzania do produkcji najbardziej
nowoczesnych koncepcji i rozwiązań technicznych oraz
technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem intensy
fikacji produkcji górniczej i poszukiwań geologicznych,
jak też komfortu i bezpieczeństwa pracy w górnictwie.
Sekcja VΠI.
narodowej

Hutnictwo

i

odlewnictwo

w

gospodarce

Tocząca się w ramach Sekcji VIII Kongresu dyskusja
koncentruje się na następujących zagadnieniach:
— hutnictwa żelaza i stali,

— hutnictwa metali nieżelaznych,
— odlewnictwa,
— materiałów ogniotrwałych.
Równocześnie podkreśla się w tezach konieczność podję
cia wytężonego wysiłku technicznego, inwestycyjnego oraz
organizacyjnego, ażeby zmniejszyć niebezpieczeństwo na
rastające stopniowo importu wyrobów hutniczych, zabez
pieczyć dalszy postęp jakościowy produkcji hutniczej i od
lewniczej, aby mogła ona zaspokoić rozwój najbardziej
nowoczesnych kierunków przemysłu maszynowego, elektro
technicznego, elektronicznego, budownictwa, chemii, auto
matyki, maszyn matematycznych i fizyki jądrowej.
Sekcja IX. Chemia w gospodarce narodowej

Chemia należy do tych gałęzi gospodarki narodowej,
które współdecydują o rozwoju całej naszej gospodarki.
Stopień rozwoju przemysłu chemicznego jest obecnie oce
niany przede wszystkim w zależności od poziomu takich
produkcji, jak nawozy sztuczne, włókna syntetyczne, two
rzywa sztuczne oraz związaną z nimi petrochemią.
O ile w nawozach sztucznych, włóknach syntetycznych
i kopalnych surowcach chemicznych osiągnięto zadowala
jący poziom pod względem ilości i nowoczesności produkcji,
to petrochemia i oparte o tę bazę tworzywa sztuczne, kau
czuki i inne półprodukty organiczne odbiegają znacznie, co
podkreśla się w tezach, od poziomu światowego.
Wiele uwagi poświęca się w tezach coraz większej che
mizacji życia codziennego i związanego z nią szkodliwego
działania na człowieka i otoczenie. Dotyczy to zarówno za
nieczyszczania wód, atmosfery jak też szkodliwego dzia
łania stosowanych obecnie środków ochronnych roślin.
Sekcja X. Rolnictwo i wyżywienie ludności

Tezy do dyskusji nad intensyfikacją rolnictwa eksponują
podstawową problematykę związaną z realizacją zadań
gospodarczych w okresie 1971—1975 w zakresie:
— produkcji rolnej i przetwórstwa,
— produkcji ogrodniczej i sadownictwa,
— produkcji zwierzęcej,
— kierunków i skutków mechanizacji i elektryfikacji
rolnictwa,
— perspektyw chemizacji rolnictwa,
— przemysłu rolno-spożywczego,
— inwestycji w rolnictwie,
— oświaty rolniczej,
— badań naukowych.
Gospodarka rolna ma w 1975 r. wytworzyć 13—14% do
chodu narodowego, udział zaś rolnictwa w globalnej sumie
nakładów inwestycyjnych w latach 1971—1975 wyniesie
15%. Podstawowe założenia polityki rolnej, zawarte w
uchwałach V Zjazdu PZPR, podkreślają „konieczność dal
szego pomnażania możliwości wytwórczych rolnictwa, two
rzenia warunków do jego technicznej modernizacji oraz spo
łecznych przeobrażeń wsi”.

Sekcja XI. Budownictwo, materiały budowlane i gospo
darka komunalna
Wprowadzenie w budownictwie nowoczesnych, uprzemy
słowionych technologii, było zasadniczym czynnikiem jego
dynamicznego rozwoju. Ciągle jednak nie jesteśmy jeszcze
w stanie sprostać stale rosnącemu zapotrzebowaniu spo
łecznemu na budownictwo w ogóle, a w tym na budow
nictwo mieszkaniowe w szczególności.
W tezach Sekcji XI czytamy, że zapotrzebowanie to
w stosunku do obecnej 5-latki wzrośnie o około 40%,
w tym dla robót budowlano-montażowych o około 35%,
przy wzroście zatrudnienia tylko o około 15%. Ten duży
wzrost wydajności musi więc być pokryty w drodze po
stępu techniczno-organizacyjnego, który będzie osiągnięty
przez coraz większe uprzemysławianie metod wznoszenia
obiektów budowlanych. Przewiduje się fabryczną produk
cję całkowicie wykończonych elementów budowli do moż
liwie „suchego montażu” na placu budowy.
Tocząca się dyskusja jest skoncentrowana na technice
i technologii budownictwa, na rozwoju bazy materiałowej,
na organizacji i zarządzaniu oraz na kadrach i rozwoju
zaplecza naukowo-badawczego.

Sekcja XII. Transport i komunikacja
Tezy do dyskusji przedkongresowej przedstawiają i ana
lizują problematykę związaną z budową i modernizacją

transportu kolejowego, samochodowego, lotniczego i mor
skiego oraz związaną z tym konieczność modernizacji
istniejących oraz budowę nowych dróg, mostów, lotnisk
i portów.
Sekcja XIII. Włókno, skóra, drewno i papier w gospodarce
narodowej

Jest to Sekcja łącząca w sobie kilka branż. W tezach do
niej omawia się aktualną strukturę produkcyjną i orga
nizację zarządzania w tych przemysłach, dyskutuje się nad
kierunkami właściwego ich rozwoju i unowocześnienia na
tle zaopatrzenia surowcowego, z maksymalnym wykorzy
staniem bazy krajowej.
*

Przygotowanie do VI Kongresu Techników Polskich,
a w szczególności dyskusje w kołach zakładowych SNT
nad opracowanymi przez sekcje główne tezami, spowodo
wały twórcze ożywienie we wszystkich środowiskach
techników polskich.
Dyskusja przedkongresowa
wśród geodetów miała
szczególnie wnikliwy i wyczerpujący charakter, o czym
świadczą nadesłane uzupełnienia i wnioski do tez. Należy
podkreślić i odnotować jako fakt pozytywny, że przeważa
jąca ilość wniosków ma charakter zakładowy. Kola SGP
szukały w dyskusji możliwości wprowadzania w życie na
terenie swoich zakładów pracy naczelnego hasła VI Kon
gresu: „Technika w procesie intensyfikacji gospodarki”.
Wnioski o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym
są rzadsze i wiążą się najczęściej ze specyfiką regionu
bądź też środowiska.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich zor
ganizował, już po zakończeniu dyskusji w kołach zakłado
wych SGP (w dniu 30.V.1970 r.), branżową konferencję
przedkongresową,
poświęconą
dyskusji
nad
tezami
VI Kongresu oraz wnioskom i postulatom zgłoszonym
przez koła zakładowe SGP. Konferencja ta umożliwiła
omówienie wszystkich ważniejszych problemów nurtują
cych środowisko geodezyjne. W toku dyskusji stwierdzo
no, że w tezach przedkongresowych została zupełnie po
minięta konstruktywna rola geodezji w intensyfikacji
gospodarki.
Uczestnicy konferencji zobowiązali Zespół VI Kongresu
Techników Polskich przy Zarządzie Głównym SGP do
opracowania syntezy zgłoszonych przez oddziały, a za
akceptowanych przez konferencję, wniosków do tez
VI Kongresu.
Opracowane przez zespół i uzgodnione z Prezydium
ZG SGP wnioski przesłano do Głównego Komitetu Orga
nizacyjnego VI Kongresu, skąd zostały przekazane od
nośnym sekcjom. Mają one charakter branżowy i są
wnioskami Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Treść ich
jest następująca:
Sekcja I. Technika i ekonomika — problemy zarządza
nia. Systemy przetwarzania informacji

Wniosek 1. W celu pełniejszego wykorzystania posiada
nych sił i środków oraz lepszej i bardziej kompleksowej
obsługi potrzeb gospodarki narodowej należy doprowadzić
do optymalnej organizacji służby geodezyjnej na szczeblu
centralnym, wojewódzkim i powiatowym.

Uzasadnienie: dotychczasowy stan organizacyjny
powoduje rozdrobnienie sił i środków oraz hamuje roz
wój postępu technicznego.
Wniosek 2. Ustanowić fundusz postępu technicznego w
branży geodezyjnej, ze wskazaniem głównego dysponenta
i koordynatora.

Uzasadnienie: dotychczasowy system finansowania
postępu technicznego w przedsiębiorstwach geodezyjnych
nie jest dostatecznym stymulatorem tego postępu. Przed
siębiorstwa nie są zainteresowane w wydatkowaniu fun
duszów, które ograniczają ich środki obrotowe.
VVniosek 3. Popierać i organizować eksport polskiej
myśli technicznej z dziedziny geodezji jako działalności
najbardziej efektywnej pod względem ekonomicznym.
Uzasadnienie: prace geodezyjne wykonywane poza
granicami kraju są ciągle jeszcze bardzo nieliczne. Naj
częściej są to indywidualne wyjazdy, organizowane przez
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Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego POLSERVICE.
Natomiast nie było dotychczas eksportu myśli technicznej,
łącznie z jej realizacją przez polską służbę geodezyjną.
Należy zainteresować naszą geodezję ogromnymi potrze
bami krajów rozwijających się, mając na uwadze duże,
kompleksowe opracowania, uzyskiwane w drodze wygra
nych przetargów, które wymagałyby zaangażowania zespo
łów geodezyjnych.
Wniosek 4. Dążyć do szerszego niż dotychczas wyko
rzystywania zdjęć lotniczych dla zapewnienia potrzeb
gospodarki narodowej, przez ekonomiczne ustawienie ich
wykonawstwa
oraz
rozpowszechnianie
nowoczesnych
metod fotogrametrycznych.

Uzasadnienie: różne dziedziny gospodarki naro
dowej potrzebują różnych zdjęć o odmiennym charakte
rze, wykonywanych w różnych porach roku.
Wniosek 5. Zrewidować procedurę zaopatrywania jed
nostek wykonawstwa geodezyjnego w nowoczesny sprzęt
i instrumenty pochodzenia zagranicznego.
Uzasadnienie: jednostki wykonawstwa geodezyjne
go mają permanentnie trudności ze zdobywaniem sprzętu
importowanego. Równocześnie taki sprzęt, często o wyso
kich parametrach
dokładnościowych, można spotkać
nawet na małych budowach, gdzie jego wykorzystywanie
jest zwykle minimalne, a sposób eksploatacji i konser
wacji budzi wiele zastrzeżeń. Należy sądzić, że nabycie
takiego sprzętu bardziej jest uzasadnione od możliwości
nabywczej (posiadanych dewiz) poszczególnych jednostek,
niż od rzeczywistych potrzeb.
Sekcja II. Kadry techniczne i baza naukowo-techniczna

Wniosek 1. Zaktualizować programy nauczania na wy
działach geodezyjnych wyższych uczelni, dostosowując je
do obecnych i przyszłościowych technologii.

Uzasadnienie: w związku z przejmowaniem przez
geodezję nowych asortymentów robót z dziedziny geodezji
miejskiej, inżynieryjnej i pomiarów specjalnych, jak
również w związku z coraz szerszym przechodzeniem w
geodezji na ETO, konieczne jest, aby w programie nau
czania te właśnie kierunki były szczególnie preferowane.

Wniosek 2. W celu ściślejszego powiązania wyższych
studiów geodezyjnych z produkcją, należy rozważyć ko
nieczność wprowadzenia obowiązkowego stażu produkcyj
nego dla wszystkich pracowników naukowych.
Uzasadnienie: taki
staż produkcyjny umożliwi
absolwentowi zapoznanie się z aktualnie stosowanymi
technologiami w produkcji, z nowoczesnym sprzętem geo
dezyjnym, z problemami technicznymi i organizacyjnymi.
Będzie to dobra podbudowa dla przyszłej pracy dydak
tycznej czy też naukowej.
Wniosek 3. Postuluje się przeprowadzenie przez władze
kompetentne korekty zapotrzebowania na kadrę geode
zyjną w latach 1971—1975.
Uzasadnienie: planowy rozwój kadr, a w szczegól
ności kadr geodezyjnych, powinien być przedmiotem per
manentnych obserwacji, w oparciu o konkretne potrzeby
i zadania stawiane przez gospodarkę narodową w każdej
kolejnej 5-latce.

Sekcja III. Gospodarka przestrzenna
Wniosek 1. W pojęciu gospodarki przestrzennej zawarty
jest całokształt działalności ludzkiej, wpływającej na śro
dowisko przyrodnicze i kształtującej ramy i warunki
życia społecznego. Cechą właściwie pojętej gospodarki
przestrzennej powinna być kompleksowość analiz służą
cych do wyciągania wniosków oraz podejmowania decyzji.
W związku z tym istnieje pilna społecznie potrzeba
ściślejszego powiązania planowania przestrzennego z pla
nowaniem gospodarczym. Obydwa te zagadnienia jako
jednorodne powinny się znaleźć w gestii Komisji Plano
wania przy Radzie Ministrów oraz podległych
jej
jednostek.
Uzasadnienie: jesteśmy świadkami coraz szyb
szego procesu urbanizacji kraju; rozbudowujący się prze
mysł nie tylko pochłania tysiące hektarów użytków rol
nych, ale powoduje równocześnie zakłócenia równowagi
środowiska przyrodniczego, stanowiącego przedtem kom
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pleksową całość różnych czynników wzajemnie uwarunko
wanych. Istnieje odpowiednia ustawa w tym zakresie,
mimo to jednak obserwuje się brak planowej gospodarki
przestrzennej u wielu współuczestników realizujących na
rodowe plany gospodarcze.
Sekcja V. Elektronika, automatyka, telekomunikacja

Wniosek 1. Należy przystosować w geodezji dalsze pro
cesy, technologiczne do pełniejszego wykorzystania elektro
nicznej techniki obliczeniowej, a w szczególności opracować
sposoby do rejestracji danych i informacji do bezpośred
niego wykorzystywania ETO, jak również sposoby bezpo
średniego wykorzystywania materiałów wyjściowych z ma
szyn cyfrowych.
Uzasadnienie: będzie to dalszy, konsekwentny pro
ces wprowadzania postępu technicznego przez stosowanie w
geodezji elektronicznej techniki obliczeniowej jako wskaź
nika poziomu technicznego branży.
Wniosek 2. Zabezpieczyć przez przemysł krajowy pro
dukcję polskich zespołów elektronicznych, jak maszyna
matematyczna typu GEO, dalmierze elektromagnetyczne
typu RG-10, koordynatografy automatyczne typu KART,
kserografy typu SAWA.
Uzasadnienie: wzrost udziału procesów zautomaty
zowanych w pracach geodezyjnych niesie z sobą konkretne
efekty techniczne i ekonomiczne, ale równocześnie stwarza
stale rosnące zapotrzebowanie na odpowiednie maszyny
i urządzenia elektroniczne. Krajowy przemysł pozostający
bardzo w tyle za przodującymi krajami Europy nie nadąża
jak dotąd z zabezpieczeniem zapotrzebowania. Stan ten nie
jest do przyjęcia na dłuższy okres. Powinny być więc
podjęte wszystkie niezbędne środki uruchomienia tej tak
ważnej dziedziny produkcji.
Sekcja X. Rolnictwo i wyżywienie ludności

Wniosek 1. Należy spowodować ukazanie się niezbędne
go aktu prawnego w postaci ustawy sejmowej, dotyczącego
zahamowania dalszego, nieuzasadnionego wyłączania grun
tów rolnych wysokich klas spod gospodarki rolnej.
Uzasadnienie: obok w pełni uzasadnionego i nie
odzownego wyłączania gruntów spod zagospodarowania
rolniczego mają miejsce zjawiska wykorzystywania na
cele nierolnicze gruntów wysokiej klasy użytkowej nawet
wówczas, gdy istniały możliwości wykorzystania na po
wyższe cele gruntów klas niższych. W trosce o oszczędne
gospodarowanie użytkami rolnymi została wydana uchwa
ła 198 Rady Ministrów z dnia 12.XI.1966 r., jednakże —
jak wynika z dotychczasowej praktyki — zachodzi pilna
potrzeba wydania aktu prawnego wyższej rangi.
Sekcja XI. Budownictwo, materiały budowlane i gospo
darka komunalna
Wniosek 1. Spowodować branżowy udział geodezji na
etapie projektowania budownictwa wysokiego i specjalne
go, dotyczący projektowania metod geodezyjnej obsługi
montażu oraz projektowania urządzeń kontrolno-pomia
rowych, służących do badania odkształceń budowli w cza
sie eksploatacji.
Uzasadnienie: wobec planowanego
w
latach
1971—1975 dalszego wzrostu uprzemysłowionych metod
wznoszenia obiektów budowlanych, należy liczyć się
z ostrymi warunkami tolerancji wymiarowej tak w sa ■
mych elementach, jak i w całych budowlach. Niezbędne
więc będą bardzo precyzyjne pomiary geodezyjne — od
powiednio zaprogramowane dla projektowanej techno
logii budowania — do wyznaczenia osi modularnych bu
dowli w czasie montażu, w granicach założonych tole
rancji. Niezbędne będzie również — przy budynkach wy
sokich, bądź budynkach o specjalnym charakterze — za
instalowanie, zaprojektowanych uprzednio takich urzą
dzeń kontrolno-pomiarowych, które pozwoliłyby obserwo
wać zachowanie się budynku w aspekcie osiadania bądź
odchyłki od pionu, już w czasie montażu, a następnie
w czasie jego eksploatacji.
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Uwagi o mechanizacji zarządzania i przetwarzaniu danych
na maszynie ASCOTA w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym
Przedsiębiorstwo geodezyjne, a szczególnie uprawiające
działalność z zakresu geodezji miejskiej i inżynieryjnej,
charakteryzuje się skomplikowanym systemem rozliczeń
płacy przy bardzo rozdrobnionych normach pracy. Przy
kilku tysiącach zleceń rocznie powoduje to setki tysięcy
operacji wymnożeń, sumowań i zestawień.
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne różni się
swym profilem od innych przedsiębiorstw resortu Gospo
darki Komunalnej, a tym bardziej od okręgowych przed
siębiorstw mierniczych, co charakteryzuje wymownie
średnia wartość roboty, która wynosi (dane z 1969 r.) od
powiednio: 3000, 150 000 i 250 000 złotych. Ilość faktur
w 1969 r. przekroczyła 10 000 sztuk. W przedsiębiorstwie
rozbudowana jest fOtoreprodukcja i mała poligrafia oraz
terrofotogrametria.
Prócz pomiarów tras przedsiębiorstwo zajmuje się rów
nież wydawaniem lokalizacji urządzeń podziemnych, tra
suje te urządzenia i dokonuje ich inwentaryzacji w ciągu
3 dni od telefonicznego zawiadomienia, a jest tych inwen
taryzacji po kilka każdego dnia.
Wobec rozbudowy wielu rodzajów robót geodezyjnych
i ' kartograficznych uległ poszerzeniu asortyment materia
łów w magazynie z 600 rodzajów w 1963 r. do 1376 rodza
jów w 1969 r. Wprawdzie koszty zużytych materiałów
stanowią nie więcej niż lO’/o kosztów produkcji, jednakże
ilość dowodów wydania materiałów z magazynu, tak
zwanych „RW", dochodzi do 10 000.
Duża ilość zapisów księgowych, wynikająca z zapisów
pierwotnych, ulega zwielokrotnieniu przez pilną potrzebę
prowadzenia rachunku kosztów w układzie asortymentów
robót geodezyjnych i kalkulacyjnym rachunku, zmierzają
cych do uzyskania lepszych efektów ekonomicznych.
Szybka i dobra informacja o gospodarce czasem, gos
podarce funduszem płac, wydajności, sprzedaży i wielu
innych czynnikach jest niezbędna dla szybkiego podjęcia
prawidłowych decyzji.
Mechanizacja fakturowania przyśpiesza również wysył
kę faktur, a tym samym i obieg środków finansowych;
obniża także wysokość kredytu bankowego i wysokość
płaconych odsetek.
Między innymi stosowane są następujące metody prze
twarzania:
— mechanizacja z zastosowaniem kart perforowanych
i maszyn statystycznych, na przykład ARITMA,
— mechanizacja przez zastosowanie maszyn z licznika
mi sumującymi, jak ASCOTA 170 z 45 licznikami,
— elektroniczna technika obliczeniowa z zastosowaniem
maszyn fakturujących z dziurkarką taśmy i komputerów
o specjalnym przeznaczeniu.
Po dokonaniu analizy liczby zleceniodawców, asorty
mentów robót oraz liczby pracowni i po rozeznaniu doko
nanym przez specjalistów z centrali maszyn biurowych,
uznano za właściwą dla WPG mechanizacje oparta na
komplecie 2 maszyn ASCOTA 170/45 z mnożarką elektro
nowa TM-20 oraz jako pomocy — 2 maszyn fakturujących
SUPERMETALL.
'Rozpatrując przystąpienie do mechanizacji dawno istnie
jącego przedsiębiorstwa geodezyjnego można wziąć pod
uwagę dwa warianty:
1. Opracowanie kompleksowego projektu mechanizacji,
opracowanie wszystkich programów przetwarzania da
nych, i po przeszkoleniu personelu — rozpoczęcie od
pewnego okresu kalendarzowego pracy według nowego
modelu.
2. Opracowanie pojedynczych programów, przeszkolenie
części personelu obsługującego te programy i wdrażanie
(przy, utrzymaniu w zasadzie starego modelu), po czym
stopniowe zagęszczanie programów i doprowadzenie do
kompleksowej mechanizacji.
Zalety drugiego systemu są niewątpliwe, są nimi:

— bezawaryjne rozpoczęcie mechanizacji,
— zdobywanie zaufania do mechanizacji przez demon
strowanie uproszczeń w pracochłonnych opracowaniach, na
przykład list płacy (jest to jeden z najprostszych i naj
efektowniejszych programów).
Przy zaletach należy zanotować i wady: wprowadzanie
nowych dalszych programów powoduje konieczność po
prawiania już posiadanych programów, niekiedy paro
krotną, oraz stosunkowo niskie, zwłaszcza w pierwszym
okresie, wykorzystanie czasu pracy maszyn.
Zalety przewyższają jednak wady, szczególnie w przed
siębiorstwie o długich tradycjach i przyzwyczajeniach do
starych metod pracy.
Poniższe informacje ilustrują żmudny, lecz efektywny
proces przechodzenia na mechanizację przetwarzania da
nych w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym.

♦
W roku 1966 zakupiono maszynę fakturującą SUPERMETALL, zlecono opracowanie programu i zamówiono
odpowiednie druki. Efekt był widoczny nawet dla niechęt
nie patrzących na te innowacje. Zniknęły błędy rachun
kowe, zbędne było przepisywanie faktur z rękopisów, a po
zakupieniu drugiej maszyny zwolniono 1 etat maszynistki,
przepisującej dotychczas faktury z rękopisu.
W roku 1966 rozpoczęto mechanizacją sporządzania list
płac. Było ono dotąd skomplikowane, a wypłat dla pra
cowników akordowych (tylko około 5o∕o pracowników za
trudnionych jest w systemie czasowo-premiowym) doko
nywało się dwa razy w miesiącu: w końcu miesiąca —
płacę podstawową (zaszeregowanie) i po 3 tygodniach tak
zwane wyrównanie, a w obydwu listach dokonywano róż
norodnych potrąceń składek, długów i podatków. Lista
wypłat płac podstawowych pracowników bezpośredniej
produkcji, uwolniona od wszelkich potrąceń, została spo
rządzona na taśmie dalekopisowej, a co miesiąc dokony
wano ewentualnej jej aktualizacji. Dalekopis był już
wtedy zakupiony w oczekiwaniu na kupno komputera
GEO.. Automatyczne pisanie listy przez dalekopis zrobiło
właściwe wrażenie na pracownikach finansowo-księgo
wych i spowodowało zamiast przychylności dla dalszej
mechanizacji nieuzasadnioną obawę przed redukcją per
sonelu.
W roku 1968 Ministerstwo Gospodarki Komunalnej
przekazało WPG 2 maszyny księgujące ASCOTA 170
z 45 licznikami sum i mnożarkę elektronową TM-20,
Współpracującą z obu maszynami. Można więc było przy
stąpić do mechanizacji listy płac zarobków akordowych.
Opracowanie programu i szczegółowej instrukcji czynnoś
ciowej dla operatów zlecono Przedsiębiorstwu Obrotu
Maszynami i Urządzeniami Biurowymi „Maszyny Biuro
we”. Dokumentem źródłowym dla sporządzenia list płacy
pracowników fizycznych i umysłowych była „kartoteka
zarobków” i zestawione w niej: czas pracy, urlopu i cho
rób oraz wszelkiego rodzaju potrąceń.
Efektem mechanizacji było przyśpieszenie
wypłat
o 2 dni kalendarzowe, to jest na 15 każdego miesiąca, co
przy paru tysiącach rozliczonych co miesiąc robót było
dużym osiągnięciem.
Po roku doświadczeń wprowadzono dalsze zmiany w
programie listy płacy, przy czym dokumentem źródłowym
jest już teraz lista obecności podająca zestawienie dni
pracy (w polu, kameralnie), dni urlopów, chorób i innych
płatnych i niepłatnych nieobecności.
W każdej pracowni powinna się znajdować odrębna
lista obecności, zawierająca nazwiska tylko tych pracow
ników, którzy w danym miesiącu byli zatrudnieni w pra
cowni. Jeżeli w określonym dniu pracownik nie może

361

podpisać listy: pracuje w terenie, jest chory lub z innych
powodów, kierownik pracowni lub upoważniony do tego
pracownik wpisuje do odpowiednich rubryk symbole
określające rodzaj nieobecności.
Jeżeli pracownika oddelegowano do pracy w innej pra
cowni, w liście obecności należy podać, do której pra
cowni został oddelegowany. Taka adnotacja ułatwi znacz
nie kontrolę czasu pracy danego pracownika. Natomiast
przybycie pracownika z innej pracowni należy odnotować
w liście obecności odpowiedniej grupy pracowników
z podaniem, z której pracowni przybył. Ostatniego dnia
miesiąca po podpisaniu listy przez pracowników lub uzu
pełnieniu
odpowiednimi symbolami należy
wypełnić
prawą część listy dotyczącą rozliczenia czasu nominalnego.
Jeżeli pracownik w danym miesiącu zatrudniony był
w kilku pracowniach, wtedy suma ilości dni, wykazanych
w rubryce „ogółem” w listach obecności tych pracowni,
powinna być zgodna z nominalną ilością dni pracy tego
miesiąca.
W rubryce dotyczącej pracy w warunkach szkodliwych
i niebezpiecznych należy podawać ilości godzin, za które
należy obliczyć dodatek danemu pracownikowi; stawkę
godzinową, według której ma być ten dodatek wyliczony,
oraz w ostatniej rubryce podać symbol cyfrowy, określa
jący rodzaj pracy, za którą przysługuje dodatek. Symbole
cyfrowe dla poszczególnych prac szkodliwych i niebez
piecznych podano dla ułatwienia w dolnej części listy
obecności.
Po wypełnieniu prawej części listy obecności i podpisa
niu jej przez kierownika pracowni należy ją przedłożyć
jeszcze tego samego dnia kierownikowi wydziału dla za
poznania go ze stopniem wykorzystania czasu pracy
określonej pracowni oraz podpisania jej przez niego.
Następnie przekazuje się listę do działu kadr, dla prze
prowadzenia formalnej i merytorycznej kontroli danych
w niej zawartych: Szczególnie należy zwrócić uwagę:
— czy nie pominięto w liście żadnego pracownika,
— czy podane stawki podstawowe i współczynniki prze
liczeniowe są prawidłowe,
— czy ilości dni urlopowych, chorobowych lub innych
(podane w liście obecności) odpowiadają ilościom wyni
kającym z odpowiednich dokumentów złożonych w dziale
kadr (karty urlopowe, zwolnienia lekarskie, prze
pustki itp.),
— czy łączna liczba dni płatnych i niepłatnych każdego
pracownika zgodna jest z nominalną ilością dni pracy da
nego miesiąca.
Po sprawdzeniu i podpisaniu listy przez kierownika
działu kadr przekazuje się ja do działu ekonomicznego
dla wykorzystania zawartych w niej danych dla celów
statystycznych i sprawozdawczych. Sprawdzone przez
dział kadr listy obecności powinny być przekazywane do
działu ekonomicznego najpóźniej trzeciego dnia następne
go miesiąca. Po wykorzystaniu i sprawdzeniu list w dziale
ekonomicznym przekazuje sie je do rachuby płac dla
wyliczenia zarobków poszczególnych pracowników. Listy
płac powinny być przekazane rachubie najpóźniej czwarte
go dnia następnego miesiąca.
Po uzupełnieniu list średnimi dziennymi stawkami go
dzinowymi rachuba przystępuję do obliczania zarobków
73 dany miesiąc.
Wylicza sie najpierw należności z tytułu płac uzurełniaiacych. dodatków, oraz tak zwany ak∩rdowv zarobek
nr7elic7eniowy. stanowiący podstawę podziału dla fak
tycznego zarobku akordowego osobno dla pracowników
”mvsłowvch i osobno — dla fizycznych, bioracych udział
w nodziaJe zarobków akordowych.
W Warszawskim Przedsiebiorstwie Geodezvinvm dzieli
sie zesnol∩wy zarobek ak∏rdowv nr∩oorci∩nalnie do za
szeregowania i współczynnika O.P—1.2 ustalonego każdemu
rιa zebraniu pracowni.

*
Następny funkcyjnie program, to sporządzenie miesięcz
nych zestawień, sprzedaży robót, poszczególnych nracowni
asortymentowych z podziałem na produkcie czysta. Imszfy
towarzyszące (transport, materiały itp.). Aby ułatwić ma
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szynowe sumowanie na poszczególnych licznikach (posia
dana przez WPG ASCOTA ma ich 47), wprowadzono
oznaczenia liczbowe jednostek produkcyjnych oraz zle
ceniodawców.
Obecnie zamierza się wprowadzić zmiany do zestawie
nia sprzedaży i produkcji, wprowadzając dodatkowo infor
mację o głównych zleceniodawcach: jakie zapotrzebowa
nie (w wartości) zgłosił do planu rocznego, i na jaką
wartość udzielił zleceń (zawarte umowy i zlecenia bez
umowne).
Jako następny program wprowadzono miesięczne ze
stawienie wartości przerobu i robocizny dla poszczegól
nych pracowni asortymentowych.
Powyższe omówienie charakteryzuje przyjęte postępo
wanie na odcinku sprawozdawczości z wykonania pro
dukcji. Mechanizacja księgowości, aczkolwiek też wpro
wadzana poszczególnymi programami, nie napotyka na
tyle zmian z powodu określenia szczegółowymi przepisa
mi instytucji księgowych.
W Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym opra
cowano dotychczas następujące instrukcje do programów
mechanizacji księgowości:
— instrukcja czynnościowa dla operatorów w zakresie
prowadzenia księgowości syntetycznej,
— instrukcja czynnościowa w zakresie prowadzenia ewi
dencji ilościowo-wartościowej materiałów.
Mechanizacja księgowości jest dopiero na etapie wstęp
nym, lecz pozwoliła już opanować ewidencję obrotu ma
teriałowego mimo rosnącej liczby dowodów, a należy też
podkreślić, że wprowadziła ewidencję terminową i w
bardzo estetycznej formie.
Zastosowanie mechanizacji w dziale ekonomicznym
i finansowym przedsiębiorstwa zahamowało powiększenie
zatrudnienia w tych działach, postępującego przedtem wraz
ze wzrostem liczby zleceń i nowych asortymentów produk
cyjnych.
Uporządkowanie programów dla ASCOTY 170/45 nie
kończy procesu reorganizacji, lecz jest początkiem na
stępnego etapu. W przetwarzaniu informacji, formalnie
rzecz biorąc, zawsze występują następujące czynności:
— odczytywanie i zapisywanie,
— przesyłanie,
— przechowywanie oraz
— wykonywanie działań arytmetycznych.
Techniczna integracja systemu przetwarzania może być
zrealizowana pod warunkiem, że już w momencie powsta
nia informacji źródłowej zapisanie jej odbywa się w spo
sób zapewniający późniejsze odczytanie zarówno przez
człowieka, jak i przez maszynę.
W początkowym okresie WPG rozpoczęło od małej
i średniej mechanizacji przetwarzania jako najbardziej
skutecznej w konkretnych warunkach. Sytuacja zmieniła
się po zakupieniu przez nasze przedsiębiorstwo małego
komputera GEO-2, przewidzianego przede wszystkim do
wykonywania obliczeń geodezyjnych. Posiadanie własnego
komputera pozwala na realizację bardziej kompleksowego
systemu zautomatyzowanego przetwarzania
informacji.
Liczymy się z koniecznością uzupełnienia istniejącego
parku maszyn fakturujących i księgujących w dziurkarki
taśmy dalekopisowej, bądź też częściowej wymiany posia
danych maszyn na egzemplarze o nowszej konstrukcji
(na przykład SOEMTRON 385, ASCOTA 070).
Efektem mechanizacji przetwarzania danych jest przede
wszystkim uzyskiwanie większej ilości informacji szyb
szych i ścisłych. Rzadko uzyskuje się oszczędności w za
trudnieniu, natomiast stabilizuje się zatrudnienie obsługi
(sztywny stosunek ilości ludzi na jedna maszynę na jed
nej zmianie), a po wprowadzeniu Wielozmianowej pracy
maszyn obniża się udział kosztów administracyjnych we
wzrastającej produkcji. Natychmiastowym i widocznym
efektem jest lepsze zarządzanie przedsiębiorstwem.
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W Stanach Zjednoczonych AP i w Kanadzie zrobiono
następny krok, rozpatrując potrzebę i możliwości utwo
rzenia tak zwanego banku danych środowiskowych [1],
Pod pojęciem banku danych rozumie się przechowywanie
wiadomości z uwzględnieniem semantyki informacyjnej.
W banku danych są gromadzone w głównych' zarysach
związki między przedmiotem a jego cechami oraz zależ
ności między tymi cechami, na przykład fizyczne
i chemiczne właściwości substancji, dane biograficzne
osób itp. [22]’.

Bank danych musi być zawsze dynamiczny [2]. W ban
ku danych powinny się znaleźć konkretne fakty, na
przykład dane techniczne, których potrzebują inżyniero
wie, lecz nie informacje o koncepcjach i o stanie
techniki [22],

Pierwsze realizacje banku danych z informacjami typu
katastralnego miały miejsce w Stanach Zjednoczonych AP.
Bank danych powiatu Nassau w stanie Nowy Jork gro
madzi informacje o 10,5 miliona aktów alienacyjnych
nieruchomości. Dane te są przechowywane w urządzeniach
typu SELECTRIEVER, używających tak zwanych mikrofiszek o formacie 31∕4 × 71∕4 cala (81 × 181 mm) z cztere
ma rzędami filmu o szerokości 16 mm. Na jednej mikrofiszce mieści się 60 stronic aktów.
Miasto Waszyngton D.C. zebrało w banku danych infor
macje o nieruchomościach. Każda nieruchomość jest scha
rakteryzowana przez 43 informacje zajmujące łącznie
204 cyfry kodowe. Informacji dostarczyły: urząd finanso
wy, policja, inspektor szkolny, komisja planowania, wy
dział zdrowia i samorząd miejski. Bank danych jest zrea
lizowany w systemie IBM 360-40.

banku danych zapuściła korzenie i znajduje coraz więcej
zainteresowania u różnych fachowców.

♦
Wypadałoby wobec tego „przymierzyć” tę ideę do wa
runków polskich.· Zaczniemy więc od przeglądu informacji,
jakie powinny być przechowywane w banku danych.
Trzeba tu od razu zrobić rozróżnienie między nierucho
mościami miejskimi i wiejskimi, między budynkami miej
skimi i wiejskimi oraz między ulicami (drogami) miejski
mi i wiejskimi (pozamiejskimi). Propozycje wykazu ta
kich informacji znajdują się w tablicach 1, 2 i 3.
Tablica 1

cyfry

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

13
14
15

Jeszcze bardziej wyczerpujące informacje są przecho
wywane w danych miasta Aleksandria w stanie Virginia.
Dla każdej nieruchomości są 93 informacje zajmujące
łącznie 482 miejsca kodowe (60 danych o działce, 25 da
nych o budynkach, 10 danych o zakładach pracy). Ulice
miejskie są opisane w 121 informacjach. Danych dostar
czyły: urząd finansowy, inspektorat szkolny, straż po
żarna, wydział planowania i wydział robót publicznych.
Bank danych jest zrealizowany w systemie IBM 1401 [17].
Dla porządku trzeba wyjaśnić, że ani w Stanach Zjed
noczonych AP, ani w Kanadzie nie ma ksiąg wieczystych
(gruntowych), ani tym bardziej katastru gruntowego.
Akta alienacyjne są wciągane do ksiąg notarialnych w ko
lejności chronologicznej. W tych warunkach ustalenie ty
tułu własności wymaga bardzo skomplikowanych, długo
trwałych i kosztownych badań. W Kanadzie wymagane
jest wyprowadzenie „genealogii” tytułów własności od
pierwszego aktu nadawczego — „królewskiego”, gdyż te
rytorium Kanady było pierwotnie uważane jako własność
korony. Nic dziwnego, że z biegiem czasu wytworzył się
tam zawód poszukiwacza tytułów własności. Wyjście z tej
bardzo niewygodnej sytuacji widzą fachowcy w utworze
niu krajowego banku danych lub prowincjonalnych ban
ków danych, gromadzących dane o tytułach własności
i o nieruchomościach — jako przedmiotach tych tytułów
W 1968 r. geodeci kanadyjscy — jako zainteresowani ideą
banku danych — zorganizowali specjalne sympozjum
poświęcone temu tematowi, na którym rozważano insty
tucję banku danych z różnych punktów widzenia (oprócz
geodetów na temat ten wypowiadali się: prawnicy, prze
mysłowcy, statystycy, socjologowie, programiści i specja
liści od regulacji ruchu ulicznego) [1]. Widać, że idea

Działki wiejskie

Informacje o działkach

Numer działki
·
Położenie w podziale administracyjnvm
(kod)
Ulica, numer porządkowy
Powierzchnia
Użytkowanie (kod)
Klasa gleboznawcza (kod)
Nazwisko i imię (nazwa) właściciela
Adres właściciela
Prawny tytuł własności
Rejon szkolny (kod)
Obwód straży pożarnej
Przeznaczenie w planie zagospodarowania
(kod)
Uzbrojenie (kod)
Zabudowa (kod)
Zazielenienie (kod)
Razem

litery

10

litery

cyfry

10
—
—
—
—
—
40
34
40
—
—

8
—
10
2
2
—

—
—
—

—
1

2
—
2
-

36

Ogółem

Działki miejskie

—
16

8
4
8
2
2

—
40
34
40
—i
—

—
2
1

—

4
—
3
2

115

46

151

__
3
—
133
179

Tabliea 2

Informacja o budynkach

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Ulica, numer porządkowy
Nazwisko i imię (nazwa) właściciela
Numer działki
Kubatura
Powierzchnia podłóg
Podpiwniczenie
Liczba kondygnacji
Liczba izb
Liczba mieszkań
Liczba klatek schodowych
Liczba dźwigów
Liczba pomieszczeń handlowych
Liczba jednostek handlowych
Ściany kapitalne (kod)
Ściany działowe (kod)
Stropy (kod)
Pokrycie dachu (kod)
Wyposażenie (kod)
Rok budowy
Razem

Ogółem

Budynki wiejskie Budynki miejskie

cyfry

litery

—
10
3
3
1
1
2
1
1
—
—
—
1
1
1
1
—
2

40
__
__

cyfry

litery

16
40

—
—
1
—

4
__
10
6
6
1
2
3
3
2
1
2
2
1
1
1
1
—
2

41

48

__
—
__
__
—
—

—
—

28
69

—

—
—
—
__
—
__
—
—
2
—

58
106

Oczywiście są to tylko propozycje orientacyjne, mające
służyć jedynie do przybliżonego obliczenia masy infor-

Tablica 3

Numer działki
Położenie
podziale administracyjnym
(kod)
Nazwa (kierunek)
Powierzchnia
Liczba jezdni
Ogólna szerokość jezdni
Nawierzchnia jezdni (kod)
Liczba chodników (poboczy)
Ogólna szerokość chodników
Nawierzchnia chodników (kod)
Liczba pasów zieleni
Ogólna szerokość pasów zieleni
Zadrzewienie (kod)
Rodzaj oświetlenia (kod)
Liczba świeczników
Komunikacja szynowa (kod)
Gospodarstwo podziemne (kod)

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

cyfry

litery

cyfry

41
42

Ulice i drogi
miejskie

Ulice i drogi
wiejskie

Infunnacje o ulicach i drogach

10

10

8

8

20
5
1
2
2
1
2
1
1

__
__

37

Ogółem

20

5
1
3
2
1
3
1
1
3
1

__

ɪ
1
2
1
-

Razem

litery

__
-

2
1
-

20

43

57

__
__

2

22

65

macji; mogą one ulec różnym zmianom zarówno co do
treści, jak i objętości. Wydaje się jednak, że zmiany obję
tości nie przekroczą 10—15%. W tablicach rozróżniono
informacje podane w postaci liczbowej (cyfry) i słownej
(litery) ze względu na to, że inaczej oblicza się miejsca
potrzebne dla każdej z tych postaci.
Z porównania przedstawionych tu propozycji z wykaza
mi informacji o nieruchomościach, zbieranymi w Stanach
Zjednoczonych AP [17] wynika, że ta propozycja obejmuje
jedynie najbardziej niezbędne informacje. W dalszych
obliczeniach nie będą uwzględniane ulice i drogi, których
liczbę trudno ustalić, i wiadomo, że jest ona niezbyt
wielka. Nie będą również uwzględnione informacje o bu
dynkach przemysłowych, których opisy będą traktowane
indywidualnie, z uwzględnieniem ich specjalnej charak
terystyki. Liczba tych budowli również nie jest wielka
i nie zaważy na ogólnej kalkulacji masy informacji.
Według Rocznika Statystycznego 1969 [23] liczba gospo
darstw indywidualnych w Polsce wynosi około 3 920 000.
Spółdzielni produkcyjnych jest 1130, a państwowych gos
podarstw rolnych 8653. Państwowy Fundusz Ziemi miał
w swej dyspozycji na 1 stycznia 1968 r. 1 090 500 ha, na
tomiast gospodarka leśna obejmowała 8 263 700 ha.
700 miast zajmuje około 1 383 000 ha; pod nieużytkami,
wodami, drogami i innymi terenami pozostaje około
1 762 000 ha.
Z danych tych należy skreślić liczbę tak zwanych
działek elementarnych, dla których będą zgromadzone
informacje przechowywane w banku danych. Znaczna
większość przypadnie tu na działki w miastach i wsiach.
Przyjęte założenia i wyniki obliczenia zestawiono w ta
blicy 4.
Tablica 4
Założenia

Jednostki

Gospodarstwa !
indywidualne
Spółdzielnie '
produkcyjne
Państwowe
gospodarstwa
rolne
Gospodarstwo
leśne
Państwowy
Fundusz
Ziemi

Miasta

budyn
działki
ki na
w jednostce
jednostkj Iicxba pole

4

dział
ki ele
men jednostki
tarne

działki
działki elemen
tarne

3

4

; 3 200 000

11 X 10· 43x10·

5

20

1 130

5 650 0,1X10·

40

8 653

3
10
ha
Iha
4

Wyniki

2000
IH1

1 X 10·

2

1X10·

2×10∙

Razem

48×10∙
7×10∙ 14×10∙ 28×10∙

Razem

20x10· 62x10· 44 X 10·

Ogółem

364

16×10∙

0,8 X 10·

o

2

25 959

budynki

106×10∙

Zróbmy teraz analogiczne obliczenie w stosunku do
współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej. Współrzędne
X i Y są w krajowym układzie liczbami ośmiocyfrowymi;
wysokości wyrażają się liczbami Siedmiocyfrowymi, razem
więc trzy współrzędne zajmą 23 miejsca cyfrowe. Dodając
do tego oznaczenie lokalizacyjne (adres) punktu, złożone
na przykład z 12 miejsc, to otrzymamy dla każdego ze
społu 35 miejsc cyfrowych w układzie dziesiętnym.
Ogólną liczbę punktów w sieciach geodezyjnych na te
renie całego kraju można ustalić w przybliżeniu, przyj
mując średnie zagęszczenie na 1 km2. Można wyjść tu
z liczb przytoczonych dla NMT; biorąc najniższe zagęsz
czenie — 30 punktów na hektar otrzyma się 3000 punktów
na km2 (wariant 1). Pewną kontrolą tej liczby może być
obliczenie liczby punktów (pomiarowych i granicznych)
• wykonane w Bawarii przy projektowaniu zmechanizowa
nego katastru [5]. Zestawiając dla Bawarii i Polski po
wierzchnię kraju (70 549 km2 i 312 677 km2), ludność
(9 milionów i 32 miliony) i gęstość zaludnienia (129 mieszkańców/km2 i 103 mieszkańców/km2) można wypośrodkować z powyższych zestawień i liczbę punktów. Ponieważ
dla Bawarii przyjęto 1 X IO8 punktów, to dla Polski wy
pada około 4,4 X 108 punktów (wariant 2). Jest to mniej
niż w NMT, ponieważ nie wliczono tu punktów wyso
kościowych terenu. Według pierwszego wariantu otrzy
mamy dla całego kraju 9,3 X 108 punktów. Przyjmijmy
wariant drugi jako skromniejszy. W przeliczeniu na znaki
cyfrowe wyniesie to 32,5 X IO8 dla pierwszego i 16 X IO9 —
dla drugiego wariantu.
Ogólną masę informacji można zmagazynować w róż
nego rodzaju pamięciach zmechanizowanych z tym, że
można traktować oddzielnie magazynowanie informacji
o nieruchomościach (działkach elementarnych i budyn
kach) i oddzielnie przechowywanie informacji o sieciach
geodezyjnych. Dla informacji pierwszego rodzaju nadają
się mikrofony i urządzenia .pamięciowe na diamikrokartach lub na taśmach, dyskach albo kartach magnetycz
nych. Do przechowywania danych o sieciach geodezyjnych
nadają się raczej magnetyczne urządzenia pamięciowe.
Urządzenia te mają ważną zaletę: przechowywane w nich
dane nie ulegają zatarciu przy odłączeniu urządzeń od
sieci prądu elektrycznego.
Ponieważ informacje o nieruchomościach mają charak
ter opisowo-liczbowy, to można je umieszczać na formu
larzach ustalonego wzoru. Przed umieszczeniem w urzą
dzeniu pamięciowym formularze te należy zmikrofilmować. W Polsce stosuje się w większości wypadków mikro
filmowanie na normalnej błonie kinowej perforowanej,
o szerokości 35 mm. Mikrofilmy wykonuje się w negaty
wach w klatkach o wymiarach 24 X 36 mm; dla najczęś
ciej używanego formatu papieru A4 jest to zmniejszenie
ośmiokrotne. Tak wykonany mikrofilm można odczyty
wać klatka po klatce w czytnikach (nie mamy obecnie
czytników wyrabianych w kraju; opracowuje się typ no
woczesnego czytnika składanego, którego wyrób będzie
rozpoczęty zapewne w 1970 roku) lub wykonywać po
większenie fotograficzne.
Czytanie powiększonego negatywu w czytniku męczy
wzrok, wykonywanie powiększeń metodą fotograficzną,
jeżeli nie jest ono zmechanizowane, wymaga dużo czasu.
Z tych względów korzystniejsze jest wykonywanie mikro
filmów w technice diapozytywowej. Mikrofilm diapozyty
wowy można uzyskać albo przez tak zwane wywoływanie
odwracalne albo też przez kopiowanie stykowe na błonę
kinową za pomocą specjalnej kopiarki [29]. Z mikrofilmu
diapozytywowego można wykonać powiększenie pozyty
wowe metodą kserograficzną, znacznie szybszą i wygod
niejszą od fotograficznej. Mikrofilmowanie nieskalowych
dokumentów geodezyjnych jest stosowane w kilku kra
jach [12] oraz również w Polsce. Firma Carl Zeiss z Jeny
zbudowała wyposażenie do wykonywania mikrofilmów na
błonie kinowej o szerokości 16 mm.
Jednym z systemów stosujących diamikrokarty jest
istniejący od 1957 roku w Stanach Zjednoczonych AP
system MINICARD. Został on opracowany przez firmę
Eastman KODAK Cσ. na zlecenie władz wojskowych.
Zbudowano cztery urządzenia tego systemu; trzy z nich
pracują w instytutach wojskowych, czwarta u wytwór
cy [14]. System MINICARD [25] stosuje jako nośniki
informacji diamikrokarty o następującej budowie. Na
nie perforowanej błonie fotograficznej o szerokości 16 mm,
którą następnie tnie się na odcinki o długości 32 mm
(diamikrokarty), umieszcza się 12 klatek mikrofilmowych
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o wymiarach 3,6 X 6 mm każda, będących zmniejszeniami
formularzy o formacie A4 (zmniejszenie 1:60) oraz adres
diamikrokarty zakodowany w postaci 6 kolumn zawiera
jących po 43 klatki każda; każde 6 klatek w kolumnie
tworzy grupę odpowiadającą jednemu rzędowi sześciościeżkowej taśmy dalekopisowej, służącemu do umiesz
czenia jednego znaku cyfrowo-literowego.
W skład systemu MINICARD wchodzą: aparat mikro
filmowy na błonę o szerokości 16 mm, wywoływaczka
o działaniu ciągłym (50 diamikrokart na minutę), gilotyna
do cięcia diamikrokart, reproduktor do kopiowania dia
pozytywów, selektor wyszukujący żądane diamikrokarty,
czytniki, powiększalnik, szybkobieżne dziurkarki taśmo
we i specjalne szafy do magazynowania diamikrokart.
W jednej takiej szafie mieści się 900 000 diamikrokart
ułożonych w magazynkach po 2000 kart w każdym. Po
nieważ na jednej diamikrokarcie mieści się 12 klatek

mikrofilmu, to w jednej szafie pomieści się informacje
o 10,8 X IO6 działkach elementarnych lub budynkach.
Wykonanie diamikrokart jest skomplikowane i wymaga
pracy kwalifikowanego personelu.
W przypadku użycia magnetycznych urządzeń pamię
ciowych trzeba operować nie formularzami opisów nieru
chomości, lecz znakami cyfrowo-literowymi. Najbardziej
pojemnym magnetycznym urządzeniem pamięciowym jest
obecnie pamięć na kartach magnetycznych, wchodząca
w skład systemu IBM 360 jako typ 2321 [10]. Jednostka
tej pamięci może pomieścić 4 X IO8 oktetów. W jednym
oktecie (8 miejsc znakowych) mieści się jedna litera lub
dwie cyfry dziesiętne w postaci tetrad. Po 8 jednostek
2321 można przyłączać do jednostki kontrolnej 2841.
z którą tworzą zespół o pojemności 32 X IO8 oktetów.
c.d.n.

STANISŁAW LATOS
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Geodimetr AGA model 8

i

1. Wprowadzenie
Od pojawienia się pierwszego dalmierza elektromagne
tycznego minęło już ponad 20 lat. Dalmierz ten, pomysłu
Bergstranda, wyprodukowany przez firmę AGA, był dal
mierzem świetlnym. W okresie minionych 20 lat firma ta
ciągle udoskonalała konstrukcję opracowanego dalmierza,
zwanego geodimetrem, produkując coraz to nowe jego ty
py. Począwszy od 1949 r. w różnych częściach świata po
jawiają się i są stosowane z dużym powodzeniem w prak
tyce geodimetry model 2, 2A, 3, 4, 6 i 6A.
Z geodimetrem, model 4, czy jego odmianami przeprowa
dzono po raz pierwszy próby zastąpienia tradycyjnego źró
dła światła światłem laserowym. Próby te, prowadzono
mniej więcej równocześnie w NRF i USA w latach
1965—1966. W wyniku tych prób pojawił się w NRF geodimetr 4B, w którym jako źródło światła wykorzystano laser
helowo-neonowy. W USA laserowe źródło światła zasto
sowano w geodimetrze model 4D. Dalmierzem tym wyko
nano pomiary doświadczalne odcinków o długości od 50
do 42 009 m. Przeprowadzone pomiary nie tylko wykazały
lepszą zgodność wyników obserwacji wykonanych dalmie
rzem z laserowym źródłem światła w stosunku do wyni
ków otrzymanych przy wykorzystaniu geodimetru z tra
dycyjnym źródłem światła, ale pozwoliły na wykonanie
z wysoką precyzją pomiarów długości takich odcinków,
których nie da się zmierzyć żadnym ze znanych dalmierzy
świetlnych z konwencjonalnym źródłem światła.
Wyniki prowadzonych studiów, badań i prac ekspery
mentalnych nad dalszym udoskonaleniem geodimetru do
prowadziły do opracowania w latach 1967—1968 geodime
tru model 8 z laserowym źródłem światła. Geodimetr ten
został już praktycznie wykorzystany do pomiarów w Ja
ponii. Niniejszy artykuł zawiera krótki opis jego kon
strukcji oraz omówienie wyników wspomnianych pomiarów.

2. Zalety i możliwości dalmierzy świetlnych z laserowym
źródłem światła
Dokładny pomiar dłuższych odległości za pomocą dal
mierzy elektromagnetycznych jest w głównej mierze^ uza
leżniony od dokładnej znajomości aktualnych warunków
atmosferycznych wzdłuż toru fali elektromagnetycznej.' Ze
względu na duże trudności otrzymania takich informacji,
głównym problemem jest opracowanie takiego systemu
i metody pomiaru, dla którego niezbyt dokładne wyzna
czenie warunków atmosferycznych (temperatury, wilgot
ności i ciśnienia) nie ma istotnego wpływu na dokładność
pomiaru. Największe możliwości w tym kierunku dają
dalmierze świetlne, w których jako nośnika przymiaru
używa się strumień światła.

laserowym źródłem światła
Dotychczasowe dalmierze świetlne posiadają jednak pew
ne niedogodności i wady, w głównej mierze związane
z właściwościami wykorzystywanego w nich światła. Do
najważniejszych z nich należą trudności lub wręcz nie
możliwość prowadzenia pomiaru w warunkach dużej wil
gotności, zamglenia, podczas opadów atmosferycznych lub
zadymienia czy zapylenia atmosfery. Niemniej istotną
wadą wspomnianych dalmierzy jest ograniczony zasięg po
miaru, szczególnie podczas pracy w ciągu dnia oraz pewne
trudności prowadzenia pomiarów przy oświetleniu sło
necznym.
Wymienione wady dalmierzy świetlnych można w bar
dzo dużym stopniu wyeliminować przez zastosowanie
w nich laserowego źródła światła w miejsce dotychczas sto
sowanego — konwencjonalnego. Jest to możliwe dzięki
specjalnym cechom i właściwościom światła laserowego,
jakich nie posiadają inne, używane dotychczas źródła
światła.
W dalmierzach świetlnych mogą mieć raczej zastosowa
nie tylko lasery gazowe, z uwagi na zupełną nieszkodli
wość ich promieni dla oka. Dotychczas zarówno w mode
lach 4B jak i 4D geodimetru stosowano laser helowoneonowy. Omawiany geodimetr model 8 wyposażony jest
również w laser helowo-neonowy o mocy około 5 miliwatów. Światło tego lasera posiada szereg właściwości i cech,
które pozwalają na ograniczenie lub wyeliminowanie wad
dalmierzy świetlnych z konwencjonalnym źródłem światła.
Do najważniejszych z nich należy:
Wysoka
koncentracja
promieniowania.
Światło z normalnej żarówki żarzeniowej czy lampy rtęcio
wej jest Wypromieniowywane równomiernie we wszystkich
kierunkach. Strumień światła, który jest wytworzony przez
układ optyczny dalmierza i wykorzystany dla celów pomia
rowych, jest tylko nieznaczną częścią całego promieniowania.
Reszta tego promieniowania jest absorbowana przez odbu
dowę i zamieniona na energię cieplną.
Laser emituje promienie skupione w strumień o średni
cy około 1 mm i rozbieżności około 5,, dając plamę świetlną
o średnicy 1,5 m na odległość 1 km. Za pomocą ukła
du optycznego natężenie promieniowania i zbieżność stru
mienia światła laserowego mogą być jeszcze znacznie
zwiększone. W pomiarach geodezyjnych (biorąc pod uwagę
niezbyt wysoką stabilność i stateczność statywów czy wież,
które będą stanowiskami dalmierza i luster) nie wydaje
się celowe dążenie do uzyskania nadmiernej zbieżności
strumienia świetlnego. Osiągnięcie zbieżności rzędu 20’,
pozwalającej na otrzymanie plamy świetlnej strumienia
promieni lasera o średnicy 1 m na odległość 10 km, należy
uznać w tych warunkach za wystarczające. Łatwo obliczyć,
że przy takiej zbieżności otrzymuje się około 225-krotny
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wzrost natężenia światła odbijanego od reflektora, co poz
wala takiemu strumieniowi przenikać w łatwy sposób
atmosferę, nawet o niekorzystnych warunkach i na duże
odległości.
Długość fali i monochrom alyczność. Sto
sowane dotychczas jako źródła światła w dalmierzach
świetlnych lampy wysyłają promienie niezbyt korzystne
dla provzadzenia pomiarów. Lampy te dają promieniowa
nie zbliżone do widzialnego (słonecznego) i rozciągnięte
często w szerokim paśmie widma, przy czym intensywność
promieniowania zmniejsza się zazwyczaj wraz z długością
fali. Największa intensywność promieniowania tych lamp
przypada na widzialną sekcję widma (żółtawo-zieloną),
a więc na tę, w której również maksymalną intensywność
posiada światło słoneczne. Ten fakt ograniczał zasięg
i stwarzał trudności w prowadzeniu pomiarów w ciągu
dnia.
Laser helowo-neonowy emituje światło bardzo mono
chromatyczne, o długości fali 632,8 nm, a więc w bardzo
wąskim paśmie widma czerwonego, gdzie intensywność
promieniowania słonecznego jest Stosunkovzo niska. Daje
to możliwość zastosowania w optyce odbiorczej specjal
nego filtru, który pozwoli na oddzielenie światła o innej
długości fali niż światło laserowe w zakresie promienio
wania, na które czułe jest oko i fotokomórka. Pozwala to
na wyeliminowanie niepożądanych zakłóceń w czasie po
miarów oraz powoduje, że pomiary wykonywane przy
świetle dziennym mają ten sam charakter i dokładność co
pomiary prowadzone po zmroku.
Nieznaczna absorbcja. Absorbcja związana jest
głównie z przemianami energetycznymi zachodzącymi w
cząstkach gazów, przez które przechodzi światło. Z obser
wacji zjawisk życia codziennego takich, jak na przykład
wschód czy zachód słońca, kolor odległego światła we
mgle, łatwo wyciągnąć wniosek, że najmniej absorbowane
przez atmosferę jest światło czerwone, światło lasera, które
należy do pasma czerwonego widma, podlega stosunkowo
nieznacznej absorbcji i dlatego posiada zdolność przeni
kania na dalekie odległości, nawet w stosunkowo nieko
rzystnych warunkach atmosferycznych.
Omawiane wyżej właściwości i cechy światła laserowego
decydują w głównej mierze o zaletach i możliwościach
zastosowania dalmierzy wyposażonych w laser. Dodatko
we zalety dalmierzy z laserowym źródłem światła wyni
kają z długiej żywotności lasera, małego poboru mocy
przez laser i inne tranzystorowe układy elektroniczne, wy
sokiej dokładności i krótkiego czasu pomiaru oraz stosun
kowo nieznacznej wagi dalmierza.
Biorąc powyższe pod uwagę wydaje się, że dalmierze
z laserowym źródłem światła są dalmierzami przyszłości,
o wszechstronnych możliwościach zastosowania w geodezji.
Dlatego warto zwrócić uwagę na pierwszy z nich —
,,Geodimetr model 8”.

i
c

S
k
y

1
t

Rys. 1. Geodimetr model 8 na statywie podczas pomiaru
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Rys. 2. Wygląd płyty frontowej geodimetru model 8
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3. Opis konstrukcji i działania geodimetru model 8

3.1. Ogólna zasada pomiaru. Geodimetr AGA model 8
jest dalmierzem wyposażonym w laser, przeznaczonym
głównie do pomiaru dużych odległości. Zasads·. pomiaru
modelem 8 jest analogiczna jak poprzednich modeli geodi
metru. Światło z helowo-neonowego lasera, o długości fali
632,8 nm, zostaje zmodulowane i przesiane w kierunku
reflektora umieszczonego na punkcie, do którego odległość
ma być mierzona. Odbity od reflektora strumień świetlny
powraca do optyki odbiorczej geodimetru i trafia na fotopowielacz, który zamienia go na sygnał elektryczny.
Mierzona odległość określona zostaje pośrednio przez
pomiar przesunięcia fazy światła wychodzącego i powra
cającego do dalmierza. Wartość mierzonej odległości otrzy
muje się wprost w jednostkach długości ria liczniku cyfro
wym, w który zaopatrzony jest geodimetr model 8.
3.2. Budowa i działanie geodimetru model 8. Do zespo
łu pomiarowego należy geodimetr (rys. 1 i 2) oraz jeden
lub kilka reflektorów pryzmatycznych o określonej kon
strukcji (rys. 3). Tak sam dalmierz jak i reflektor mogą
być Ustawdone na statywie, na słupie betonowym lub na
podstawce na wieży geodezyjnej. Geodimetr ma możliwość
obrotu w zakresie kąta pełnego przy ruchu poziomym oraz
pochjdenia w granicach ± 15° — w płaszczyźnie pionowej.
Wielkości przesunięć tak w płaszczyźnie poziomej jak
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Rys. 3. Różne konstrukcje reflektorów

i pionowej mogą być odczytywane na naniesionych podzialkach w stopniach lub gradach.
3.2.1. Budowa geodimetru. Geodimetr model 8 składa
się zasadniczo z zespołów optycznego i elektronicznego oraz
kontroli, umieszczonych we -wspólnej obudowie przymoco
wanej w odpowiedni sposób do głowicy ustawezej.
3.2.1.1. Zespół optyczny, Zespół optyczny zawiera:
laser, modulator, układ optyczny nadawczy i odbiorczy oraz
demodulator (rys. 4).
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zmieniając przy tym jego zbieżności w poziomie. Po usu
nięciu wspomnianej soczewki nacelowuje się dokładnie
geodimetr w płaszczyźnie pionowej.
Demodulator. System demodulacyjny w geodimetrze model 8 różni się od systemów stosowanych w geodimetrach wcześniejszych typów tym, że linia opóźniająca,
używana do nastawiania fazy wysokiej częstotliwości sy
gnału modulacyjnego, czyli — zerowania przyrządu, zosta
ła zastąpiona przez przelicznik. Działanie przelicznika jest
następujące. Przebieg o częstotliwości wzorcowej fr podlega
w mieszaczu modulacji częstotliwością /r, a następnie, po
przejściu przez przelicznik, zostaje podany na układ de
tekcji. Równocześnie emitowany pomiarowy promień la
serowy podlega modulacji Tfsvmiei częstotliwością ∫r.
Zmodulowany sinusoidałnie promień pomiarowy przebiega
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Rys. 4. Schemat blokowy geodimetru model 8
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Laser. Gazowy helowo-neonowy laser o mocy 5 mW
jest źródłem światła używanego jako nośnik przymiaru.
Pomimo tak niskiej mocy lasera, otrzymany sygnał jest
lepszy niż uzyskiwany z 100 W lampy rtęciowej. Przecię
tny czas pracy lasera określa się na około 5000 godzin, pod
czas gdy żywotność lampy rtęciowej wynosi około 200 go
dzin pracy. Laser jest tak skonstruowany, że istnieje moż
liwość zmiany plazmy lampy elektronowej po jej zużyciu,
bez ponownego ustawienia optyki nadawczej. Światło
otrzymywane z lasera, wskutek małej mocy, nie jest szkod
liwe dla oka pod warunkiem zachowania wymaganych
środków ostrożności, zaś jego jasność jest tak duża, że nie
trudno nawet okiem nieuzbrojonym odróżnić jego odbi
cie od odległego reflektora.
Modulator. Kierunek biegu strumienia światła wy
syłanego z lasera zostaje przez pryzmaty zmieniony o 180°
i równocześnie przesunięty tak, że pada on na modulator.
W przeciwieństwie do wcześniejszych typów geodimetrów,
w których jako modulatora używano komórkę Kerra,
w modelu 8 dla modulacji wykorzystuje się pewne krysz
tały, których charakterystyka optyczna jest zależna od
działającego na nie pola elektrycznego. Dla zapewnienia
stabilności pracy modulatora w różnych temperaturach
strumień, nim dojdzie do modulatora, przechodzi przez
płytkę równoległą o grubości 1.'j długości fali.
W modulatorze promień ulega polaryzacji, a następnie
w analizatorze następuje modulacja intensywności (natę
żenia) światła. .
Układ optyczny nadawczy i odbiorczy.
Zmodulowane światło zostaje następnie przez układ op
tyczny nadawczy uformowane w strumień o średnicy około
20 mm i wysłane w kierunku reflektora. Rozbieżność pow
stałego w ten sposób strumienia wynosi około 10-4, czyli
1 m na 10 km odległości.
Promień odbity od reflektora powraca następnie do
zwierciadlanego układu optycznego odbiorczego. W celu do
stosowania przyrządu do pracy w różnych warunkach atmo
sferycznych istnieje możliwość:
— zmiany czułości fotopowielacza przez wstawienie
w bieg strumienia światła przesłon o średnicy 0,2, 0,3
i 0,5 mm;
— włączenie Wysokopasmowego filtra:
— regulacji siły odbitego światła za pomocą szarego
klina.
Optyka odbiorcza może być ogniskowana w zakresie od
15 m do nieskończoności. Dla krótszych odległości od 15 m
należy dokładnie wycelować główne lustro reflektora.
Przy wspomnianej wyżej dużej zbieżności promieni la
sera istnieją trudności w odnalezieniu i dokładnym wy
celowaniu snopa światła na odległy reflektor. Aby tę wadę
wyeliminować podczas celowania w poziomie, ustawia się
na drodze promieni’ soczewkę, która poszerza pionowo
snop światła, -nadając mu rozbieżność około 0,25°, nie

mierzoną odległością i po odbiciu od reflektora powraca do
układu odbiorczego, przesunięty w fazie. Wartość tego
przesunięcia jest funkcją mierzonej odległości. Powracają
cy promień pada na fotopowielacz, w którym następuje
równocześnie zmiana sygnału optycznego na elektryczny
i jego modulacja częstotliwością fu. Następnie, tak zmodulo
wany sygnał zostaje wzmocniony i podany na wcześniej
wspomniany układ detekcji fazy. Na wyjściu układu de
tekcji znajduje się wskaźnik zerowy. Wskutek istnienia
różnicy faz pomiędzy sygnałem pomiarowym i wzorcem
(odniesienia), następuje wychylenie wskaźnika zerowego.
Faza sygnału odniesienia zostaje w przeliczniku opóźniona
i porównywana z fazą sygnału pomiarowego. W tym celu
gałkę pokrętła przelicznika kręci się do momentu aż na
wskaźniku zerowym otrzymamy odczyt zerowy. Wartość
tego przesunięcia fazowego jest odczytywana na trzycyfro
wym liczniku ustawionym tak, że suma odpowiednich od
czytów daje mierzoną długość w milimetrach.
Z uwagi na duży zasięg pomiarowy w geodimetrze mo
del 8, w odróżnieniu od modeli wcześniejszych, wprowa
dzono czwartą częstotliwość, która pozwala na jednoznacz
ne określenie odległości w zakresie do 50 km. Tak więc
pomiar geodimetrem model 8 prowadzi się na czterech
częstotliwościach. Przestrzenną odległość pomiędzy punkta
mi, nad którymi ustawiono geodimetr i reflektor, otrzy
muje się przez wprowadzenie stałej poprawki przyrządu do
odległości otrzymanej wprost z pomiaru, w sposób analo
giczny jak we wcześniejszych typach geodimetru.
3.2.1.2. Zespół elektroniczny. Główna część ob
wodu elektronicznego modelu 8 jest zamontowana na
ramie dalmierza ponad zespołem optycznym. Jest on za
silany prądem stałym z baterii o napięciu 12 V. W skład
zespołu elektronicznego wchodzi zasilacz wysokiego napię
cia dla lasera i fotopowielacza, zasilacz niskiego napięcia,
generator nadajnika, generator wzorcowy (odniesieniowy),
modulator, przelicznik oraz wzmacniacz i detektor (rys. 4).
Każdy z tych elementów może być załączony i wyłączony
oraz regulowany za pomocą kontaktów i pokręteł, znajdu
jących się na ściance frontowej geodimetru (rys. 2).
Zasilacz wysokiego napięcia. Dostarcza on dla lasera
prąd o napięciu 3 KV i natężeniu 7 mA oraz dla fotopo
wielacza napięcia stabilizowanego 1,5 KV. Jest on zasilany
z 12-voltowej baterii. λVysokowoltaζowa sekcja układu
obsadzona jest w plastykowej obudowie.
Zasilacz niskiego napięcia. Zamienia napięcie 12 V z ba
terii zasilania na napięcie stałe o wartości 28 V, służące
do zasilania obwodów elektronicznych.
Generator nadajnika. Wytwarza on cztery częstotliwości
pomiarowe i wzmacnia je do pożądanego poziomu dla mo
dulatora.
Generator wzorcowy. Wytwarza sygnały o częstotliwości
wzorcowej (Odniesieniowej) o 1,5 kHz niższe od częstotli
wości sygnałów pomiarowych.
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Modulator. Pomiarowe i wzorcowe sygnały ulegają
w modulatorze modulacji i na jego wyjściu pojawia się
sygnał niskiej częstotliwości (1,5 kHz), który jest przesyła
ny do przelicznika.
Przelicznik. W przeliczniku faza sygnału odniesienia może
być zmieniona. Wartość przesunięcia fazowego można od
czytywać na trzycyfrowym liczniku.
Wzmacniacz i detektor. Sygnał z fotopowielacza zostaje
przez wzmacniacz wzmocniony do pożądanego poziomu,
a następnie podany na detektor, gdzie fazy sygnałów po
miarowego i odniesienia są ze sobą porównywane.
3.2.2. Budowa reflektorów (rys. 3). Reflektor do geodimetru może tworzyć jedno lub kilka pryzmatycznych lu
ster, umieszczonych we wspólnej obudowie, w sposób
przedstawiony na wymienionym rysunku.
3.3. Najważniejsze dane techniczne
a) zasięg pomiaru od 15 m do ponad 60 km,
b) standardowy błąd średni pomiaru Md = ± (5 + 1 ·
• 10^eD) mm,
c) czas trwania pomiaru od 5 do 10 minut,
d) rozbieżność wysyłanej wiązki światła laserowego
0,1 m/km,
e) moc lasera 5 mW,
f) waga geodimetru 23 kg,
g) wymiary geodimetru 0,30 X 0,56 X 0,25 m,
h) waga reflektora z jednym pryzmatem 0,4 kg, z trze
ma pryzmatami 1,1 kg,
i) zasilanie z baterii napięciem 12 V z odchyleniem ± 1 V,
j) pobór prądu 6—7 A w zależności od warunków pracy
geodimetru,
k) możliwość pracy w temperaturach od —25oC do +35oC.

4. Omówienie pierwszych pomiarów wykonanych geodimetrem model 8 w Japonii.

Począwszy od 1965 r. Geograficzny Instytut Mierniczy
prowadził pomiary geodimetrem model 2 i 6 w sieciach
założonych dla wykrywania deformacji skorupy ziemskiej
w niektórych terenach Japonii. Pomiary prowadzone
wspomnianymi dalmierzami nastręczały jednak duże trud
ności w związku z bardzo niekorzystnymi dla pomiarów
świetlnych warunkami meteorologicznymi w Japonii. Du
ża wilgotność, zamglenie i zadymienie atmosfery w tym
rejonie kuli ziemskiej ograniczały znacznie możliwość sto
sowania dalmierzy świetlnych. W tych warunkach nieoce
nione usługi i bardzo dobre wyniki dało zastosowanie do
pomiaru geodimetru model 8 z laserowym źródłem świa
tła. Począwszy od roku 1968 geodimetr model 8 jest stoso
wany w Japonii dla różnych prac pomiarowych, o których
krótko będzie mowa w dalszej części artykułu.
4.1. Pomiary deformacji skorupy ziemskiej. Geodimetry
stosowane były do badania ruchów skorupy ziemskiej w
dwóch rejonach Japonii narażonych na deformacje powo
dowane trzęsieniem ziemi. Pierwszy z nich to obszar pomie.dzy Nagano i Matsushiro, a drugi — to rejon położony
w pobliżu miasta Atami (rys. 6).
W pierwszym przypadku, do badania deformacji skorupy
ziemskiej zastosowano ciągi poligonowe, w których kąty
mierzono precyzyjnym teodolitem, zaś do pomiaru długości
boku wykorzystywano geodimetry, głównie model 6. Po
cząwszy od 1968 r. uζyv.,ano w tych pomiarach geodimetru
model 8 zarówno dla pomiarów testowych, jak i dla po
miaru zaprojektowanej sieci szkieletowej (podstawowej)
o bokach od 5 do 7 km. Pomiar tej sieci wykonano po raz
pierwszy w październiku 1968 r. w czasie mgły i drobnego
deszczu w ciągu dnia, a więc w warunkach, w których nie
ma możliwości wykonać go innym dalmierzem świetlnym.
We wspomnianym rejonie miasta Atami, do wyznaczenia
deformacji skorupy ziemskiej, założono sieć podstawową
w postaci czworoboku (rys. 6), którą po raz pierwszy po
mierzono geodimetrem model 8 w lutym 1969 r. Ma ona
na celu stwierdzenie, czy nie następują przesunięcia terenu
wzdłuż linii ponad 2 m uskoku o wartości, którą zauwa
żono w tym rejonie po trzęsieniu ziemi w roku 1930. Dłu
gości obserwowanych boków są w granicy od 3,2 do 5,2 km.
Każdą z długości czworoboku mierzono 5 razy na różnych
częstotliwościach, wyznaczając równocześnie warunki me
teorologiczne na punkcie początkowym i końcowym linii,
oddzielnie dla każdego pomiaru. Po zredukowaniu, osta
teczne wyniki pomiarów poddano ścisłemu wyrównaniu.
Otrzymana maksymalna wartość poprawki nie przekracza
3 mm. Rezultaty pomiarów przedstawiono w tablicy 1.

Rys. 5. Wyposażenie geodimetru model 8
Tablica 1

Rys. 6. Szkic sieci w pobliżu Atami w Japonii
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Lp.

Bok

Długość obserwowana
m

Długość wyrównana
IU

Poprawka
m

1
2
3
4
5
6

A-B
B-C
C-D
D-A
A-C
B-D

3644,325
3336,131
3236,772
3915,164
4791,338
5213,426

3644,322
3336,130
3236,771
3915,163
4791,341
5213,429

-0,001
-0,001
-0,001
-0,001
+ 0,003
+ 0,003

Oprócz stwierdzonej wysokiej dokładności należy rów
nież zwrócić uwagę na korzyści ekonomiczne. Zastosowa
nie do pomiaru geodimetru model 8 w Japonii pozwoliło
na około 4-krotne skrócenie czasu obserwacji w stosunku
do czasu zużytego przy Vjykorzystaniu geodimetrów z kon
wencjonalnym źródłem światła, co posiada niebagatelne
znaczenie, zwłaszcza przy pomiarach odkształceń.
4.2. Pomiar położenia stacji obserwacji satelitów. Wza
jemne powiązanie stacji obserwacji satelitów w Japonii
było określone metodą poligonową. W lutym 1969 r. In
stytut Pomiarów Geograficznych w Japonii zastosował do
pomiarów odległości w tych ciągach geodimetr model 8.
Pozwoliło to na pomiar w łatwy sposób odległości do
50 km w ciągu nocy oraz do 30 km — w ciągu dnia. Na
leży tu podkreślić, że maksymalna odległość, jaką pomie
rzono w Japonii przy użyciu geodimetru model 2 w nocy,
wynosiła 39 km.

4.3. Pomiar bazy testowej w Akita. Dla sprawdzenia
instrumentów do pomiaru odległości została założona w
Akita, w pobliżu Tokio, sieć testowa. Dwa boki tej sieci
zmierzono za pomocą taśmy inwarowej i rozwinięto je try
gonometrycznie, wykorzystując pomiary kątowe, na pozo
stałe odległości, dochodzące do 9 km. Sieć tę pomierzono
następnie geodimetrem model 8. Dla orientacji i oceny
dokładności pomiarów wykonanych wspomnianym geodi
metrem, przytoczymy rezultaty pomiaru dwóch boków,
a mianowicie:

a) baza pomierzona taśmą inwarową 1024,878 m ± 0,8 mm
długość tej bazy zmierzona geo
dimetrem
1024,878 m ± 4,0 mm
Różnica

0,001 m

b) długość boku rozwiniętego
długość tego boku zmierzona geo
dimetrem
Różnica

υ205,74 m

6205,75 m
0,01 m

5. Zakończenie i wnioski
Przedstawione wyniki pierwszych pomiarów geodime
trem model 8 oraz jego charakterystyka wskazują na duże
możliwości dalmierza z laserowym źródłem światła. Instru
ment taki jest idealny do prowadzenia pomiarów przy nie
korzystnych warunkach meteorologicznych na duże odle
głości. Pozwala on równocześnie na osiągnięcie wysokiej
dokładności oraz skrócenie czasu i kosztów pomiaru. Dzięki
tym własnościom może on znaleźć bardzo szerokie zasto
sowanie w różnorodnych pracach geodezyjnych.
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Dokładność polskiego wykrywacza urządzeń podziemnych-WTR
I. Wstęp
Stała rozbudowa i budowa nowych miast, osiedli oraz
Obiextow przemysłowych pociąga za sobą konieczność wy
konania pianów sytuacyjno-wysokościowych. Ponadto dla
Prawiaiowego — pod względem technicznym i ekonomicz
nym — opracowania projektów potrzebna jest znajomość
stanu uzbrojenia terenu. Wykonanie inwentaryzacji urząazeń podziemnych przez dokonywanie wykopów (przeko
pów) jest niecelowa ze względów nie tylko ekonomicznych.
iviyśl techniczna poszła więc w kierunku skonstruowania
elektronicznych przyrządów pozwalających na wykrycie,
a w konsekwencji na aokonanie pomiarów położenia prze
wodów, bez dokonywania kosztownych i pracochłonnych
wykopów.
Zasady działania tych przyrządów są znane, a polegają
na wykrywaniu przez oabiornik zmiennego pola elektro
magnetycznego, wytworzonego przez nadajnik wokół szu
kanego przewodu.
Ostatmo przedsiębiorstwa resortu gospodarki komunalnej
wyposażono w nowo produkowany wykrywacz o nazwie
„Wykrywacz Tras Rurociągów — WTR”, produkcji Przed
siębiorstwa Wodno-Kansilizacyjnego w Warszawie. Staje się
więc aktualną sprawa dokładności, jaką można osiągnąć
przy wykrywaniu położenia urządzeń podziemnych tym
wykrywaczem.
Badania przyrządu wykonano w warunkach miejskich
(na ulicach). Położenie przewodów podziemnych na tym
obszarze zostało ustalone pomiarami bezpośrednimi przed
ich zasypaniem, co dało możliwość porównania metody po
średniej, jaką jest stosowanie wykrywacza — z bezpo
średnią oraz pozwoliło na ustalenie dokładności wykrywa
cza i niektórych jego błędów cząstkowych. Prace te zo
stały wykonane w następującej kolejności:
a) na podstawie miar ze szkiców polowych pomiaru bez
pośredniego wyznaczono przebieg przewodów;
b) wykrywanie przewodów przyrządem WTR i rejestracja
odchyłek; stosowano zarówno metodę indukcyjną, jak
i galwaniczną;
c) opracowanie wyników i analiza (kartowanie wyników
pomiaru na pierworys, odczytanie różnic, obliczenie błę
dów wykrywacza, sporządzenie wykresów itp.); ■
d) wnioski.

mają wpływ (oprócz błędów przyrządu) następujące
czynniki:
1. Kształt linii sił pola elektromagnetycznego.
2. Pochylenie terenu. .
3. Odchylenie osi anteny odbiornika od pionu przy po
miarze. sytuacyjnym i od kąta 45° przy ustalaniu głębo
kości przewodu.
4. Przemieszczenie równoległe nadajnika (w stosunku do
osi przewodu).
5. Nierownolegle ustawienie nadajnika (w stosunku do
osi przewodu).
6. Inne czynniki.
Przy analizowaniu (ustalaniu wpływu) jednego z wymie
nionych wyżej czynników przyjęto, że pozostałe nie wy
stępowały.

Ad 1. Kształt linii sił pola elektromagnetycznego. Na
kształt linii pola elektromagnetycznego, tworzącego się
wokół wykrywanego przewodu, wpływają takie czynniki
jak: rodzaj gleby (nawierzchni) jej wilgotność, rozmiary
przewodu, wzajemna odległość między przewodami, poło
żenie nadajnika i uziemiaczy i inne. Czynniki te powodują,
że powierzchnie falowe przyjmują postać walca eliptyczne
go. Parametry tej elipsy powodują odchylenia wyznacza
nego przebiegu przewodu od stanu rzeczywistego, docho
dzące do 80 cm.

II. Ustalenie czynników wpływających na dokładność oraz
ich analiza

Wyznaczając położenie przewodów podziemnych wykry
waczami elektronicznymi wykonujemy to zawsze z pew
nym błędem, tak w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.
Punkty wyznaczane są zatem przesunięte przestrzennie. Na
wielkość tych przesunięć dochodzących czasem do 1 metra

Rysunek 1 obrazuje miejsca, w których występuje mi
nimum tonu (punkty A, B i C). Ponadto wynika z niego,
że dla uzyskania właściwego położenia sytuacyjnego prze
wodu należy wprowadzić poprawkę Δ, zaś dla głębokości
odpowiednio Zl1 lub Zl2 do zmierzonych wielkości lɪ : I2,
czyli:
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TahIica 1
Poprawki (błędy)

Lp.

Opis warunków
w cm

±4»
W CHl

±d1
w cni

czenie (sytuacyjne) przebiegu przewodu. Błąd pomiaru
głębokości jest zależny od kąta nachylenia terenu.
Wyznaczając głębokość przewodu z dwóch jego stron
otrzymamy:
1) w punkcie B : g = li + a

1

W sąsiedztwie szukanego przewodu brak innych
przewodów

0-7

0-12

0-15

2

Z lewej strony szukanego przewodu znajduje się
jeden przewód (J1) zaś z prawej strony 3 przewo
dy (dj). W różnych od szukanego odległościach
i o różnych średnicach

10-26

10-36

10-62

2) w punkcie C : g — I2 - b

Wielkości a i b można wyznaczyć pomiarem lub obliczyć
z wzorów:

a = li∙tga

g =i1+ dɪ

b — k∙tgα

g = Zj +

Wielkości poprawek (błędów) dla dwóch konkretnych przy
padków obrazuje tablica 1.
Tak więc w pierwszym przypadku wpływ na kształt
linii sił pola elektromagnetycznego miały tylko: rodzaj
gleby (nawierzchni), jej wilgotność i ewentualne przed
mioty metalowe, znajdujące się pod ziemią, a niemożliwe
do ustalenia.
W drugim zaś przypadku, oprócz wyżej wymienionych —
wpływały sąsiednie przewody (ich rodzaje oraz średnice).
Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku od
notowano duże odchylenia wskazań przy wykrywaniu
w pobliżu transformatorów elektrycznych i pracujących
silników. Zaznaczyć należy, że wyznaczenie poprawek Δ
jest bardzo skomplikowane, bo jest zależne od wielu czyn
ników. Zadanie jest ponadto utrudnione przez to, że po
prawki Δ zawierają również błędy samych przyrządów,
które są różne dla poszczególnych egzemplarzy wy
krywaczy.
Opracowane wyżej poprawki ∆l i A2 zawierają również
wpływ błędu powodowany załamaniem się fali elektro
magnetycznej przy przejściu z ośrodka rzadszego do
gęstszego. Jak wiadomo, kierunek załamania się fali jest
od prostopadłej (rys. 2 — punkt D). Na wielkość tego błędu

gdzie a — jest kątem nachylenia terenu.
Wpływ nachylenia terenu na wyznaczoną głębokość
przedstawia tablica 2 (przy głębokości g = 1,5 m i róż
nych kątach nachylenia terenu a).
Tablica 2
a

b w cm

0,5°

1°

2°

5°

10°

15°

20°

30°

1,3

2,6

5,2

13,1

26,4

40,2

54,6

86,5

Rys. 4

Ad 3. Odchylenie osi anteny odbiornika:

a) od pionu przy pomiarze sytuacyjnym.
Zakładając, że teren jest płaski, a oś anteny odbiornika
wychylona jest pod kątem a od pionu (jak to obrazuje
rys. 4), wówczas wyznaczony punkt określający położenie
przewodu, będzie przesunięty w stosunku do rzeczywiste
go położenia o wielkość et. Wielkość et zależna jest więc
od kąta wychylenia osi anteny z pionu (a) oraz od głę
bokości położenia przewodu (g). Przesunięcie to wylicza
my z wzoru:

wpływa wiele czynników. Oprócz eliptycznego kształtu
linii sił pola elektromagnetycznego wpływają na przy
kład: natężenie pola i jego częstotliwość, głębokość prze
wodu, usytuowanie anteny odbiorczej itp. Zjawisko to
jednak nie ma wpływu na wyznaczenie sytuacji
przewodu.

e∣ = g∙tgα∙

Wielkość popełnianych błędów
i głębokości g obrazuje tablica 3.

zależności od kąta «

w

Tablica 3
1°

2°

5°

10°

20°

30°

0,0

1,7

3,5

8,7

17,6

36,4

57,7

ej w cm g = 1,5 m

1,3

2,6

5,2

13,1

26,4

51,6

86,5

ej w cm g = 2,0 m

1,7

3,4

7,0

17,5

35,3

72,8

115,5

0,5°

ej w cm g = 1,0 m

b) od kąta 450 przy ustalaniu głębokości przewodu.
Głębokość przewodu zostanie wyznaczona bezbłędnie,
gdy antena odbiornika będzie pod kątem 45° w stosunku
do uchwytu, który musi znajdować się w pozycji pio
nowej (rys. 5 pkt 2). Wtedy uzyskana odległość 1 będzie
równą rzeczywistej głębokości g, zgodnie z wzorem:
Rys. 3

Ad 2. Pochylenie terenu. Na dokładność pomiaru głębo
kości ma również wpływ pochylenie terenu. Jak widać
z rysunku 3, pochylenie terenu nie wpływa na wyzna
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/ = g∙lgα
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*⅛h--

- —F -rrɪ

—

gdy a = 45°, wtedy tg 45o = 1, czyli I = g
W wypadku zaś, gdy antena odbiornika tworzy kąt różny

od 45° (punkt 1 i 3 na rysunku 5), popełniamy
który obliczamy z wzoru:

ea,

błąd

wieniu nadajnika w odległościach wyżej podanych. Rysu
nek 6 obrazuje otrzymane wyniki.
Otrzymane odchyłki (błędy) ujęto w tablicy 5.

⅞ = >~g
ponieważ:
Z = gtgα

Rys. 5

⅛ = (gtga-1)

Jeżeli kąt a > 450, to wyznaczona głębokość będzie
większa od rzeczywistej, gdy zaś kąt a < 45°, głębokość
ta będzie mniejsza od rzeczywistej.
Wpływ tego błędu charakteryzuje tablica 4, przy głę
bokości przewodu g = 1,5 m.
TaLIica 4

I W CIll
wg = l—g w Cin

360

39°

<2°

109
-4!

121
-29

135
-15

480

51°

54°

167
+ 17

185
+35

206
+56

450
150
0

l
i

Przy większej głębokości przewodu bezwzględne war
tości odchyłek e, będą większe i na odwrót.
Można w sposób praktyczny eliminować wpływ błędu
powodowanego odchyleniem osi anteny odbiornika od
kąta 45° w stosunku do poziomu:
1) po wyznaczeniu trasy przewodu należy odmierzyć od
niej (w kierunku prostopadłym) znaną rzeczywistą głębo
kość przewodu. Trzymając drążek pionowo należy usta
wić koniec anteny nad wyznaczonym punktem. Potem
należy zwolnić śruby zaciskowe i przesunąć antenę do
miejsca wyznaczonego, nachylając ją tak, aby w słuchawce
słyszeć minimum dźwięku lub
2) wyposażyć drążek w libelę (służącą do pionowego
ustawienia) oraz wskaźnik pozwalający ustawić antenę
ferrytową pod kątem 45° do poziomu.
Wyznaczone w ten sposób głębokości będą wolne od
tego i innych błędów.

Jak wynika z wykresu i tablicy, największe odchyłki
występują przy określaniu położenia przewodu bliżej na
dajnika. Im bardziej oddalamy się od nadajnika, tym
wpływ przesunięcia równoległego nadajnika jest mniej
szy. Odchylenia punktów trasy występują po tej samej
stronie, po której znajduje się nadajnik.
Ad 5. Nierownolegle (w stosunku do osi przewodu) usta
wianie nadajnika. Wpływ tego czynnika ustalono na prosto
przebiegającym przewodzie wodociągowym, w sąsiedztwie
którego nie znajdowały się żadne inne przewody. Prze
bieg przewodu został odtworzony z danych bezpośrednie
go pomiaru. Po ustawieniu nadajnika równolegle nad
przewodem i sprawdzeniu prawidłowego przebiegu prze
wodu w punktach od 10 do 70 m przystąpiono do badania
wpływu powodowanego nierównoleglym ustawieniem na
dajnika. Skręcano nadajnik co 5° (od 0° do 60°) w sto
sunku do położenia prawidłowego i w punktach od 10
do 70 m wyznaczono przebieg przewodu.

Ad 4. Przemieszczenie równoległe nadajnika (w stosunku
do osi przewodu). W celu zbadania wpływu tego czynnika
dokonano pomiarów przebiegu sytuacyjnego przewodu
(wodnego), wolnego od wpływu błędów powodowanych
sąsiedztwem innych przewodów (w sąsiedztwie nie prze
biegały żadne inne przewody), przebieg tego przewodu
był również znany (z pomiarów bezpośrednich) i punkty
jego wyznaczone w terenie w odległościach od nadajnika,
równych 10, 15, 20, 25 i 30 m. Następnie umieszczono na
dajnik w lewo od osi przewodu, w odległościach 0,25
i 0,75 m oraz w prawo, w odległościach 0,5 m, 1,0 m
i 1,5 m, dokonując ustalenia przebiegu przy każdym ustaTablica 5
Odchyłki przy ustawianiu nadajnika
Odległość
od nadajnika
w ni

10
15
20
25
30

w prawo

w lewo
0,25 m I 0,75 m
4
2
0
1
1

6
4
I
2
0

0,5 m
7
6
4
2
1

1,0 m
18
10
6
3
3

Uwagi

2,5 m
29
12
4
3
2

Wielkość odchyłek
podano w cm

Rys. 7
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Rysunek 7 obrazuje otrzymane wyniki dla trzech skrę
ceń (30°, 45° i 55°). Wyniki zaś były następujące:
— przy skręcaniu nadajnika do kąta 35° nie stwier
dzono odchyłek większych od 5 cm na całej długości
przewodu;
— przy skręcaniu nadajnika w granicach od 350 do 48°
stwierdzono odchyłki od 10 cm na 50 metrze do 24 cm na
70 metrze w stosunku do rzeczywistego przebiegu prze
wodu;
— przy skręceniu nadajnika powyżej 480 odchyłki wiel
kości 10—35 cm określane · niejednoznacznie, występowały
na odcinku od 10 do 40 m przewodu, natomiast na dal
szym odcinku nie można było uchwycić minimum dźwię
ku w słuchawkach.
NasuWa się wniosek, że skręcanie nadajnika nie ma
dużego wpływu na dokładność wyznaczenia osi przewodu
i wystarcza ustawiać nadajnik w przybliżeniu równolegle
do przebiegu trasy.

Ad 6. Inne czynniki:
a) zakłócenia spowodowane obecnością sąsiednich prze
wodów. Wzajemne oddziaływanie na siebie sąsiednich prze
wodów powoduje stosunkowo duże zakłócenia i odchyle
nia wskazań dochodzące do kilku dcm zarówno przy
określaniu przebiegu osi przewodu, jak i jego głębokości.
— Jeżeli w odległości do 1,5 m obok wykrywanego
przewodu znajduje się przewód o podobnej średnicy, to
wskazania odbiornika układają się od strony przewodu
sąsiedniego w odległościach różnych. Odchyłki te zależą
od odległości sąsiedniego przewodu, rodzaju materiałów,
z jakich oba przewody są wykonane i od ich średnic.
— Jeżeli natomiast w odległości do 1,5 m od wykry
wanego przewodu znajdują się inne przewody-o różnych
średnicach, to odchyłki układają się po stronie przewodu
o większej średnicy.
— W przypadku przecinania się przewodów pod bardzo
ostrym kątem (kilka stopni), wyznaczone punkty ukła
dały się pomiędzy nimi.
— Największe zakłócenia (a zatem i błędy w ustaleniu)
powodują przewody pod napięciem.
— Zarówno przy metodzie indukcyjnej, *jak i galwa
nicznej wielkości odchyłek w przybliżeniu były jed
nakowe.
Czynnik sąsiedztwa przewodów wymaga przeprowadza
nia dalszych badań, które w efekcie pozwoliłyby ustalić
parametry błędów (poprawek d, zl1, zl2) uszeregowanych
w zależności od najczęściej spotykanych wzajemnych usytuowań przewodów podziemnych. Uniknie się w ten
sposób wykonywania przekopów i pozwoli zwiększyć do
kładność ustalania przebiegu przewodów.

b) usytuowanie uziemiaczy przy metodzie galwanicznej.
Duży wpływ na dokładność wyznaczenia położenia prze
wodu przy metodzie galwanicznej ma ilość uziemiaczy
i sposób ich rozmieszczenia. Stosując jeden uziemiacz —
jak to obrazują rysunki 8 i 9 — wykryty przewód obar
czony jest błędami Δ, które podano w tablicy 6.

Głębokość
rzeczywista
g

25

I

I
I
I

z lewej
strony

z prawej
strony

w cm

z prawej
strony
G
w cm

w cm

w cm

150

120

168

-30

+ 18

193

Rys. 9

Błędy wyznaczonej
głębokości

z lewej
strony
ʃɪ
w cm

Odniesione do rzeczywi
stego położenia przewodu

Błędy w stosunku do rze
czywistej głębokości

-55

+43

Podane w tablicy 6 odchyłki skompensowano znacznie
przez zastosowanie drugiego uziemiacza, umieszczonego
po przeciwnej stronie przewodu.
Zaletą metody galwanicznej jest możliwość unieza
leżnienia wyników od wpływów sąsiednich przewodów,
a zatem dobrego ich rozróżniania, co jest szczególnie
ważne w terenach gęsto uzbrojonych.
Wadą tej metody natomiast w porównaniu z me
todą indukcyjną jest jej czaso- i pracochłonność wynika
jąca z konieczności wykonywania połączeń i wbijania lub
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Głębokość wyznaczona
przez przyrząd

95

Rys. 8

Ott

Tablica 6
Przesunięcie
w stosunku do
rzeczywistego
położenia
d
w cm

przyłączania uziemiaczy. Ponadto należy przestrzegać na
stępujących wymogów:
— dla uzyskania dobrego połączenia z przewodem na
leży miejsce połączenia starannie oczyścić z brudu, rdzy,
farby itp.;
— uziemiacze (są nimi zaostrzone pręty stalowe o dłu
gości 40—60 cm i średnicy około 20 mm) należy utrzy
mywać w czystości, gdyż ich oporność ma duży wpływ na
wyniki pomiarów. Przewody łączące uziemiacze muszą
być do nich przyspawane lub przykręcone;
— odległość uziemienia wynosić powinna minimum
10 m, co jest bardzo trudne i najczęściej niemożliwe do
osiągnięcia w warunkach miejskich;
— przed przystąpieniem do wykrywania należy dopa
sować nadajnik do oporności właściwej gruntu, a to
w celu uzyskania maksymalnej czułości aparatury. Można
to wykonać następująco: oddalamy się z odbiornikiem na
odlegość około 15 m od nadajnika i jednocześnie na odlegość 1 m od szukanego przewodu. Następnie regulato
rem nadajnika okręcamy w różne położenia, śledząc jed
nocześnie dźwięk w słuchawkach lub wskazania miernika
napięcia na odbiorniku. Pokrętło regulatora pozostawia
my w tym położeniu, w którym występował najsilniejszy
sygnał w odbiorniku. Od tego momentu rozpoczynamy
właściwe wykrywanie przewodu.

III. Opracowanie wyników

W poprzednich rozdziałach, przy ustalaniu wielkości
poszczególnych błędów składowych, podano wielkości
uzyskanych odchyłek odniesionych (ustalonych w stosun
ku) do wyznaczonych uprzednio, w oparciu o materiały
z bezpośredniego pomiaru położeń przewodów, a więc
obarczonych dodatkowo nie tylko błędami systematyczny
mi, powstałymi przy wykrywaniu wykrywaczem, lecz
również błędami pomiarowymi i kartograficznymi. W
związku z tym za pomocą zasad rachunku wyrównaw
czego obliczono błąd wyznaczenia położenia sytuacyjne
go mp i określenia głębokości ma przewodu.
1. Błąd położenia sytuacyjnego mp wyznaczono nastę
pująco:
a) pomierzono metodą wcięć liniowych wyniki pomia
rów wniesiono na istniejący podkład sytuacyjny;
b) ponieważ przewody przebiegają równolegle do linii
zabudowy (na której obierano bazy), dlatego w rozpatrzo
nym przypadku ważny jest błąd poprzeczny, którego kie

runek jest prostopadły do osi przewodów. Błąd ten obli
czono z wzoru:
μabc
η —----■ - ■ 2↑∕p(p-a)(p-b)(j>-c')
gdzie:
1
ju = —y — błąd względny pomiaru bazy z mapy

a, b
— boki wcinające,
c
— długość bazy,
p
— połowa obwodutrójkąta.
Dodalszych obliczeń przyjęto błąd poprzeczny obliczony
z 80 przypadków jak średnią arytmetyczną;
c) wcięcia liniowe prowadzono do pomiaru rzędnej,
przyjmując 1 i Γ jako pary spostrzeżeń, przy czym 1
określa położenie punktu na mapie z pomiaru bezpo
średniego, zaś 1’ — z pomiaru wykrywaczem, tworząc
różnice:

W celu wyeliminowania czynnika systematycznego S,
którym różnice d’ były obarczone, sporządzono wykres
różnic d’, w który wrysowano krzywą w taki sposób, aby
powierzchnie pól utworzonych przez wykres i krzywą
były po obu stronach krzywej równe i najmniejsze. Wiel
kość więc czynnika systematycznego S dla każdej różnicy
określona została odległością krzywej od poziomej osi
wykresu, obrazującej rzeczywisty przebieg przewodu. Do
dając do wartości d’ ze znakiem przeciwnym odczytaną
wielkość S otrzymano:
d = d'+∙S

Średnia zaś różnicy wynosi:

gdzie n — ilość par spostrzeżeń.
Korzystając z prawa przenoszenia się błędów doprowa
dzono do ostatecznego wzoru na średni błąd wy
krywacza:

= mə-mj
przy czym na błąd mj składają się
— wcięcia liniowego określonego z mapy,
— naniesienia punktu na mapę,
— wykreślenia przewodu i inne.

średnie

błędy

Tahlka 7

Metoda

indukcyjna

1

2

3

4
5

Przewód

Przewód gazowy 0 200
w sąsiedztwie prze
biegają przewody ka
nalizacji, wody elek
tryczne i komunika
cyjne
Przewód elektryczny
w sąsiedztwie prze
biegają przewody te
lekomunikacji ,gazu,
kanalizacji i wody
Przewód wodny 0 300
w sąsiedztwie prze
biegają przewody ka
nalizacji, gazu i ko
munikacji
Przewód wodny 0 150
w sąsiedztwie prze
biega przewód gazu
Przewód wodny 0 150
w sąsiedztwie nie
przebiegają żadne
przewody

Błąd
Zasięg
poło
sytua
żenia
cyjny i
nip
ni
cm

mjj — h — 1
gdzie:

h — głębokość przewodu określona niwelacją,
1 — średnia arytmetyczna głębokości wyznaczonej wy
krywaczem z dwóch stron przewodu.
Obliczone błędy określenia głębokości poszczególnych
przewodów podano w tablicy 7.
Uwaga. Ze względów objętościowych nie przytoczono
całej analizy.

IV. Uwagi i wnioski

ln-l'n = d'

Lp.

Obliczone błędy wyznaczenia położenia sytuacyjnego
dla poszczególnych przewodów (i metod wykrywania) po
dano w tablicy 7.
2. Błąd określenia głębokości przewodu τna obliczono
z wzoru:

galwaniczna

i

Błąd
glfbokości

"⅛
cm

Zasięg
sytua
cyjny
IU

Błąd
poło
żenia
nip
cm

Błąd
głębo
kości
cm

65

13,2

20,6

80

16,6

99 °

70

15,6

13,8

90

16,8

24,6

80

13,6

18,5

90

14,2

19,5

75

12,2

14,8

85

14,0

16,'9

80

6,0

7.0

90

6,2

7,4

Przeprowadzone prace nasuwają następujące uwagi
krytyczne dotyczące budowy i konstrukcji wykrywacza,
jak również wnioski:
1. Anteny ferrytowe są zbudowane za delikatnie, szcze
gólnie przy nasadzie. Powoduje to bardzo często rozłącza
nie się przewodu oraz częste uszkodzenie cewki. Miejsca
połączeń metalowych na uchwycie drewnianym powinny
być przykręcone śrubkami.
2. Antenę ferrytową należy wyposażyć we wskaźniki
pozwalające na ustawienie jej pod kątem 45° oraz libelę
pudełkową umożliwiającą pionowe trzymanie
drążka
anteny.
3. Wskazane byłoby
również wyposażyć nadajnik
w libelę pudełkową.
4. Przełączniki sygnału i pomiaru w nadajniku są złej
jakości.
5. Praca za pomocą wskaźnika wizualnego (miliamperomierza) bez użycia słuchawek nie daje dobrych wyni
ków. Należałoby zastosować czulszy Hiilianiperomierz,
względnie zastąpić go wskaźnikiem świetlnym. Pozwoliło
by to na wyeliminowanie pracy przez nasłuch, który ze
względu na wysokie tony jest bardzo męczący i po kilku
godzinach pracy obniża reakcję ucha ludzkiego na drobne
zmiany tonacji, a w dodatku wywołuje ból głowy. Do
brym rozwiązaniem byłoby zastosowanie dodatkowego
przerywacza wysyłającego impulsy odbierane w słuchaw
kach jako dźwięki przypominające tykanie zegara o to
nacji spokojnej, nie męczącej ucha.
Praca na niskich tonach daje dobre wyniki przy wy
szukiwaniu tras kabli. Nie nadaje się jednak do wyszuki
wania rurociągów.
6. Przy słuchawkach konieczne są ochrony gumowe
uniemożliwiające dopływ do receptora słuchowego dźwię
ków z zewnątrz.
7. Niska temperatura (od +5°C do —30C) nie wpływa
ujemnie na pracę przyrządu, mimo że wychylenia wska
zówki Hiiliamperomierza spadły o kilkanaście μA. Nato
miast deszcz (wilgoć) wpływa ujemnie szczególnie na
antenę ferrytową (cewki).
8. Metodą indukcyjną uzyskiwano dokładniejsze wy
niki niż metodą galwaniczną. Ponadto od strony ekono
micznej metoda galwaniczna jest bardziej pracochłonna
(dwukrotnie) od indukcyjnej.
9. Ustalenie trasy pasma kabli znajdujących się pod
napięciem jest niemożliwe (przyrząd wskazuje znacznie
szersze pasmo kabli od rzeczywistego). Pasmo kabli ener
getycznych (pod napięciem), przecinające badany przewód
uniemożliwia wyznaczenie jego położenia i głębokości w
promieniu 10 m.
10. Pojedyncze przewody oraz kable energetyczne prze
cinające wykrywany przewód pod kątem w przybliżeniu
prostym, nie powodują większych zmian w wyznaczeniu
położenia trasy przewodu.
11. Jeżeli w odległości do 1,5 m od badanego przewodu
znajduje się inny przewód, wtedy wyznaczane" punkty
trasy układają się od strony sąsiedniego przewodu. Je
żeli zaś po obu stronach w odległości do 1,5 m od wy
krywanego przewodu znajdują się przewody o różnej
średnicy, wtedy wyznaczane punkty układają się od
strony przewodu o większej średnicy.
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12. Jeżeli badany przewód przecina pod kątem ostrym
(do 5°) inne przewody, wtedy wyznaczane punkty ukła
dają się w środku między tymi przewodami.
13. Wpływ przesunięcia równoległego osi nadajnika od
kierunku przewodu powodował odchyłki kilkucenty
metrowe w kierunku przesunięcia.
14. Skręcenie nadajnika w stosunku do kierunku prze
biegu przewodu miało duży wpływ na wielkości odchy
łek dla kątów 35°—480. Przy większych skrętach nadaj
nika wyznaczenie trasy przewodu było niemożliwe.
15. Ustalanie głębokości przewodów ze względu na
wpływ sąsiednich, blisko ułożonych przewodów jest nie
możliwe.
Zagadnienie wykrywania urządzeń podziemnych wy
maga dalszych badań, pozwalających ustalić:

a) przewodność właściwą i przenikliwość magnetyczną
gruntu (które wywierają mniejszy wpływ na dokładność
wykrywania),
b) błędy dobrze przewodzących warstw powierzchnio
wych (nawierzchnie: grunt, asfalt, beton, bruk itp.),
c) optymalne warunki atmosferyczne (nawilgocenie, tem
peratura — szczególnie poniżej OoC),
d) błędy samych przyrządów,
e) wpływ sąsiedztwa przewodów,
aby w efekcie opracować tabele poprawek Δ, ∆1 i ∆ι,
uszeregowaną w zależności od wymienionych wyżej czyn
ników oraz najczęściej spotykanych wzajemnych usytuowań przewodów podziemnych na ulicach. Uniknie się
w ten sposób wykonywania przekopów kontrolnych
i zwiększy dokładność wykonywanych prac.

JERZY JURKOWSKI

Inwentaryzacja urządzeń nad- i podziemnych - na przykładzie miasta Opola
Koło Zakładowe Stowarzyszenia Geodetów Polskich
przy Wojewoazkim Przeasiębiorstwie Gospoaarki Komu
nalnej w Opolu, wspólnie z ayrekcją przeasiębrorstwa
zorganizowało w maju nr. kolejną naraaę roooczą w spra
wie geodezyjnej inwentaryzacji urząazen nad- i podziem
nych. W naradzie udział wzięli przeαstawιcιele przeasiębiorstw geoaezyjnych gospodarki komunalnej z Kraκowa,
Katowic, Łodzi i Warszawy. Ceiem narady była wymiana
doświadczeń i wniosków w powyższej sprawie. PoakreSlic
należy, że podobna narada odbyła się poprzednio z udzia
łem bezpośrednich użytkowników materiałów geodezyjnej
inwentaryzacji, takich jak Biuro Projektów Budownictwa
Komunalnego, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanali
zacyjne, Gazownia, Telekomunikacja i innych.
Uczestnikom narady przedstawiono w ogólnych zary
sach zasady i sposób opracowywania inwentaryzacji urzą
dzeń podziemnych, stosowane przez WPGGK w Opolu.
I tak.
Z myślą o geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń nadi podziemnych WPGGK w Opolu przystąpiło w 1963 roku
do opracowania map ulic w skali 1:200. W wyniku wspól
nych ustaleń wojewódzkiej służby geodezyjnej i przedsię
biorstwa postanowiono opracowywać mapy ulic na pierworysach, w pasach do 1,5 m długości, matryce zaś — w
pasach o maksymalnej długości do 3 m.
Dyskutowano wówczas również zagadnienie opracowania
map w układzie sekcyjnym, co w tym czasie uznano za
nieekonomiczne i niecelowe.
W ten sposób wszystkie miasta wydzielone województwa
opolskiego, to jest Brzeg, Nysa, Opole i Racibórz, od
dwóch lat posiadają pokrycie mapowe w skali 1:200 dla
wszystkich ulic wymagających takiego pokrycia.
Pierwszą inwentaryzację urządzeń podziemnych wyko
nano w Opolu, w 1966 roku; była to trasa długości 7 km
dla projektu sieci cieplnej. Na tej podstawie opracowano
projekt ciepłociągu, zrealizowano go w terenie i oddano
do użytku w 1969 roku.
Ogółem dotychczas WPGGK w Opolu wykonała 167 km
inwentaryzacji pojedynczych sieci i 52 km trasy, inwentaryzując wszystkie sieci na danej trasie. W opracowaniu znaj
duje się 99 km sieci pojedynczej i 94 km tras. Inwenta
ryzacją urządzeń podziemnych objęto do chwili obecnej
wyłącznie miasta wydzielone, poza jednym wyjątkiem,
gdzie wykonano inwentaryzację w mieście nie wydzielo
nym, dla projektu rozbudowy sieci miejskich.
Przedsiębiorstwo wykonuje inwentaryzację
zgodnie
z instrukcją Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z 1964
roku — o geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń nadi podziemnych, uwzględniając równocześnie w szerokim
zakresie potrzeby zleceniodawców i użytkowników tych
materiałów.

374

Pcdstawowym, wyjściowym materiałem dla inwentary
zacji są dokumenty mapowo-cyfrowe, znajdujące się w
poszczególnych przedsiębiorstwach i instytucjach branżo
wych. Celem wykorzystania tych dokumentów przepro
wadza się ich inwentaryzację, a wyniki nanosi na odbitki
map ulic w skali 1:200, wykonując w ten sposób inwen
taryzację wstępną — zbiorczą. Tak wykonana wstępna
zbiorcza inwentaryzacja podlega analizie i uzgodnieniu
z przedstawicielami instytucji branżowych i na jej pod
stawie podejmuje się decyzję o zakresie geodezyjnych
prac polowych.
Do chwili obecnej nie został sprecyzowany pogląd,
w jakiej kolejności wykonywać prace połowę? Czy od
dzielnie poszczególne sieci na całym zleconym obszarze,
czy też łącznie wszystkie sieci na jednej trasie — ulicy.
Najczęściej rozpoczyna się inwentaryzację od sieci kana
lizacyjnej, mierząc takie elementy jak: osie kanałów,
przekroje przewodów, rzędne dna kanału, wloty przykanalików, pokrywy kratek ściekowych, podłączenia do
mowe i ustalając: typy pokryw, kratek studzienek rewi
zyjnych i rodzaj materiału przewodu. Dane te ustala się
na podstawie pomiaru w terenie w oparciu o wstępną
inwentaryzację materiałów branżowych. Tak ustalone
punkty w terenie podlegają pomiarowi w oparciu o istnie
jącą osnowę, przy czym dla studzienek rewizyjnych spo
rządzane są opisy topograficzne. Do pomiaru inwentary
zacyjnego wykorzystuje się miejską osnowę pomiarową,
jednak w niektórych przypadkach wyznacza się i stabi
lizuje osie ulic, nawiązując je do osnowy, a pomiar inwen
taryzacji prowadzi się w oparciu o wyznaczoną oś trasy.
Decyzja w sprawie przyjęcia rodzaju osnowy dla inwen
taryzacji zostaje podjęta na podstawie uzgodnień i potrzeb
zleceniodawcy i użytkowników, zależnie od przewidywanej
przebudowy dróg, ulic itp.
JeanoczeSnie z pomiarem sytuacyjnym wykonuje się
pcmiar wysokościowy w oparciu o miejską sieć reperów.
Dla podłączeń domowych wykorzystywane są w maksy
malnym stopniu istniejące szkice powykonawcze podłą
czeń, a w razie ich braku zamierza się wlot podłączenia
wewnątrz budynku i wylot w kolektorze. Dla studzienek
typowych wykonuje się jeden charakterystyczny przekrój
poprzeczny, zaś studzienki nietypowe podlegają indywi
dualnie wymiarowaniu.
W dalszej kolejności wykonuje się inwentaryzację po
zostałych sieci, takich jak przewodów wodociągowych, ga
zowych i cieplnych oraz kabli energetycznych i telekomu
nikacyjnych.
Inne sieci i urządzenia na terenie dotychczas opracowy
wanych zleceń w zasadzie nie występują.
W trakcie inwentaryzacji wymienionych sieci zostają
ustalone osie przewodów, ich rodzaj, typ armatury ną-

ziemnej, rzędne pokryw zaworów, dna studzienek teleko
munikacyjnych, głębokości położenia przewodów i podłą
czenia domowe. Położenie sytuacyjne przewodów ustala
się w oparciu o materiały branżowe (wstępną inwenta
ryzację), na podstawie ustalenia ich przebiegu aparaturą
hydroelektroniczną typu POLTRAS. W przypadkach spo
radycznych przebieg sieci ustala się na podstawie prze
kopów.
Wyniki pomiaru kartuje się na mapach tras ulic
w skali 1:200, wykreślając kolorami poszczególne sieci,
zgodnie z wymogami instrukcji. Po wykreśleniu pierworysów — uzupełnieniu matryc tras ulic, wnosi się wyniki
niwelacji przekrojów i armatury naziemnej na matryce.
Rzędne pokryw i dna studzienek rewizyjnych wpisuje się
w formie ułamka. Opracowany w ten sposób pomiar wy
sokościowy stanowi pewną odmienność od ustaleń
instrukcji, która zaleca opracowanie pomiaru wysokościo
wego na przekrojach podłużnych i poprzecznych. Przyjęty
spcsób opracowania wysokościowego na matrycach map,
w znacznym stopniu skraca czas opracowania zlecenia
i zmniejsza ilość dokumentów. Oczywiście ta forma opra
cowania nie jest stosowana jako reguła. O ile zachcdń
potrzeba, w niektórych zleceniach wykonuje się przekroje
podłużne czy poprzeczne, co wynika z potrzeb zlecenio
dawców. Przekroje podłużne opracowywane są najczęściej
na matrycach — wtórnikach żelatynowych z matryc map
ulic, w skali 1:200, które w swej górnej części posiadają
dodatkowy wolny pas kalki, szerokości 30 cm, dla opra
cowania przekroju. Wtórniki żelatynowe tych matryc wy
konuje się w ilości występujących sieci, po jednym dla
50
każdej branży, a przekroje w skali 1:----- są opracowy200
wane dla sieci wskazanej przez zleceniodawcę.
W razie potrzeby, w drugim etapie prac wykonuje się
inwentaryzację schematyczną na wtórnikach matryc map
sekcyjnych w skali 1:1000 lub 1:2000.
Operat pomiarowy kompletuje się oddzielnie dla każdej
ulicy. Dla niektórych zleceń opracowuje się katalog po
kryw występujących w danym mieście. Są to zdjęcia
armatury uszeregowane sieciami i uzupełniane w miarę
napotykania nowych rodzajów pokryw.
We wszystkich etapach prac kcrzysta się z pomocy per
sonelu technicznego poszczególnych branż. Należy z za
dowoleniem stwierdzić, że współpraca ta układa się
dobrze i przynosi obustronne korzyści.
W każdym przypadku wykorzystuje się odkrywki wy
konywane przez przedsiębiorstwa branżowe w związku
z remontem czy przebudową sieci dla zamierzenia sytuacyjno-wysokościowego wszystkich odkrytych sieci (nieza
leżnie od zakresu zlecenia). W ten sposób inwentaryzacja
stanowi podstawę do dalszego szczegółowego jej opraco
wania, które dokonuje miejska służba geodezyjna na pod
stawie pomiarów powykonawczych ułożonych czy remon
towanych sieci. Pomiary te są zgłaszane i wykonywane na
podstawie uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro
dowej w Opolu.
Do niwelacji dna studzienek rewizyjnych stosowane są
lekkie łaty metalowe 2,5—3 m legalizowane przymiary do
cieczy. Do przewozu sprzętu pomiarowego, takiego jak
łomy, łopaty, kilofy, podnośniki pokryw, znaki drogowe,
używa się wózków rowerowych. Zespoły pomiarowe pra
cują w kamizelkach ochronych dla bezpieczeństwa na
jezdni.
W toku dyskusji w czasie narady omówiono specyfikę
opracowań geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń nadi podziemnych w poszczególnych ośrodkach, dokonano
wymiany poglądów i doświadczeń. · w wyniku czego
uzgodniono i przyjęto nastcnujace wnioski.
— Wykonywane zlecenia z zakresu inwentaryzacji
urządzeń podziemnych z reguły dotyczą sieci zakrytych.
W tym przypadku szczególnie istotne staje się zagadnienie
dysponowania odpowiednim urządzeniem dn wykrywania

tych sieci. Powszechnie używana w tym celu aparatura
hydroelektroniczną typu POLTRAS, nie spełnia warun
ków wymaganej dokładności i niezawodności. Jeżeli do
kładność poziomego usytuowania sieci za pomocą wspom
nianej aparatury można uznać za wystarczającą, to po
łożenie wysokościowe nie gwarantuje wyznaczenia rzęd
nych z dokładnością wystarczającą, a ustalenie rzędnych
czy sytuacji w przypadku przebiegu dwóch sieci położo
nych blisko siebie jest prawie niemożliwe. Biorąc pod
uwagę warunki, w jakich wykonywany jest pomiar, apa
ratura ta powinna zapewniać prostotę obsługi, niezawod
ność i trwałość. Praktyka wykazuje dużą czułość strojenia
aparatury, co przy zmiennych warunkach pracy w ruchu
powoduje jej rozstrojenie.
— Sieci kablowe nastręczają najwięcej trudności przy
ich ustalaniu, dlatego też proponuje się rozpoczynanie
prac polowych od ustalenia tras i głębokości posadowie
nia kabli. Dodatkowe trudności napotyka się przy ustala
niu kabli telekomunikacyjnych z uwagi na ich charakter.
Nie wszystkie kable telekomunikacyjne podlegają inwen
taryzacji, a w przypadku inwentaryzacji należy zapewnić
udział
przedstawiciela
telekomunikacji.
Dodatkowym
utrudnieniem jest warunek wykonywania tych prac jedy
nie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
— Słuszne wydaje się kameralne opracowanie inwenta
ryzacji na mapach sekcyjnych terenów gęsto zabudowa
nych, o dużej liczbie przewodów, przebiegających często
pcza liniami regulacyjnymi lub terenów nowych osiedli,
gdzie budynki zlokalizowane są w znacznej odległości od
ulic, a ponadto ulice te przebiegają w niezbyt dużej od
ległości od siebie. Kartowanie tych terenów na mapach
w pasach uniemożliwia pokazanie podłączeń domowych,
a nawet niektórych sieci. Analiza zużycia materiałów
mapowych oraz ilość powstałych map wykazuje nie
znaczne różnice między zastosowaniem układu sekcyjnego
lub map w pasach. Pozorna oszczędność ilości map opra
cowywanych w pasach jest niwelowana koniecznością
powtarzania fragmentów sytuacji na dwóch sąsiednich
mapach.
— Dla zabezpieczenia zespołów pomiarowych, wykonu
jących pomiary inwentaryzacyjne, konieczny jest instruk
taż z zakresu bhp w znacznie szerszym ujęciu aniżeli za
gadnienia te ujmuje instrukcja bhp z 1959 roku. Dlatego
też wydaje się celowe opracowanie instrukcji szczegóło
wej, specjalistycznej dla tego asortymentu prac, która,
cprócz zasad bezpieczeństwa, wskazywałaby i pozwalała
na odpowiednie wyposażenie zespołów w ubrania spe
cjalne i sprzęt ochrony osobistej.
Ponadto w trakcie obu narad stwierdzono potrzebę:
— ujednolicenia znaków konwencjonalnych sieci i urzą
dzeń stosowanych na mapach,
— wydanie aktu prawnego nakładającego obowiązek
wykonywania bieżącej
inwentaryzacji
powykonawczej
rowo zakładanych sieci przed- i po ich zasypaniu.
*

Nadmienić także należy, że uczestnicy obu narad,
a w szczególności przedstawiciele instytucji branżowych,
w swych wypowiedziach podkreślali celowość wykonywa
nia geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń nad- i podziem
nych i dużą jej przydatność dla celów projektowych
i eksploatacyjnych. Jako przykład celowości prowadzenia
tych prac może posłużyć fakt, że w jednym z miast w wy
niku wykonania inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej wy
kryto 17% sieci nis ujętych dotychczas w ewidencji, ani
też służba branżowa nie miała żadnego rozpoznania co
do jej przebiegu.
Na podstawie odbytych dotychczas narad można stwier
dzić, że były one bardzo pożyteczne zarówno dla jednostek
wykonujących inwentaryzację, jak i dla użytkowników tej
inwentaryzacji. Wydaje sie, że tego rodzaju spotkania
pcwinny być kontynuowane.
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— jest obowiązkiem każdego geodety
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Sposoby wykorzystania dokumentacji z gleboznawczej klasyfikacji gruntów
przy pracach scaleniowych i wymiennych
Część II

6.2. Ocena jakości gruntów pod względem bonitacyjnym
i przydatności rolniczej

6.2.1. Wartość bonitacyjna a przydatność
rolnicza gleb. Popularnie zwykło się mówić, że
„klasa klasie nie jest równa”, co poprawnie należy rozu
mieć, że grunt w danej klasie nie zawsze jest równy pod
względem przydatności rolniczej innemu gatunkowi grun
tu zaliczonemu do tej samej klasy. Wiadomo jest, że
każda gleba odznacza się szeregiem naturalnych cech cha
rakterystycznych i odróżniających ją od innych. Przez
zbadanie tych cech określono: typ, rodzaj i gatunek gleby
i na tej podstawie ustalono klasę bonitacyjną. Tak więc
w obrębie jednej klasy bonitacyjnej może być kilka róż
nych typów, rodzajów i gatunków gleb o różnej przydat
ności rolniczej. I tak na przykład: inną przydatność rol
niczą mogą mieć gleby wytworzone z piasków, a inną —
wytworzone z glin, mimo że zostały one zaliczone do tej
samej klasy bonitacyjnej. Jeszcze inną przydatność rol
niczą będą miały gleby wytworzone z pyłów, lessów czy
iłów.
Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że różnice
przydatności w danej klasie mogą występować nawet w
ramach:
— tego samego typu i rodzaju gleby, na przykład na
glebie bielicowej, wytworzonej z gliny, oznaczonej na
mapie, klasyfikacyjnej symbolami według „Tabeli klas
gruntów” — R-IVa-A-3a, udają się dobrze żyto i ziem
niaki, natomiast inna gleba, też bielicowa i wytworzona
z gliny, oznaczona symbolem R-IVa-A-3d, nie nadaje się
pod żyto i ziemniaki, natomiast pszenica i buraki cukro
we mogą dać dobre plony, o ile rok nie jest zbyt mokry;
— tego samego typu i różnego rodzaju gleby, na przy
kład gleba brunatna klasy R-IVb, wytworzona ze żwi
rów, oznaczona symbolem R-IVb-AB-Ia, nadaje się
dobrze pod żyto i ziemniaki, natomiast gleba tego same
go typu (brunatna), wytworzona z gliny, oznaczona sym
bolem R-lVb-3d nadaje się lepiej pod pszenicę i koni
czynę czerwoną, tylko plony ich są niższe niż w klasach
wyższych;
— różnego typu i tego samego rodzaju gleby, na przy
kład na glebie klasy R-IVb w typie czarnych ziem, wy
tworzonej z gliny (R-IVb-b), udają sie przede wszystkim:
mieszanka, kapusta i brukiew, natomiast gleba bielicowa
klasy R-IVb, wytworzona z gliny (R-IVb-3a), nadaje się
pod żyto i ziemniaki;
— różnych typów i róźnvch rodzajów gleb, na przykład
gleba brunatna klasy R-IVa, wytworzona z gliny
(R-IVa-B-31) nadaje się Iepiei pod nszenicę i koniczynę
czerwona, natomiast inna gleba bielicowa klasy R-IVa,
wytworzona z utworów pyłowych (R-IVa-A-5a) jest typo
wą glebą żytnio-ziemniaczaną.
Przydatność rolnicza gleb przedstawiona jest na ma
pach glebowo-rolniczych, sporządzanych przez personel
gleboznawczo-kartograficzny wojewódzkich biur geodezii
i urządzeń rolnych pod naukowym patronatem IUNG.
Głównymi elementami treści Zagadnieniowej mapy glebowo-rolniczej są tak zwane kompleksy rolniczej przy
datności gleb. Pod tym pojęciem należy rozumieć takie
grupy gleb, które wykazują podobne właściwości rolnicze
i mogą być podobnie użytkowane. Kompleksy te stanowią
jak gdyby określone typy siedliskowe rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, z którymi związane są odpowiednie dobory
roślin uprawnych, obejmujące wszystkie najważniejsze
warianty możliwych dla tej przestrzeni produkcyjnej
zmianowań przy uwzględnieniu warunków klimatycznych
i geomorfologicznych (związanych z rzeźbą terenu,
z uwzględnieniem jej pochodzenia).
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Ogólnie można powiedzieć, że o ile do konturu danej
klasy gleboznawczej mogą wchodzić gleby o: różnym
składzie mechanicznym, różnym stopniu uwilgotnienia,
różnym położeniu, różnej ciężkości do uprawy, różnej
strukturze i o różnym stopniu kultury gleby, to do kom
pleksu przydatności rolniczej gleb mogą wejść gleby za
liczone do kilku różnych klas, ale posiadające podobne
właściwości rolnicze. I to są zasadnicze różnice mięclzy
bonitacją gleb, która przedstawiona została w dokumen
tacji klasyfikacyjnej — na mapach klasyfikacyjnych
a przydatnością rolniczą gleb przedstawioną na mapach
glebowo-rolniczych.
6.2.2. Ocena jakości gruntów. Na podstawie powyższych
wywodów łatwo się domyśleć, że powszechnie stosowany
w pracach studialnych przed scaleniem (w przypadku
braku map glebowo-rolniczych) podział użytków rolnych
z punktu widzenia wyłącznie klas i łączenie ich w przy
padkowe grupy klas, a mianowicie w gruntach ornych:
R-I z R-II, R-IIIa z R-IIIb itd., a w użytkach zielo
nych podobnie: Ł-I i Ł-II z Ps-I i Ps-II, Ł-III i L-IV
z Ps-III i Ps-IV itd. — z punktu widzenia praktycznego
wykonawstwa scaleniowego już dzisiaj nie wystarcza
i dlatego ważne jest poznanie przydatności glebowo-rolniczej. Istnieją bardzo szczegółowe tablice przedstawiające
wykaz typów, rodzajów i gatunków gleb, z zaszeregowa
niem ich do odpowiednich kompleksów rolniczej przy
datności gleb, względnie ilustrujące dobór roślin rolni
czych dla poszczególnych kompleksów gleb (których ze
względu na brak miejsca tutaj nie podajemy).
Porównanie gleb występujących na danej mapie kla
syfikacyjnej · z odpowiednikami uwidocznionymi w tych
tablicach, pozwoli na szybką orientacyjną ocenę gleb za
równo pod względem wartości bonitacyjnej, jak i przy
datności rolniczej.
Pod względem jakości w sensie klas bonitacyjnych
przyjął się w Polsce podział gleb na następujące grupy
klas.
Grunty orne: klasy I, II i IIIa — jako gleby najlepsze,
klasy IIIb, IVa i IVb — jako gleby średnie,
klasy V i VI — jako gleby najsłabsze.
Użytki zielone: klasy I i II — jako najlepsze,
klasy III i IV — jako średnie,
klasy V i VI — jako gleby najsłabsze.

Pod względem przydatności gleb na terenach nizinnych
i wyżynnych gleby w Polsce podzielono na trzy zasad
nicze grupy:
I. Pszenne, do których należy:

1 — kompleks pszenny bardzo dobry
2 — kompleks pszenny dobry
3 — kompleks pszenny wadliwy

II. Z y t n i e, do których należy:
4 — kompleks
żytni (żytnio-ziemniaczany) bardzo
dobry
5 — kompleks żytni (żytnio-ziemniaczany) dobry
6 — kompleks żytni (żytnio-ziemniaczany) słaby
7 — kompleks żytnio-łubinowy

III. Zboźowo-pastewne, do których należy:
8 — kompleks zbożowo-pastewny mocny
9 — kompleks zbożowo-pastewny słaby
O możliwościach rozwoju przyszłego gospodarstwa de
cyduje nie klasa bonitacyjna gruntów, lecz ich przydat
ność glebowo-rolnicza, wobec czego tej ostatniej przy sca

laniu gruntów należy poświęcić nieco więcej uwagi po
przez interpretację materiałów klasyfikacyjnych. Przydat
ność glebowo-rolnicza ma wyjątkowe znaczenie w rze
czowym uzasadnieniu założeń projektowych każdego po
jedynczego gospodarstwa.

6.3. Ocena użytkowania gruntów
6.3.1. Sposób użytkowania gruntów. Wartość
użytkową gruntów w znaczeniu produkcyjnym powinna
być określana w większości przypadków na podstawie ich
właściwości fizycznych, a głównie składu mechanicznego
jako elementu najbardziej stabilnego oraz odpowiednich
układów stosunków powietrzno-wodnych. Dlatego właści
wości te przy opracowaniu projektu scaleniowego po
winny być bezwzględnie wzięte pod uwagę.
Znana jest zasada, że każdy z użytków rolnych (rola,
łąka, pastwisko) odznacza się odrębnymi właściwościami
w zakresie jakości gleb, wilgotności, rzeźby terenu i sze
regu innych warunków naturalnych, stąd każdy skrawek
gleby ma określoną wartość bonitacyjną i odpowiednie
przeznaczenie. Na ogół utarło się przekonanie, że gleby
położone w obniżeniach o wysokim stanie wody powinny
być użytkowane jako łąki, wilgotne — jako pastwiska,
a o umiarkowanych stosunkach wodnych — jako grunty
orne. W rzeczywistości bywa różnie. Ogólnie można po
wiedzieć, że na sposób użytkowania gruntów wpływają
dwa zasadnicze elementy, a mianowicie:
— czynniki przyrodnicze jak: jakość gleby, stosunki
wodne, rzeźba terenu itp. oraz
— warunki ekonomiczne danego gospodarstwa.
O ile określone użytki, powstałe w odpowiednim środo
wisku, dają pełną gwarancję dość wiernych plonów, to
użytki wytworzone z konieczności (na gruntach nieodpo
wiednich do tego sposobu użytkowania), stanowią one
pewne ryzyko, a przy tym gleby te wymagają dodatko
wych nakładów pieniężnych (na przykład nawożenia)
i nakładów pracy.
6.3.2. Układ gruntów wymagających zmia
ny sposobu użytkowania. Na nieprawidłowość
użytkowania gruntów w gleboznawczej klasyfikacji zwró
cona została szczególna uwaga, stąd gleby te są sklasy
fikowane i oznaczone podwójnie, to znaczy tak, jak jest
obecnie grunt użytkowany i jak powinien być użytkowany.
Tego rodzaju przypadki świadczą o nieracjonalnym
dotychczas użytkowaniu gruntów. Docelowe ich rozdyspo
nowanie zapewniłoby najpełniejsze wykorzystanie, wy
krycie rezerw niewykorzystanej właściwie gleby, co w
Jconsekwencji przyczyniłoby się do zmniejszenia w wielu
gospodarstwach nakładów pracy i użytych środków, a w
związku z tym i zwyżki plonów.
W przedmiocie rozpoznawania przydatności gleb pod
poszczególne użytki rolne ważne jest zwrócenie uwagi na
ełebokość występowania Oglejenia gleby, na typy gleb
i rodzaj utworu, z którego ona powstaje.
6.4. Ocena możliwości ukierunkowania gospodarstw za
równo państwowych i spółdzielczych, jak i indywidualnych,
zgodnie z ich życzeniem
Praktyka scaleniowa wykazała, że czasami najmniejsze
skrawki naturalnych użytków zielonych tak wiążą dane
gospodarstwo, że scalenie tych gruntów wydaje się nie
możliwe. Stąd ważną się staje umiejętność rozpoznawania
poszczególnych środowisk glebowo-przyrodniczych oraz
dokonania bilansu możliwości i potrzeb (kwestionariusz
życzeń) na poszczególne użytki.
6.4.1. Układ gruntów tak zwanych ”uniWersalnyc h”. Praktyka gleboznawcza wykazała, że
istnieje znaczna ilość gruntów, które ze względu na swą
przydatność można nazwać glebami „uniwersalnymi”.
Można na nich uprawiać wszystkie najważniejsze płody
rolne łącznie z mieszankami roślin motylkowych i traw.
Do takich można zaliczyć niżej wymienione gleby pod
warunkiem, że będą one miały odpowiednie stosunki powietrzno-wodne:
— mady średnie i średnio ciężkie oraz niektóre lekkie,
— gleby lessowe i Iessowate,
— gleby pyłowe wodnego pochodzenia,
— gleby lekkie i średnio ciężkie, wytworzone z glin,
— większość rędzin kredowych (średnio ciężkich),
— niektóre gatunki gleb wytworzonych z iłów pyIastych,
— większość piasków gliniastych naglinowych.

Po dokładnym rozpoznaniu materiałów klasyfikacyjnych
i terenu, o ile istnieją odpowiednie ku temu warunki gle
bowe, można tak zaplanować układy działek przyszłych
gospodarstw, że pod względem użytków rolnych mogą one
być urządzone niemal idealnie z tym tylko, że jedne
z nich mogą otrzymać użytki zielone przy scaleniu bez
pośrednio, inne natomiast mogą mieć przydzielone odpo
wiednie grunty na założenie takich użytków. W drugim
przypadku użytki te mogą się okazać nawet lepsze od
pierwszych. W grę wchodzi tylko kwestia czasu, uprawy
i nawożenia.
Znajomość tego typu możliwości ułatwia przekonanie
rolnika o celowości i korzyściach scalenia. Nierzadki jest
przecież fakt, że wiele gospodarstw, a czasem cała wieś,
ma dużo użytków zielonych, a oprócz tego posiada jeszcze
naturalne warunki na ich powiększenia, a Chcieliby mieć
nieco więcej gruntów ornych. W innych gospodarstwach
lub wsiach — mają zbędną ilość gruntów ornych, a chcieIiby mieć naturalne użytki zielone. Scalenie gruntów,
obejmując często szereg wsi, stwarza ogromne możliwości
zaspokojenia tych potrzeb. Niejednokrotnie spotyka się
i takie przypadki, gdzie rolnicy jednej wsi posiadają
użytki zielone w drugiej i odwrotnie. Scalenie gruntów
i w tym przypadku umożliwia najkorzystniejsze usytuo
wanie tych użytków w stosunku do ośrodków gospo
darczych.
6.4.2. Układ przestrzenny
użytków rol
nych w stosunku do ośrodków gospodar
czych. Z ekonomicznego punktu widzenia najkorzystniej
szymi układami użytków rolnych, licząc od ośrodka gos
podarczego, są: pastwisko, rola i łąka. Mniej korzystnym
układem jest: rola, pastwisko i łąka lub rola, łąka
i pastwisko. Najmniej korzystnym jest układ łąka, rola,
pastwisko.
6.4.3. Wpływ jakości gleby na kształto
wanie
się
kierunków
produkcji.
Wśród
wielu naukowców istnieje przekonanie, że kierunki pro
dukcji gospodarstw rolnych są wynikiem przede wszyst
kim warunków przyrodniczych (jakości gleby, udziału
trwałych użytków zielonych), a ponadto wielkości obszaru
gospodarstwa i jego warunków ekonomicznych, a głównie
siły roboczej. Im lepszymi glebami rozporządza gospodar
stwo, tym łatwiejszy jest dobór roślin uprawnych; wa
hania plonów sa mniejsze i łatwiejsza jest w nim orga
nizacja produkcji. Rolnik może wybrać w tym przypadku
najkorzystniejszy kierunek produkcji, dostosowany do za
sobu siły roboczej i warunków ekonomicznych. Natomiast
im gleby są gorsze, dobór roślin uprawnych jest na nich
bardziej ograniczony, a wahania plonów duże. Wśród
czynników wpływających na kierunek produkcji, w tym
przypadku warunki przyrodnicze (jakość gleby) decydują
o kierunku produkcji.
Gleby słabej jakości (klasy V i VI) — jak wiadomo —
dają z natury plony niskie. Konieczność stosowania obor
nika dla podniesienia sprawności tych gleb wymaga od
powiednio dużej obsady inwentarza żywego. Produkcja
roślinna musi dać w takim gospodarstwie określone ilości
paszy i ściółki. Przy niskim plonowaniu, jakie ma
miejsce na słabych gruntach ornych, posiadanie pasz
z trwałych użytków zielonych (łąk) jest podstawowym wa
runkiem względnie dobrego^ gospodarowania. Jeżeli gospo
darstwo na słabych glebach posiada użytki zielone śred
niej i lepszej jakości wpływa to dodatnio na wydajność
gruntów.
Przy scaleniu gruntów piaszczystych hależy pamiętać
o podstawowej zasadzie, że „łąka żywi rolę”, stąd zacho
dzi konieczność zachowania odpowiednich proporcji w
tych gospodarstwach między użytkami zielonymi a grun
tami ornymi. Gleby najlepszej jakości (klasy I, II i Ilia)
dając wysokie plony pozwalają na wprowadzenie do
uprawy szerokiego asortymentu roślin. Powierzchnia roś
lin pastewnych, nawet przy względnie wysokiej obsadzie
zwierząt, nie musi zajmować w tych warunkach dużego
udziału w strukturze zasiewów, gdyż bywają uprawiane
Wysokowydajne rośliny pastewne lub zielonki (na przy
kład lucerna, koniczyna, koński ząb, itp.) Ponadto w gos
podarstwach posiadających lepsze gleby uprawia się
z reguły buraki cukrowe, które z jednej strony zastępują
powierzchnię roślin pastewnych, dostarczają wytłoków
i kiszonki z liści, a z drugiej — uwielostronniają asorty
ment produktów towarowych gospodarstwa.
Rolnik posiadający mały obszar gospodarstwa, dla uzy
skania środków pokrycia minimum potrzeb życiowych
jego rodziny, zmuszony jest do wytwarzania produkcji

dającej wysokie plony i najwyższy dochód w przeliczeniu
na jednostkę powierzchni. Wynika z tego wniosek, że w
miejsce słabych gruntów wystarczy przydzielić mniej, ale
lepszych lub odwrotnie, albo — w miejsce gruntów
ornych przydzielić więcej użytków zielonych, aby zmie
niał się w ten sposób charakter gospodarstwa. Jeżeli za
gadnienia te nie będą odpowiednio przemyślane, mogą
spowodować ogromne niezadowolenie, a nawet wielką
krzywdę gospodarczą i odwrotnie. Jeżeli natomiast do
stosuje się grunty do potrzeb poszczególnych gospodarstw,
scalenie może przynieść szczególnie wielkie korzyści.
Jak więc widzimy, rola scaleniowa w kształtowaniu
kierunków produkcji rolnej jest ogromna. Śmiało można
powiedzieć, że urządzeniowiec jest świadomym organiza
torem gospodarstw rolnych na danym terenie. Losy przy
szłego gospodarstwa rolnego zależą w dużej mierze od
Scaleniowca.
6.5. Ocena gleb wymagających melioracji

Materiały z gleboznawczej klasyfikacji gruntów wyraź
nie sygnalizują gleby wymagające melioracji. Zagadnienie
to jest szczególnie ważne, gdyż scalenie takich gleb przed
przeprowadzeniem melioracji stanowi ogromne niebezpie
czeństwo nawet wtedy, gdy istnieje gotowy projekt me
lioracyjny, gdyż najmniejsze odchylenie projektu melio
racyjnego po scaleniu może skomplikować produkcję
rolną i zniekształcić wyniki scalenia (dotyczy to specjal
nie melioracji rowami otwartymi). Stąd zachodzi koniecz
ność ścisłej synchronizacji prac scaleniowych na terenach
wymagających melioracji rowami otwartymi z pracami
melioracyjnymi, które bezwzględnie powinny być przepro
wadzone przed rozpoczęciem Dostępowania scaleniowego
i to w miarę możliwości z takim wyprzedzeniem, aby po
upływie okresu karencyjnego (dla użytków zielonych
3 lata, a dla gruntów ornych — 6 lat), dokonana była gle
boznawcza klasyfikacja gruntów, a na jej podstawie mógł
być dokonany szacunek porównawczy gruntów, stosowany
przy scaleniu gruntów. Wiadomo jest bowiem, że melio
racja ma wpływ na wartość bonitacyjną gleby; w jej wy
niku gleba może:
— awansować o jedną lub dwie, a nawet trzy klasy
bonitacyjne,
— pozostać w tej samej klasie bonitacyjnej, a niekiedy
nawet
— obniżyć miejscami swą wartość bonitacyjną o jedną
a nawet dwie klasy.
Zmiany te są najczęściej uzależnione od składu mecha
nicznego i stosunków wodnych. Najczęściej tendencje do
Przesychania mają piaski. Stąd dla uniknięcia w przy
szłości wielu nieporozumień i pretensji rolników do
aktualnych scaleń gruntów, wskazane jest dokonywanie
scalenia gruntów dopiero po okresie karencyinym, a wiec
rp pełnej dojrzałości wplvwu melioracn. W terenach jed
nolitych nod względem glebowym, o ile nie istnieje po
trzeba melioracji rowami otwartymi, obawy tego typu nie
zachodzą.
6.6. Rozeznanie, czy na obszarze scalenia występują
gleby ciężkie i bardzo ciężkie do uprawy oraz gleby
trudne i bardzo trudne do uprawy

6.6.1. Określenie ciężkości uprawy gleby.
Na ciężkość uprawy gleby największy wpływ ma frakcja
koloidalna oraz zawartość części pyłowych, ponadto duże
znaczenie ma skład mineralogiczny części koloidalnych.
Mała ilość frakcji koloidalnej, to jest o średnicy mniejszej
od 0,002 mm, tworzy gleby lekkie; duża — gleby ciężkie,
wadliwe. Duża ilość frakcji pyłowej wpływa na zmniej
szenie ciężkości gleby do uprawy.
W rolniczej kartografii gleb przyjęto podział prof, dr
Μ. Strzemskiego. Wyróżnione 5 wskaźników według cięż
kości uprawy gleby ilustruje poniższe zestawienie:
Określenie ciężkości uprawy gleby
bardzo lekka w uprawie
lekka w uprawie
średnio ciężka w uprawie
ciężka w uprawie
bardzo ciężka w uprawie

Wskaźnik ciężkości
gleby

1
2
3
4
5

Tablica 7 przedstawia charakterystykę ciężkości uprawy
poszczególnych utworów glebowych z zaznaczeniem wskaź
ników ciężkości.
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TiMiea 7. Chira1Clerystyki Olwirair glehiirye’i irrIiiig elężkoiei Iiyrairy gleby

Nazwa utworu

Utwory kamieniste
Utwory żwirowe
a) żwiry piaszczyste
b) żwiry gliniaste
Piaski
a) piaski luźne
b) piaski słabo gliniaste
c) piaski słabo gliniaste, pylaste
d) piaski gliniaste, lekkie
e) piaski gliniaste lekkie, pylaste
f) piaski gliniaste mocne
g) piaski gliniaste mocne, pylaste
Utwory pyłowe
a) utwory pyłowe zwykłe

b) utwory pyłowe, ilaste
Gliny
a) gliny lekkie
b) gliny lekkie pylaste
c) gliny średnie
d) gliny średnie pylaste
e) gliny ciężkie
f) gliny ciężkie pylaste
Iły
a) ił zwykły
b) ił pylasty

Określenie ciężkości
uprawy gleby

Wskaźnik
ciężkości
gleby

bardzo lekkie do uprawy
różna w zależności od
części koloidalnych

1
1,2 lub 3

bardzo lekkie do uprawy
bardzo lekkie do uprawy
bardzo lekkie do uprawy
lekkie do uprawy
lekkie do uprawy
lekkie do uprawy
lekkie do uprawy
lekka lub średnio ciężka
do uprawy
średnio ciężka do uprawy

1
1
1
2
2
2
2

I

1

2 lub 3
3

średnie do uprawy
średnie do uprawy
ciężkie do uprawy
ciężkie do uprawy
bardzo ciężkie do uprawy
ciężkie lub bardzo cięż
kie do uprawy

4 lub 5

bardzo ciężkie do uprawy
ciężkie lub bardzo ciężkie
do uprawy

4 lub 5

3
3
4
4
5

5

6.7. Określenie stopnia trudności uprawy
Istotnym elementem mającym ogromne znaczenie przy
scalaniu lub wymianie gruntów jest znajomość gleb
trudnych i bardzo trudnych do uprawy. Stopień trud
ności uprawy zależy od wskaźnika ciężkości uprawy
gleby i od nachylenia terenu.
Prof, dr Μ. Strzemski wyróżnia 7 następujących stopni
trudności uprawy:

1
2
3
4
5
6
7

—
—
—
—
—
—
—

gleby
gleby
gleby
gleby
gleby
gleby
gleby

bardzo łatwe do uprawy,
łatwe do uprawy,
średnio łatwe do uprawy,
średnio trudne do uprawy,
trudne do uprawy,
bardzo trudne do uprawy,
wyjątkowo trudne do uprawy.

Korelację między wskaźnikami ciężkości gleby a stop
niami trudności uprawy gleby w zależności od nachylenia
pola ilustruje tablica 8.
Tahlica 8

Wskaźnik
ciężkości
gleby

Stopień trudności uprawy gleby w zależności od nachylenia
pola
poniżej 7°

1
2
3
4
5

ɪ
2
3
4
S

od 70 do IO0
1-2
2-3
4
5
6-7

od IO0 do 120

2
3
4
6
7

Z tablicy 8 wynika, że nachylenie do 7° nie wpływa
na stopień trudności uprawy, który jest równy wskaźni
kowi ciężkości. Natomiast przy nachyleniu większym
od 7° — wpływ ten szybko wzrasta. Warto podkreślić, że
gleby pól o nachyleniu przekraczającym 12° i wskaźniku
ciężkości 4 lub 5 wymagają zastosowania do uprawy
specjalnych ciągników, na co nie każdy rolnik może sobie
pozwolić.
Należy pamiętać także o tym, że gospodarstwa rolne
w Polsce są na ogół drobnotowarowe. Wiele z nich nie
posiada nawet konia. Nie trzeba więc udowadniać, jak
wielce szkodliwą rolę może odegrać nadzielenie tego typu
gospodarstwom większej ilości gleb trudnych lub ciężkich
do uprawy. Gleby tego rodzaju zmuszają do zmiany
zestawu narzędzi, a brak umiejętności gospodarowania na
nich mógłby spowodować nie tylko spadek plonów, ale
doprowadzić w konsekwencji do ruiny takich gospodarstw,
a przecież zasadniczym celem scalenia gruntów jest pod
niesienie produkcji rolnej i wydźwignięcie wielu gospo
darstw z upadku ekonomicznego.

I

6.8. Rozeznanie, czy na obszarze scalenia występują
gleby narażone na erozję potencjalną (intensywną, silną
i bardzo silną)

I

Dane uwidocznione na mapach klasyfikacyjnych i opi
sach profilów glebowych zawierają prawie wszystkie ele
menty określające podatność gleb na procesy erozyjne.
Można też z nich wyinterpretować dane dotyczące poro
watości, przepuszczalności gleb oraz zorientować się co do
położenia konturu bonitacyjno-glebowego. Czynnik erozji
przy bonitacji gleb został uwzględniony, co znalazło od
zwierciedlenie w komentarzu do tabeli klas gruntów,
w którym gleby w zależności od stopnia zagrożenia erozją
zostały odpowiednio sklasyfikowane i oznaczone odpo
wiednimi symbolami.
Wpływ erozji na bonitację gleb został uwzględniony
w jeszcze większym stopniu w regionalnych instrukcjach
dla terenów górzystych województw: rzeszowskiego, wro
cławskiego, krakowskiego i kieleckiego, gdzie oprócz bu
dowy profilu brano także pod uwagę: stopień nachylenia,
wystawę, wysokość nad poziom morza, opady itp., co rów
nież znalazło miejsce w opisach odpowiednich gleb.
Przy przejściu od terenów płaskich (do 5°) do słabo na
chylonych stoków (5o—10°) obniżano wartość bonitacyjną
o 1 klasę, na przvklad z R-IIIb do R-IVa. Natomiast przv
następnych przejściach obniżano ją o 2 klasy lub więcej,
a szczególnie w glebach wytworzonych z lessów.
Jak więc widzimy, gleboznawcza klasyfikacja gruntów
wyraźnie nam sygnalizuje miejsca dotknięte erozją, często
w sposób opisowy (przy profilach gleb), ale nie określa jej
zasięgu. Mając mapę hipsometryczną i znajac skład me
chaniczny utworów glebowych i ich podatność na procesy
erozvjne, mamy możliwość dokładnego zorientowania się
odnośnie do siły działania erozji, a w przypadku potrzeby
możemy wykreślić mapę stopni zagrożenia erozją po
tencjalną.
Ze względu na wagę uwzględniania erozji przy scalaniu
gruntów, zagadnieniu temu poświęcono snecjalne onracowanie, zamieszczone w zeszytach nr 10 i 12 Przeglądu
Geodezyjnego z 1968 r., dlatego też nie omawia sie tego
nroblemu w niniejszym opracowaniu w takim zakresie,
jakiego on wymaga.
Prof, dr Μ. Strzemski podzielił utwory glebowe pod
względem podatności na erozję na 4 grupy:
1) wszystkie gleby lessowe i Iessowate oraz ogół
lekkich gleb pyłowych,
2) ogół gleb rędzinowych ze szczególnym uwzględnie
niem rędzin kredowych,
3) piaski gliniaste lekkie; piaski gliniaste mocne pylaste: gleby, których poziomy powierzchniowe wykazują
skład glin lekkich pylastych,
4) piaski gliniaste mocne niepylaste; gleby gliniaste różne
(z wyjątkiem wspomnianych w poprzedniej grupie); gleby
ilaste; nierędzinowe gleby szkieletowe.

Tablica 9
Nachylenie
terenu
w stopniach

do 3°

od 6-10°

od 10-15°

Powyżej 15°

Stopnie zagrożenia erozją (erozją potencjalną)

Grupy gleb
1
2
3
4

od 3-6°

0-1
0-1

2( + )
1-2
0-1
0-1

3+
2-3( + )
2
1-2

4+
3-4 +
3+
2-3(+)

S+
5+
4-5 +
3-5(+)

Objaśnienie znaków:
— krzyżyki z nawiasami — oznaczają, źe przemiana żłobin w większe formy jest
mało spodziewana
— krzyżyki bez nawiasów — sygnalizują łatwość pogłębiania się żłobin

Między poszczególnymi grupami gleb a nachyleniem
terenu, prof, dr Μ. Strzemski wykazał korelację, co ilu
struje tablica 9.
Erozję potencjalną podzieloną na 5 stopni charaktery
zuje tablica 10.
O ile pierwszy stopień erozji (erozja słaba) w pracach
scaleniowych i wymiennych nie wymaga specjalnego
uwzględnienia, to już w drugim stopniu (erozja umiarko
wana) niezbędny jest odpowiedni układ pól w celu za
stosowania najbardziej pospolitych zabiegów przeciwerozyjnych, a mianowicie orki Poprzecznostokowej. Nato
miast na 3, 4 i 5 stopień erozji należy zwrócić szczególną
uwagę.
W trzecim stopniu erozji, obok stosowania odpowied
nich zabiegów uprawowych, należy tak kształtować pola
uprawne, aby gwarantować możliwość zastosowania wstę
gowej uprawy pól, tarasowania terenu, kierunkowanie lub
rozproszenie spływów wodnych. W stopniu 4 i 5 erozji,
oprócz stosowania wymienionych już zabiegów uprawo
wych istnieje konieczność stosowania środków najradykalniejszych, a mianowicie: pasów ochronnych (zadarnienia, zakrzewienia lub zalesienia).
6.9. Ocena zmienności glebowej oraz przydatności rol
niczej gleb

6.9.1. Zmienność bonitacyjna a przydat
ność rolnicza gleb. Powszechnie jest wiadomo, że
gleby w Polsce, w każdej gromadzie, wsi i gospodarstwie
cechuje na ogół duża różnorodność. Wyrazem zmienności
gleb jest ilość i wielkość użytków, typów i klas gruntów.
Obszary, na których nasilenie tych konturów jest większe,
odznaczają się dużą zmiennością gleb i na ogół dużym
zróżnicowaniem pod względem przydatności rolniczej.
Przy dużych konturach — stan jest odwrotny.
Nasilenie konturów klas gruntów uwidocznionych na
mapie ewidencyjnej nie zawsze mówi o zmienności przy

Tablica 10. Charakterystyka poszczególnych stopni erozji — według prof, dr Μ. Strzemskiego

Stopień i nazwa stopnia erozji

Skutki erozji w wypadku
niestosowania zabiegów
przeciwerozyjnych

Możliwość regeneracji profilu
glebowego w wypadku
niestosowania zabiegów
przeciwerozyjnych

Potrzeba zabiegów
przeciwerozyjnych

Możliwość użytkowania
ornego terenu

1. Erozja słaba

Częściowe zmywanie poziomu orno-próchnicznego

Pełna

Minimalna lub żadna

Pełna — także bez stosowania za
biegów przeciwerozyjnych

2. Erozja umiarkowana

Zmywanie poziomu omo-próchnicznego; miejscami (tylko lessy)
powstawanie żłobin sięgających
poniżej tego poziomu

Niepełna

Tylko pospolite zabiegi uprawowe
(orka poprzeczno-stokowa, skraca
nie ugorowania pól)

Pełna — także bez stosowania za
biegów przeciwerozyjnych, brak
których może powodować jednak
degradację gleb

3. Erozja intensywna

Podobne jak w.poprzednim wy
padku, ale silniej wyrażone

Brak regeneracji

Obok pospolitych zabiegów upra
wowych potrzebne także wstęgowanie pól, tarasowanie.terenu, kie
runkowanie lub rozpraszanie cie
ków wodnych

Pełna, ale pod warunkiem stoso
wania zabiegów przeciwerozyjnych

4. Erozja silna

Niszczenie całego profilu glebowe
go, a niekiedy także części podłoża
i częściowe rozczłonkowanie re
liefu

Brak regeneracji

Jak wyżej, oprócz tego specjalne
użytki ochronne (zakrzewienia, zadamienia)

Niepełna — ze względu na ko
nieczność objęcia części terenu
przez użytki ochronne

5. Erozja bardzo silna

Jak wyżej, ale s Iniej wyrażone
i prowadzące do zupełnego roz
członkowania reliefu

Brak regeneracji

Zabiegi najradykalniejsze (zalesiesienia, zakrzewienia, zadaęnienia)

Zupełny, albo prawie zupełny
brak możliwości użytkowania .or
nego
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datności glebowo-rolniczej, o czym łatwo się przekonać
z rysunku 2, na którym wyraźnie widać, że zmienność
bonitacyjnych klas gruntów we wschodniej części wycinka
mapy jest dość duża, a mimo to przydatność glebowo-rolnicza prawie jednolita; albo odwrotnie w zachodniej
części mimo występowania jednej klasy gruntów — teren
ten jest bardzo zróżnicowany.
Biorąc powyższe pod uwagę, a także fakt, że dla rol
nika nie tyle ważna jest klasa gruntów, lecz to, co może
on na tej glebie uprawiać, wydaje się celowe, ażeby
w oparciu o materiały klasyfikacyjne (kameralnie na od
bitce z mapy klasyfikacyjnej) wykreślić na podręcznej
mapie scaleniowej orientacyjne zasięgi gleb o podobnej
przydatności glebowo-rolniczej. Mapę taką, której wycinek
ilustruje rys. 2, można nazwać „orientacyjną mapą gleb
o podobnych właściwościach rolniczej przydatności”.
Mapa tego rodzaju, dając dostateczną orientację w
przestrzennym układzie gleb i ich zmienności, ułatwi scaIeniowcowi całą jego pracę — od założeń gospodarczych

2. Orientacyjny obszar w ha gruntów, tak zwany silnie
zdegradowany o aktualnie niskiej urodzajności.
3. Orientacyjny obszar w ha poszczególnych użytków
rolnych i ich przestrzenny układ w stosunku do wsi i po
szczególnych gospodarstw.
4. Orientacyjny obszar w ha gruntów wymagających
zmian sposobu użytkowania.
5. Orientacyjny obszar w ha gruntów ciężkich i bardzo
ciężkich do uprawy i ich przestrzenny układ.
6. Orientacyjny obszar w ha gruntów trudnych i bardzo
trudnych do uprawy oraz ich układ przestrzenny.
7. Orientacyjny obszar w ha gruntów narażonych na
erozję wodną i wietrzną oraz ich układ przestrzenny.
ιr8. Ilość gospodarstw specjalistycznych i ich potrzeby.
9. Orientacyjny obszar w ha gruntów wymagających
melioracji.

Rys. 2. Orientacyjna mapa
gleb o podobnych właściwoś
ciach rolniczej przydatności.
Objaśnienia: A, B, D, AB —
symbole typów gleb; 12, 13
itd, — odkrywki podstawowe;
14, 29 itd. — odkrywki podob
ne; ------------- granica kontur
klasy gleboznawczej; ---------(linia gruba) — granica kom
pleksu
glebowo-rolniczego;
3 — kompleks pszenny wadli
wy; 4 — kompleks żytni
(Zytnio-Ziemniaczany)
slaby;
8 — kompleks zbożowo-paStewny mocny

i przestrzennych do projektu scalenia począwszy, a na
fazie końcowej — to jest wprowadzeniu rolników w nowy,
Poscaleniowy stan posiadania skończywszy.
6.9.2. Zmienność gleb i użytków a kształtowanie dzia
łek. Nie trzeba udowadniać, że im większe jest nasilenie
zmienności gleb, tym trudniejsze jest przeprowadzenie
scalenia. Zarówno plamistość glebowa, jak również zmien
ność użytków wpływa na wielkość i kształt działek. Inna
będzie wielkość działki, a także jej figura w terenie jed
norodnym pod względem glebowym, a jeszcze inna w te
renie niejednorodnym — mozaikowatym.
W celu racjonalnego wykorzystania przez przyszłych
użytkowników określonych gruntów, należy przy projek
towaniu działek tak uwzględnić zmienność gleb, by
istniała możliwość zastosowania w danym gospodarstwie
odpowiedniej wielkości pola płodozmianowego, do określe
nia wielkości którego, najlepiej jest przyjąć układ 6- lub
7-polowy jako najczęściej stosowany. Przy scaleniu należy
pamiętać jeszcze i o tym, że o ile gleby w terenie jed
norodnym bez żadnych trudności nadają się do zagospo
darowania, to w odniesieniu do drugich — mozaikowa
tych — istnieje najczęściej potrzeba dokonania odpowied
nich inwestycji, na przykład melioracji, czy w niektórych
przypadkach — zmian użytkowania (przez likwidowanie
małych nieużytków i łączek śródpolnych), a nawet rekul
tywacji (na przykład doły po torfie lub po wyeksploato
wanej glinie, żwirze itp.).
7. Zakres analizy ilościowej gruntów

Analiza ilościowa powinna obejmować następujące za
gadnienia:
1. Orientacyjny obszar w ha poszczególnych klas i ich
wartość użytkową.
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8. Mapa klasyfikacyjna lub mapy tematyczne jako niezbędna pomoc przy dokonaniu szacunku oraz kształtowa
niu kompleksów, działek i użytków przy scalaniu i wy
mianie gruntów

8.1. Mapa klasyfikacyjna i inne mapy pochodne przy
scalaniu i wymianie gruntów

O ile scalenia w okresie przedwojennym ograniczały
się w zasadzie do jednego zagadnienia, a mianowicie do
zlikwidowania szachownicy w gospodarstwach indywi
dualnych, do którego wystarczyła tylko mapa geodezyjna
z naniesioną klasyfikacją względną, którą najczęściej prze
prowadzał sam geodeta — Scaleniowiec, to przy aktual
nym scalaniu gruntów, obok zlikwidowania szachownicy
gruntów nawet między poszczególnymi sektorami, wcho-.
dzi w grę odpowiednie i właściwe kształtowanie struk
tury gruntów i użytków odpowiadającej wymogom nowo
czesnego rolnictwa. Stąd ograniczenie się tylko do mapy
ewidencyjnej, a nawet klasyfikacyjnej — już dzisiaj nie
wystarcza.
Dla prawidłowego ukształtowania terenów rolnych
i stworzenia realnych i optymalnych warunków niezbęd
nych dla rozwoju przyszłych gospodarstw zachodzi ko
nieczność kartograficznego opracowania najistotniejszych
elementów właściwości rolniczych gleb, a mianowicie:
— gleb ciężkich i bardzo ciężkich do uprawy,
— gleb trudnych i bardzo trudnych do uprawy,

— gleb wymagających zmian sposobu użytkowania,
— gleb „uniwersalnych” nadających się zarówno na
grunty orne, jak i użytki zielone,
— gleb o niskim stopniu kultury i niskiej urodzajności
aktualnej,
— gleb nie nadających się do zagospodarowania rolnego,
— gleb o podobnych właściwościach rolniczej przy
datności.
Tego typu materiały z pewnością będą miały zasadniczy
wpływ na efekty scalenia gruntów. O tym, czy istnieje po
trzeba kartograficznego ujęcia, ilu i jakich elementów,
powie nam wcześniej przeprowadzona analiza ilościowa
i jakościowa gruntów. Na tych terenach, gdzie trzeba będzie
przedstawić wszystkie wyżej wymienione elementy, na
pewno zaistnieje potrzeba przedstawienia tych zagadnień
w formie map tematycznych zawierających każda jeden
lub najwyżej dwa spośród powyższych elementów, a nie
kiedy nawet więcej, byleby nie zaciemnić obrazu. Na pewno
na terenach narażonych na silną erozję wodną zaistnieje
potrzeba opracowania mapy zagrożenia erozją potencjalną
jako oddzielnego elementu.
8.2. ’Orientacyjna mapa gleb o podobnej rolniczej przy
datności jako pomoc w dokonaniu szacunku i podziale
gruntów między uczestników scalenia

Na podstawie proponowanej mapy i wywiadu z miejsco
wą ludnością łatwo będzie się przekonać, jakie typy, ro
dzaje i gatunki gleb są najbardziej łubiane.
Jak już na wstępie wspomniano, w obrębię każdej z klas
od IIIa do VI można wyróżnić gleby o różnej przydatności
rolniczej i tak na przykład: gleby zaliczone do R-IIIb mo
gą być: pszenne — dobre, pszenne — wadliwe, żytnio-Ziemniaczane bardzo dobre i zbożowo-pastewne. Stąd dla
uwypuklenia różnic i podobieństw gleb pod względem
przydatności rolniczej, mapa tego typu nawet najbardziej
uproszczona jest nie tylko wskazana, ale i konieczna.
Ogólnie można powiedzieć, że w przypadku braku mapy
glebo_wo-rolniczej „orientacyjna mapa gleb o podobnej rol
niczej przydatności” może spełnić rolę drogowskazu przy
prawidłowym przeprowadzeniu szacunku gruntów i pra
widłowym układzie działek oraz właściwym podziale grun
tów między uczestników scalenia itp. Przez ułatwienie w
wykonaniu szeregu prac przy scaleniu lub wymianie może
Przyczynić sie do skrócenia samego procesu scalenia, co
jest sprawą niesłychanie ważną i istotną.
8.3. Praktyczne zastosowanie mapy klasyfikacyjnej i map
tematycznych

Praktyczność w zastosowaniu wymienionych wyżej map
można podzielić na dwa etapy:
— do scalenia gruntów włącznie,
— po scaleniu
W etapie pierwszym mapy te pozwolą na:
— prawidłowe i jednolite, a tym samym obiektywne
dokonanie szacunku porównawczego gruntów w poszcze
gólnych kompleksach i działkach, w oŋareiu o klasy gle
boznawcze gruntów i ich przydatność rolniczą,
— zaprojektowanie nowych granic i obrębów,
— wydzielenie rolniczo uzasadnionych kompleksów geo
dezyjnych, działek i użytków oraz nadanie im najkorzyst

niejszych wielkości umożliwiających racjonalne prowadze
nie gospodarki,
— zamiany poszczególnych użytków rolnych między jed
nostkami gospodarczymi w celu otrzymania racjonalnego
stosunku gruntów ornych do użytków zielonych w po
szczególnych jednostkach gospodarczych, ze szczególnym
uwzględnieniem specjalizacji gospodarstw w określonych
kierunkach produkcji, na przykład hodowli, gospodarki
zbożowej itp.,
— prawidłowe zaprojektowanie sieci transportu rolnego
i sieci osadniczej z uwzględnieniem ochrony wysoko pro
dukcyjnych gleb,
— uwzględnienie wzajemnego układu użytków i gra
nic gospodarstw Wielkotowarowych i indywidualnych,
— wydzielenie w szczególnie uzasadnionych przypad
kach granic przyszłych pasów ochronnych i innych urzą
dzeń melioracyjno-przeciwerozyjnych,
— wyłączenie gruntów nie nadających się do gospo
darki rolnej i przeznaczenie ich na inne cele, na przykład
pod zalesienie,
— wydzielenie części gruntów na cele użyteczności
publicznej (cmentarze, grzebowiska itp.) dla kilku wsi,
— wydzielenie części gruntów na cele realizacji narodo
wych planów gospodarczych,
— wydzielenie gruntów dla nowo powstającego gospo
darstwa rolnego (PGR) na terenach nie zagospodaro
wanych.
W etapie drugim umożliwią:
— opracowanie projektu gospodarczego urządzenia gos
podarstw Wielkotowarowych — PGR i RSP (ustalenie kie
runków produkcji, płodozmianów, wyznaczenie pól, dróg
dojazdowych itp.),
— przeprowadzenie instruktażu dla rolników indywidu
alnych na gruntach nadzielonych w wyniku scalenia lub
otrzymanych w wyniku wymiany.
Prawidłowe ukształtowanie terenów rolnych stwarza
realne warunki do stosowania w szerszym zakresie: me
chanizacji, chemizacji gleb, opracowania odpowiednich
płodozmianów i zmianowań oraz całego szeregu zabiegów
stanowiących bazę, na której opiera się intensywna gospo
darka rolna.
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zwykle cenny dar. Mgr inż. Eugeniusz
Berezowski z Warszawy, ofiarował do
Podręcznej biblioteki redakcyjnej dwie
■wartościowe książki, a mianowicie:

— Urbanizm — Stanisława Kluzniaka oraz
— Aktualne zagadnienia miernictwa.
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Szkolenie geodetów w Iraku
Powierzchnia Iraku wynosi ponad 444 000 km2. Niestety
około 42% tego obszaru jest zupełną pustynią. Znaczenie
gospodarcze ma jedynie pozostałe około 58% powierzchni
(około 258 000 km2). Tereny te można by scharakteryzo
wać następująco:
a) około 8000 km2 stanowią tereny zagospodarowania
miejskiego (lub raczej osiedlowego), o przeciętnej po
wierzchni działek około 500 m2 i stosunkowo dużej war
tości terenu, przy czym uzbrojenie tych terenów jest nie
dostateczne;
b) około 80 000 km2 stanowią tereny użytkowane rolni
czo, o mniej Iub więcej czynnych urządzeniach nawadnia
jących i przeciętnej powierzchni działek około 12 ha;
c) około 40 000 km2 — to tereny użytkowane również
rolniczo, jednak bez stałych urządzeń nawadniających, co
w tamtejszym klimacie, przy niezwykle skąpych opadach
deszczu i silnym promieniowaniu słońca, pozwala osiągać
bardzo niskie zbiory, toteż wartość tych terenów jest nie
wielka; przeciętna powierzchnia działek na tych obsza
rach waha się około 25 ha; wszystkie powyższe tereny
(a, b i c) są idealnie płaskie;
d) około 130 000 km2 stanowią wysokie góry i tereny
podgórskie o skomplikowanej rzeźbie.
Ro’nictwo jest drugim (po ropie naftowej) podstawo
wym źródłem dochodu narodowego Iraku zatrudniają
cym około 75% ludności, a przynoszącym zaledwie około
20% całości dochodu narodowego. Stąd dalszy rozwój
ekonomiczny kraju musi być oparty na szerokim pro
gramie poprawy stosunków wodnych i rozbudowy syste
mów nawadniania. Bez intensywnie prowadzonych robót
melioracyjnych nie ma możliwości podniesienia standardu
życia szerokich mas ludności zatrudnionej w rolnictwie.
Oczywiście melioracje wodne wymagają odpowiednich
danych
geodezyjno-kartograficznych w fazie studiów
i projektów oraz wykonywania licznych pomiarów w fazie
realizacji projektów nawadniania.
Jak przedstawia się wyposażenie kraju w podstawowe
materiały geodezyjno-kartograficzne?
Przez Irak przebiega łańcuch triangulacji pierwszego
rzędu, biegnący z północy na południe, o średniej szero
kości 10—20 km, który pokrywa około 12 000 km2 obszaru
kraju (około 3%). Łańcuch ten był założony w latach
1929—1933. Sieć drugiego rzędu, oparta na tym łańcuchu,
pokrywa niemal cały kraj. Niestety punkty tej sieci były
s,abo utrwalone i dużą ich część trzeba uważać za
straconą. Na dość znacznych obszarach zakładana była
(przez Dyrekcję Generalną Pomiarów w Bagdadzie) sieć
trzeciego rzędu. Jednak sieć ta ma minimalną wartość,
gdyż na skutek bardzo słabej stabilizacji, około 80%
Grupa studentów Wydziału Geodezji Uniwersytetu w Bagdadzie
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punktów zaginęło. Niemal dla wszystkich punktów dru
giego i trzeciego rzędu brak jest opisów topograficznych.
W czasie pomiarów wykonywanych przez ekipę polską
w latach 1960—1962 (Bramorski K.: Prace geodezyjne
w rejonie Amarah w Iraku. Przegl. Geod. 1962) na obsza
rze około 2500 km2, udało się odszukać i zidentyfikować
zaledwie około 25% ogólnej liczby punktów drugiego
i trzeciego rzędu, jakie były założone na tym obszarze.
Ciąg niwelacji precyzyjnej założony był w latach
1918—1922 wzdłuż rzeki Tygrys, jednak i tutaj utrwalenie
znaków wysokości było wykonane niesłychanie ' słabo
i większość reperów jest stracona dla dalszych prac.
Dla terenów mających znaczenie gospodarcze istnieje
niemal pełne pokrycie mapami w skalach 1:20 000 i 1:50 000.
Mapy te datują się w większości z okresu lat 1930—1950.
Tylko na niektórych obszarach istnieją nowsze mapy,
wykonywane fragmentarycznie dla celów przeważnie me
lioracyjnych. Jeśli chodzi o mapy w większych skalach,
to istnieją one dla terenów wielu miast i osiedli, jednak
i te mapy obrazują stan sprzed kilkudziesięciu lat.
Najpilniejsze potrzeby w omawianym zakresie można
ująć w7 następujących punktach:
a) renowacja podstawowej osnowy kraju;
b) renowacja (lub założenie nowych) podstawowych
osnów na terenie miast i osiedli;
c) opracowanie map w skali 1:1000 dla terenów za
gospodarowania miejskiego;
d) opracowanie map w skali 1:2500 dla ' obszarów rol
nych objętych systemem nawadniania;
e) opracowanie map w skali 1:5000 dla pozostałych te
renów uprawnych.
Wiele lokalnych warunków składa się na to, że wyko
nanie tych prac powinno być oparte na metodach foto
grametrycznych. Wśród warunków tych należy podkreślić
klimat (maksymalne temperatury w Iecie +40oC do
+50oC w cieniu!), który w okresie od kwietnia do października czyni pracę w terenie niezwykle męczącą, zaś
w miesiącach grudzień—styczeń-luty, przy niewielkim
nawet opadzie deszczu, niemal uniemożliwia poruszanie
się po terenie wskutek rozmiękłych, śliskich gruntów
gliniastych. Do tego dodać należy, że sieć drogowa jest
bardzo rzadka, zmuszając do poruszania się na przełaj,
a tereny nawadniane poprzecinane są gęstą siecią rowów,
co bardzo utrudnia poruszanie się w terenie.
Tenże klimat stwarza bardzo korzystne warunki dla
zdjęć fotogrametrycznych, które mogą być wykonywane
niemal przez okrągły rok, przy idealnych warunkach
oświetlenia.
Do stosowania fotogrametrii skłania również fakt, że
osnowa geodezyjna jest rzadka, zaś idealnie równy teren
umożliwia stosowanie metody jednoobrazowej, a więc —
tańszej.
Jeszcze kilkanaście lat temu Irak nie posiadał niemal
żadnej kadry geodezyjnej o przygotowaniu fachowym.
„Mierniczowie” iraccy, w liczbie kilkuset na cały tak
duży kraj, byli to przyuczeni przez Anglików, bądź Hin
dusów, praktycy, posiadający umiejętność co najwyżej
posługiwania się teodolitem lub niwelatorem, bez żadnej
prawie znajomości techniki geodezyjnej i umiejętności
wykonania większego zadania od początku do końca.
W ostatnich latach sytuacja poprawiła się nieco
i aktualna kadra składa się z:
a) kilku geodetów na poziomie inżynierskim (po studiach
za granicą);
b) stukilkudziesięciu absolwentów instytutu, o którym
mowa niżej, z przygotowaniem na poziomie technika-geódety;

c) kilku inżynierów lądowo-wodnych (po studiach za
granicą), którzy „przekwalifikowali się” i pracują w mier
nictwie;
a) owych kilkuset przyuczonych praktyków wspomnia
nych wyżej.
Należy przy tym podkreślić olbrzymi brak w Iraku
dobrycn kreślarzy.
Przy tej niezwykle słabej obsadzie fachowej, wyposażenie
w sprzęt geodezyjny nie jest najgorsze. Zarowno pry
watne biura miernicze, jak i Dyrekcja Generalna Pomia
rów w Bagdadzie i instytucje jej podległe mają na ogół
dobry, nowoczesny sprzęt w ilości wystarczającej. Dla
PrzyKiaau można podać, że Dyrekcja posiada autograf
Wuda A7, cztery autografy Wilda A8, przetwornik ⅛κ<J
Zeissa, triangulator radialny, geodimetr, nowoczesne wy
posażenie reprodukcyjne, nie licząc sprzętu drobnego.
Od kilkunastu lat na Uniwersytecie w Bagdadzie istnie
je instytut, którego zadaniem jest szkolenie fachowców
na poziomie technika w kierunkach: geodezyjnym, budow
lanym i melioracyjnym. W tym czasie instytut ten był
kilkakrotnie reorganizowany, dokonywał zmian programu
nauczania oraz zmieniał swoją nazwę (ostatnio nosi nazwę
„Institute of Technology”).
Studia w instytucie trwają obecnie trzy lata na każdym
z trzech wymienionych kierunków. Na studia przyjmo
wani są wyłącznie kandydaci z maturami (po ukończe
niu „secondary school”). Rocznie przyjmuje się od 25
no 50 maturzystów spośród kandyaatow, którzy uzyskali
na maturze najlepsze oceny z matematyki, fizyki i języka
angielskiego.
Program pierwszego roku studiów jest wspólny dla
trzecn kierunków: geodezyjnego, budowlanego i meliora
cyjnego. Na drugim i trzecim roku każdy kierunek ma
oarębny program. Wypada podkreślić, że na kierunku
budowlanym i melioracyjnym, na drugim roku wykłaaane są elementy fotogrametrii i elementy kartografii w
Poaoonym zakresie, jak na kierunku geodezyjnym. Ramo
wy program tego ostatniego podany jest niżej.
Przedmiot

Ilość godzin tygodniowo

ɪ rok studiów

Wykładów

Ćwiczeń

3
5
1
3
2
0
0

0
0
6
3
3
3
2

14

17

1
2
1
0
3
2
2

3
3
3
2
6
0
3

11

20

1
2
2
2
1
2
1
1

3
0
3
3
3
3
3
3

12

21

Język angielski
Matematyka stosowana
Kreślenie techniczne
Elementy inżynierii
Podstawy miernictwa
Zagadnienia inżynierii
Liternictwo angielskie
Razem

Π rok studiów

Podstawy fotogrametrii
Podstawy kartografii
Materiały budowlane
Liternictwo arabskie
Geodezja niższa
Trygonometria sferyczna
Geodezja inżynieryjna
Razem

studiów. Obecnie ćwiczenia te (6—8 tygodni) organizowane
są tylko po drugim roku studiów. Obejmują one pomiar
małej siatki triangulacyjnej oraz pomiar obszaru kilku
dziesięciu hektarów (poligonizacja, niwelacja i tachymetria) i wykonanie mapy tego obszaru.
Dla lepszego scharakteryzowania programu podaję za
kres kilku ważniejszych przedmiotów zawodowych.
Geodezja niższa (II rok) obejmuje niwelację geome
tryczną trygonometryczną i barometryczną, poligonizację,
zasady triangulacji oraz elementarne wiadomości o geo
dezji wyższej.

Rzeka Tygrys w okolicach Bagdadu

Geodezja inżynieryjna (II rok) obejmuje trasowanie
prostych, łuków i krzywych przejściowych, obliczenie po
wierzchni i kubatury oraz elementarne wiadomości z po
miarów realizacyjnych w zastosowaniu do budowy dróg,
kanałów i mostów.
Wyrównanie obserwacji (III rok) obejmuje klasyfikację
błędów obserwacji, obliczanie średniej arytmetycznej
i średniej ważonej, wyrównanie obserwacji bezpośrednich,
elementy wyrównania obserwacji pośrednich, wyrównanie
najprostszych przypadków obserwacji Zawarunkowanych.
Fotogrametria (III rok) obejmuje zasady Stereofotogrametrii, triangulację radialną, zasady zdjęć lotniczych, za
sady przetwarzania i zastosowanie fotogrametrii do spo
rządzania map.
Bagdad — Pomnik Nieznanego Żołnierza

Hl rek studiów
Kosztorysowanie i umowy
Prawoznawstwo osiedlowe i agrarne
Wyrównanie obserwacji
Fotogrametria
Pomiary katastralne
Oberwacje astronomiczne
Kartografia
Roboty ziemne i maszyny robocze

Razem

Wątpliwość budzi brak godzin przewidzianych na ćwi
czenia z matematyki; ćwiczenia te są przerabiane w godzi
nach wykładowych.
Przed kilku laty program przewidywał letnie ćwiczenia
Polowe zarówno po pierwszym, jak i po drugim roku
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Obserwacje astronomiczne (III rok) obejmują zapozna
nie z układami współrzędnych astronomicznych, trójkąt
astronomiczny, związki pomiędzy czasem a długością
geograficzną, wyznaczenie azymutu z obserwacji gwiazd
i Słońca, wyznaczenie szerokości z obserwacji Polaris,
wiadomości o wyznaczeniu długości geograficznej.
Kartografia (III rok) obejmuje układy współrzędnych
na kuli, zniekształcenia Odwzorowawcze, zasadnicze rzuty
kartograficzne, elementarne wiadomości o Odwzorowapiu
elipsoidy, zasady kompilacji i generalizacji oraz opracowa
nia redakcyjnego map.
Praca własna studenta odbywa się w zasadzie w go
dzinach programowych w instytucie, pod kierunkiem
asystentów (ewentualnie wykładowców). W domu stu
denci wykonują tylko drobne prace wykończeniowe.
Egzaminy odbywają się niemal wyłącznie w formie pi
semnej. Prace oznaczane są numerem studenta tak, że
sprawdzający i oceniający nie wie czyją pracę ocenia.
Z każdego przedmiotu student może uzyskać w ciągu roku
(na ćwiczeniach i sprawdzianach) oraz przy egzaminie
końcowym od zera do stu punktów. Do wyniku pozytyw-

Bagdad — Złoty Meczet

nego, to jest do zaliczenia roku studiów konieczne jest
uzyskanie średniej ze wszystkich przedmiotów w wyso
kości co najmniej 60 punktów (co odpowiada naszej ocenie
„dostatecznie”), przy czym z żadnego przedmiotu ocena
nie może być mniejsza niż 50 punktów (nasz odpowiednik
„ledwie dostatecznie”). W przeciwnym razie student obo
wiązany jest zdawać z takiego przedmiotu egzamin po
prawkowy po wakacjach.
Wykładowcy iraccy — to bądź inżynierowie geodeci (po
studiach zagranicznych; jest ich tylko kilku), bądź też
inżynierowie lądowo-wodni („civil engineers”) pracujący
w miernictwie. Liczba wykładowców irackich jest niewy
starczająca, stąd też Uniwersytet w Bagdadzie angażuje
wykładowców spoza Iraku, głównie —
z
Polski.

(prof. H. Leśniok — 1960/62 i 1964/66; prof. T. Lazzarini —
1966/67; dr K. Sawicki — 1967/68; mgr Downarowicz —
1965/66 i autor niniejszego artykułu w latach 1965/66
i 1967/69).
Wszyscy asystenci są absolwentami tegoż instytutu. Nie
posiadają przy tym szerszej praktyki zawodowej, stąd
przydatność ich w procesie nauczania jest stosunkowo
niewielka.
Wyposażenie instytutu w sprzęt geodezyjny nie jest złe.
Instytut posiada kilkanaście teodolitów (głównie Wilda,
Kerna i Zeissa) około 10 niwelatorów, około 30 maszyn do
liczenia, geodimetr i niemal wystarczającą ilość sprzętu
drobnego.
Do niedawna instytut mieścił się w dwóch dużych
willach, gdzie warunki do nauczania nie były najlepsze.
Obecnie został przeniesiony do nowej siedziby (dawnego
uniwersytetu prywatnego) i posiada bardzo dobre wa
runki dalszego rozwoju.
Większość wykładów prowadzona jest w języku angiel
skim, co w szczególności na pierwszym roku studiów,
sprawia wielu studentom dość znaczne trudności, mimo iż
języka tego uczą się przez całą szkołę średnią oraz przez
pierwszy rok studiów w instytucie.
Poziom matematyki, tego podstawowego przedmiotu dla
dalszych studiów, można uznać za dobry. Jest to niewąt
pliwą zasługą aktualnego wykładowcy tego przedmiotu.
Poza tym, wydaje się, że studentom irackim łatwiej daje
się przyswoić pojęcia ujęte w związki matematyczne, niż
zgłębić zasady wykonania praktycznych zadań z zakresu
techniki. Wpływają na to na pewno trudności językowe,
ale również i pewien brak wyrobionej dostatecznie wy
obraźni technicznej oraz zmysłu praktycznego.
Naturalnym objawem u wykładowców polskich była
chęć
porównania
przeciętnego poziomu absolwentów
instytutu w Bagdadzie z poziomem naszych absolwentów.
Zdania co do tego były dość podzielone. Wydaje się, że
pod względem wiadomości z zakresu matematyki, absol
wenci iraccy górują nad absolwentami naszych techni
ków geodezyjnych. Jeśli jednak chodzi o całość przygo
towania do zawodu, to poziom iracczyków jest nieco
niższy.
Jak widać z powyższego przeglądu, Irak szkoli u siebie
geodetów wyłącznie na poziomie średnim. W pierwszym
rzędzie kraj ich ma dla nich zadania nie wymagające
wiedzy na najwyższym poziomie. Ludzie odpowiedzialni
za całość zagadnień geodezyjno-kartograficznych zdają
sobie jednak sprawę, że Irak potrzebuje również geode
tów z wyższymi studiami; liczba takich geodetów, jak
wspomniano wyżej, jest bliska zera. Zaledwie kilku absol
wentów omawianego instytutu studiowało lub studiuje
aktualnie, za granicami Iraku (w Delft i w Politechnice
Warszawskiej). W najbliższych latach liczba osób wysyła
nych na studia geodezyjne za granicę będzie musíala
znacznie wzrosnąć.
Studia w Delft (specjalność: fotogrametria) zorganizo
wane są dla cudzoziemców w języku angielskim. Iracczycy
przybywający na studia do Polski muszą rok cały po
święcić na naukę języka polskiego, a i w czasie studiów
mają znaczne trudności z językiem. Ogółem studia takie
wymagają od nich 6—7 lat, podczas gdy w Delft wy
starczają im 2—3 lata. Ostatnio istnieje projekt zorgani
zowania w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Geo
dezji i Kartografii studium dla cudzoziemców w języku
angielskim. Studium to umożliwiłoby absolwentom insty
tutu w Bagdadzie (i ewentualnie kandydatom z innych
krajów Bliskiego Wschodu) pogłębienie wiadomości teore
tycznych i praktycznych do poziomu inżynierskiego.
Utworzenie takiego studium w Polsce jest z wielu wzglę
dów bardzo celowe.

Pamiętaj, że członkostwo w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej SGP

nie jest ubezpieczeniem,
lecz więzią koleżeńską skupiającą rodzinę geodetów
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Biegli sądowi w zakresie geodezji
Podstawy prawne

Przepis art. 278 Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz.
Ust. nr 43, poz. 296 z 1964 r.) przewiduje, że w przypad
kach wymagających wiadomości specjalnych sąd może
wezwać biegłego.
Ustanawianie biegłych odbywa się w trybie rozporzą
dzenia Ministra Sprawiedliwości (z 12.X.1959 r. — o bieg
łych sądowych — Dz. Ust. nr 57, poz. 345). Biegłych usta
nawia prezes sądu wojewódzkiego. Do warunków ustano
wienia należy między innymi posiadanie teoretycznych
i praktycznych wiadomości z tej dziedziny, dla której bie
gły ma być ustanowiony.
W odniesieniu do geodetów stwierdzeniem posiadania
tych wiadomości jest wykazanie się przez kandydata na
biegłego pozwoleniem na pełnienie funkcji biegłego, uzys
kanym we właściwej dla miejsca zamieszkania delegaturze
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, zgodnie z okól
nikiem nr 1 Prezesa GUGiK z 14.1.1961 r. — w sprawie
biegłych sądowych z zakresu geodezji (Dz. Urz. GUGiK
nr 1, poz. 8 i Biuletyn Min. Sprawiedliwości nr 3). Tryb
uzyskiwania pozwoleń określa zarządzenie nr 26 Prezesa
GUGiK z 8.V.1964 r. — w sprawie pozwoleń na wykony
wanie robót geodezyjnych przez jednostki fachowe, nie
będące organami państwowej służby geodezyjnej i karto
graficznej (Dz. Urz. GUGiK nr 7, poz. 31). Wymagane jest
tu wylegitymowanie się posiadaniem w zasadzie wyższego
wykształcenia geodezyjnego i co najmniej 5 lat praktyki
w wykonawstwie państwowym, lub posiadaniem wykształ
cenia średniego i 10 lat praktyki. Osoby zatrudnione mu
szą mieć ponadto zgodę swego zakładu pracy.
Szczegółowy sposób postępowania przy wykonywaniu ro
bót geodezyjnych przez biegłych sądowych podaje pismo
okólne nr 8 GUGiK z 13.VIII.1963 r. (Dz. Urz. GUGiK
nr 6, poz. 44), uzgodnione z Ministerstwem Sprawiedliwości.
Praktyczne działanie

Powoływanie biegłych geodetów jest stosowane w od
niesieniu do spraw o:
r
— rozgraniczenie nieruchomości/
— ustalenie praw do spadku,
— stwierdzenie zasiedzenia,
— zniesienie współwłasności,
— ustanowienie drogi koniecznej,
— przeniesienie tytułu własności oraz niekiedy
— roszczeń z tytułu pracy w instytucjach geodezyjnych.
Zadaniem biegłego geodety jest zebranie materiału do
wodowego i zwykle — wykonanie określonej roboty —
celem opracowania opinii, która umożliwi sądowi podjęcie
prawidłowego orzeczenia.
Pełny cykl pracy biegłego geodety obejmuje obecnie
zazwyczaj następujące czynności:
— zapoznanie się z aktami sądowymi,
— zgłoszenie do terenowego organu państwowej służby
geodezyjnej roboty, którą w związku ze sprawą należy
wykonać,
— pobranie od organu przyjmującego zgłoszenie danych
geodezyjnych, sporządzenie koniecznych wyrysów i odpi
sów z materiałów znajdujących się w składnicy tego or
ganu,
— zbadanie stanu hipotecznego przedmiotowej nierucho
mości w wydziale ksiąg wieczystych,
— uzgodnienie z odpowiednimi organami właściwego
prezydium rady narodowej warunków technicznych wyko
nania roboty,
— wykonanie pomiaru w terenie,
— sporządzenie dokumentów geodezyjnych (mapy, re
jestry),
— przekazanie do ewidencji terenowego organu służby
geodezyjnej operatu wykonanego pomiaru,
— opracowanie opinii i przedłożenie jej z zaewidencjo
nowanymi końcowymi dokumentami do sądu,
— wniesienie przyjętego przez sąd projektu na grunt
(niekiedy w obecności komornika, a nawet milicji),
— w niektórych przypadkach wzięcie udziału w wizji
lokalnej dokonywanej przez sąd w trakcie przewodu.

Wymieniony wyżej obowiązek ewidencjonowania ma
teriałów przed złożeniem ich sądowi, nałożony pismem
okólnym nr 8/1963, wynikł zapewne z dążenia do zabezpie
czenia prawidłowego wykonania roboty oraz do umożli
wienia jej bezzwłocznego wykorzystania dla innych celów.
Na biegłych powołuje się osoby dające rękojmię po
prawnego wykonawstwa, a roboty dla sądów, to z reguły
pomiary uzupełniające, wykonywane albo bez zakładania
osnowy, albo z wykorzystaniem istniejącej, albo wreszcie
z założeniem osnowy pomiarowej, stabilizowanej nietrwale.
Natomiast niejednokrotnie, zwłaszcza w sprawach spor
nych, sąd poleca wykonać projekt zmiany użytkowania
(rozgraniczenia, podziału) w kilku wersjach. Z tych albo
wybiera jedną, albo nawet poleca opracować dodatkową.
Stąd wniosek, że nie ma potrzeby ewidencjonowania opra
cowań, które pozostaną w sferze projektów i dalej, że
przepis co do ewidencjonowania należałoby zmienić w tym
sensie, iż biegłego sądowego zobowiązuje się do przeka
zania materiałów do ewidencji (i wniesienia projektu na
grunt) po wydaniu postanowienia przez sąd.
Zaoszczędziłoby to czasu, zbędnej roboty i kosztów
wszystkim zainteresowanym.
Wynagrodzenie biegłych

Do kosztorysowania robót biegłego geodety stosuje się
obowiązujący cennik GUGiK, zgodnie z art. 10 pkt 2 de
kretu z 26.X.1950 r. — o należnościach świadków, biegłych
i stron w postępowaniu sądowym (Dz. Ust. nr 49, poz. 445)
oraz zgodnie z zarządzeniem Prezesa GUGiK z 30.1.1965 r.
— w sprawie stosowania tego cennika przez osoby posia
dające pozwolenie na wykonywanie robót geodezyjnych.
Roczny limit przerobu brutto dla osób zatrudnionych
wynosi 30 000 zł, dla inwalidów — 60 000 zł, dla emerytów
— 80 000 zł.
Funkcja biegłego w zakresie geodezji nie zawsze należy
do najatrakcyjniejszych. Wpływają na to takie czynniki,
jak pilność zleceń, uciążliwe wyjazdy w teren, trudności
w kontaktach z terenowymi organami administracji, a na
de wszystko często kłopoty z uzyskiwaniem wynagrodze
nia. Do tych ostatnich należy:
— ustalanie w dość licznych przypadkach wynagrodze
nia wyłącznie według własnego uznania sądu, przy nie
honorowaniu rachunków sporządzonych według obowiązu
jącego cennika, nawet gdy rachunki te są sprawdzone
przez nadzorczy organ fachowy, co jest sprzeczne z cyto
wanym przepisem dekretu o należnościach biegłych; prze
pis ten ustala, że jeśli do określenia wynagrodzenia za
pracę danej specjalności istnieją normy urzędowe, to na
leży biegłym przyznawać wynagrodzenie stosownie do tych
norm,
— regulowanie należności dopiero po odległym w czasie
ściągnięciu kosztów od stron, co zmusza geodetę do finan
sowania wykonywanych robót, to jest do opłacania wszel
kich kosztów: przejazdów, robocizny, warunków technicz
nych, innych opłat urzędowych, materiałów kreślarskich,
odbitek mapy itp. i zmusza wykonawcę do długiego, nie
kiedy kilkuletniego wyczekiwania na zwrot poniesionych
kosztów oraz na otrzymanie przyznanego wynagrodzenia,
—opodatkowanie z reguły całego rachunku, bez uwzględ
nienia 20% kosztów uzyskania, mimo uregulowania tej
sprawy zarządzeniem Ministra Finansów z 7.II.1957 r. nr
ZPO 1029/4/57 i z 6.VI.1957 r. nr ZPO 3577/4/57, a także
opodatkowanie robót wykonanych przez tego samego geo
detę dla kilku sądów powiatowych, jak od drugiego i trze
ciego pracodawcy, mimo że biegły ustanowiony jest na
obszar całego województwa.
Opisany· stan, krzywdząc wykonawców, przyczyniał je
dnocześnie sądom trudności w znalezieniu chętnych kan
dydatów na biegłych. Na skutek otrzymywanych o tym
sygnałów, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Pols
kich wystąpił z odpowiednimi sugestiami do Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii, a Główny Urząd — z kolei
do Ministerstwa Sprawiedliwości, które odpowiedziało pis
mem z 31.1.1970 r. nr P.IV.054/6/70, że przekazawszy pre
zesom sądów wojewódzkich podane fakty, poleciło zwró
cenie uwagi na ich niewłaściwość sędziom wizytatorom
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i rewidentom oraz poleciło dołożenie starań, „aby współ
praca sądów z biegłymi geodetami nie napotykała na trud
ności powodowane niewłaściwym postępowaniem pracow
ników sądowych”.
Tak więc jeden z istniejących w omawianym zakresie
problemów znajdzie niewątpliwie rozwiązanie z chwilą za
stosowania zaleceń Ministerstwa Sprawiedliwości.

Emeryci i inwalidzi
Z treści powołanego na wstępie przepisu art. 278 KPC
i z zacytowanego zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości
wynika, że biegły — wykonując robotę geodezyjną i opra
cowując opinię — spełnia czynności, których nie jest w
stanie wykonać sąd, a które są niezbędne dla przeprowa
dzenia przewodu sądowego. Biegły współpracuje z sądem,
a więc pomaga państwu w wykonaniu jego zadań konsty
tucyjnych. Zarządzenie nr 63 Prezesa Rady Ministrów
z 30.VII.1969 r. — w sprawie wypłaty emerytur lub rent
inżynierom (Monitor Polski nr 35, poz. 262) ustaliło, że nie
zawiesza się prawa do emerytury lub renty inżynierom
i wykonującym czynności inżynierskie technikom:
— zatrudnionym w przedsiębiorstwach gospodarki uspo
łecznionej,
— w biurach konstrukcyjnych i technologicznych,
— w instytutach naukowo-badawczych, lub
— wykonujących dla tych instytucji prace zlecone pod
warunkiem nieprzekroczenia określonego limitu zarobku.
Zarządzenie to nie obejmuje jednak geodetów wykonu
jących roboty na zlecenie sądów, mimo że ich praca — ja
ko konieczna dla państwa — powinna być raczej fawo
ryzowana.

Biorąc pod uwagę wszelkie aspekty tego zagadnienia
wydaje się, że należałoby:
— rozciągnąć na biegłych sądowych w zakresie geodezji
przepis wymienionego zarządzenia Prezesa Rady Ministrów
nr 63/1969, pozwalający nie zawieszać emerytury lub ren
ty inwalidzkiej, jeżeli zarobek lub dochód z tytułu zleceń
udzielonych przez sąd nie przekroczy 1A wymiaru emery
tury lub renty, nie przekraczając jednocześnie 2000 zł mie
sięcznie — analogicznie jak to ma miejsce w stosunku do
innych osób wymienionych w zarządzeniu,
— określić jako zarobek lub dochód biegłego geodety —
emeryta lub rencisty — odpowiadający nie miesięcznemu
przerobowi brutto, lecz dochodowi, który, zgodnie z wy
jaśnieniem Ministerstwa Finansów, Departament Podatków
i Opłat z 11.XII.1957 r. nr PO 19967/3/57, przekazanym do
wiadomości wszystkim wydziałom finansowym prezydiów
rad narodowych, przyjmuje się w wysokości 40—500∕o obro
tu, co wynika z oczywistej potrzeby uwzględnienia pono
szonych kosztów.
Jednym z celów działalności SGP jest między innymi
obrona interesów zawodowych członków (§ 7, pkt f sta
tutu). Podejmując to zadanie Stowarzyszenie Geodetów
Polskich zajęło się szybko i skutecznie sprawą należności
biegłych geodetów. Niewątpliwie zechce się zająć równie
słuszną i pilną sprawą biegłych emerytów i inwalidów.
Pozytywne jej załatwienie przyczyni się do dalszego zwięk
szenia liczby biegłych, a z drugiej strony — zaskarbi sobie
wdzięczność już wykonujących tę funkcję.
Nie od rzeczy byłby tu może wzgląd na mądrość starego
przysłowia: „hodie mihi cras tibi”.

Z XYCIA OaGAHIZACJI
Dni geodezji i kartografii
na XXXIX MTP
Podobnie jak w latach ubiegłych
Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w Poznaniu zor
ganizował z okazji Międzynarodowych
Targów Poznańskich konferencję spe
cjalistyczną pod nazwą „Dni Geodezji
i Kartografii na XXXIX MTP”.
Na konferencję, która odbyła się w
dniach 18 i 19 czerwca 1970 roku
przybyło ponad 200 osób. W czasie
dwudniowych obrad, odbywających się
w
Auli
Technikum Handlowego
(1 dzień) i w Domu Technika (2 dzień),
wygłoszono następujące referaty:

i z t&Fésñ/ü

— „KOMPUTERY” — Tadeusz Bychawski
— ,,Geodimetr laserowy AGA —
Model 8” — Tadeusz Bychawski
— „Opracowanie
mapy
centrum
wielkiego miasta metodą fotograme
tryczną na podstawie zdjęć wykona
nych z helikoptera” — Michał Teodorowicz
— Urządzenia do pomiaru odkształ
ceń — Stanisław Zykubek
— Przyrządy do rytowania — Ja
nusz Ciesielski
— O konstrukcji przyrządów do ry
towania i możliwościach ich pro
dukcji — Mieczysław Smółka.

Uczestnicy konferencji mieli moż
ność zwiedzenia wystawy literatury
firmowej w świetlicy Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu
nalnej w Poznaniu oraz wystawy, na
której demonstrowane były urządze
nia prototypowe, wykonane przez
Instytut Geodezji i Kartografii.
Była to dobrze pomyślana i zorga
nizowana impreza, niezwykle poży
teczna dla jej uczestników, za którą
Oddziałowi Wojewódzkiemu SGP w
Poznaniu należą się wyrazy uznania.

St. J. T.

Inż. Jan Bajer

W dniu 15 maja 1970 r. zmarł nagle
na posterunku pracy inź. geodeta Jan
Bajer, przewodniczący Koła Seniorów
Oddziału Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w Gdańsku i były pracownik
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urzą
dzeń Rolnych w Gdańsku.
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Kolega Jan Bajer urodził się 24 lis
topada 1903 roku w Kosowie b. woj.
stanisławowskiego.
Po
ukończeniu
szkoły powszechnej w rodzinnym Ko
sowie, a następnie gimnazjum w Ko
łomyi, rozpoczął naukę w Szkole Mier
niczej we Lwowie — jako stypendysta
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rol
nych.
W 1925 roku uzyskał dyplom mierni
czego T klasy i rozpoczął pracę w
Okręgowym Urzędzie Ziemskim w
Brześciu n.Bugiem — jako stażysta.
Po odbyciu stażu pozostał nadal na te
renie woj. poleskiego, wykonując sa
modzielnie prace pomiarowe, głównie
komasację gruntów, a od 1937 roku —
jako inspektor nadzoru aż do wybuchu
II wojny światowej.

W latach wojny pracował jako mier
niczy na terenie Kosowa i Kołomyi.
We wrześniu 1945 r. repatriował się do
kraju i rozpoczął pracę w Wojewódz
kim Urzędzie Ziemskim w Poznaniu,
początkowo jako wykładowca, następ
nie jako inspektor nadzoru przy przePrzeprowadzaniu reformy rolnej.
W 1948 roku został przeniesiony
służbowo do Działu Rolnictwa i Re
form Rolnych w Gdańsku na stano
wisko starszego inspektora w Wydziale
Pomiarów Rolnych. Następnie praco
wał jako kierownik referatu robót geo
dezyjnych w WZUR, a od 1959 r. do
kwietnia 1969 r. — do chwili odejścia
na emeryturę — na stanowisku kie
rownika działu ewidencji gruntów w
WBGiUR.

Po przejściu na emeryturę nie tracił
kontaktu z wykonywanym zawodem
i zachował niepełne zatrudnienie w
Gdańskim Przedsiębiorstwie Elektryfi
kacji i Zaopatrzenia Wsi w Wodę —
na stanowisku weryfikatora robót geo
dezyjnych.
W roku 1952 kol. Jan Bajer uzyskał
na Politechnice Warszawskiej tytuł in
żyniera geodety na podstawie art. 9
dekretu z 28.1.1948 r. — o stopniu in
żyniera.
W ciągu 45 lat pracy zawodowej —
jako geodeta w resorcie rolnictwa, po
święcił cały swój zapał i energię prze
budowie ustroju rolnego. Specjalne za
sługi położył przy organizowaniu
i umacnianiu powiatowej służby geo
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dezyjnej i przy zakładaniu i prowa
dzeniu ewidencji gruntów na terenie
województwa gdańskiego. Szczególnie
wiele troski poświęcił przygotowaniu
młodej kadry, gdy w latach 1954—1957
był kierownikiem kursu pomaturalnego
przy Politechnice Gdańskiej, przygoto
wującego geodetów dla potrzeb resor
tu rolnictwa.
Zawsze cechowała go uczciwość i za
angażowanie w sprawy, które wykony
wał lub nadzorował. Był cenionym
pracownikiem i serdecznym kolegą.
Pełnił szereg funkcji w Stowarzysze
niu Geodetów Polskich zarówno w ko
le zakładowym, jak i w oddziale, będąc
członkiem zarządu, komisji rewizyjnej,
czy uprawnień zawodowych, a ostatnio

Po dodaniu tych równań
i uproszczeniu otrzymamy:

IOO2 + 1502 + IOO2 = x2 + y2 + z2
Następną zależność daje nam
dzenie sinusów:

Rozwiązanie zadania nr 82
Rozwiązanie zadania nr 82 nade
słało 19 osób. Prawidłowa odpowiedź
jest następująca:

stronami

(1)
twier

100-t-x 150+y 100-∣-z
—-------------- - —------ = 2 R
sɪn γ
sin a
sin β
skąd:

C

Spośród nadesłanych
odpowiedzi
niemal każda rozwiązana była innym
sposobem. Jako przykład poda jemy
proste, a jednocześnie zgrabne w kon
cepcji rozwiązanie nadesłane przez
kol. Grzegorza Krawczyka ze Szcze
cina (rys. 1).

IOO2 + c2 = y2-J-b2
150,÷fc, = xi + α,
1002 +a2 =X2-J-C2

Rozwiązanie

Zadanie nr 87
Na trójkącie równobocznym opisano
koło o promieniu R. W ten sam trój
kąt wpisano koło, a następnie w każ
dy z wierzchołków tego trójkąta wpi
sano po jednym kole stycznym do
boków trójkąta i do koła wpisanego
w ten trójkąt (rys. 1). Należy obliczyć
promień kół wpisanych w trójkąt.
Zadanie nadesłał kol. Witold Kuckiewicz z Warszawy.
Rozwiązanie zadania należy nade
słać do dnia 10 grudnia 1970 roku.

Cześć Jego pamięci!

J. Stawowski

x = 2 R sin γ — 100
y = 2 R sina — 150
z = 2 R siaβ — 1 00

przy czym γ — 180 — (a + β)
Wielkości X, y oraz z podstawiamy
do równania (1), a po uporządkowa
niu otrzymujemy:

100siny+150sinα+100sin/?
«=------r⅛-------- ----- -------- - = 134.10m
sin2 a + sιn2 β + sin2 γ
Znając R wyliczamy bez trudu x, y
oraz z.
W wyniku losowania nagrodę głów
ną w postaci mapy plastycznej od
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
otrzymał kolega Józef Szromek z Ka
towic.
Nagrody książkowe od Stowarzy
szenia Geodetów Polskich otrzymali
w drodze losowania następujący ko
ledzy: Ksawery Malewicz z Radom
ska, Jan Najgebauer z Knurowa
(pow. Rybnik), Czesław Kokoszka
z Rzeszowa, Longin Strutyński z Bla
chowni Śląskiej i Grzegorz Krawczyk
ze Szczecina.
St. J. T.

BD = 141,05 m
CE = 73,64 m
AF = 131,08 m

Grzegorz
Krawczyk
(Szczecin), Henryk
Liberek (Jarocin), Longin Strutyński (Bla
chownia Śląska), Jan Starek (Wroclaw),
Wiktor Pietrulan (Szczecin), Roman Arab
ski (Łódź), Czeslawr Kokoszka (Rzeszów),
Kamil Kasprzycki (Bielsko-Biała), Jerzy

organizatorem
i
przewodniczącym
„Koła Seniorów” przy Zarządzie Od
działu SGP.
Za swoją pracę zawodową i społecz
ną został odznaczony szeregiem wy
różnień: Medalem X-Iecia PRL, Brą
zowym Krzyżem Zasługi, Złotą Odzna
ką za zasługi w dziedzinie geodezji
i kartografii, Odznaką Zasłużonym Zie
mi Gdańskiej.
Odszedł z naszego grona geodeta o
dużym
doświadczeniu zawodowym,
działacz
stowarzyszeniowy, łubiany
i szanowany Kolega.

zadania nr 82 nadesłali:

Szromek
(Katowice), Jacek
Grochulski
(Warszawa), Witold Kuckiewicz (Warsza
wa), Antoni Woyciechowski (Wieliczka),
Jan Najgebauer (Knurów pow. Rybnik),
Paweł Bednarz (Kozienice), Ksawery Ma
lewicz (Radomsko), Edmund Musial (Ra

Grupa
Machów’
(Rzeszowskie
UFM — Grupa Pomiarowa Machów), Hen
ryk
Kasiński
(Sandomierz),
Remigiusz
Szczepaniak (Warszawa), Wojciech Traczewskɪ (Warszawa).

NAGRODA
Za prawidłowe rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda Wr postaci mapy plastycznej —
od Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyni
ku losowania 5 nagród dodatkowych w
postaci książek od Stowarzyszenia Geo
detów Polskich.
UWAG A !

Koledzy pragnący zamieścić w „Kąci
ku Zadań” zadania do rozwiązania, pro
szeni są o nadsyłanie takich zadań łącz
nie z rozwiązaniami. Projekty przyjętych
przez redakcję, nadesłanych wraz z roz
wiązaniami, zadań są honorowane ry
czałtem w wysokości 200 zł.
Autorom zadania przysługują prawa
autorskie.
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Kazimierz Rżewski: BIBLIOGRAFIA WYDAW
NICTW GEODEZYJNYCH PAŃSTWOWEGO PRZED
SIĘBIORSTWA WYDAWNICTW KARTOGRAFICZ
NYCH (1945—1965). Warszawa 1969. PPWK. Format
B5, stron 82.

Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficz
nych opublikowało obecnie po raz pierwszy bibliografię
swych wydawnictw książkowych: obejmuje ona okres z lat
1945—1965.
Dotychczas przez PPWK były wydawane co dwa lata tylko
katalogi książek, z których ostatni ukazał się — jako nr 12
— w kwietniu 1969 r., podając stan tych wydawnictw nie
jako na bieżąco. Chociaż katalogi książek też są swego
rodzaju przekazem bibliograficznym, to jednak mają one
inny charakter i cel wydawniczy niż bibliografia we właś
ciwym znaczeniu tego pojęcia. Dobrze się więc stało, że za
początkowano wydawanie takiej bibliografii.
Ze słowa wstępnego „Od wydawnictwa” dowiadujemy się,
że w grudniu 1969 r. liczba pozycji książkowych własnych
PPWK doszła do 188, a prac Instytutu Geodezji i Kartografii
— do 79, i że „ten dorobek wydawniczy w dziedzinie geo
dezji wysuwa nas na jedno z czołowych miejsc na świecie”.
Poza tym możemy się szczycić nie tylko ilością pozycji, lecz
także osiągnięciami naukowymi naszej literatury geodezyj
nej, czego dowodem są między innymi wydane za granicą
w języku angielskim dzieła profesorów: Edwarda WarchaIowskiego, Czesława Kamelï i Franciszka Biernackiego,
a poza tym w kraju — sześciojęzyczny Słownik Geodezyjny
(pierwszy w świecie).
Po tym wstępie redakcyjnym następują dwa krótkie roz
działy wprowadzające czytelnika w temat.
1. „Zarys rozwoju wydawnictw geodezyjnych” jest szki
cem niejako bieżącej historii rozwoju tych wydawnictw,
powstałych w 1945 r. z inicjatywy b. Głównego Urzędu Po
miarów Kraju (obecnie — Główny Urząd Geodezji i Karto
grafii), a od 1951 r. prowadzony przez zorganizowane wów
czas PPWK.
W szkicu tym podano kilka mniej na ogół znanych infor
macji o takich komórkach wydawniczych, jak na przykład
„Biuro Kartograficzne GUPK”, czy — będący efemerydą —
„Instytut Wydawniczy Związku Mierniczych RP” (obecnie
Stowarzyszenie Geodetów Polskich) i innych próbach orga
nizacji wydawnictw geodezyjnych. Prócz tego są tam wia
domości o programowaniu wydawnictw książkowych, współ
działaniu w tym niektórych instytucji naukowych i resor
tów, a także — o geodezyjnej służbie informacyjnej w dzie
dzinie naukowo-technicznej.
We wzmiance o podręcznikach geodezji wydawanych za II
Rzpltej powiedziano, że wiele pozycji było wydanjch „bo
daj z reguły — na zasadzie przedpłaty”. Jest to nieścisłe:
przedpłata była raczej wyjątkiem niż regułą.
2. „Przyjęte zasady opracowań bibliograficznych”. W Bi
bliografii tej przyjęto podział na grupy zagadnieniowe, sto
sowane w katalogach PPWK. Autor nadmienia przy tym, że
„Jakkolwiek nie są one doskonałe, wyszliśmy jednak z za
łożenia, że odbiorcy — czytelnicy przyzwyczaili się do ta
kiego układu”. Wydaje się jednak, iż warto było dokonać
próby udoskonalenia tej systematyki, tym bardziej że prze
cież katalogi i Bibliografia nie muszą mieć tych samych
czytelników.
W końcu jest wzmianka, że stosowano się tu do normy
PN-59/N-01161. Jest to norma dotycząca tylko adnotacji
treściowych, natomiast nie wspomniano o normie PN/N-01152, zawierającej przepisy bibliograficzne co do tak zwa-.
nego „Opisu zasadniczego”. Jeden z nich przewiduje (w
punkcie 4.4.1) podawanie formatu książki, co nie zostało
przez autora uwzględnione.
3. „Wydawnictwa geodezyjne PPWK zestawione w ra
mach grup zagadnieniowych”. W rozdziale tym opisano 157
tytułów wydawniczych. Oto dla przykładu jeden z tych
opisów:

LeSNIOK Henryk: Wyznaczenie azymutu z obserwacji
par gwiazd na tej samej wysokości i w tym samym kole
godzinnym. 1951, ss. 32, nakł. 500 egz., ark. w. 4,00.
Książka omawia nową metodę wyznaczania azymutu w
warunkach polowych przy użyciu teodolitu wyposażonego
w libelę Horrebow-Talcotta oraz mikrometr okularowy.
Treść: I. Wstęp, II. Metoda obserwacji. Analiza matema
tyczna, III. Metoda obserwacji. Rozwiązanie praktyczne,
IV. Omówienie osiągniętych wyników, V. Uwagi końcowe.
Literatura.
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A więc mamy tu kolejno: opis zasadniczy, analizę wska
zującą i adnotację zawartościową.
Jest to bardziej pełny opis bibliograficzny od podawanego
w katalogach PPWK, gdyż stamtąd wykorzystano tylko
analizę wskazującą, dodając adnotację zawartościową. Nieco
odmienna jest tu treść opisu zasadniczego: w katalogach
podano — między innymi — format książki oraz liczbę
stron, a w Bibliografii mamy liczby stron i arkuszy wy
dawniczych (bez wyjaśnienia znaczenia tego ostatniego ter
minu).
Wydaje się jednak, iż bardziej komunikatywną informacją
o objętości książki byłoby podanie w symbolach A5, B5 itp.
jeszcze i formatu znormalizowanego (z uprzednim podaniem
w rozdziale 2 tabelki ich wymiarów w centymetrach) lub
też od razu wymiarów książki w centymetrach. Norma
PN/N-01152 dopuszcza obydwa te sposoby opisu zewnętrz
nego.
I jeszcze jedna uwaga: w poszczególnych grupach zagadnieniowych nie wszędzie został zachowany porządek alfa
betyczny w kolejności nazwisk autorów (strony 13, 14, 16,
23, 30, 35, 36, 39, 40 i 43).
4. „Zlecone wydawnictwa naukowe, wydane nakładem
PPWK”.
Rozdział ten zawiera opis 65 pozycji. Dano tam opis edy
cji Geodezyjnego Instytutu Naukowo-Badawczego z lat
1948—1954 oraz Instytutu Geodezji i Kartografii z lat 1955—
—1965.
5. „Tytuły wydane nakładem PPWK na zlecenie innych
instytucji”. Rozdział ten zawiera opis 37 pozycji. Na pierw
szy rzut oka wydaje się, iż jest tu pewna sprzeczność treści
z tytułem, gdyż pierwsze dziesięć pozycji są z lat 1946—1950,
kiedy jeszcze nie było PPWK, powstałego dopiero w roku
1951. Jak się okazuje, całość wydawniczą podaną w opisach
zaliczono do prodμkcji PPWK, ponieważ przejęło ono dzia
łalność poprzednich krótkotrwałych nakładców. Jest to
słuszne, lecz autor informuje o tym dopiero w rozdziale na
stępnym; wydaje się, iż lepiej byłoby powiedzieć to od razu.
6. „Charakterystyka produkcji wydawniczej PPWK”.
W rozdziale tym podano: 1) zestawienie własnej produkcji
wydawniczej według grup Zagadnieniowych z podaniem
analizy statystycznej dla każdej grupy oraz ogólną charak
terystykę pozycji w danej grupie, będącej próbą niejako
syntezy tych pozycji z punktu widzenia potrzeb technicz
nych; 2) zestawienie produkcji wydawniczej nakładów
PPWK i 3) spis wydawnictw wykonanych na zlecenie.
Nasuwają się tu pewne uwagi co do pierwszej części tego
rozdziału, w związku z czym Wypadnie podać dwa wyciągi
z opisu:

„W grupie Fotogrametria wydano łącznie 4 pozycje
o nakładzie 6,5 tyś. egz. i objętości 81,6 arkusza wydaw
niczego, co wynosi średnio 1625 egz. i 20,4 ark. wydawn. n a
jedną pozycję. W stosunku do globalnej produkcji
wydawniczej własnej PPWK w okresie 1945—1965 wynosi
to średnio w zakresie tytułów — 3o∕o, nakładów —
2% i objętości — 2°/o”.
„W grupie wydawniczej Metrologia wydano 2 tytuły
w nakładzie 3,0 tys. egz. i objętości 37,5 arkusza wydawni
czego. Na jeden tytuł przypada zatem 1500 egz.
i 18,65 arkusza wydawniczego. W stosunku do globalnej
produkcji własnej PPWK z okresu 1945—1965 w zakresie
tytułów1), nakładów i objętości, wydawnictwa tej grupy
wynoszą l°/o”.
Jak widać z tych wyciągów, w analizie statystycznej jed
nego z opisów użyto wyrazów „pozycja” i „tytuły”, a w
drugim tylko „tytuły”. Natomiast w „Tabeli ruchu wydaw
niczego PPWK” — użyto tylko wyrazu „pozycje”: „Fotogra
metria — 4 pozycje”, „Metrologia — 2 pozycje”.
Prawdopodobnie autor potraktował te pojęcia jako rów
noznaczne. A jeżeli tak — to lepiej było zastosować tylko
jedno z nich — „pozycje”, gdyż słowo „tytuł” — w języku
drukarskim, edytorskim i księgarskim nie jest pojęciem
ściśle jednoznacznym.
') Spacjowania wyrazów dokonał autor niniejszej recenzji.

Analiza statystyczna jest rozproszona w trzynastu opisasach poszczególnych grup Zagadnieniowych. Wydaje się, iż
należało zastosować tu układ tabelaryczny (tak jak to zro
biono dla scharakteryzowania nasilenia produkcji wydawni
czej PPWK), a wtedy dałoby to możliwość łatwego, naocz
nego porównania poszczególnych danych liczbowych.
7. „Odbiorcy wydawnictw PPWK i sposoby rozpowszech
niania”. Rozdział ten zawiera dane o bibliotekach groma
dzących literaturę geodezyjną, o rozpowszechnianiu wydaw
nictw PPWK i źródłach informacji o stanie czytelnictwa
tej literatury.
W dwóch ostatnich rozdziałach (8 i 9) podano „Tytułowe
zestawienie produkcji wydawniczej PPWK w latach 1966,
1967, 1968 i planowanej na rok 1969 oraz plan perspekty
wiczny”, a ponadto „Wiadomości o bibliotekach, ośrodkach
informacji techniczno-ekonomicznej i przepisach w tych
dziedzinach”.
Bibliografię zamyka „Indeks osobowy”.
Wypada tu jeszcze zwrócić uwagę na stronę zewnętrzną
książki. Wydano ją w formacie B5 (16,5 × 24,0 cm). Wybór

ten nie wydaje się trafny, gdyż taki format stosuje się
tylko do dzieł naukowych (i to większych objętościowo) lub
do różnego rodzaju tablic rachunkowych. Do tak małej
objętości książki (9,6 ark. wydawniczego) znacznie stosow
niejszy byłby bardziej portatywny format A5 (14,5 × 20 cm).
Estetyczną i efektowną okładkę zaprojektował artysta
grafik Henryk Bialoskorski.
Jedna z holenderskich firm edytorskich (specjalizująca się
w dziedzinie wydawnictw naukowych) ma trafnie zaprojek
towany znaczek firmowy: przedstawia on „drzewo pozna
nia”, z którego jakiś „mąż stateczny” zbiera owoce. Na drze
wie tym — winieta z sentencją NON SOLUS („Nie jestem
samotny”).
Otóż osamotnieniu intelektualnemu geodety w dziedzinie
techniki pomiarowej zapobiegnie podręczna biblioteczka
dzieł fachowych, których wyboru da się dokonać z omawia
nej tu Bibliografii. Jest to więc książka niewątpliwie po
żyteczna.
Kazimierz Sawicki

PIASECZNO — Wieś doświadczalna
Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1966
(książka ukazała się w 1967 r.), s. 220. Materiały i Stu
dia Międzyuczelnianego Zakładu Podstawowych Prob
lemów Architektury, Urbanistyki i Budownictwa.
Seria III — zagadnień przebudowy wsi. Zeszyt 5.
Autor — Stefan Tworkowski, wstęp — prof, dr Mi
chał Kaczorowski.
Lektura tej książki skłania do refleksji, tak iż pomimo
trzech lat od jej wydania warto ją Czytelnikowi Przeglądu
Geodezyjnego przedstawić.
Stefan Tworkowski jest obecnie docentem na Wydziale
Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach powojen
nych był naczelnikiem Wydziału Odbudowy Wsi w Minister
stwie Odbudowy i delegatem Ministra Odbudowy do spraw
Ziem Odzyskanych, w działającym w latach 1946—1948 Ko
mitecie Koordynacyjnym dla Osadnictwa Rolniczego.
W pracy tej S. Tworkowski podaje motywy, przebieg
i doświadczenia z planowanej odbudowy wsi Piaseczno. Pia
seczno znane jest powojennemu pokoleniu geodetów jako
punkt dyskusyjny na trasie corocznej wycieczki studenc
kiej, organizowanej przez Katedrę Urządzeń Rolnych Poli
techniki Warszawskiej.
Ogrom zniszczeń wojennych, wyrażający się liczbą 470 000
całkowicie lub częściowo zniszczonych zagród i zasadnicze
zmiany społeczno-polityczne, stworzyły konieczność i wa
runki szybkiej odbudowy, a jednocześnie nasuwały myśl,
aby rozpoczynająca się odbudowa wsi nie polegała tylko na
wiernym odtwarzaniu dawnego stanu, ale żeby można było
ją podporządkować założeniom planowej przebudowy.
Dla skonfrontowania wypracowanych wówczas koncepcji
z rzeczywistością, praktycznego przestudiowania zasad przy
szłego masowego budownictwa pod względem konstrukcji
i materiałów budowlanych oraz rozplanowania zagrody
i osiedla, Ministerstwo Odbudowy powzięło decyzję przy
spieszonej odbudowy jednej wsi. Wybór padł na wieś Pia
seczno koło Warki. Miała ona być poligonem dla badań nad
zagadnieniami:
. — zagospodarowania przestrzennego obszarów i osiedli
rolniczych, składających się ze zdolnych do produkcji gos
podarstw indywidualnych,
— standardu i technicznego uzbrojenia wsi,
— architektonicznej kompozycji osiedla w krajobrazie
oraz typizacji zabudowy,
— konstrukcji i materiałów budowlanych.
Osobną grupę stanowiły:
— realizacja budowy przez spółdzielcze przedsiębiorstwa
budowlane,
— udział zainteresowanych mieszkańców, koszty budowy
i sposób finansowania.
Przyjęte założenia, że nie miała to być tylko odbudowa,
ale również planowa przebudowa, mogło być realizowane
tylko łącznie za scaleniem gruntów, które umożliwiłoby wy
tyczaniu budynków na nowo wydzielonych działkach sie
dliskowych.

Na stronie 82 Autor pisze: „Mierniczy Marian Frelek
współpracował ściśle z architektami... Końcowy rezultat po
winien był spełniać szereg postulatów, często niełatwych do
pogodzenia. Mierniczy zobowiązany był do zapewnienia naj
lepszego funkcjonowania warsztatów rolnych i wskutek tego
dążył do zmniejszenia odległości pól od siedlisk, maksimum
do 1,5 km, oraz liczył się z pozostałymi (pomimo zniszczeń
wojennych) resztkami sadów i rozmieszczeń studni, co
utrudniało bardziej radykalne przestrzenne przeobrażenia.
Architekci natomiast dążyli do Wyksztaltowania możliwie
skupionego osiedla, które łatwo byłoby uzbroić w urządzenia
komunalne i wytworzyć w jego centrum ośrodek społeczno-kulturalny”.
Nawiasem mówiąc, różnice podejścia w cytowanym wyżej
fragmencie są jakby żywo wzięte z jakiejś obecnej dyskusji
nad planami zagospodarowania przestrzennego osiedli wiej
skich. Problem wiecznie żywy. W Piasecznie geodeta
i architekci byli równorzędnymi zgodnie współpracującymi
partnerami, a rezultatem tego jest istotnie dobre przestrzen
ne rozwiązanie projektu osiedla. A dziś?
Autor uznaje, że tak prowadzona odbudowa Piaseczna
spełniła swoje zadanie, gdyż „dyskusja teoretyczna nigdy
nie da tego, co nie bezbłędna może, ale szybka realizacja”,
a ponadto — przyjęty w projekcie układ przestrzenny Pia
seczna pomimo pewnej jego kompromisowości, a może właś
nie i z tego powodu, należy uznać za realistyczny i odpo
wiadający potrzebom chłopskiej gospodarki indywidualnej,
zwłaszcza przy równoczesnym dostatecznym zabezpieczeniu
terenu na cele społeczne.
S. Tworkowski omawia również zagadnienia standardu
wyposażenia i funkcjonalności działki siedliskowej oraz
poszczególnych budynków i podaje bardzo ciekawe spostrze
żenia socjologiczne (stosunek ludności do odbudowy, ocena
zabudowy wsi przez jej mieszkańców, ocena techniczna
i społeczna całego przedsięwzięcia).
Za interesujące należy uznać stwierdzenie: „tak więc pro
jekty okazały się bardziej konserwatywne niż wyobraźnia
mieszkańców Piaseczna o domu, który by ich godnie repre
zentował”.
W nawiązaniu do pierwszych 50 stron książki, poświęco
nych omówieniu powojennych i wypracowanych wcześniej
prądów i koncepcji, zamiarom i realizacjom odbudowy wsi,
nasuwa się refleksja, chyba nawet propozycja. Warte są
przedstawienia młodemu pokoleniu geodetów i szerszemu
gronu specjalistów od planowania osiedli wiejskich koncep
cje odbudowy wsi i osadnictwa w parcelowanych majątkach,
wysuwane przez geodetów w pierwszych latach powojen
nych, projekty zrealizowane i przerwane. Jak? Może kon
kurs na pracę magisterską, może na pracę dla młodych
naukowców?
Mecenas powinien się znaleźć.
Poza oczywistymi korzyściami dydaktycznymi i poznaw
czymi nie zaistnieje wtedy sytuacja, że o osiągnięciach geo
detów dowiadywać się będziemy ze wzmianek (nie w pełni
obiektywnych) innych specjalistów.
Stanisław Bialousz
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JÓZEF BABICZ

Dorobek historii geodezji w okresie 25-lecia PRL
I

Bibliografia prac z historii geodezji za okres ostatniego
25-iecia obejmująca około 534 pozycje przeszło ZOU aucorow
(nie ucząc wielu recenzji) jest niewątpliwie wyrazem sze
rokiego zainteresowania problematyką historyczną tej
Oyscypuny i to zarówno w środowisku zawodowym geoaetów, jak i poza nim. W porównaniu z małą ilością
pozycji bibliograficznych z historii geodezji w latach mię
dzywojennych, bibliografia ta jest wyrazem wielkiego
ożywienia w zakresie tego rodzaju zainteresowań.
To żywe i szerokie zainteresowanie problematyką
historii geodezji powstać mogło na określonym podłożu
i w określonych warunkach. Podłoże to stanowił szybki
ilościowy wzrost po wojnie kadry geodetów i instytucjo
nalny rozwój geodezji {CUGiK, GUGiK, Instytut Geodezji
i Kartografii, szkolnictwo, wydawnictwa itd.), związany
z rolą i rangą tej dyscypliny i reprezentującej ją kadry
zawodowej w rozwoju kraju. I jest faktem nader zna
miennym, że środowisko to odczuło potrzebę refleksji
historycznej we własnych problemach zawodowych skoro
jego reprezentanci w Komitecie Geodezji PAN podjęli
decyzję popierania badań nad dziejami geodezji, nim
jeszcze powstał Komitet Historii Nauki (1953) i Zakład
Historii Nauki (1954), placówki, które zostały powołane
do opieki i organizacji badań w zakresie historii nauki
i techniki.
Z chwilą powstania tych placówek ilość pozycji biblio
graficznych poczęła wybitnie wzrastać, dochodząc prawie
do 50 rocznie.1)
Komitet i Zakład Historii Nauki i Techniki dawały
możność . (niezależnie od istnienia takich czasopism, jak
Przegląd Geodezyjny, Geodezja i Kartografia, wydaw
nictwa AGH) publikowania prac z historii geodezji w wy
dawnictwach
własnych:
Kwartalnik
Historii
Nauki
i Techniki, Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej
i Monografie do Dziejów Nauki i Techniki. Przede
wszystkim powołany w 1955 r. przy Zakładzie Historii
Nauki i Technki PAN, Zespół Historii Geodezji stworzył
możność dla dyskusji i wymiany myśli podczas organizo
wanych zebrań, przyczyniających się do podniesienia po
ziomu badań i nadania im właściwego kierunku. O kie
runku całości tych badań świadczy następujące zestawie

według

nie pozycji bibliograficznych, ułożonych
w ujęciu liczbowym i procentowym:
Tematyka
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

treści

Liczb,

m
107
los

Biografie, wspomnienia,
nekrologi
Technika pomiarów, pomiary, miary i instrumenty
Recenzje, sprawozdania i polemiki
Źródła kartograficzne (kataster, plany, mapy) i me
tody ich opracowania
Instytucje geodezyjne (szkolnictwo, katedry, służba
geodezyjna, obserwatoria, kongresy, zjazdy, wydaw
nictwa itd.)
Bibliografie, katalogi, opisy inwentaryzacyjne
Zarys rozwoju geodezji i -syntezy cząstkowe
Literatura geodezyjna
Zawód geodezyjny
Nazewnictwo i terminologia
Problemy teoretyczne i metodologiczne

75

65
28
25
18
ie
7
11

Sklasyfikowane w tym zestawieniu prace, noszące prze
ważnie formę artykułów i sprawozdań, są objętościowo
niewielkie, lecz mogą być w przyszłości «doskonałym ma
teriałem do obszernych prac syntetycznych. Prowadzą
w tym kierunku również niezbyt liczne pierwsze zarysy
rozwoju geodezji i syntezy cząstkowe. Należy się spo
dziewać, że po nielicznych reedycjach (Geometrii S. Grzepskiego, Budownictwa wojennego N. Narońskiego), katalo
gach i bibliografiach, wydaniach książkowych (K. Sawickie
go — Pięciu wieków geodezji polskiej; K. Gorskiej-Golaskiej — Pomiary gruntów w Wielkopolsce; J. Golaskiego —
O kształtowaniu się mapy wsi w Polsce; J. Szewczyka —
O włóce jako jednostce pomiaru; S. Kryńskiego — Historii
triangulacji w zaborze pruskim) wysiłki skupionych w
Zespole Historii Geodezji przedstawicieli tej dyscypliny
pójdą w kierunku stworzenia obszernych i bardziej
wszechstronnych opracowań. Będzie to wyrazem kroczenia
właściwą i powszechnie uznawaną drogą od badań cząstko
wych, Przyczynkarskich, źródłowych do ogarniających
szerszy krąg zagadnień, studiów syntetycznych.
Bibliografia niniejsza zebrana w Zakładzie Historii Nauki
i Techniki PAN (przy wydatnej pomocy p. Z. Tucholskiej)
stanowi podstawę założonego katalogu centralnego wy
dawnictw z historii geodezji.

♦
5. Kartograficeskije trudy Józefa Naronowicza Narońkogo na zemljach Velikogo Kniażestwa Litowskiego
w seredinie XVH g. Otdelnyj Ottisk Archeografićeskij
Jeżegodnik za 1966, Moskwa 1968, s. 65—74.
6. Mapy majątkowe północnego Podlasia z XVI wieku.
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1966, nr 2,
ss. 279—305. Rec. Ref. Żurnał 1967, nr 10, 10 M 14;
GOLASKi Janusz, Przegląd Geodezyjny 1967, nr 1,
s. 52.
7. Prace kartograficzne Józefa Naronowicza Narońskiego
na Ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w poło
wie XVH wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im.
Adama
Mickiewicza.
Historia.
Zeszyt
7,
1967,
s. 253—267.
8. Miasta Białoruskie w XVI i w pierwszej połowie
XVH wieku. Kwartalnik Historyczny 1968 r., z. 2,
s. 411—420.
9. Pierwsze zaginione wydanie radziwiłłowskiej mapy
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tamże 1968, nr 3,
s. 539—545.
c. d. n.

ABRAMOWICZ Zygmunt

1. Staraja tureckaja karta Ukrainy s planom vzryva dnieprovskich progow i ataki tureckiego flota na Kiew.
Vostocnyje Istocniki po Istorii Narodow Jugovostoćnoj
i Centralnoj Evropy pod redakcjoj A. S. Twiertinowej
t. II, s. 75—97, Moskwa 1969.
ADAMCZEWSKI Zdzisław

2. Prof, dr Jan Piotrowski — wspomnienie pośmiertne,
Przegląd Geodezyjny 1962, nr 5, s. 225—226, (Nekrolog
tamże, nr 1, s. 34).
3. Profesor Stanisław Bem (Wspomnienie
Tamże 1966, nr 6, s. 237).

pośmiertne).

ALEKSANDROWICZ Stanisław
4. Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego Tomasza Ma
kowskiego z 1613 r. tzw. „radziwiłłowska” jako źródło
do dziejów Litwy i Białorusi. Studia Zrodloznawcze,
t. 10, 1965, ss. 33—67, rys., tabl., mapy.
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POLSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAMETRYCZNEGO
Mgr inż. ANDRZEJ IDZIK

Wpływ niejednakowej wysokości pokrycia terenu
na dokładność opracowania warstwie fotogrametrycznych
Dla omówienia wpływu niejednakowej lub błędnie wyznaczonej wysokości pokrycia na dokładność opracowy
wania warstwie fotogrametrycznych przyjrzyjmy się
najpierw rysunkowi pierwszemu. Na terenie o nachyle
niu a występuje pokrycie o średniej wysokości h. Istnie
jące maksymalne różnice w wysokości pokrycia wynoszą
± Ah. Przy opracowywaniu każdej powierzchni popełnia
my błąd ÷ nip, który jest błędem kreślenia warstwicy
względem tej powierzchni [1]. Oprócz tego popełniamy
błąd ustawienia wysokości warstwicy ± m∣1. Wykorzystu
jąc prawdopodobieństwa występowania błędów można

Wielkość błędu warstwicy mw w zależności od kąta
nachylenia terenu będzie się wahać w granicach (rys. 2):
m∣>
,
m„, = ɪ.----- ±
s>nα

gdzie 2d jest średnicą elipsy, to jest:

będzie ograniczony

powiedzieć, że błąd warstwicy
przez elipsę o półosiach:

Ze względu na to, że błąd ustawienia wysokości m∣, może
przyjmować różne wartości, równanie (5) podzielono
przez mh, a następnie przyjęto π⅛ = 1 i otrzymano:
nιw —

Równanie tej elipsy w układzie współrzędnych prosto
kątnych o początku w punkcie warstwicy bezbłędnej W
ma postać:
.

(x~nth c⅛a)2 _ (y~ m⅜)*

(m∕ + SAclgα)1

1

∏⅛ mox

'

m/,

sin βc tg a

^/(',a÷1)

ɪ

(2)

(Y-<nhy

= 1

(3)

(JA)2

w której rzucają się w oczy wpływy wielkości mh, Ah i
w zależności od kąta a.

(6)

p

niki zestawiono w tablicy 2. Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono graficznie wyniki z tych tablic z tym, że na

otrzymamy:
(X — nih ctga)1

[/ Ah ctg a J- mp)2 cos2 a J- (JA)2 sin a

w tablicy 1. Następnie dokonano obliczeń dla tych samych
. JA
Wystosunków ---- , lecz przy założeniu m' = 20∏⅛.

a wykorzystując wzór (12) z [2], to jest:

/(ps÷l)
= A = ———
V

coseca J-

Dla określenia poszczególnych wpływów JA i m', we wzo
rze (4) dokonano najpierw obliczeń dla różnych stosunJA
ków ---- , przy założeniu m' = 0. a wyniki zestawiono

(I)

(Jh)s

d,

■

rys. 3 wykreślono linie dla stosunków —— przy ciągłe'
mh
zmianie kąta a, natomiast na rys. 4 dla-wartości kątów u
. X .
. .
Ah
przy ciągłej zmianie stosunku — . Należy też zazna
ni/,
czyć, że do obliczeń przyjęto mh = +1, a dla m/ɪ = —1.
Wykresy te będą symetryczne względem linii zerowej
błędu warstwicy mw.
Na podstawie przedstawionego materiału można wyciągnąć następujące wnioski:
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Tablica 1

Tablica 2

mW

rnW

m'p ± 20 mh

m'p = 0
a°

α0

¿h
mh
1

3

mh
10

5

1

20

3

10

5

20

239

1
2
3
4
5

-20
-20
-20
— 20
-20

134
77
58
49
43

-134
-77
-58
— 49
-43

249
134
96
77
66

-249
-134
-96
— 77
-66

364
192
134
106
88

-536
-278
-192
-148
-122

650
335
230
177
145

-180
-153
-134
-118
-106

199
170
148
131
118

6
7
8
9
10

-20
-20
-20
-20
-20

39
36
34
32
31

-39
-36
-34
-32
-31

58
52
48
45
42

-58
-52
-48
-45
-42

77
69
62
57
53

-105
-92
-83
-76
-70

124
109
98
88
81

-200
-177
-154
-138
-126

219
194
168
151
137

56
51
47
43
40

-96
-87
-80
-74
-68

106
97
89
82
76

11
12
13
14
15

-19
-19
-19
-19
-19

30
29
28
27
27

-30
-29
-28
-27
-26

40
38
37
35
34

-40
-38
-36
-35
-34

50
47
45
43
41

-65
-61
-57
-54
-52

76
70
66
62
59
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Rys. 3
Rys. 4

1. Dla każdego stosunku ---- (przy
n⅛

m'

bliskim zeru)

począwszy od pewnych wartości a błąd warstwicy τnw za
chowuje praktycznie stałą wartość (rys. 3).
Wartość tego kąta rośnie wraz ze wzrostem stozlfc
sunku ---mh
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2. Przy m' bliskim zeru najdokładniejsze opracowa
nie będzie dla terenu o kącie nachylenia bliskim 60°,
a dla tej wartości m' rzeczywiście jest bliskie zeru.
mń
3. Wpływ stosunku ---- na wartość mw przy małych
mA

nachyleniach terenu

jest

m/
i równy —— wraz ze
'
mh
a — 90° równy jest zeru,

stały

wzrostem kąta maleją i dla
a mw = — τnh± ∆h.
4. Zmiany mw pod wpływem m'p wraz ze wzrostem
Ah
wartości (przy ciągłej zmianie stosunku ---- ) są nieregu/l
Iarne (rys. 4).
Wnioski powyższe znajdują potwierdzenie w praktyce.
Ze względu na to, że na dokładność Warstwicy foto
grametrycznej wpływa szereg czynników niezależnych od
siebie, ale występujących w przedziałach ograniczonych,
należałoby zastanowić się, czy nie byłoby korzystniej
przedstawić wyniki badań dokładności warstwie w for
mie statystycznej, jak to ma miejsce w teorii strzelania
dla rozrzutu. Przyjrzyjmy się rysunkowi 5. Błąd pojedyn-

przesuwa się środek elipsy błędów, proporcjonalnie do
τ∏h ctg a (część dolna rys. 5). Dla pojedynczej warstwicy
będzie to wpływ systematyczny, natomiast dla całego
opracowania, gdzie mh jest błędem przypadkowym,
wpływ ten ma charakter przypadkowy. Zatem zakres
występowania błędu warstwicy mw będzie ograniczony
przez jego większą wartość graniczną, to jest:

mw = -τ-—1- d

(7)

s.na

i ona powinna służyć jako miernik orientacyjny 'dokład
ności opracowania. Jej rzutem poziomym jest maksymal
ny błąd położenia warstwicy, wyznaczany z porównania
dwóch opracowań. Podając błędy położenia mp występu
jące w 50, 82 i 96% (w analogii do prostokąta najlepszego
trafienia) z jednoczesnym podaniem wartości kątów na
chylenia terenu występujących w tej samej ilości procen
towej daje szersze pojęcie o opracowanym materiale,
a porównanie wyników średnich z dwóch opracowań
(w analogii do określenia położenia średniego toru w sto
sunku do celu) stwarza możliwości prostego wyznaczenia
błędów systematycznych, popełnianych przy opracowy
waniu warstwicowym.
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Rys. 5

1.

czej warstwicy będzie ograniczony z jednej strony przez
wysokość pasa mh ± ∆h, z drugiej strony przez kąt na
chylenia terenu. Błąd ten jest nierównomierny i syme
tryczny względem środka elipsy, ale wraz ze zmianą kąta

2.

A. Idzik
—
Wyznaczenie
zakresu zmienności błędu
warstwicy fotogrametrycznej w zależności od kąta nachyle
nia
terenu, dokładność ustawienia wysokości warstwicy
i dokładności kreślenia warstwicy względem powierzchni
terenu. Przegląd Geodezyjny. 1969, nr 11, s. 484—486.
A, Idzik — o odruchach warunkowych przy pracy na
autografie. Przegląd Geodezyjny 1970, nr 2

Z działalności Zespołu Opracowań Analitycznych
Potrzeba
stosowania
fotograme
trycznych ’metod analitycznych dla
geodezyjnych opracowań Wielkoskalowych i opracowań topograficznych
jest w dobie współczesnej zupełnie
oczywista. Ich specyfika, a mianowi
cie możliwość stosowania przyrządów
o wielkiej precyzji do pomiaru współ
rzędnych tłowych i możliwości szero
kiej automatyzacji przetwarzania da
nych przez zastosowanie elektronicz
nych maszyn cyfrowych czynią me
tody analityczne dokładnymi, szybki
mi i uniwersalnymi.
Zdając sobie sprawę z wagi tych
zagadnień, grupa fotogrametrów utwo
rzyła w 1966 roku, w ramach Pol
skiego Towarzystwa Fotogrametrycz
nego, Zespół Opracowań Analitycz
nych (patrz Przegląd
Geodezyjny
nr 6/1967).
Zespół, w pierwszym okresie swego
istnienia, miał na celu prowadzenie
samokształcenia w dziedzinie fotogra
metrii analitycznej przez seminaria na
temat różnorodnych opracowań anali
tycznych, a także z wybranych dzia
łów matematyki. Analizy istniejących
już w świecie opracowań, dyskusje i
własne prace naukowe spowodowały,
że Zespół Opracowań Analitycznych
stał się grupą specjalistów w zakresie
fotogrametrii
analitycznej, mogącą
podjąć prace nad wdrażaniem do pro
dukcji nowoczesnej fotogrametrii.
Podjęcie prac badawczych i wdro
żeniowych wymaga jednak zarówno

nakładów finansowych jak i ścisłego
powiązania tych prac z konkretnymi
potrzebami
produkcji
geodezyjnej.
Wykonanie takich prac w ramach
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
okazało się niemożliwe. Biorąc to pod
uwagę członkowie zespołu zajęli się
propagowaniem metod analitycznych
przez publikacje
w
czasopismach
technicznych i naukowych, odczyty i
referaty na konferencjach naukowo-technicznych. Ponadto zespół zwrócił
się z listem-apelem do przedsię
biorstw geodezyjnych, zapraszającym
do współpracy nad wprowadzaniem
metod analitycznych do produkcji.
Taka działalność zespołu miała na
celu spowodowanie właściwego ukie
runkowania prac,
skupienia prac
wielu specjalistów oraz skoncentro
wania
nakładów finansowych na
prace badawcze.
Działalność ta okazała się celowa
i potrzebna. Świadczy o tym duże za
interesowanie przedsiębiorstw geode
zyjnych
problematyką
opracowań
analitycznych. Konkretnym tego przy
kładem, świadczącym o wadze tych
zagadnień, jest podjęcie przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii kroków
zmierzających w kierunku rozpoczęcia
prac badawczych i eksperymentalnych
w
dziedzinie
fotogrametrycznych
opracowań analitycznych.
Powołanie grupy problemowej foto
grametrii analitycznej dla podjęcia

prac badawczych nad opracowaniem
metod i technologii, dostosowanych do
potrzeb i możliwości geodezji w
Polsce, jest pierwszym krokiem do
wdrożenia tych metod w produkcji.
Inicjatywę tę ze strony centralnych
władz geodezyjnych należy uznać za
niezwykle cenną i słuszną.
Należy dążyć do tego, aby prace
badawcze i eksperymentalne nad pro
blematyką
zastosowań
fotograme
trycznych metod analitycznych uwzględniały
szeroki wachlarz ich
możliwości.
Zorganizowane przez Polskie Towa
rzystwo Fotogrametryczne seminarium
zastosowań fotogrametrii naziemnej
wykazało istnienie bardzo dużego za
potrzebowania społecznego na opraco-·
wania nowych metod i technologii w
fotogrametrii naziemnej.
Odbiorcami są różne resorty gospo
darki narodowej i to dyktuje po
trzebę bardzo zróżnicowanego i spe
cyficznego podchodzenia do zagad
nień.
Zespół Opracowań
Analitycznych
zdając sobie sprawę z konieczności
podjęcia prac badawczych nad meto
dami analitycznymi w fotogrametrii
naziemnej podejmuje między innymi
ten problem. Członkowie zespołu zaj
mują się obecnie opracowaniem tech
nologii metody analitycznej dostoso
wanej do możliwości maszyny cyfro
wej GEO-2.
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Analiza błędów i metodyka polowego opracowania nazewnictwa
Część II

3. Nieujednolicone zasady zapisywania nazw. Z ustale
niem właściwej pisowni dla nazw miejscowych wiąże się
szereg problemów, w związku z czym do nazewnictwa za
krada się szereg błędów powstałych w czasie terenowego
opracowania nazewnictwa, jak również przy pracach re
dakcyjnych. Punkt ciężkości opracowania nazewnictwa
znajduje się w polowej fazie prac nazewniczych, dlatego
topograf powinien zebrać jak największą ilość nazw w te
renie i ustalić ich ścisłe znaczenie funkcyjne.
a. Różna interpretacja zasad pisowni. Za
pisywanie nazw przekazywanych ustnie jest sprawą dość
skomplikowaną. Okazuje się, że znaczna część tych zasad
jest błędna, a powstałe błędy — różnorodne. Często po
wodem powstania błędu jest utrata dźwięczności na koń
cu lub wewnątrz wyrazów, na przykład Bacuk, zamiast
Bacug, Wawrzeczkowa Cyrla, zamiast Wawrzeczkowa Cyr
hla. Dużo kłopotów przysparza pisanie z dużej i małej li
tery; nazwa szczytu Tomanowa Polska na niektórych ma
pach zapisana jest jako Tomanowa polska, nazwa doliny
Kozia Dolinka — Kozia dolinka. W wielu wypadkach pisze
się „y” zamiast „i”, „j” zamiast „i” i odwrotnie, na przy
kład nazwę Diabliniec zapisano jako Djabliniec, Dyabliniec, Djableniec; znana przełęcz Liliowe występuje w for
mie Lilijowe, Liljowe. Poważną trudność nastręcza pisa
nie nazw łącznie i rozdzielnie. Nazwa skalnego jaru Mię
dzy Ściany zapisana została jako Międzyściany. W drugim
wypadku, gdzie nazwa powinna być pisana razem Polana
Zazadnia — podano Za Zadnia.
Spotyka się jeszcze szereg innych błędów. Kopa Ma
gury — zapisywana często w formie Kopa Magóry; Żleb
Warzecha — Żleb Warzęcha, Ptasiniec — Ptasieniec, Ka
latówki — Katatowka, Porządczak — Porzączak, potok
Chowańcówka — wpisano przez samo „H” — Howańcówka.
W wielu wypadkach ustalenie tych błędów jest możliwe
tylko po wnikliwej analizie genezy nazwy, dlatego topo
graf opracowujący nazewnictwo zmuszony jest również ko
rzystać z materiału opisowego.
b. Niewłaściwe tłumaczenie nazw. Spotyka
się wiele błędów powstałych w wyniku błędnej transfor
macji nazw polskich na inne języki, a później z kolejne
go tłumaczenia ich na język polski. Wiele błędów wynika
często z trudności poprawnej wymowy nazw polskich. Na
przykład na mapie austriackiej Motzela, wydanej w 1770 r.
wpisano Cigle, Nosσl, Przegi, a powinno być Cyrhla, No
sal, Brzegi. Potok płynący z Kamiennego Stawu pod Łom
nicą nazywa się właściwie Łomnica, jest to pierwotna na
zwa słowiańska, związana z tym, że po wielkich opadach
silny nurt wody niesie spore Iomy (złomy) kamieni. Niem
cy nazwę tę przetłumaczyli na Steinbach, a od potoku na
zwali staw, z którego on wypływa — Steinbachsee. Polscy
pisarze, którzy nie znali pierwotnej nazwy słowiańskiej,
przetłumaczyli mylnie te nazwy na język polski jako Ka
mienny Staw i Dolinę Kamiennego Stawu, zamiast Łom
nicki Staw i Dolina Łomnickiego Stawu. Zachowano je
dynie właściwą nazwę dla potoku Łomnica.
Szczególnie dużo tego typu błędów występuje również na
Ziemiach Zachodnich, gdzie powstało szereg nowotworów
w nazewnictwie geograficznym.
c. Błędne poprawienie nazw usłyszanych
i odczytanych. Niezależnie od ostatecznego zapisu
nazw na mapie topograf zbierający nazwy powinien je no
tować zgodnie z brzmieniem używanym przez ludność
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miejscową. Część nazw terenowych utworzona jest ze słów
już wymarłych lub używanych tylko przez niektórych lu
dzi. Przy zapisywaniu nazwy, topograf może źle zrozumieć
jej właściwe brzmienie w rezultacie czego może ją znie
kształcić. Często topograf czy redaktor opracowujący na
zewnictwo, usłyszaną nazwę kojarzy z jakimś przedmiotem
nie posiadającym związku z przyjętym znaczeniem leksy
kalnym nazwy. Część tych skojarzeń jest błędna i prowa
dzi w zasadzie do błędnych zapisów.
Na jednej z map zapisano Brylowka zamiast Brylowka,
gdzie topograf nadał niezrozumiałemu dla siebie brzmieniu
nazwy postać zrozumiałą (skojarzył z bryłą). Tym samym
kierował się również — zapisując Rabusiowa Turnia, za
miast Rapasiowa Turnia. Niezrozumiałe słowo skojarzył
z rabusiem i w ten sposób powstała nowa zupełnie niezna
na nazwa.
Błędy tego typu są szczególnie niebezpieczne i trudne
do wykrycia. Zapisana w ten sposób nazwa posiada w za
sadzie poprawną szatę językową, a jednocześnie nie ma
nic wspólnego ze znaczeniem leksykalnym nazwy istnieją
cej w terenie.
d. Zniekształcanie i przestawianie nazw.
W wielu wypadkach zniekształcanie i przestawianie nazw
wiąże się ściśle z innymi błędami. Wiele z nich spowodo
wane jest tłumaczeniem z innych języków. Nazwa wnie
siona pod Nowym Targiem — Kokosów zamiast Kokoczow;
polana Mitacowe Wykroty zapisano jako Mitatzowe Wegroty.
Szczególnie zawikłania w nazwach spotykamy w miej
scach natężonego ruchu turystycznego. Z tych przyczyn
obok starych nazw pojawiły się nowe. I tak na przykład
Dolina Kryta — Dolina do Krytej, Mała Kopa Królowa —
Kopa Królowa Niżnia albo Mała Kopa i Mała Kopka. Na
gminne jest zmienianie kolejności członów nazwy, na przy
kład: Dolina Sucha na Sucha Kasprowa Dolina, Przełęcz
Bobrowiecka — Bobrowiecka Przełęcz.
Tego typu błędy powtarzały się dosyć często, a w wielu
wypadkach trudno jest ustalić obecnie szyk wyrazów zgod
ny z nazwą rzeczywistą.
Do dalszych przyczyn mających wpływ na błędne opra
cowanie nazewnictwa w tej grupie można zaliczyć: złą
transkrypcję literacką nazw gwarowych i wielojęzyczne
nazwy na określenie jednego obiektu.
4. Błędne odpisywanie nazw z map, literatury i innych
materiałów. Przy opracowywaniu pierwszych map, autorzy
ich musieli zebrać cały materiał nazewniczy w terenie,
który ze względu na nie wypracowane metody pracy po
siadał bardzo dużo błędów. Ich następcy, wykonując póź
niejsze mapy, często ułatwiali sobie pracę, przenosząc bez
krytycznie nazwy całkowicie lub częściowo z wcześniej
szych wydawnictw kartograficznych. Pomijając już, że w
ten sposób wszystkie stare błędy zostały przeniesione na
nowe mapy, przy przenoszeniu poprawnych nazw zakra
dały się nowe błędy. Zasadniczym błędem jest trudność
właściwego zlokalizowania przeniesionej nazwy. Wpływa
na to głównie brak podania zasięgu nazwy na mapie
i określenia charakteru przedmiotu, do którego się odno
si. Różne skale map, metody przedstawienia rzeźby, do
kładność, znaki i inne różnice przyczyniają się do popeł
nienia dodatkowych pomyłek. Topograf przenoszący nazwę
małego żlebu Ptasiniec, obok którego była nie nazwana po
lanka, na nowej mapie nazwę tę przypisał do polany. W
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wielu wypadkach przeniesiono nazwy na mapy, na których
brakowało obiektów, do których się odnosiły. Dalsze ko
rzystanie z tych — zdawać by się mogło nowszych materia
łów — powodowało narastanie dodatkowych błędów. W ten
sposób nazwy zboczy zostały przeniesione na przełęcze; la
sów — na polany, a nawet dolin — na grzbiety. Właśnie
w wyniku podobnego przenoszenia nazw na jednej z no
wych map, na miejscu Doliny Mułowej pojawiła się na
zwa Chuda Turnia. Bezmyślne przenoszenie nazw było po
wodem tego, że nieomal na wszystkich mapach nazwa sze
rokiego źródła Karczmiska na najczęściej uczęszczanym
szklaku turystycznym była przesunięta na nieistniejącą ha
lęDodatkową trudnością związaną z przenoszeniem nazw
ze starych materiałów jest forma pisowni. Nazwy dwuczło
nowe łączone są razem, jednoczłonowe rozdzielnie, duże
zastąpiono małymi i odwrotnie, nazwy są zdrabniane, prze
stawiane litery itp.
Tego typu błędy spowodowane są pobieżną niekomplet
ną i mało wnikliwą analizą kameralną, a przede wszyst
kim brakiem dokładnego i pełnego sprawdzenia polowego
przeniesionych nazw.
5. Zmiany historyczne w nazewnictwie związane z osad
nictwem. Nazewnictwo jest ściśle związane z osadnictwem.
Na obszarach o małej gęstości zaludnienia nazewnictwo
jest bardzo ubogie. W miarę rozwoju osadnictwa, ludność
w celu lepszego porozumienia się jest zmuszona nazywać
coraz to nowe przedmioty terenowe.
Rozwój turystyki, badań naukowych w niektórych rejo
nach powoduje powstawanie coraz to nowych nazw. Na
zewnictwo nie jest rzeczą stałą, jest ono żywe — zmienne
w czasie.
Typowym przykładem rozwoju nazewnictwa są Tatry
i Podtatrze. W pierwszym okresie znano tylko nazwy więk
szych dolin, rzek i nielicznych szczytów. Rozwój turystyki,
taternictwa, zainteresowanie się naukowców górami, przy
czynił się do szybkiego rozwoju nazewnictwa tatrzańskie
go. Nie bez znaczenia były również wędrówki ludów przy
byłych tutaj z Niemiec, Węgier i Słowacji. Oni również da
wali swoje nazwy. W miarę zaniku górnictwa i pasterstwa
w Tatrach, zanikały też niektóre nazwy, a na ich miejsce
powstawały nowe.
Przykładem zmienności historycznej nazwy może być
Szczyt Staroleśna, który w różnych okresach, w zależności
od dziejów historii, miał następujące nazwy: Staroleśniański Szczyt, Staroleśnicki Szczyt, Wysoka, Warta, a w in
nych językach: Staroleśniansky stit, Bradavica, Kastenberg,
Warze, Bibires. Obecna Droga pod Reglami w czasach, kie
dy dowoźcno nią rudę nazywała się Żelazną Drogą, a Do
lina Jaworzynka — Hutami Hamerskimi, a później Hamrami.
Jak widać z przytoczonych przykładów podawanie błęd
nych nazw tego typu związane jest ściśle ze zmiennością
historyczną nazw oraz różnicami środowiskowymi w na
zewnictwie.
Podobny burzliwy rozwój nazewnictwa miał miejsce na
polskich Ziemiach Zachodnich i Północnych. W pierwszych
latach powojennych nazewnictwo na tych ziemiach było
bardzo ubogie. Z biegiem lat, na skutek stabilizacji osad
nictwa powstaje wiele nowych nazw. Wydobycie ich oraz
umiejscowienie w nowych opracowaniach kartograficznych
ma szczególne znaczenie.
Błędy w nazewnictwie, występujące na mapach, nie zaw
sze wynikają z winy topografa, nie wszystkie są błędami
terenowymi. Dużo z nich powstaje przy opracowaniu re
dakcyjnym mapy, które polega na ustaleniu ostatecznej
formy nazwy i wniesieniu jej na mapę. W związku z tym,
że zasadniczym celem niniejszego artykułu jest podanie
przyczyn powstawania błędów w wyniku polowego opra
cowania nazewnictwa, błędów wynikających z redakcyjne
go opracowania nie wzięto pod uwagę, wymagają one od
dzielnego opracowania.

III. Metodyka terenowego zbierania nazw i opracowanie
nazewnictwa na mapach topograficznych

Ogół czynności przy opracowaniu nazewnictwa dla map
topograficznych, turystycznych, geograficznych i innych
dzieli się na dwa okresy:
— prace związane z zebraniem nazewnictwa w czasie
polowego opracowania mapy,
— prace redakcyjne nad ostatecznym ustaleniem na
zewnictwa.

Pierwszy okres, omawiany w niniejszym artykule, dzieli
się na dwa etapy: połowy, w którym· topograf powinien
zebrać jak najwięcej nazw, i kameralny — związany z za
pisaniem nazw oraz wykonaniem mapy nazw i opisów.
Topograf, posiadający w zasadzie średnie wykształcenie
techniczne, nie ma odpowiedniego przygotowania nie
zbędnego dla ustalenia pisowni bardziej skomplikowa
nych nazw. Ponadto wykonywanie wielu czynności tech
nicznych przy opracowywaniu mapy nie pozwala na
ściślejszą specjalizację w zagadnieniach toponomastycznych. W warunkach polowych trudno jest korzystać z lite
ratury pomocniczej, materiałów archiwalnych, starych map
oraz słowników, niezbędnych nieraz do ustalenia prawidło
wego kształtu nazwy.
W programie polowych prac nazewniczych należy zre
zygnować z podania ostatecznego, poprawnego kształtu
nazw, a położyć nacisk na wierność i kompletność nazew
nictwa, dokładną lokalizację, prawidłowy zapis brzmienia
oraz dokładne i jednoznaczne określenie obiektów, których
nazwy dotyczą. Ostateczne opracowanie nazewnictwa na
leży do drugiego etapu — prac redakcyjnych.
Metodyka polowych prac nazewniczych będzie zatem
zajmowała się sposobami poszukiwania nazw miejscowych,
ich lokalizowaniem, formami zapisywania brzmienia nazw
i zbieraniem dodatkowych materiałów wyjaśniających ich
kształt. Wydaje się, że celowe byłoby przeszkolenie topo
grafów cywilnych i wojskowych w zakresie nazewnictwa
geograficznego oraz fonetyki opisowej języka polskiego.
Przeszkolenie takie dałoby topografom pracującym w tere
nie możność zdobywania materiału toponomastycznego
o większej wartości naukowej i praktycznej niż dotąd “).
Przeprowadzona analiza błędów w nazewnictwie, wystę
pujących na mapach, nasuwa pewne wskazówki meto
dyczne dla topografów opracowujących nazewnictwo
w terenie.

1. Przygotowanie prac nazewniczych
Polowy etap przygotowania prac wiąże się z dokładnym
przestudiowaniem odpowiednich instrukcji, posiadanych
materiałów związanych z nazewnictwem na opracowywa
nych arkuszach map. jak przewodniki, prace monogra
ficzne oraz wcześniej wydane mapy. Należy również
ustalić źródła informacji. Polowe prace nazewnicze ogra
niczają się do sprawdzenia starych nazw uzyskanych
z posiadanego materiału, zebrania nowych oraz właściwe
go ich zanotowania. Topograf musi być zorientowany
w odpowiednim doborze źródeł informacji, sposobie prze
prowadzenia rozmowy wywiadowczej, a przede wszystkim
musi wyzbyć sie wszelkiej tendencyjności i notować nazwę
w takim brzmieniu, w jakim ia słyszy od najstarszych
wiekiem przedstawicieli miejscowej ludności.

2. Wywiad i obserwacja
Zadaniem topografa opracowującego nazewnictwo dla
wykonywanej mapy jest dostarczenie materiałów7 onomastycznych, ich systematyczne i sumienne zestawienie,
zgodnie ze stanem istniejącym na danym obszarze. Dla
tego w czasie wywiadu powinien on nawiązać kontakt
z lokalnymi archiwami, organizacjami turystycznymi, ba
daczami nazewnictwa oraz przestudiować literaturę do
tyczącą opracowywanego rejonu.
W terenie większość zebranych nazw jest przekazana
ustnie. Zadanie topografa polega na odszukaniu ich, zlo
kalizowaniu i zapisaniu. Wywiad przeprowadzany jest
często w sposób żywiołowy i nie zorganizowany. Podczas
pomiarów w polu topograf zbiera tylko małą cześć nazw
miejscowych, znanych w terenie; niektóre z nich sa
błędnie lokalizowane, a materiał językowy zapisany jest
niewłaściwie. Przeprowadzenie właściwego wτyw7iadu wiąże
sie ściśle z metoda obserwacji, która jest uzależniona od
zakresu przeprowadzanych badań toponomastycznych. Po
winna ona być przygotowana, a spostrzeżenia należy pro
wadzić systematycznie według założonego planu. Obser
wacja nie może przekształcić sie w chaotyczne gromadze
nie spostrzeżeń informacji, ponieważ topograf gubi się
w zbieranych materiałach. Powinien on unikać utożsamia■’) Od dawna zdawano sobie sprawę z ważności nazewnictwa
na mapach i ich sumiennego opracowania. Sprawe te regulo
wały ..Przepisy Obowiazuiace przy pomiarach dóbr i lasów rzą
dowych, zatwierdzone przez komisje Rządowa . Przychodów
i Skarbu Królestwa Polskiego z 1839 r.” — Kpt. St. Babiń
ski — Polska instrukcja nazewnicza z 1839 r. Wiadomości
Służby Geograficznej. Zeszyt 1—2 z 1929 r.
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nia własnych skojarzeń i domysłów interpretacyjnych ze
stanem faktycznym. Zapis i lokalizacja nazw powinna
przebiegać zgodnie z wiadomościami podanymi przez
informatorów.
Całokształt prac terenowych związanych z przeprowa
dzeniem wywiadu i obserwacji ogranicza się w zasadzie
do poszukiwania źródeł informacji, przeprowadzenia roz
mowy wywiadowczej, zebrania nazw, zlokalizowania ich
i zapisania.

3. Charakterystyka źródeł informacji
Problem zebrania nazw dla polowego opracowania na
zewnictwa wiąźe się w pierwszym rzędzie z odszukaniem
właściwych źródeł informacji. Mimo stałych przemian
zachodzących w obiegu nazw miejscowych w społeczeń
stwie, zasadniczym źródłem informacji jest nadal ludność
miejscowa. Zadaniem topografa poszukującego nazwy
w terenie jest odszukanie odpowiednich informatorów.
Poszukiwany informator powinien posiadać możliwie dużą
znajomość nazw lokalnych. Należy pamiętać, że nie
każdy informator może udzielić wyczerpującej informacji
o nazwach miejscowych, ponieważ tylko w niektórych
przypadkach nazwy znane są przez ogół ludności. Dlatego
od poszczególnych informatorów należy zbierać przede
wszystkim dane dotyczące terenu, na którym zamieszkują,
i który do nich należy.
Często zdarza się, że niektóre nazwy są w terenie uży
wane i znane tylko kilku osobom. Zwykle znajomość
nazw miejscowych jest najpełniejsza wśród ludności prze
bywającej na danym terenie od wielu pokoleń. W czasie
wywiadu nazewniczego należy więc czerpać wiadomości
od najstarszych osób zamieszkujących od urodzenia
w. okolicznych miejscowościach. Ludzie młodszego poko
lenia i ludność napływowa, mimo długotrwałego pobytu
na wsi, przyswajają sobie tylko niewielką ilość nazw
miejscowych, a część z nich — wymawia te nazwy
błędnie.
Druga grupa informatorów — to osoby interesujące się
miejscowością, w której zamieszkują, jej historią i nazwa
mi miejscowymi. Osoby te rekrutują się zazwyczaj z ro
dzimej inteligencji wiejskiej, zwykle napływowej.
W niektórych wioskach i miasteczkach spotyka, się
również ludność rodzimą, interesującą się szczególnie
przeszłością miejscowości, w której zamieszkują. Dostar
czone przez nich wiadomości są najbardziej wartościowe
i wyczerpujące.
Trzecim źródłem informacji są osoby stale związane
z danym miejscem zajęciami służbowymi: leśnicy i robot
nicy leśni znają nazwy lasów, obiektów i form tereno
wych w nich występujących; rolnicy — nazwy miejsc na
swoich polach; rybacy — nazwy jezior, wysp i moczarów;
bacowie i juhasi w górach — najdrobniejsze nazwy na
terenie hal i miejsc wypasu owiec.
W poszukiwaniu pierwszych informatorów mogą zwykle
udzielić pomocy pracownicy miejscowych rad narodo
wych. Przy pierwszych wywiadach z miejscową ludnością
należy zorientować się, jakich ludzi dobrać na właści
wych informatorów.
Zbieranie nazw miejscowych powinien topograf prowa
dzić przez cały okres opracowywania arkusza na danym
terenie. Po upływie pewnego czasu wskazane jest po
wtórne przeprowadzenie wywiadu z informatorami, dla
zebrania nazw dodatkowych, które im się przypomniały,
oraz dla sprawdzenia prawidłowości brzmienia i zapisu
nazw uprzednio podanych. Informację należy zbierać
w obliczu terenu, wiadomości udzielone poza obiektem
powinny być potwierdzone na miejscu, którego nazwa do
tyczy. W ten sposób unikamy popełnienia błędów Iokalizanii danej nazwy. Tonograf powinien pamiętać również
i o tym. że nazwy wzgórz, jezior, lasów itp. należy spraw
dzić u informatorów z kilku okolicznych miejscowości.
Następnym źródłem zaczerpnięcia i potwierdzenia infor
macji o nazwach topograficznych są lokalne instytucie
i urzędy miejscowych rad narodowych. Używane przez te
instytucje nazwy „urzędowe” zajmuja ważne miejsce
w społecznym obiegu nazw. Podczas gdy nazwy zebrane
od informatorów podawane są w formie mówionej, nazwy
urzędowe można otrzymać w formie pisanej. Przedmiota
mi nazw używanych urzędowo są przeważnie obiekty
społeczne i większe formy terenowe.
Nazwy miejscowe używane mogą się różnić od nazw te
renowych i nie zawsze pokrywają sie z nazwami oficjal
nie obowiązującymi i publikowanymi w „urzędowych
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nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych”. Obo
wiązkiem topografa jest zanotowanie wszystkich nazw,
z podaniem w wykazie nazw źródeł ich wydobycia. Nazwy
używane urzędowo stanowią mniejszą część nazw na
Wielkoskalowych mapach topograficznych — pozostałą
część dostarcza ludność miejscowa.
Przy pracach pomiarowych ze względu na długi okres
przebywania na danym terenie, topograf posiada względ
nie dobre warunki do zbierania nazewnictwa; penetruje
on cały teren, co umożliwia mu wszechstronne zaintere
sowanie się nazwami miejscowymi i przeprowadzenie kil
kakrotnych wywiadów z wieloma informatorami.

4. Przeprowadzenie rozmowy wywiadowczej
Nieodzownym warunkiem przeprowadzenia rozmowy
wywiadowczej jest konieczność posiadania pewnej zdol
ności obcowania z ludźmi, umiejętność nawiązywania roz
mów i znajomości. Sposób, miejsce przeprowadzenia roz
mowy, zdobycie zaufania u informatorów uzależnione są
w dużej mierze od własnej umiejętności i praktyki tere
nowej. Dlatego nie można dać ścisłych wytycznych, które
należałoby w danym przypadku stosować. Należy jednak
przestrzegać następujących ogólnych wskazówek meto
dycznych odnośnie do zasad prowadzenia rozmowy z infor
matorem.
— Rozmowy należy w zasadzie prowadzić w czasie prac
pomiarowych, przy czym wynik ich uzależniony jest
często od wytworzenia się swobodnej atmosfery i zdoby
cia zaufania informatora, który powinien czuć się po
trzebny i być przekonany o wartości udzielonych przez
siebie wiadomości. W żadnym przypadku nie może być
traktowany lekceważąco, powinien mieć pełną swobodę
wypowiedzenia się.
Topograf nawiązuje najczęściej kontakt z informatorem
spotkanym przypadkowo w terenie w czasie pracy. Roz
mowę powinno się nawiązać od tematów luźnych, następ
nie tak nią pokierować, aby można było zorientować się
o wartości informatora, nie każda bowiem osoba nadaje
się do udzielania wartościowych informacji o nazwach
miejscowych. Jeżeli spotkany rozmówca nie wyrazi chęci
podtrzymania rozmowy, należy z takiego informatora
zrezygnować, otrzymane bowiem wiadomości mogą być
niepełne i małowartościowe.
W czasie przeprowadzania rozmowy wywiadowczej na
leży stawiać pytania w sposób najbardziej zrozumiały,
w miarę możliwości w języku zbliżonym do miejscowej
gwary. Nie należy silić się na prowadzenie rozmowy
w gwarze, jeśli jej się nie zna, odniesie to odwrotny sku
tek. Miejscowi ludzie nie lubią bowiem, jeśli ktoś w sposób
nieumiejętny usiłuje ich naśladować. Takie prowadzenie
rozmowy ośmiesza tylko wywiadowcę i zraża informatora.
Osobie udzielającej informacji nie należy przerywać wy
powiedzi, a wszystkie przekazane wiadomości, nawet dla
wywiadowcy nieistotne, należy przyjąć z powagą.
Wszystkie otrzymane dane dotyczące nazw należy za
notować. Zapisywanie nie zawsze powinno mieć miejsce
w obecności informatora, jest to bowiem czynność powo
dująca najczęściej utratę zaufania i zahamowanie wypo
wiedzi. Często informator w takim wypadku stara się
mówić poprawniej, traci swobodę i naturalność wymowy,
świadomie czy podświadomie fałszuje właściwe brzmienie
nazwy.
Każdorazowo więc, zapisując wypowiedzi należy o tym
uprzedzić informatora i wyjaśnić, w jakim celu dokonuje
się zapisu. O ile informator zrozumie znaczenie prowa
dzonego wywiadu i wyrazi zgodę wtedy dopuszczalne
jest notowanie nazw w jego obecności.
Prowadzacy wywiad powinien unikać stawiania pytań
o nazwy konkretnych obiektów. Powinien on dążyć, aby
informator samodzielnie wymienił wszystkie znane mu
nazwy w takiej kolejności, jaką uzna za stosowną. W ten
sposób można zebrać największa ilość nazw występują
cych w terenie. Należy pamiętać o tym. żeby w czasie
wywiadu na temat interesujących nas obiektów nie pod
suwać nigdy własnych domysłów czy spostrzeżeń.
Po zakończeniu wypowiedzi informatora można przejść
do zadawania pytań o nazwy miejscowych obiektów,
które chcielibyśmy zamieścić na mapie, a nie zostały one
wymienione. W czasie wywiadu należy najpierw zadać
pytanie, „czy obiekt posiada nazwę”, a w wypadku po
twierdzenia „jak nazywa się obiekt”. Bezpośrednie pyta
nie o nazwę obiektu może skłonić informatora do po
dania nazwy zmyślonej.

Dla sprawdzenia nazw posiadanych nie należy pytania
formułować w sposób podsuwający odpowiedź, na przy
kład „czy ten szczyt nazywa się Szpinglasowy Wierch”?
Często informatorzy nie znający nazw, potwierdzają pyta
nie dla uniknięcia podania dalszych dodatkowych wy
jaśnień. W takim przypadku wskazane jest raczej podanie
celowo nazwy w formie zniekształconej, a jeżeli informa
tor ją zna, poprawi nas; w przeciwnym wypadku utwier
dzimy się o małej przydatności informatora. Warunkiem
otrzymania dobrej Odpowiedzi jest zrozumienie przez
informatora zadanego mu pytania. Z praktyki bowiem
wiadomo, że często zdarzają się zasadnicze nieporozumie
nia. Pytamy o jakiś obiekt, a w odpowiedzi zamiast
nazwy właściwej otrzymujemy nazwy sąsiednie, czasem
nawet nazwiska właścicieli gruntu. Zdarza się czasem, że
negatywna odpowiedź spowodowana jest wyjściem nazwy
z obiegu. W takim wypadku należy zapytać o nią ludzi
starszych, lub jak to miejsce nazywali ojcowie czy nawet
dziadkowie.
W czasie każdorazowego przeprowadzania wywiadu
zbierać należy nie tylko nazwy nowe, lecz sprawdzać
stare, zebrane uprzednio przez informatorów, czy też za
czerpnięte z innych źródeł. Chodzi tu o nazwy zapisane
na mapach dawniej sporządzonych, a także nazwy za
czerpnięte z literatury. Sprawdzenie jest konieczne, po
nieważ każda pojedyncza informacja jest w pewnym
stopniu subiektywna i dopiero z większej liczby infor
macji można wypośrodkować właściwe znaczenie funk
cyjne i kształt danej nazwy.
Podczas zbierania nazw nie można poprzestać na jednej
informacji dla danej nazwy, ponieważ poszczególne dane
nie zawsze zasługują na bezkrytyczne przyjęcie. Dawniej
używana nazwa może być wywołana w pamięci informa
tora w nieprawidłowej postaci, zdarza się również, że
wywiadowca wprowadzany jest w błąd przez złośliwego
informatora. Jeżeli sprawdzenie przez porównanie kilku
informacji nie jest możliwe, wskazane jest powtórzenie
rozmowy wywiadowczej z tym samym informatorem.
Podczas porównywania zebranych informacji zdarza się,
że różnią się one niekiedy między sobą w szczegółach lub
są sprzeczne. Różnice mogą zachodzić w lokalizacji, jak
i w kształcie nazwy. Należy wówczas sprawdzić co jest
powodem sprzeczności i zebrać materiał dodatkowy dla
ustalenia właściwego, terenowego brzmienia nazwy. Na
leży pamiętać, że rozbieżności między poszczególnymi na
zwami są zawsze wynikiem pomyłek informatorów.
Zdarza się, że przedmiot posiada dwie lub więcej nazw,
względnie jedną i tą samą nazwą określa się więcej
obiektów na opracowywanym terenie. Do topografa więc
należy ustalenie nazwy, która powtarza się najczęściej,
a niezależnie — podanie w wykazie nazw również innej
nazwy. Topograf zbierający nazwy w terenie, jeśli po
siada więcej nazw na jeden obiekt, jest w stanie ocenić
wartość wagową zebranych informacji.
Po przeprowadzeniu wywiadu należy sprawdzić wszyst
kie rozbieżności między nazwami zebranymi w terenie
a zawartymi na mapach, w urzędowych wykazach nazw
i w literaturze. Każdorazowo należy dążyć, aby rozmowa
wywiadowcza przeprowadzona była w obliczu terenu.
Wizualny wgląd w teren ułatwia informatorowi wskaza
nie nazywanych obiektów oraz umożliwia przypomnienie
sobie wielu nazw.

5. Lokalizacja nazw miejscowych
Związek nazw z przedmiotami terenowymi jest na
mapie uwidoczniony przez umieszczenie odpowiednich
nazw przy rysunku tych obiektów. Znaczenie funkcyjne
nazwy polega na określeniu położenia przedmiotów na
mapie w powiązaniu z terenem. Aby związek nazwy
miejscowej z przedmiotem przedstawić zgodnie z rze
czywistością, należy obydwa te elementy mapy opraco
wywać jednocześnie, to znaczy — lokalizowanie nazw
powinno następować łącznie z nanoszeniem obiektóvv,
których one dotyczą; lokalizację nazw należy prowadzić
szczególnie dokładnie, ponieważ nazwa błędnie umiejsco
wiona na mapie jest szkodliwa i dezinformuje porozumie
wanie się w terenie.
Lokalizacja nazw powinna być zapisywana na podkła
dzie mapowym o tej samej skali. Szczególnie niepożądane
jest użycie do tego celu mapy w mniejszej skali. Wszyst
kie zebrane nazwy należy zapisać na mapie nazw
i opisów.
Lokalizowanie nazw ogranicza się nie tylko do ogólni
kowego wskazania przedmiotu, do którego się ona odnosi,

lecz związana jest również z ustaleniem rozciągłości i za
sięgu nazwy. Wskazanie zasięgu rozległego przedmiotu
przez informatora powinno odbywać się w miejscu jego
występowania, względnie w pobliżu ze stanowiska, z któ
rego jest on w całości widoczny.
Wskazane w terenie miejsce występowania nazw za
znacza się bezpośrednio po otrzymaniu informacji na
miękkiej odbitce fotoplanu. Następnie należy przenieść
zebrane nazwy na mapę nazw i opisów. Ostateczne brzmie
nie nazwy i granice zasięgu jej występowania podaje się
po zebraniu większej liczby informacji; należy opisywać
je w zasięgu występowania, zgodnie
z położeniem
obiektów terenowych, których one dotyczą. Na mapie
nazw i opisów należy również zachować graficzną hie
rarchię przedmiotów. W zależności od gatunkowej war
tości nazwy powinno stosować się odpowiednią wielkość
pisma oraz rodzaj linii wyznaczających zasięgi. Przy każ
dej nazwie należy podać numer, pod który została ona
wpisana.

6. Technika zapisywania nazw
Opracowanie nazewnictwa w terenie ma za zadanie
zebranie całości występujących w nim nazw i wszystkich
materiałów niezbędnych do ustalenia prawidłowej ich
pisowni. W wypadku nazw miejscowych, występujących
w postaci pisanej, topograf odpisuje nazwy z odpowied
nich dokumentów urzędowych, tablic orientacyjnych
i drogowych. Niezależnie jednak należy je sprawdzić
i wpisać zgodnie z wymową używaną przez ludność
miejscową.
Zapisywanie nazw miejscowych, przekazywanych ustnie,
jest bardziej skomplikowane, szczególnie odpowiedzialne,
gdy nazwa występuje tylko w postaci mówionej, a zapis
topografa jest jedynym materiałem do ustalenia właści
wej jej pisowni. W czasie zapisu bowiem istnieje duże
prawdopodobieństwo błędnego zapisania jej brzmienia.
Błędy występują głównie ze sposobu wymawiania nazw
przez informatorów, błędnego odbierania ich przez wy
wiadowców oraz niewłaściwego ich zapisu. W celu unik
nięcia powstawania błędów, w czasie zbierania nazw na
leży w pierwszej kolejności zaobserwować brzmienie
nazwy, a dopiero następnie ustalić jej znaczenie leksy
kalne i strukturę. Aby zachować brzmienie nazwy należy
zapisu dokonywać fonetycznie.
Bardzo ważną rzeczą przy zapisywaniu nazw przez to
pografa jest opanowanie czynników zakłócających spo
strzeżenie brzmienia. Przede wszystkim należy wyłączyć
skojarzenie wiążące się ze znaczeniem leksykalnym i za
pisywać brzmienie tak jak gdyby był to wyraz obco
języczny, słyszany po raz pierwszy. Topograf nie powinien
koncentrować uwagi na nazwie jako całości, lecz na po
szczególnych głoskach nazwy.
Sposób wymawiania nazwy przez ludność miejscową
jest różny, dlatego też powinno się zanotować wypowiedzi
kilku informatorów, podając brzmienie nazwy w różnych
kontekstach i sytuacjach.
W miarę postępu prac polowych należy wykonywać
równocześnie mapę nazw i opisów oraz stopniowo wypeł
niać wykaz nazw. W związku z tym, że odpowiednie
instrukcje dotyczące opracowań map topograficznych
omawiają szczegółowo sposób ich wykonania, zagadnienie
to zostało w artykule pominięte i ograniczone do podania
jedynie wskazówek metodycznych dla polowego opraco
wania nazewnictwa.

IV. Zakończenie

Zasadniczym celem artykułu było wykazanie źródeł po
wstawania błędów przy opracowywaniu nazewnictwa na
mapach topograficznych oraz podanie krótkich wskazówek
metodycznych dla polowego opracowania nazewnictwa.
Wytyczne do prac polowych dla jaśniejszego ich przed
stawienia podane zostały w oparciu o analizę przytoczo
nych typowych, najczęściej popełnianych błędów. Jak
wynika z przeprowadzonych badań, najwięcej błędów
spowodowanych jest niewłaściwym opracowywaniem na
zewnictwa przez topografów w terenie. Duża część błędów
wynikających z nieujednoliconych zasad pisowni, odpisy
wania nazw z innych map, błędów spowodowanych zmia
nami historycznymi i innych, ma niejednokrotnie również
swoje źródło w polowym opracowaniu nazewnictwa.
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Obieg nazw
miejscowych
traktowano
dotychczas
często statycznie, a ludność miejscową uważano za naj
bardziej kompetentną do ustalania nazw geograficznych.
Nazwy jednak w czasie obiegu w społeczeństwie ulegają
pewnym przemianom, a na ustalenie ich ostatecznego
brzmienia mają wpływ inne środowiska i instytucje spo
łeczne. Czynnikiem decydującym w ostatecznym ustaleniu
nazwy miejscowej na mapie powinna być jej funkcja
znakowa, czyli rola, jaką nazwa ta odgrywa w zwiększe
niu komunikatywności mapy.
Uwzględnienie uwag podanych w artykule przez topo
grafów opracowujących nowe mapy pozwoliłoby w przy
szłości na właściwe zrozumienie całokształtu znaczenia
nazewnictwa.
Sprawa ta jest nadal bardzo istotna, ponieważ już
w najbliższej przyszłości będzie wykonywane unowo
cześnianie nieaktualnych map topograficznych, które
często są bardzo ubogie w nazwy, a znaczna ich część jest
błędna. Właściwe podejście do omawianego zagadnienia
przyczyniłoby się do poprawnego opracowania nazew
nictwa na wykonywanych mapach topograficznych oraz
do usunięcia błędów, które zakradły się do wcześniejszych
opracowań. Szczegółowe, pełne i poprawne opracowanie
nazewnictwa na mapach topograficznych zwiększy nie
wątpliwie ich wartość użyteczną.
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Książka jest drugą pozycją tego
autora z serii podręczników dla szkół
wyższych. Pierwszą była „Kartografia
i reprodukcja kartograficzna” wydana
w 1953 roku nakładem Państwowego
Przedsiębiorstwa Wydawnictw Karto
graficznych.
We wstępie do obecnego podręczni
ka autor zaznacza, że jest on przezna
czony dla specjalności: geodezyjne
urządzenia terenów rolnych i leśnych.
Wprowadzenie jednak przez autora
do podręcznika takich rozdziałów, jak
na przykład Rozdział III — Zasady
tworzenia pierworysów podstawowych
miasta; Rozdział IX — Tworzenie pod
stawowych map topograficznych; Roz
dział XI — Kartowanie rzeźby na
mapach podstawowych itd., czyni z tej
książki wartościową pozycję wydaw
niczą, która powinna się znaleźć w
zbiorach każdego inżyniera geodety,
a nie tylko specjalisty działu — geo
dezyjne urządzenia rolne i leśne.
Książka zawiera 30 rozdziałów.
W Rozdziale I — Pojęcie mapy,
autor oprócz samego określenia pojęcia
„mapa” *) podał bardzo ciekawy krótki
opis rozwoju tego pojęcia w ujęciu
historycznym na przestrzeni wieków
i różnych cywilizacji, definiujących
rozwój ludzkości w okresie ubiegłych
3000 lat.
W Rozdziale II — Szkic historyczny
kartografii polskiej — autor przyjmuje
rok 1421 jako datę opracowania pierw
szej mapy Polski. Mapa ta była do
kumentem w sporze pomiędzy Polską
i Zakonem Krzyżowym.
Pierwsze natomiast, które prze
trwały do naszych czasów są dwie
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mapy z 1450 roku, stanowiące ilustra
cje w kodeksie Sędziwoja z Czechia2).
W Rozdziale III — Klasyfikacja
map, autor zrywa z dotychczasowymi,
najczęściej przez różnych autorów
podawanymi schematami klasyfikacyj
nymi, dzielącymi zbiory map na geo
graficzne i specjalne lub ogólnogeograficzne i specjalne, bądź też na geo
graficzne i geograficzne specjalne3).
Autor daje nam nowatorskie, postę
powe rozwiązanie naukowe omawia
nego zagadnienia. Całość zbioru map
Ziemi podzielona została na dwie pod
stawowe grupy:
— pierwsza — mapy przedmiotowe i
— druga — mapy zjawisk.
Zbiór map przedmiotowych stanu
istniejącego (zasadnicze, podstawowe)
lub wybranych zespołów przedmiotów
(pochodne) oraz zbiór map zjawisk
natury i zjawisk socjalnych. Mapy
zbioru pierwszej grupy to mapy, które
my geodeci określamy ogólnie termi
nem „mapy stanu istniejącego”, zawie
rające często lokalizację (plan) zamie
rzeń gospodarczych lub geodezyjne
rozwiązanie konkretnych projektów
inżynierskich na danym terenie.
Przyjęty przez autora schemat kla
syfikacyjny jest komunikatywny, prze
mawia do wyobraźni adresata przez
swą logikę i prostotę ujęcia, a także
przez jasność i jednoznaczność okreś
leń.
Ta naukowa klasyfikacja zbiorów
map jest bardzo cenna, ponieważ po
dział na dwa podstawowe zbiory jest
adekwatny nie tylko aktualnemu sta
nowi opracowań kartograficznych, lecz
również ich tendencjom i kierunkom

rozwojowym. Przy czym przechodząc
do szczegółowego podziału map we
dług poszczególnych kryteriów (pozio
my klasyfikacyjne), autor nadaje kla
syfikacji również znaczenie prak
tyczne.
Mapę każdego rodzaju, typu, odmia
ny zarówno z lat dawnych jak i dzi
siejszych lub przyszłych możemy bez
błędu, stosując omawianą klasyfikację,
zaliczyć do jednego i tylko jednego
pionu i poziomu podziału zbioru map.
Jak to łatwo zauważyć jest to podsta
wowy kanon w naszej klasyfikacji.
Rozdziały od IV do XVII — dotyczą
takich zagadnień jak odwzorowania
kartograficzne, redakcja map, karto
wanie, aktualizacja map i rysunek
kartograficzny z uwzględnieniem me
tody rytowania w warstwie.
Rozdziały od XVIII do XXX — do
tyczą reprodukcji kartograficznej i
procesów
kartograficzno-wydawniczych. Autor omawia w tych rozdzia
łach wszelkie znane rodzaje techniki
druku oraz takie nowoczesne sposoby
reprodukcji map jak fotografia, elektrofotografia, żelografia, kartochemigrafia.
Podręcznik jest bogato ilustrowany,
zawiera ogółem 118 rysunków.
’) Porównaj PN-68/N-02260. „Kartografia.
Podstawowe nazwy i określenia”, pozycja
2.1.1. Norma była opracowana przy bezpo
średnim udziale autora, w szczególności
przy określaniu definicji pojęcia „mapa”.
!) Przechowywane w Bibliotece Czarto
ryskich w Krakowie.
’) Porównaj — Powszechne przepisy o
pomiarach kraju. Dział O. Przepisy ogól
ne. Instrukcja O-I §§ 52—54 (wydanie
1969 r.).
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Zagadnienie znaków umownych w aspekcie teorii przekazu informacji i dostosowania ich do nowych technik kartograficznych
rzeczywistego obrazu występujących w terenie przedmiotów
i zjawisk.
W tej sytuacji bardzo ważny staje się problem właściwego
opracowania takich znaków umownych lub ich systemów, które
w sposób logiczny umożliwiałyby kojarzenie przedmiotów w te
renie z ich obrazem na mapie, spełniały podstawowe warunki
dobrej czytelności, poglądowości i komunikatywności, a jedno
cześnie były dostosowane do wymagań nowych technik karto
graficznych
zmierzających do mechanizacji i automatyzacji
prac kartograficznych.
Intencją autorów niniejszego artykułu jest zaakcentowanie
wagi problemu i podanie wyników wstępnych rozważań, pro
wadzonych w Instytucie Geodezji i Kartografii, przed przystą
pieniem do generalnego rozwiązania zagadnienia dotyczącego
dostosowania treści i formy map Wielkoskalowych dla potrzeb
różnych działów gospodarczych. Dlatego też artykuł ma charak
ter informacyjny i autorzy nie roszczą sobie pretensji do
szczegółowego i wyczerpującego ujęcia całości szerokiego, a jed
nocześnie bardzo aktualnego problemu.

Wstęp
W kartografii światowej, w ciągu ostatnich kilku lat, notujemy
nowe tendencje rozwojowe dotyczące zagadnień związanych
z przetwarzaniem i wyrażaniem na mapach informacji o przed
miotach i zjawiskach terenowych. Wiążą się one głównie z postę
pem, jaki daje się zauważyć w zakresie przekazu informacji,
techniki obliczeniowej (maszyny elektronowe) i fotogrametrii
(Ortofotografia).
Kartograf opracowujący mapę wiele trudu wkłada w wierne
i wyczerpujące ujęcie oraz przekazanie w jej treści mniejszej
lub większej ilości informacji o przedmiotach i zjawiskach
występujących na kartowanym przez niego terenie.
Językiem kartografii są znaki umowne, za pomocą których
następuje przekaz informacji o przedmiotach i zjawiskach te
renowych. Przetwarzanie form przekazu informacji o treści od
bywa się przez wprowadzenie znaków umownych w miejsce

♦
Przy omawianiu problemu dotyczącego zasad przedsta
wiania treści map Wielkoskalowych na uwagę zasługują
dwa podstawowe kierunki rozważań teoretycznych, a mia
nowicie: dotyczące zakresu ujęcia treści map oraz sposobu
przedstawienia treści.
Ta dwoistość badań wynika stąd, że w obrazie karto
graficznym można wyróżnić dwa podstawowe elementy
tego obrazu: treść i formę. Treść to wiadomości, wiedza
o zjawiskach gospodarczych i przyrodniczych, wiedza
o przedmiotach, urządzeniach terenowych itp. Forma to
sposoby rysunkowego zobrazowania, którym przedstawia
się informacje o treści.
Treść i forma pozostają w ścisłych wzajemnych związ
kach i decydują o wartości mapy, szczegółowości jej treści
i czytelności.
W toku opracowywania mapy następuje zubożenie sumy
informacji o treści przedstawianej na mapie. Dzieje się tak
dlatego, że wprowadzenie znaku umownego powoduje pomi
nięcie drobniejszych szczegółów w strukturze powierzchniowo-przestrzennej przedstawianego elementu treści mapy,
to jest szczegółów występujących poniżej średniej prze
ciętnej
dla zobrazowania struktury przedstawianegozjawiska.
Ponieważ jednak sposób przedstawiania treści mapy za
pomocą elementów punktowych, liniowych i powierzchnio
wych nie pozwala na przekazanie informacji o treści w
sposób ciągły, przekazywana jest ona zazwyczaj za po
mocą odpowiednio dobranego systemu poziomów odnie
sienia informacji. Przy czym pod określeniem systemów
poziomów odniesienia informacji o treści należy rozumieć
taki układ przekazu informacji o treści na mapie,
w którym przedstawiana treść, klasyfikowana według
pewnych cech podobnych, zobrazowana jest na mapie
w przedziałach przyjętych z góry, charakterystycznych
dla poszczególnych elementów treści: np. dla przedstawie
nia formy rzeźby terenu poziom odniesienia informacji
określa się odpowiednim dla danej mapy stopniem cięcia
Warstwicowego. W tej sytuacji bardzo ważny staje się
problem właściwego opracowania nie tylko odpowiednio
dobranego rysunku znaków umownych, ale przede wszyst
kim całych systemów tych znaków, zapewniających dobrą
komunikatywność i czytelność treści mapy. Uzyskać to
można przez zachowanie logicznego związku zachodzącego
pomiędzy przedmiotami i zjawiskami w terenie a zna
kami umownymi zapewniającymi w oparciu o pamięć
wzrokową, logiczne kojarzenie przedmiotów z ich obra
zem na mapie. Oparcie systemu znaków umownych na

logicznym związku łączącym treść przedstawianych przed
miotów z ich formą wyrażoną znakami umownymi zwięk
sza czytelność mapy i czyni ją dziełem bliskim, czytanym
jakby w sposób mechaniczny — podświadomy.
Niemniej jednak istnieje pewna grupa przedmiotów
oraz charakterystyk, których przedstawienie na mapie
musi odbiegać od przyjętych zasad logicznego systemu.
Ewentualne odstępstwa od zasady wizualnego podo
bieństwa znaków umownych do rzeczywistych przedmio
tów występujących w terenie, mogą być uwarunkowane
potrzebą dostosowania znaków umownych do wymagań
mechanizacji lub automatyzacji prac kartograficznych. Od
stępstwa te mogą polegać na uproszczeniu znaków
umownych w celu dostosowania ich do techniki rytowania lub do innych bardziej nowoczesnych technik karto
graficznych. Zawsze jednak powinna dominować zasada,
by wprowadzone odstępstwa zapewniały kojarzenie przed
miotów z ich obrazami na mapie i nie powodowały zbyt
dużego odejścia od określonej logiki i zasad czytelnego
i poglądowego przedstawienia treści map.
W tej sytuacji, kiedy nowoczesne metody kartograficzne
oparte na mechanizacji i automatyzacji prac kartogra
ficznych stają się coraz bardziej powszechne, nieodzowne
staje się opracowanie takiego systemu znaków umow
nych, który byłby dostosowany do nowych technik oraz
zachowywałby
podstawowe
wymagania wypływające
z zasad ogólnych teorii kartograficznego przekazu informacji.
Realizacja tego ważnego zagadnienia wymaga przepro
wadzenia badań w zakresie zachowania' następujących
wrunków: czytelności znaków umownych, ich komunika
tywności, prostoty oraz ekonomiczności wykonania ich
rysunku.
Przy rozpatrywaniu warunku zachowania prostoty i eko
nomiczności wykonania rysunku znaków urnowych należy
uwzględniać zarówno nowoczesne metody i techniki prac
kartograficznych jak i metody tradycyjne. Jest to ko
nieczne z uwagi na fakt aktualnego opracowywania map
zarówno nowymi jak i tradycyjnymi technikami kartogra
ficznymi.
Należy podkreślić, że przy uproszczeniu konstrukcji for
my rysunkowej znaków umownych należy wziąć pod
uwagę możliwość takiego ich uproszczenia, które uwzględ
niałoby istotne zasady nowych technik kartograficznych,
a jednocześnie powodowało uproszczenie pracy przy spo
rządzaniu map metodami tradycyjnymi.
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System tak opracowanych znaków powinien jednocześ
nie nawiązywać do systemu znaków dotychczas stosowa
nych, aby utrzymać podobieństwo map wydawanych
dawniej do map nowych sporządzanych w oparciu o no
woczesne i udoskonalone znaki umowne. Przyczyni się
to do lepszej czytelności i kojarzenia zjawisk przedstawia
nych na mapach dla tych użytkowników, którzy muszą
korzystać zarówno z najnowszych jak i dawnych opra
cowań kartograficznych.
Uproszczenie znaków umownych powinno wynikać
z istoty nowych technik kartograficznych, nie zawsze
bowiem prosta forma rysunkowa znaków umownych, wy
kreślonych za pomocą piórka i grafionu, oznacza jedno
cześnie prostą formę rysunkową dla znaków wykonywa
nych za pomocą narzędzi stosowanych w najnowszych
metodach kartograficznego opracowania map. Na przy
kład, przyjęcie obecnie stosowanej formy znaku umow
nego, dla przedstawienia na mapach topograficznych
Wielkoskalowych oddzielnie stojących kominów, jest for
mą stosunkowo prostą do wykonania techniką kreślenia,
natomiast jest bardziej pracochłonną do wykonania
techniką rytowania. Wynika to z konieczności usuwania
narzędziem rytowniczym warstwy znajdującej się we
wnątrz konturu rysunku znaku umownego. Dlatego kon
strukcja uproszczonego znaku umownego dostosowanego
do techniki rytowania powinna być tak pomyślana, aby
nawiązywała swym wyglądem do konstrukcji dotychcza
sowego znaku, a jednocześnie pozwalała na łatwe jego
wykonanie prostymi narzędziami rytowniczymi, z jedno
czesnym zachowaniem zasady komunikatywności, pozwa
lającej na łatwe kojarzenie znaku z rzeczywistym wyglą
dem przedmiotu, który ten znak reprezentuje.
Uwzględnienie w konstrukcji znaków umownych zasad
wynikających z teorii przekazu informacji prowadzi w
konsekwencji do zachowania jednolitości formy rysunko
wej znaków umownych pomiędzy analogicznymi kategoria
mi przedmiotów i zjawisk przedstawianych na mapach.
Chodzi więc o opracowanie tak zwanych systemów zna
ków umownych. Na przykład przy przedstawianiu na
mapach osnowy geodezyjnej powinien zachodzić ścisły
związek pomiędzy formą rysunkową punktów triangula
cyjnych wszystkich klas. I tak, gdy punkt triangulacyjny
jest przedstawiany za pomocą trójkąta równoramiennego,
to punkt astronomiczny powinien przyjąć formę rysunko
wą złożoną z dwóch wzajemnie powiązanych równora
miennych trójkątów jako „wzmocniony” punkt triangu
lacyjny stanowiący punkt wyjściowy dla sieci triangula
cyjnej wszystkich rzędów. Przyjęcie takiego oznaczenia
pozwoli zachować związek logiczny występujący między
punktami triangulacyjnymi, a jednocześnie przyczyni się
do łatwiejszego kojarzenia znaków i szybszego czytania
treści map Wielkoskalowych.
Przy opracowywaniu znaków umownych powinna być
również zachowana zasada konsekwentnego stosowania
jednolitych form rysunkowych dla obiektów o podobnych
cechach charakterystycznych. Na przykład celowe wydaje
się przyjęcie jednolitej formy rysunkowej dla oznaczenia
budowli o charakterze wieży bez względu na to czy wieża
ta stanowi oddzielnie stojącą budowlę, czy też jest częścią
lub elementem jakiejś większej budowli (np. wieża luźno
stojąca i" wieża na budynku). Stosowanie, jak to się dzieje
przy opracowywaniu map Wielkoskalowych, odrębnych zna
ków dla wież jako samodzielnych budowli oraz odrębnych
znaków dla oznaczenia wież kościelnych nie wydaje się
słuszne, gdyż utrudnia czytelność mapy i zaciera logiczne
związki zachodzące między tymi dwiema budowlami.
Przykładem poprawnego stosowania zasady jednolitości
formy rysunkowej dla obiektów o podobnym charakterze
jest sposób oznaczenia kominów i to zarówno wolno sto
jących jak i stanowiących część składową większych bu
dowli, np. fabryk, zakładów przemysłowych itp., gdzie za
równo dla jednych jak i drugich przyjęto jednakowe
oznaczenia rysunkowe.
Jest rzeczą oczywistą, że dla opracowania jednej mapy
Wielkoskalowej potrzeba kilku systemów znaków umow
nych obejmujących poszczególne grupy elementów treści
mapy, jak np. osnowa geodezyjna, osiedla, obiekty prze
mysłowe, rzeźba terenu, hydrografia, komunikacja itp.
Niemniej jednak dla systemów tych musi istnieć ścisły
wzajemny związek, jako że między tymi elementami
również w terenie występują wzajemne powiązania
i współzależności.
Ten wzajemny związek między systemami znaków
umownych powinien być również logiczny dla całego sze
regu Skalowego map tego samego rodzaju, np. dla mapy
zasadniczej w skalach 1:1000, 1:2000, 1:5000. Zachowanie
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tej zasady pozwoli na utrzymanie jednolitej szaty gra
ficznej określonych grup map i ułatwi posługiwanie się,
czytanie i porównywanie treści map w różnych ska
lach. Powiązanie formy przedstawienia treści map wyko
nanych w różnych skalach, przez wprowadzenie jednolitej
konstrukcji rysunku znaków umownych powinno polegać
na zachowaniu podobieństwa znaków umownych dla zo
brazowania tych samych przedmiotów i zjawisk wystę
pujących zarówno na mapach w skalach większych jak
i mniejszych.
Jest rzeczą zrozumiałą, że dla mapy każdej skali musi
być opracowany kompleksowy system obowiązujących
znaków umownych, gdyż mapy te powstają drogą oddziel
nego redakcyjnego opracowania. W tej sytuacji nie
wszystkie znaki umowne na mapach w skalach większych
mogą występować na mapach w skalach mniejszych, ze
względu na większy stopień generalizacji stosowanej przy
redakcyjnym opracowaniu treści map w skalach mniej
szych. Wynika to z konieczności przedstawienia treści
znajdującej się na mapach w skali większej, na zmniej
szonej odpowiednio do skali powierzchni mapy w skali
mniejszej. Zmianie może ulec zarówno zakres jak i forma
zobrazowania treści mapy. Dotyczy to przede wszystkim
tych elementów treści mapy, które są wykazywane na
mapach w skalach większych, natomiast na mapach
w skalach mniejszych są pomijane ze względu na ich
mniejsze znaczenie lub małe rozmiary.
Słuszne wydaje się również rozszerzenie zasady zacho
wania wzajemnych związków między systemami znaków
umownych na wszystkie mapy Wielkoskalowe opracowy
wane przez poszczególne resorty. Mapy te, w miarę moż
liwości, powinny korespondować z mapami ogólnopaństwowymi wydawanymi w podobnych skalach. Zachowanie tej
zasady ułatwia czytanie i posługiwanie się mapami, co
ma duże znaczenie szczególnie wówczas, gdy zachodzi ko
nieczność wykorzystania map o różnej tematyce, np. dla
celów planowania przestrzennego. Dlatego wszystkie znaki
umowne, dla oznaczenia tych samych przedmiotów i zja
wisk występujących na różnych mapach tematycznych,
powinny posiadać tę samą podstawową formę rysunkową;
np. ■ dla przedstawienia wszystkich rurociągów i kabli pod
ziemnych powinny być zastosowane jednolite znaki umowne,
a indywidualna cecha przewodu powinna być wyróżniona
przez zaopatrzenie znaku w odpowiednią charakterystykę.
Znaki umowne powinny również służyć do określenia
szczegółowej specyfikacji przedmiotu, który reprezentują.
Dla przykładu — znak umowny linii energetycznej po
winien umożliwić zaznaczenie wysokości napięcia oraz
drogi przebiegu kabli.
Pomimo że tradycyjnie ustalone znaki umowne z pew
nych względów mogą być niezadowalające, powinny być
jednak brane pod uwagę przy opracowywaniu nowych
znaków. Odnosi się to szczególnie do znaków przedstawia
jących urządzenia specjalne. Celowe jest tutaj oparcie się
o znaki umowne określone odpowiednimi normami resor
towymi lub państwowymi.
Ważnym sposobem wyrażenia treści mapy są również
napisy. Stosuje się je dla przeniesienia głównej infor
macji o pomierzonych przedmiotach lub zjawiskach, dla
wyrażenia ich jakościowych lub ilościowych charakte
rystyk. Są one jednym z wielu dokładnych sposobów wy
rażania faktów. Do opisów map Wielkoskalowych powinna
być stosowana czcionka prosta, harmonizująca z ogólnym
estetycznym wyglądem mapy i odpowiadająca jej technicz
nemu przeznaczeniu.
W związku z powyższym celowe wydaje się przeprowa
dzenie wnikliwej analizy, która pozwoliłaby ustalić główne
kierunki i zakres zmian i uzupełnień w systematyce do
tychczasowych znaków umownych.
Analiza powinna być przeprowadzona z punktu widzenia:
1. Konstrukcji rysunku znaków umownych
2. Teorii kartograficznego przekazu informacji
3. Uwzględnienia potrzeb poszczególnych działów gospo
darki narodowej
4. Unifikacji znaków dla zobrazowania podobnych zja
wisk występujących na mapach Wielkoskalowych opraco
wywanych przez poszczególne resorty
5. Przystosowania znaków umownych do nowych technik
kartograficznych.
Analiza taka powinna pozwolić na opracowanie wstęp
nego konceptu i projektu nowych znaków umownych dla
map Wielkoskalowych i utorować drogę do opracowania
nowych powszechnie obowiązujących norm znaków umowhych dla wszystkich map Wielkoskalowych stosowanych w
różnych działach gospodarki narodowej.
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YflK 65.011.54:681.3.01:528
KjionoiJlPIHCKPl B. — 3aMe¼aHHH o MexaH∏3auMn 3aBejjMBaHifH u 06pa60τκe JjaHHEix Ha Mannniax ,,Acκoτan b BapHiasCKOM reojje3MlιecκoM πpejjπp∏HTHiι.
Przegląd Geodezyjny nr 9/1970

Abtop oπιιcbiBaeτ oπbit πpuo6peτeHHfai⅛ πpw BBeAeHioi b BapUiaBCKOM reoAe3MHecκoM πpeA∏pwflτww MexaH¼3auww 3aBe«biBaHMH
u 06pa60τκn AaHHbix. MexaH∏3aιjιiH ocymecτBjιeHa Ha A≡yx MamwHax ,,AcκQτa 170” c 45 cweτHMκaMM, 3JieκτpoHHθ⅛ yMHθxoιτejibHθiι
MamiiHOii *TM-20 π A≡yx φaκτιιpyιomιιx MamwHax ,,CyπepMeτajiA,*.

y^K 528.3/.4.066.067:681.3.07

BbIXABCKK T.: MeiKeBoii apxHB-B∏epa, reofle3WHecκoe
XpaHxnHIiie — cerojiHH, δaHκ na∏HLix — 3aβτpa.
Przegląd Geodezyjny nr 9/1970

Abtop coo6∏ιaeτ, hto MeiKeBBie apx∏Bbt πohbmjimcb b 06meM
XlX Beκe, c MOMeHTOM co3flaHMH nepBbix 3eMCABHBix κaflacτpoB.
B 1955 ro,τy b Abctphh πpHcτyπn.τn κ .MexaHK3anHM 3eMejτbHθr0 κaflaeτpa. CoflepiKaHHe κημγ h perπcτpoB πepeHecnπ Ha MauiHHHBie
πepφoκapτBi. IIocaeflHHe πpoδbt HanpaBneHbi Ha XpaHemte κaflacτPOBBix naHHBix b 3aπθMHHax1mMx ycτpof⅜cτBax 3UBM. B CIHA H b
KaHane HanaTBt paδoτbi Ha co3flaHne b roponax ,,6aκκoB αβηηβιχ”,
a κoτopBix κpθMe κaflacτpoBBix AaHHBix XpaHHAHCb 6bi eifle MHorne
Apyrne τexH∏Hecκne naHHBie.
b

y AK 528.517:621.375
JIHTOCb C.: Γeon∏Meτp AΓA Mθjχejib 8 c Jia3epiibiM mctohhhkom CBβτa.
Przegląd Geodezyjny nr 9/1970

Abtop o∏HCBiBaeτ pe3yjiBτaτBi πepBBix 113MepeHH½ reoflHMeτpoM
MofleAb 8, cκa6>κeH⅛hiM .na3ep0M ¡1 πpeflHa3HaχteHHbiM aah ∏3MepeHHH GonBiiJHX paceτθHHH⅛. PacceHBaHHe BbixoflHmero πyπκa CBeτa
Λa3epa panno 0,1 m/km; CpeflHHH κBanpaτMHecκaH ouικ6κa n3MepeHHH Bec reon∏Meτpa — 23 κr. HHCTpyMeHTOM mohcho hcπojihhtb
H3MepeHHH b He6naroπpιiHTHbix MeTeoponorMHecKMX yc∏0B∏HX. B03MOlKHO AOCTMiKeHHe BbICOKOfl TOHHOCTM H COKpamBHMe BpeMeHH
11 Ctohmoctm pa6oτ.

y^K 528.083:625.78
HHEI1KM fl.: ToHHOCTb πojibcκoro πpιι6opa hjih πoκcκa nojiieMHbix coopyικeHMM.
Przegląd Geodezyjny nr 9/1970

Abtop πcπonHnn HccneflOBaHitH πpnδopoM „BTP” n∏H πoncκa
∏0fl3eMHbix τpy6oπpoBθflθB b γopoackhx yc.τoBMHx. MeCTononoiKeHlie Π0fl3eMHblX npOBOflOB ra3OBbIX, 3.∏eκTpMHeCKHX II BOflHbIX, npoAOiKeHHBIx b pa3HBix ycnoBMHx 6bi.to OnpefleneHO HenoepeflCTBeHHBiMH MSMepeHHHMH nepefl 3acbinκ0ft η npuGopoM nocne 3acBiπκ11.
Om116κ11 OnpeneneHHH nonoικeHHH κone6anncB ot 6.0 no 16,6 cm,
oiiim6kh OnpefleneHHH rπyδHHbi oτ 7,0 flo 22,2 cm.
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yβK 378.6:582(567)

BPAMOPCKM K.: O6paβ0BaHxe reojιe3ncτoB B Mpaκe.
Przegląd Geodezyjny nr 9/1970

Abtop coo6maeτ OCHOBHbie CBefleHHH o HyjKflax Mpaκa b oδnacτH
reθfle3iiHecκHX paδoτ. Oh naeτ τo>κe M3βecτHH o πoflroτoBκe τexHHHecKMX κanpoB b τexHonornHecκθM HHCTHτyτe. B cτaτκe flaH κypc
OGyHeHMfl μ ero ouβHκa.

Przeglqd przepisów prawa
Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1969 r.,
zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnień i obniżek w
podatku gruntowym (Μ. P. — 51/69—369).
Zarządzenie zmienia przepisy zarządzenia Ministra Finan
sów z dnia 30 września 1965 r. w sprawie zwolnień i zniżek
w podatku gruntowym. Wprowadzona została obniżka o 50%
podatku od gruntów przechodzących w wyniku scalenia
z indywidualnych gospodarstw rolnych lub rolniczych spół
dzielni produkcyjnych do innych gospodarstw lub spółdziel
ni. Obniżkę stosuje się przez okres 1 roku; przy okresach
do 3 lat — właściwy do spraw rolnych organ prezydium po
wiatowej (miejskiej) rady narodowej sporządza stosowne
wykazy, podając między innymi obszar i klasę gruntów
otrzymanych w wyniku scalenia.

Instrukcja ogólna o sprawdzaniu narzędzi pomiarowych —
z dnia 16 czerwca 1969 r., zamieszczona w Dz. Urz. Cen
tralnego Urzędu Jakości i Miar, nr 12 z 1969 r. poz. 5,03/3.
Instrukcja obowiązuje od dnia 1 stycznia 1970 r.

— Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia
2 listopada 1959 r. — w sprawie cennika na roboty geode
zyjne wykonywane w resorcie gospodarki komunalnej.
(Dz. Urz. MGK — 11/59-68; zmiany 2/63-9; — 5/64-26; —
10/64-47; 3/68-15)
— Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia
10 stycznia 1964 r. — w sprawie wstępnego stażu pracy
absolwentów kierunków geodezyjnych średnich szkół wyż
szych zatrudnionych w przedsiębiorstwach geodezyjnych
resortu gospodarki komunalnej (Dz. Urz. MGK — 3/64-12)
— Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia
8 stycznia 1968 r. — wytyczne w sprawie zakresu działa
nia i organizacji wewnętrznej wydziałów gospodarki ko
munalnej i mieszkaniowej prezydiów wojewódzkich i po
wiatowych (miejskich) rad narodowych. (Dz. Urz. MGK —
2/68-6; spr. bł. w nr 8/68)
Zarządzenie zostało wydane na podstawie § 3 ust. 3 oraz
§ 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listo
pada 1961 r. w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez
prezydia rad narodowych (Dz. U. — 53/61 — 300, zm. —
24/04 — 157; — 18/66-115). Jednocześnie tracą moc zarzą
dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z 30 grudnia
1961 r., z 15 lutego 1963 r. (Dz. Urz. MGK — 4/63 — 219).
Przepisy zarządzenia między innymi regulują sprawę
organizacji i zadań służby geodezyjnej resortu gospodarki
komunalnej. W wydziałach gospodarki komunalnej mogą
być wyodrębnione komórki organizacyjne w zakresie:
administracyjnym; terenów i geodezji; spraw lokalowych.
Nadzór nad wojewódzkimi przedsiębiorstwami geodezyj
nymi gospodarki komunalnej, przy współudziale woje
wódzkiego zrzeszenia gospodarki komunalnej i mieszka
niowej w zakresie rewizji finansowo-księgowej, należy do
zakresu działania wydziałów gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej prezydiów rad narodowych województw
i miast wyłączonych z województw (patrz ponadto ust. 282
zarządzenia MGK z 8.1.1968 r. Dz UrZ. MGK — 2/68-7).
Do tych wydziałów należą również — między innymi —
sprawy nadzoru nad działalnością wydziałów gospodarki
komunalnej niższego stopnia w zakresie funkcjonowania
pracowni geodezyjnych oraz w zakresie geodezji i ewi
dencji gruntów i budynków.
Wytyczne szczegółowo określają zadania komórek i te
renów i geodezji wydziałów stopnia Wojewodzlriego (miast
wydzielonych z województw) oraz stopnia powiatowego
(miast stanowiących powiaty).

— Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia
31 grudnia 1962 r. — w sprawie wprowadzania do ewi
dencji gruntów zmian powstałych w wyniku zalesienia
gruntów nieleśnych w wykonaniu decyzji wydanej na
podstawie artykułów 26 i 27 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — o zagospodarowaniu lasów i nieużytków nie
stanowiących własności państwa oraz niektórych lasów
i nieużytków państwowych. (Dz. Urz. MGK — 7/45-63)
Zebrał i ułożył: mgr inż. W. Barański

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej
za miesi qc lipiec 1970 r.
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

W miesiącu Iipcu wpłaty z oddzia
łów do Zarządu Głównego SGP wynio
sły złotych
33 435.—
Wypłacono w Iipcu br. 4 zapomogi
pośmiertne na sumę złotych 36 000.—
W okresie tym zmarli następujący
koledzy: Roman Hofbauer z Oddziału

SGP w Rzeszowie, lat 48, zmarł dnia
27 czerwca 1970 r. (zawiadomienie nr
838); Mieczysław Mikulski z Oddziału
SGP w Krakowie, lat 83, zmarł dnia
7 Iipca 1970 r. (zawiadomienie nr 839);
Franciszek Ryżek z Oddziału SGP w
Poznaniu, lat 64, zmarł dnia 15 Iipca
1970 r. (zawiadomienie nr 840); Kon
stanty Grigoriew z Oddziału SGP w

Białymstoku, lat 75, zmarł dnia 21 Iipca 1970 r., (zawiadomienie nr 841).
KASA ZAPOMOGOWA

W Iipcu 1970 roku wypłacono jedną
zapomogę bezzwrotną na sumę złotych
1500 — koledze z Katowic.

Zarys historii organizacji społecznych
geodetów polskich

25 LAT NOT
I Ty tworzyłeś historię
stowarzyszeń naukowotechnicznych i NOT

udostępnij posiadane
materiały

W TYM ROKU
OBCHODZIMY JUBILEUSZ
25 LAT NOT
Zarząd Główny Naczelnej Organizacji
Technicznej zwraca się do wszystkich
inżynierów i techników z apelem: prze
syłajcie do Muzeum Techniki w War
szawie (Pałac Kultury i Nauki) wszel
kie pamiątki związane z rozwojem ru
chu stowarzyszeniowego — przesyłajcie
odznaki, dyplomy, zdjęcia, materiały
pierwszych kongresów techników pol
skich, odezwy, pamiątki sprzed wojny,
z lat okupacji i ostatniego ćwierćwie
cza. Zgodnie z Waszym życzeniem mo
gą być one potraktowane jako depozyt
lub przekazane Muzeum Techniki NOT
na własność.
Przesłane materiały będą pomocą przy
zorganizowaniu wystawy w grudniu br.
w Warszawie, następnie będą ewiden
cjonowane i gromadzone w stałym
dziale Muzeum poświęconym historii
ruchu stowarzyszeniowego.

DZIĘKUJEMY

Ukazała się i jest już w sprzedaży,
wydana nakładem Stowarzyszenia Geo
detów Polskich — z okazji 25-lecia
PRL — publikacja jubileuszowa pt.
„Zarys historii geodetów polskich”.
Książka jest starannie ilustrowana,
a na jej treść składają się następujące
materiały:
— powstanie środowiska mierniczego
w Polsce i zarys jego historii do I woj
ny światowej,
— stowarzyszenia mierniczych w
Polsce w latach pomiędzy I a II wojną
światową,
— środowisko miernicze w latach II
Wojny światowej,
— wykaz strat polskiego środowiska
mierniczego w okresie 1939—1945,
— działalność Stowarzyszenia Geode
tów Polskich w okresie 1945—1968,

III Rajd Geodety
Rada Wydziałowa Zrzeszenia Studen
tów Polskich Oddziału Geodezji Wyż
szej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu,
wspólnie z Zarządem Oddziału Woje
wódzkiego Stowarzyszenia Geodetów
we Wrocławiu zorganizowały w dniach
od 14 do 17 maja 1970 r. III Rajd Geo
dety z zakończeniem w Dusznikach
Zdroju. Trasa Rajdu prowadziła szla
kami Gór Stołowych i Gór Bystrzyc
kich. W dniu zakończenia Rajdu od
była się „III Geoolimpiadan o złotą,
srebrną i brązową szpilkę w konkuren
cjach indywidualnych oraz o puchar w
konkurencji zespołowej.
W Rajdzie wzięli udział studenci wy
działów geodezji wyższych uczelni we
Wrocławiu oraz geodeci — koledzy z
Oddziału SGP we Wrocławiu.
Rajd był pięknie reklamowany biało-zielonym afiszem z wykreśloną trasą
i wyczerpującą „kartą zgłoszeń” — po
dającą: trasę, warunki i regulamin
rajdu, a także dokładny program i ży
czenia miłych wrażeń.

— wykaz członków Stowarzyszenia
Geodetów Polskich według stanu po
danego przez oddziały na rok 1968.
Cena książki w oprawie płóciennej
wynosi 140 złotych (sto czterdzieści
złotych).
Książka rozprowadzana jest przez
Biuro Zarządu Głównego Stowarzy
szenia Geodetów Polskich.
Zamówienia na książkę należy prze
syłać pod adresem: Stowarzyszenie
Geodetów Polskich. Zarząd Główny.
Warszawa 1, ul. Czackiego 3/5, skrytka
pocztowa nr 903.
Wpłaty za książkę należy przekazy
wać na konto NBP IV OM — Warsza
wa 1551-9-16721. Książkę można naby
wać osobiście w Stowarzyszeniu.
Nie powinno jej zabraknąć w biblio
tece każdego geodety.

KĄCIK BIBLIOFILÓW

Na apel kol. W. Klimowicza, zamiesz
czony w „Kąciku bibliofilów” w ze
szycie nr 5 — o poszukiwaniu przez
niego zeszytu nr 12 Przeglądu Geode
zyjnego z 1964 r. — zeszyt ten został
do redakcji nadesłany przez kol. Hen
ryka Bielkiewicza z Opola; redakcja
przekazała go kol. W. Klimowiczowi,
a jednocześnie dziękuje tą drogą ofia
rodawcy za przesłany zeszyt.
Kol. Stefan Bielecki z Białegostoku
otrzymał z będących w posiadaniu re
dakcji, a nadesłanych przez czytelni
ków dla „Kącika” zeszytów PG z po
szczególnych lat, następujące egzem
plarze PG:
— dla Wydziału Gospodarki Komu
nalnej WRN w Białymstoku — zeszyt
nr 6/1969 r.
— osobiście dla siebie zeszyty: 1, 2,

Cena zł 12.—

Zakład Kolportażu Wydawnictw Czasopism Technicznych NOT począwszy od 1971 roku wprowadza
do sposobów prenumerowania czasopism technicznych poważne udogodnienie, które

— odciąży prenumeratorów,
— usprawni pracę kolportażu,
— spowoduje oszczędności finansowe.
Będzie to tzw. prenumerata ciągła, obowiązująca zakłady pracy, biblioteki, organizacje itp.
Instytucja, która zamówi czasopisma techniczne WCT NOT na 1971 r. i wpłaci należność za ten okres,
nie jest obowiązana w laitach następnych (1972, 1973, 1974 itd.) nadsyłać co roku nowych zamówień,
ponieważ prenumerata ciągła ważna jest na czas nieograniczony. Dla utrzymania abonamentu wy
starczy w latach następnych wpłacać w przewidzianym terminie od 1 Iipca do 20 listopada należność
za prenumeratę na rok następny.
Zamówienia na prenumeratę ciągłą na rok 1971 prosimy nadsyłać w okresie od 1.VI. do 20.XI. br.
do Zakładu Kolportażu WCT NOT, Warszawa, ul. Mazowiecka 12, nr konta 1-9-121697 — wno
sząc jednocześnie należność za jeden rok.

W przypadku jakichkolwiek zmian (tytułów, rezygnacji z prenumeraty itp.) prosimy o natychmiasto
we powiadomienie o nich Zakładu Kolportażu W CT NOT.
Zaznaczamy, że prenumerata ciągła nie dotyczy prenumeratorów indywidualnych, którzy w dalszym
ciągu zamawiają czasopisma WCT NOT w urzędach pocztowych do każdego 10, miesiąca poprze- .
dzającego okres prenumeraty: roczny, półroczny, kwartalny.

MAŁE VADEMECUM

przepisów dla geodety zebranych i ułożonych przez mgr
inż. Władysława Barańskiego. Wydanie III, ponownie opracowane według stanu prawnego
na dzień 31 maja 1969 r.
Cena złotych 30.—

Warszawa,

Do nabycia w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
ul. Czackiego 3/5.
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PRZEGLĄD GEODEZYJNY
Miesięcznik
θɪaɑn Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Rok XLII

Warszawa - październik 1970

UKD 528.48:725.41:69.027

y

Nr 10

,

ŻAK Μ. — Geodezyjna obsługa wznoszenia komina żelbe
towego (h = 300 m) w Thierbach w NRD. — Przegląd Geo
dezyjny nr 10/1970.—
Autor podaje opis technologii wznoszenia komina oraz opis wy
konywanych przy tym prac geodezyjnych. Omówione są wpływy
parcia wiatru i temperatury na trzon komina oraz sposób reali
zacji pionowej osi wznoszenia komina. Opisane są pomiary od
kształceń, w szczególności zaś wyznaczanie przechyłów, osiadań
i wygięć komina.

UKD 528.45:625.78

TYRA J. — Problem geodezyjnej lokalizacji poziomej i pio
nowej oraz ewidencji przewodów i urządzeń na ulicach
dużych miast. — Przegląd Geodezyjny nr 10/1970.—
Autor przedstawia przegląd przepisów prawnych oraz instrukcji
związanych z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń nadziemnych
i podziemnych w miastach i osiedlach. Opisuje doświadczenia
z prac prowadzonych w Warszawie i wysuwa propozycje zało
żenia katastru urządzeń nad- i podziemnych.

i

UKD 528.521.83
ECKES K., KACZMARCZYK K. — Automatyczny precy
zyjny optyczny pion zenitalny PZL — VEB Carl Zeiss —
JENA. — Przegląd Geodezyjny nr 10/1970.—
Autorzy podają podstawowe dane techniczne o precyzyjnym
optycznym pionie Zenitalnym firmy Zeiss. Zawieszony wahadłowo
pryzmat zapewnia ustalenie linii celowej w pionie z dokładnością
0,15”. Autorzy podają dokładności uzyskane przy budowie wież
telewizyjnych w Dreźnie i Berlinie oraz przegląd zastosowań
Pionownika.

UKD 528(083.133) :061.3(438)
NEY B. — Aktualne zagadnienia ogólne geodezyjnych in
strukcji technicznych w świetle XXXVl KNT SGP. —
Przegląd Geodezyjny nr 10/1970,—
Autor omawia wyniki konferencji naukowo-technicznej Stowa
rzyszenia Geodetów Polskich, poświęconej instrukcjom technicz
nym. W sprawozdaniu przedstawione są sprawy dotyczące reali
zacji instrukcji powszechnych i resortowych, kryteria dokładności,
zagadnienia postępu technicznego oraz propozycje dotyczące nie
zbędnych zmian.

UKD 528.4:711.4
SIKORSKA K. — Zmiany w strukturze terenowej miast
i osiedli i związane z tym prace geodezyjne. — Przegląd
Geodezyjny nr 10/1970 r.
W artykule podana jest interpretacja przepisów prawnych dekretu
o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej i oparty o tę
interpretację udział służby geodezyjnej resortu gospodarki ko
munalnej przy realizacji zmian w strukturze terenowej miast.

UKD 711.3(485)

HOPFER A. — Kształtowanie rolniczej i leśnej przestrzeni
produkcyjnej w Szwecji. — Przegląd Geodezyjny nr 10/
/1970,—
Autor opisuje rodzaje prac urządzeniowo-rolnych i tirządzeniowo-leśnych w Szwecji i podaje liczne przykłady takich prac jak:
powiększenie obszaru gospodarstw rolnych, zalesienia, scalenia
oraz wymiany gruntów.

yι⅛K 528.48:725.41:69.027

JKAK Μ.: ΓeoΛC3HHβcκoe ooc.iyjKMBamie cτponτejibCτBa ικejιe3oδeτoHHoii ^umobom τpyδbi (bmcotoü b 300 μ) β Tnep6ax — ΓΛΡ. — Przegląd Geodezyjny nr 10/1970.
Abtod onncbiBaeτ τexHθJiomκ> cτponτejibcτBa τpy6bi u iicπoλHaeMbie npM otom reoAθ3JiHθcκne paδoτbi. PaccMOTpeHbi bjimhhhh
Hanopa Beτpa π τeM∏epaτypbi Ha ctboλ τpyδbi m cπoco6 peaAi13aHiiH BepTIIKaJibHOM och Bθ3BθAHMθiι τpy6bi. OnncaHbi τojκe ιi3MepcHHM ΛeφopMauMii, ocoöeHHo OnpeaejieHiie Haκji0Ha, ocaflκn η προrιιoa τpy6br.

YAK 528:45:625.78
TblPA 11.: Bonpoc reoae3H*jecκoro onpe^ejiemin ropnɜonTaJibHoro m BepτnκajibHθro πojio2kchiih m yneτa ∏pobo,ςjob
ii ycτpθMCTB na yjι∣max δojib∏ιιιx ropo/jOB. — Przegląd
Geodezyjny nr 10/1970.
Abtop ∏pjiboamt nepeneiib 3aκ0HHbix πocτaHθBJieHiιii u opraHii3amiM CBH3aH∏bix c reonθ3Ml<ecκoji HHBeHτapιι3am1eii HaaeMHbix
n πoΛ3eMHbix ycτpoiicτB b ropo∕iax ii HaceneHHbix πynκτax. On
cooomaeτ o∏biτ pa6oτ HcnoJiHeHHbix b BapmaBe 11 πpe∕iJiaraeτ 3aBecTii κanacτp (yneτ) HaseMHbix u AOA3eMHbix ycτponcτB.

YflK 528(083.133) :061.3(438)

HElZl B.: AKTyaJIbiibie oðmɪɪe πpoojιcMbi reo∕ιe3MHecκπx τexHiPiecKiix HHCτpyκιiMii PaccyMCflaeMbie na 36 IIay⅞H0-τexιnιHeCKOM COBemaHifM OδuιecτBa πojibcκιιx γcoac3Hctob. —
Przegląd Geodezyjny nr 10/1970.
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Geodezyjna obsługa wznoszenia komina żelbetowego w Thierbach, w NRD
I
Nieustanny wzrost wysokości kominów stanowi najbar
dziej uchwytny wskaźnik narastania sprzeczności pomiędzy
korzyściami i szkodami płynącymi z rozwoju przemysłu.
Budowa każdego nowego zakładu przemysłowego niesie bo
wiem za sobą nie tylko perspektywę wytwarzania określo
nych dóbr i poprawę standardu egzystencji ludzi, lecz jed
nocześnie może powodować pojawienie się wielu uciążli
wości, będących rezultatem określonego procesu produk
cyjnego. Erozja przemysłowa jest przecież aż nazbyt wi
doczna na terenie na przykład Górnego Śląska, przy czym
nie ogranicza się ona bynajmniej do działania bezpośred
niego w postaci szkód górniczych, lecz działa nie mniej
szkodliwie pośrednio, poprzez nieustanne zanieczyszczanie
wód i atmosfery. Jednym ze sposobów osiągnięcia mniej
szego stężenia zanieczyszczeń w jednostce objętości po
wietrza atmosferycznego jest budowa wysokich kominów,
dzięki którym uzyskuje się znacznie większy promień roz
rzutu zanieczyszczeń. Spadek ich zawartości w jednostce
objętości jest proporcjonalny do trzeciej potęgi wysokości
komina.
Nietrudno więc uzasadnić fakt, że stanąwszy wobec ko
nieczności wzniesienia nowych elektrowni cieplnych w naj
bardziej uprzemysłowionym rejonie NRD — w okolicach
Lipska — postanowiono wyposażyć je w rekordowe co do
wysokości kominy. Jeden z nich — komin Elektrowni
w Thierbach powierzono do zaprojektowania i całkowitego
wykonania Polsce.
Komin przeznaczony jest do odprowadzania spalin elek
trowni cieplnej o mocy 4 X 200 = 800 MW, opalanej węglem
brunatnym. Projekt komina opracowało Biuro Projektów
i Dostaw Pieców Tunelowych w Krakowie — Pracownia
w Gliwicach, a wykonawstwo podjęło Bytomskie Przedsię
biorstwo Budowy Pieców Przemysłowych.

Wytyczeniu podlegały:
a. Punkt główny 0 komina, wytyczony metodą przecięcia
z czterech boków siatki realizacyjnej. Punkt ten zastabilizowano prowizorycznie jedynie dla wytrasowania robót ziem
nych.
b. Punkty robocze Ri-i, położone 5 m za krawędzią prze
widywanych robót ziemnych i służące do doraźnego przeno
szenia kierunku lub wysokości na dno wykopu. Punkty zaStabilizowano słupkami betonowymi z głowicą i bolcem, na
który przeniesiono wysokość.
c. Punkty podstawowe osi głównych P1-4 w odległości
80 m od osi komina, służące do kontroli położenia punktów
roboczych i wszelkich precyzyjnych przeniesień kierunku
lub wysokości. Punkty te Zastabilizowane były słupkami
betonowymi (25X25X120 cm), osadzonymi na fundamencie
(60X60X20 cm), wykonanym na mokro. Słupy wyposażone
były w głowicę i reper.

1. Dane techniczne komina

Podstawowe dane techniczne komina przedstawiają się
jak następuje:
300 m
Wysokość komina nad poziomem terenu
44,5 m
Średnica zewnętrzna fundamentu
24,5 m
Średnica wewnętrzna fundamentu
Głębokość posadowienia
5,0 m
Średnica zewnętrzna komina u podstawy
32,98 m
11,11 m
Średnica zewnętrzna komina u wylotu
0,69—0,18 m
Grubość ściany komina
ok. 30 000 T
Ciężar całkowity komina
Ilość cegły użytej do wymurówki komina ok. 1 200 000 szt.

2. Prace geodezyjne przy wykonywaniu fundamentu

Geodezyjną obsługę wnoszenia obiektu zapoczątkowało
wytyczenie w oparciu o siatkę realizacyjną zakładu —
punktu głównego i osi głównych komina (rys. 1).

I
Rys. i

I
K1

.

JL
(®>

d. Punkty kierunkowe K∏ K2 Zastabilizowane w postaci
betonowych slupów obserwacyjnych z urządzeniami cen
trującymi na górnej powierzchni. Wymiary słupów: część
nadziemna 25X25X130 cm, część podziemna 25 X 25 X 230 cm
na fundamencie 100X100X50 cm. Sciana słupa, zwrócona
i pomalowana
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białą farbą, na którą naniesiono w postaci pionowego czerwonego pasa położenie osi głównej. W okresie początkowym słupy te spełniały funkcję zabezpieczającą sieć realizacyjną przed zniszczeniem i służyły do jej rekonstrukcji w przypadku uszkodzenia któregoś
z punktów pozostałych. W okresie późniejszym stanowiły
one podstawę przenoszenia kierunku na poszczególne po
ziomy robocze komina i jednocześnie służyły do prowadze
nia obserwacji pionowości obiektu.
Po mechanicznym wykonaniu wykopu fundamentowego
nastąpiło jego ręczne wyrównanie do projektowanej rzęd
nej i ułożenie warstwy chudego betonu, co wymagało sta
łego nadzoru wysokościowego. Z przeniesionego na dno wy
kopu punktu centralnego 0 i osi głównych tyczono des
kowanie fundamentu i trasowano wszystkie jego urządzenia
i otwory. Po zabetonowaniu i obsypaniu fundamentu od
tworzono ponownie położenie punktu głównego 0 i doko
nano jego statecznej stabilizacji. Położenie punktu głów
nego wyznaczała stalowa kolumna osadzona w masywnym
słupie żelbetowym, sięgającym w swej części podziemnej do
górnej powierzchni fundamentu komina. Końcówka kolumny
wyprofilowana była w kształcie ostrza dla łatwiejszego zgry
wania położenia pionu (rys. 2).
Punkt główny stanowił pod
stawę realizacji pionowej osi
wznoszenia obiektu, co zresz
tą stanowiło najważniejszy i
najbardziej
odpowiedzialny
fragment prac geodezyjnych.

c) zazbrojenie cyklu i ustawienie blach form zewnętrz
nej i wewnętrznej w projektowanym promieniu,
b) zabetonowanie cyklu.

4. Geodezyjna obsługa wznoszenia trzonu komina
Z przedstawionej technologii wznoszenia komina wynika,
że geodezyjne prace realizacyjne polegają na przeniesieniu
na kolejny poziom roboczy położenia punktu głównego 0
i nadaniu na tej podstawie formom deskowania promienia

Rys. 3

3. Technologia wznoszenia ko
mina
Komin wznoszony był me
todą deskowania przestawne
go, typową dla polskiego bu
downictwa wysokich komi
nów. W metodzie tej wzno
szenie odcinka ściany żelbe
towego komina poprzedzane
jest budową w jego wnętrzu
wieży ze stalowych elemen
tów rurowych. Na wieży tej
zawieszony jest pomost robo
czy, do którego z kolei pod
wieszone jest kołowe desko
wanie, uformowane z odcin
ków blachy stalowej (rys. 3).
W przypadku komina w
Thierbach wysokość deskowa
nia wynosiła 3 m. Tak więc
wznoszenie komina odbywa
ło się 3-metrowymi segmen
tami, czyli tak zwanymi cy
klami budowlanymi. Prze
bieg cykli ilustruje rysunek 4.
Każdy cykl obejmował nastę
pujące fazy:
a) nadbudowa wieży i podniesienie pomostu maszynowego, odpowiadającego danej wysokości. Wynika stąd dalej, że
punkt 0 przenoszony stopniowo odcinkami 3-metrowymi w
b) zwolnienie deskowania i podniesienie pomostu robo
górę materializowany jest w środku wieży. Ponieważ wieża
czego wraz z blachami formy zewnętrznej na poziom wyż
związana jest specjalnymi zamocowaniami z wykonanym
szy o 3 m,
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już fragmentem trzonu komina — trwałość położenia pun
ktu 0’ zależna jest od trwałości położenia samego trzonu.
4.1. Wpływ parcia wiatru na komin.

Sumaryczna zewnętrzna powierzchnia trzonu komina w
Thierbach wynosi około 15 000 m2. I chociaż tylko część
tej powierzchni stawia bezpośredni opór działaniu wiatru,
tworząc przy tym kształt opływowy — to jednak trzeba się
zgodzić, że działanie wiatru stwarza niezwykle poważne ob
ciążenie konstrukcji. Fakt ten dobitnie potwierdzają wiel
kości obciążenia komina wiatrami o różnej szybkości:
5 m/sek
5,8 T
10 m/sek
32,2 T
15 m/sek
52,1 T
20 m/sek
92,8 T
25 m/sek 145,0 T
30 m/sek 209,3 T
35 m/sek 283,8 T

Tak wielkie obciążenia powodują pojawienie się w kon
strukcji przemieszczeń, które z uwagi na szybkość przebie
gu zakwalifikowano do zjawisk dynamicznych lub statycz
nych.
W strudze wiatru wiejącego na danej wysokości da się
wydzielić dwie charakterystyczne części:
a. część „statyczną” charakteryzującą się stałymi lub
wolno zmieniającymi się parametrami (szybkość i kieru
nek).
b. część „dynamiczną” stanowiącą przyrosty prędkości
i nagłe zmiany kierunku ponad część „statyczną” (porywy
wiatru) — rys. 5.

Z geodezyjnego punktu widzenia najbardziej interesu
jąca jest jednak amplituda tych drgań, gdyż decyduje to
o stabilności punktów znajdujących podczas wznoszenia
oparcie na jego trzonie. Dla wiatrów słabych i średnich
(do około 15 m/sek), przy których prowadzone są jeszcze
prace na wysokości, amplituda drgań wynosi kilka do kil
kunastu milimetrów. Dowodzą tego zarówno publikowane
wyniki badań dla średniej wysokości kominów [6] jak
i obserwacje prowadzone dla różnych wysokości komina
w Thierbach.
Istotne zagrożenie dla dokładności prac geodezyjnych po
jawia się dopiero wraz z wystąpieniem zjawiska rezonansu.
Jeżeli po pierwszym porywie, który wprawił komin w ruch
drgający, każdy następny zgodny jest w fazie z drganiami
komina, to w konsekwencji następuje wzrost amplitudy
drgań nawet do kilkudziesięciu centymetrów. Stan taki
utrzymuje się jednak krótko, gdyż nieregularność występo
wania porywów wywołuje wkrótce działanie przeciwne tłu
miące drgania.
Nieco inaczej przedstawia się sprawa drgań wywołanych
zjawiskiem tak zwanych wirów Karmana. Zjawisko to
towarzyszy umieszczeniu pręta cylindrycznego w Iaminarnej strudze, czemu towarzyszy pojawienie się zawirowań
powstających w przeciwfazie po obydwu stronach pręta.
W rezultacie następuje wzbudzenie ruchu drgającego
o kształcie toru silnie spłaszczonej elipsy, której dłuższa
półoś jest prostopadła do kierunku przepływu strugi. Zja
wisko to wywołuje również ruchy drgające kominów, przy
czym pojawienie się rezonansu, a więc znaczne zwiększe
nie amplitudy drgań daje się zauważyć przy pewnej okreś
lonej, krytycznej szybkości wiatru:
5d
”kr = y

Taki podział pozwala wyjaśnić mechanizm pojawiania się
charakterystycznych przemieszczeń, będących rezultatem
oddziaływania wiatru na komin.
4.1.1. Przemieszczenia dynamiczne. W wyni
ku gwałtownego uderzenia porywu wiatru komin wypro
wadzony zostaje ze stanu równowagi statycznej. Po od
jęciu obciążenia — nagromadzona energia sprężysta prze
kształca się w energię kinetyczną, co oznacza, że komin
wprawiony zostaje w ruch drgający, którego czas trwa
nia i obszerność zależne są od sprężystości konstrukcji, ro
dzaju ośrodka, w którym komin się znajduje (tłumienie
drgań), intensywności i częstotliwości kolejnych porywów.
Komin z punktu widzenia mechaniki jest wspornikiem
utwierdzonym w fundamencie (rys. 6a) i jako taki posiada
Rys. 6

swą własną specyfikę dynamiczną, którą można scharak
teryzować okresem i częstotliwością jego drgań własnych.
Jeśliby komin, na przykład skutkiem porywu wiatru, wpra
wić w ruch drgający, eliminując przy tym wszystkie opory,
to komin ten będzie drgał z charakterystyczną dla niego
częstotliwością Wk (dla komina w Thierbach okres drgań
własnych Tk = 5 sek).

gdzie:
d — średnica komina w rozpatrywanym przekroju,
T, — okres drgań własnych.
Aczkolwiek w literaturze specjalistycznej przeważa po
gląd, iż drgania kominów o dużych średnicach pojawiają
się głównie skutkiem występowania porywów, to jednak w
Thierbach stwierdzono niejednokrotnie powstawanie zja
wiska rezonansu typowego dla wirów Karmana. Przy pew
nych szybkościach wiatru (zależnie od wysokości komina
— 12—17 m/sek) pojawiały się obszerne drgania, przy któ
rych wierzchołek komina zataczał wydłużoną elipsę o wy
miarach około 20×140 mm. W takim przypadku wykony
wanie jakichkolwiek prac geodezyjnych na kominie prze
stawało być możliwe. Obszerne ruchy komina przejmowała
bowiem siłą rzeczy wieża rusztowania, na której materiaIizowany był przenoszony z dołu punkt centralny i znaj
dowały oparcie urządzenia pomiarowe. Ponieważ jednak
obowiązujące przepisy dopuszczają w zasadzie pracę na
wysokości, przy wietrze o szybkości maksymalnej 11 m/sek,
na ogół zjawiska dynamiczne nie wywierają szkodliwego
wpływu na dokładność geodezyjnych prac realizacyjnych.
4.1.2. Przemieszczenia statyczne. Oddziały
wanie statycznej części strugi wiatru na komin posiada
całkowitą analogię z przyłożeniem do belki wspornikowej
obciążenia ciągłego (rys. 6b). W wyniku takiego obciążenia
następuje ugięcie belki, którego wielkość można wyzna
czyć .na drodze obliczeniowej z zależności:

gdzie:
M — moment zginający,
E — moduł Younga,
J — moment bezwładności.
Realizując tę zależność wyznaczono teoretyczny kształt
linii ugięcia komina w Thierbach, wywołany parciem wia
tru o różnych szybkościach (rys. 7).

4.2. Wpływ
tur.

zróżnicowanego pola

tempera

Dobowa wędrówka słońca po niebie posiada wszelkie
znamiona cyklicznej zmienności. Wschodowi słońca na po
godnym niebie towarzyszy natychmiastowe pojawienie się
zróżnicowanego pola temperatury wokół każdego obiektu,
na który padają promienie słoneczne. Wywołują one bo
wiem wzrost temperatury strony nasłonecznionej w stosun
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ku do strony zacienionej. Wraz z dobową wędrówką słońca
zmienia się intensywność insolacji, wzrastając stopniowo
od wschodu do momentu górowania słońca i malejąc na
stępnie aż do całkowitego zaniknięcia wraz z jego zacho
dem. Jeżeli promienie słoneczne padają na obiekt cylin
dryczny (na przykład komin), to wraz z wędrówką słońca

to jego tworząca od strony Ogrzanej wydłuży się o wiel
kość
∆h = h∙at∙(ti —11)
gdzie at jest współczynnikiem rozszerzalności termicznej
(dla żelbetu średnio 0,00001∕loC).
Ponieważ strona zacieniona zachowa nie zmienioną wyso
kość h, to w konsekwencji nastąpi wygięcie cylindra, jak
przedstawiono to na rysunku 9.

Wielkość wychylenia wierzchołka cylindra łatwo wypro
wadzić z prostej zależności.
Ponieważ
h
— = 2α
R
oraz
h J- h
—'---- =2«
R J-d
więc promień wygięcia wynosi:

a kąt

— w sposob ciągły — zmienia się pole temperatur wokół
obiektu, ściśle, nieustannie zmienia się zarówno maksymal
na różnica temperatury po dwóch stronach obiektu, jak
i kierunek tej różnicy rys. 8).
Jak dowodzą badania [7] nagrzanie prostopadle do pada
nia promieni słonecznych ustawionej płaszczyzny, przy
temperaturze otoczenia + 350C osiąga od + 65oC (Niemcy)

_ ∆h
° = ~2d
Wielkość wychylenia wierzchołka wynosi:
/=A∙α
a więc
h∆h
~2d
czyli ostatecznie
h'2 ■ ∆t
Λ · a,
ff — —
J
2d
W ogólnym przypadku, gdy wraz z wysokością zmienia
się średnica obiektu (obiekty zbieżne) i wielkość różnicy
temperatury (zmiana insolacji w zależności od różnego stop
nia zapylenia atmosfery na różnych wysokościach) wielkość
wychylenia dowolnego komina na wysokości h wyznacza
wzór:

W oparciu o ten wzór wyznaczono linie ugięcia komina
w Thierbach, co przedstawiono na rysunku 10.
Rys. 8. a
b
c
d

— brak jednostronnego obciążenia termicznego
— wschód słońca
— południe
— zachód słońca

do 950C (południowe rejony ZSRR). Różnica temperatury
pomiędzy zacienioną a nasłonecznioną stroną obiektu może
więc sięgać 60oC.
Choć w naszyfch szerokościach geograficznych, przy
znacznym zapyleniu powietrza w okręgach przemysłowych,
przy żelbetowych kominach silnie z racji swego jasnego
koloru odbijających promienie słoneczne, różnica ta bywa
znacznie mniejsza, to jednak sięga często 10—15oC.
Rozważmy konsekwencję tego faktu.
Jeśli cylinder o średnicy d i wysokości h zostanie jed
nostronnie ogrzany od temperatury t1 do temperatury ts,
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4.3. Wnioski odnośnie do sposobu
komina na warunki zewnętrzne.

reakcji

Przedstawione wykresy linii ugięcia komina wskazują,
że poczynając od wysokości 70—80 m przemieszczenia ko
mina, wywołane nawet niewielkich rozmiarów parciem
wiatru, a przede wszystkim wpływem nasłonecznienia, za
czynają przybierać wartości, z którymi należy się liczyć
przy wszelkich pracach geodezyjnych. Wymienione wyżej
wpływy wywołują pojawienie się sprężystych odkształceń
komina. Powstające przemieszczenia są ściśle zależne co do
swej wielkości i kierunku od aktualnie panujących warun
ków. Należy oczekiwać, że wraz z dobową wędrówką
słońca po niebie komin będzie zataczał pewną figurę, któτej obszerność może wynosić w upalne dni kilkadziesiąt

centymetrów. Po zachodzie słońca, to znaczy po ustaniu
jednostronnego nasłonecznienia obiektu, różnica tempera
tury wokół komina będzie malała, aż do całkowitego zrów
nania się.
Wiatr, prąc na komin, będzie wywoływał jego przemiesz
czenia odpowiadające prędkości i kierunkowi strugi. Na
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Rys. 10 wykres wpływu jedno
stronnego nasłonecznienia

przemieszczenia o znamionach cyklicznej zmienności, jaki
mi są skutki nasłonecznienia, nakładają się nieregularne

mai nieprzerwane występującymi odkształceniami, które
z nacji ich przyczyn i cykliczności nazwano „odkształcenia
mi dobowymi”.
Komin jest więc układem w pełnym tego słowa znacze
niu dynamicznym. Tylko w rzadkich momentach, kiedy
nastąpi całkowite zrównoważenie wpływów zewnętrznych,
oś komina zajmuje swoje rzeczywiste „spoczynkowe poło
żenie”.
4.4. Realizacja pionowej osi wznoszenia
trzonu.
W przewidywaniu wystąpienia opisanych wyżej okolicz
ności opracowano metodę przenoszenia punktu centralnego
0 na kolejne robocze wysokości komina z zastosowaniem
Pionownika Zeissa PZL.
4.4.1. Automatyczny precyzyjny pionownik
Zenitalny Zeissa — PZL. Jest to instrument działający
na zupełnie analogicznej zasadzie jak niwelator KONI 007.
Wskazuje na to schemat optyczny PZL (rys. 11). Kom
pensator w postaci prostokątnego pryzmatu zawieszony jest
na wahadle o długości f/2. Dzięki temu może on powodo
wać przesunięcie promienia o wielkości α = f ∙ β, to jest
o wielkość, którą w ognisku obiektywu wywoła nachylenie
instrumentu o kąt β (rys. 12). Tak więc instrument za
pewnia automatyczne pionowanie osi celowej w płaszczyź
nie rysunku, podczas gdy do ustawienia w płaszczyźnie
prostopadłej służy libela o czułości 30” (rys. 13). Fabryczne
dane określają średni błąd pionowania na:
mp = ±1 mm/100 m
U podstawy komina wzniesiony został stolik centrujący,
który umożliwiał jednoznaczne ustawienie pionownika.
Obudowa z grubych desek utworzyła pomieszczenie, które
od góry zamykał dwuspadowy daszek z zasłanianym otwo
rem. Było to zabezpieczenie przed spadającymi przedmio
tami. Na poszczególnych poziomach roboczych komina mo
cowana była tarcza celownicza, za pośrednictwem której
dokonywano przeniesienia punktu centralnego 0.
4.4.2. Tarcza celownicza. W dostosowaniu do
technologii wznoszenia, kształtu wieży rusztowania i zadań
pomiarowych, skonstruowano tarczę celowniczą, przedsta
wioną na rys. 14. Składa się ona z ramy pozwalającej za
mocować urządzenie do poprzeczników wieży, tarczy od
czytowej 30X30 cm z przeźroczystego materiału (plexi), na
który naniesiono kolorami czerwonym i czarnym centyme
trowy podział oraz z suwaka umożliwiającego naprowa
dzenie tulei centrującej na żądany odczyt. Tarcza została
przystosowana do spełnienia dwóch następujących funkcji:
— umożliwiała zmaterializowanie i utrwalenie punktu 0’
przez naprowadzenie tulei centrującej na odczyt wykonany
z punktu 0 przez pionownik,
Rys. 13. Automatyczny precy
zyjny
pionowink
zenitalny
Zeissa — PZL

Rys. 12

przemieszczenia wywołane parciem wiatru, znosząc się lub
potęgując wzajemnie. Występowanie wiatru w sposób
istotny kształtuje przy tym reżim termiczny, wywołany na
słonecznieniem. W związku z tym należy oczekiwać, że ko
min znajduje się w nieustannym ruchu wywołanym nie-

— przez związanie z wieżą rusztowania, która z kolei
była sprzęgnięta z trzonem komina i przejmowała wszyst
kie ruchy komina, których śledzenie i rejestracja liczbowa
były możliwe na tle krzyża nitek nie zmieniającego swego
położenia pionownika.
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w takim momencie nastąpi ustawienie deskowania ko
lejnego odcinka komina w oparciu o punkt 0’, uzyskany
z przeniesienia punktu centralnego 0 — musi zostać po
pełniony błąd w wykonawstwie.
W rezultacie trzon komina ulega załamaniu o wielkość f
(rys. 15d). Nieświadomość rozmiarów wpływu warunków
a

ProwcdnLe

b

d

c

x-x

Rys. 14

<--------------------- ...ΤΊ

ɪ

i--------------

----------A

Ta druga funkcja nabierała w miarę wzrostu wysokości
komina większego znaczenia, gdyż stosowanie poprawek
sprowadzających aktualne położenie osi komina do położe
nia spoczynkowego stało się zasadniczą kwestią popraw
ności wykonawstwa.
4.4.3. Metodyka pionowania. Wyobraźmy sobie
odcinek komina, którego oś przebiega ściśle pionowo i po
krywa się z kierunkiem wyznaczanym przez ustawiony
u podstawy pionownik (rys. 15a). Jeżeli komin ten znajduje

Rys. 15

zewnętrznych, a przy tym stosowanie wyłącznie pionowa
nia mechanicznego sprawiło, że przedstawione tu skutki
błędnego ustawienia deskowania są widoczne na większych
wysokościach niemal wszystkich istniejących kominów żel
betowych. Dla przykładu, na rysunku 16 przedstawiono

Rys. 17. 27—28.IX.1968 r.
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O

się następnie pod wpływem na przykład jednostronnego
nasłonecznienia, to w wyniku pojawienia się sprężystych
odkształceń dobowych oś komina odchyli się od pionu o na
ogół nie znaną co do wartości i kierunku wielkość f. Jeśli
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profil tworzącej (przypadkowo wybranej) komina żelbeto
wego h — 152,5 m w Jaworznie, której załamania sięgają
10 cm.
Na tym tle widać wyraźnie, że warunkiem poprawności
wykonawstwa jest ustawienie deskowania w oparciu o fak
tyczny przebieg osi komina, a więc stosowanie poprawek
sprowadzających położenie przeniesionego z dołu punktu
0’ na faktyczną, chwilowo ugiętą oś komina.
Aby praktycznie rozeznać wielkość i kierunek takich po
prawek prowadzono szereg obserwacji obejmujących dobo
wy ruch wierzchołka komina, w wyniku działania czyn
ników zewnętrznych. Przykładem może tu służyć wykres
przedstawiony na rys. 17. Przedstawia on wędrówkę do
bową wierzchołka komina o wysokości 287 m. Obserwacje
rozpoczęto o godz. 630 dnia 27.IX.1968 r. i prowadzono przez
okres pełnej doby w odstępach 10-minutowych. Numery
punktów odpowiadają 10-minutowym interwałom wykony
wania odczytów z tarczy sygnalizacyjnej. Z uwagi na duże
zagęszczenie odczyty pochodzące z godzin nocnych nano
szono rzadziej, pozostawiając jednak numerację odpowia
dającą 10-minutowej częstotliwości wykonywania odczy
tów.
Obserwacjom towarzyszyła słoneczna bezwietrzna pogo
da, a dla zilustrowania współzależności pomiędzy kształtem
drogi wykonanej przez wierzchołek komina z pozycją tar
czy słonecznej, na rysunku przedstawiono również kolejne
położenie słońca, Uchwytywane teodolitem.
Przedstawiony ślad drogi komina potwierdza w całej
rozciągłości przypuszczenia wysnute w punkcie 4.3. Dodat
kowo stwierdzono, co następuje.
a. Nagromadzona w obiekcie podczas operowania słońca
energia cieplna ulega powolnemu wydatkowi przez okres
kilku godzin i w związku z tym zróżnicowane pole tempe
ratury utrzymuje się wokół komina znacznie dłużej niż
trwa nasłonecznienie.
b. Okres 10—12 godzin jest niezbędnym okresem, aby
komin w warunkach braku nasłonecznienia znalazł się w
wyniku wyrównania reżimu termicznego w najbliższym
sąsiedztwie swego położenia spoczynkowego.
c. Szybkość przemieszczania się komina może wynosić
do 10 cm/godz.
d. W warunkach pogody bezchmurnej jedynie we
wczesnych godzinach rannych, tuż przed wschodem słońca
możliwe jest, że komin znajdzie się w najbliższym sąsiedz
twie położenia spoczynkowego.
Przedstawione tu wnioski dotyczą w zasadzie wyłącznie
wpływu nasłonecznienia, podczas gdy parcie wiatru jest
nie mniej poważną przyczyną powstawania odkształceń
sprężystych. Sytuacja jest tu jednak znacznie korzystniej
sza z uwagi na wspomniane już ograniczone możliwości
prowadzenia robót na wysokości przy wiatrach silniejszych
od 11 m/sek. Przyrost szybkości wiatru z wysokością jest
tak znaczny, że szybkość 5 m/sek na powierzchni terenu
(dla szybkości wiatru na powierzchni terenu opracowano
wykres linii ugięcia) odpowiada około 14 m/sek na wyso
kości 300 m. Przy tej szybkości nie można już prowadzić
prac, a jednocześnie wielkość statycznego ugięcia jest jesz
cze nieznaczna. W związku z tym wpływ statycznego par
cia wiatru, podobnie jak powodowane wiatrem obciążenia
dynamiczne w niewielkim stopniu zagrażają dokładności
prac.
Jest to stwierdzenie bardzo istotne, gdyż pozwala w za
sadzie sprowadzić zagadnienie wpływu warunków zew
nętrznych do oddziaływania nasłonecznienia. Zagadnienie
jest więc o tyle prostsze, że występuje tu duża regularność
zjawiska, co pozwala na wykorzystanie wielu analogii w
sposobie pracy komina.
Przytoczone rozważania wskazują, że prawidłowa reali
zacja pionowej osi wznoszenia komina możliwa jest tylko
wówczas, kiedy oś już wykonanego odcinka nie została
zniekształcona wpływem jednostronnego nasłonecznienia.
Oznacza to, że przedłużanie osi pionowej obiektu nale
żałoby przeprowadzać wyłącznie we wczesnych godzinach
porannych.
Ponieważ w warunkach budowy tego rodzaju żądanie to
jest praktycznie niemożliwe do zrealizowania, gdyż piono
wanie obiektu wypada przeprowadzać ’ o różnych porach
doby, konieczne stało się wprowadzenie odpowiednich po
prawek sprowadzających punkt 0’ osi pionowej do punktu
0” osi faktycznej obiektu (chwilowo ugiętej).
Do wyznaczania wielkości i kierunku poprawki służyły
obserwacje, których fragment przedstawiono na rys. 17.

Przyjmowano, że podobne warunki pogodowe wywoływały
praktycznie jednakowe co do obszerności przemieszczenia
wierzchołka komina na kolejnych wysokościach:
Hi, Ht + 3 m, Hj + 6 m,Hi + 9 m
W związku z tym, w odstępach 4—5-dniowych wyznaczano
dobową wędrówkę komina o wysokości aktualnej Hi i z
uzyskanego diagramu odczytywano następnie wielkości po
prawki odpowiadającej porze wykonywania pionowania.
W odstępach nie rzadszych niż Hi + 12 m dokonywano
przeniesienia punktu 0 w porze poprzedzającej wschód
słońca, co pozwalało przyjmować, że komin znajduje się
wówczas najbliżej położenia spoczynkowego. Tak więc w
odstępach max. 12 m. przeprowadzana była kontrola reali
zacji kierunku pionowego komina i weryfikacja prawidło
wości wprowadzenia poprawki z tytułu sprężystego ugięcia
komina.

Poziom

Poziom

Niezależnie od tego każdy kolejny zabetonowany cykl
podlegał pomiarowi odbiorczemu, wykonywanemu w opar
ciu o punkt 0”, przeniesiony dla ustawiania deskowania
następnego cyklu (rys. 18).

Rys. 19. Wysokość betonu — 123,00 m, promień teoretyczny —
7,62 m, grubość ścianki — 0,45 m

Tak więc w każdym pomiarze odbiorczym następowała
konfrontacja przeniesienia punktu 0” na poziomie n — 1
oraz na poziomie n.
Rysunek 19 przedstawia przykład szkicu odbiorczego,
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z którego wnioskowano o wielkości:
— przypadkowych błędów wykonawstwa,
— rozbieżności w położeniu punktu 0” na dwu sąsiednich
wysokościach.
Ta druga informacja dawała możliwości weryfikacji ko
lejnego położenia punktu 0”, a więc przede wszystkim
prawidłowości wprowadzania poprawki za ugięcie trzonu.
Maksymalna tego rodzaju różnica wyniosła w Thierbach
d = 38 mm.

żmudną czynnością, gdyż wymaga dwukrotnego zrealizo
wania projektowego promienia w kilkudziesięciu punktach
obwodu kołowej formy deskowania. Na wskazywane przez
służbę geodezyjną miejsce naprowadzone zostają specjal
nymi urządzeniami śrubowymi blachy deskowania. Pro
mień realizowano z dokładnością ± 5 mm .
Po ustawieniu blach deskowania wytyczeniu podlegały
otwory i elementy wyposażenia komina, do których należą:
drabiny włazowe wewnętrzne i zewnętrzne, wsporniki ga-

1
I

1
I

Rys. 21

Dla zapewnienia płynności kształtu trzonu w tych nie
licznych przypadkach, gdy wielkość d przekraczała 20 mm
położenie punktu 0” na wysokości cyklu n poprawiano do
datkowo o wielkość d/2 i od takiego położenia ustawiano
dopiero deskowanie. Technologię pionowania przedstawia
rys. 20. Samo ustawianie deskowania jest najbardziej

Ierii kontrolnych, urządzenia odgromowe, otwory kontrol
no-pomiarowe i inne. Geodezyjną realizację tych urządzeń
prowadzono wyłącznie metodą kątową. W tym celu, w
punkcie 0’ ustawiony był na specjalnej spodarce teodolit,
który orientowano na jeden z dwóch słupów orientacyj
nych (rys. 21), a następnie odkładano określone projektem
kąty. Położenie tyczonych punlktów oznaczano kredą olej
ną wprost na wewnętrznej powierzchni blach deskowania.
Sposób ten okazał się bardzo szybki i dokładny.
Opisana tu metoda pionowania przyniosła pomyślne wy
niki w zakresie dokładności zrealizowania kierunku osi ko
mina, jej płynności i prostoliniowości. Średni błąd odchy
lenia komina od pionu, wyznaczony na podstawie 100 po
miarów odbiorczych, wyniósł ± 18 mm.
d.n.
c.

Członkostwo w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej SGP

— jest obowiązkiem każdego geodety
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Problem geodezyjnej lokalizacji
poziomej i pionowej wyznaczania na gruncie bieżącej inwentaryzacji
oraz ewidencji przewodów i urządzeń w ulicach dużych miast
Coraz bardziej intensywne wyposażanie miast, a w szcze
gólności ulic w rożnoroane urządzenia techniczne, takie jak
przewody i instalacje sieci cieplnej, kanalizacyjnej, wodo
ciągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunικacyjnej
oraz coraz częściej — zbiorcze tunele tych przewodów, wy
magają racjonalnego i efektywnego współdziałania w tym
zakresie wszystkicn jednostek projektowych i wykonaw
czych. Geodezja miejska, której celem jest jak najbardziej
doκladne i szybkie rejestrowanie zachodzących zmian w
zakresie komunalnego, mieszkaniowego i ogolnego budow
nictwa miejskiego — jest jak najbardziej predestynowana
do roli koordynatora tych prac w fazie projektowania. Do
takiego stanowiska upoważnia nas to, że wiaśnie w miej
skiej pracowni geodezyjnej gromadzone są i aktualizowane
WszystKie materiały geodezyjne i kartograficzne, przedsta
wiające sytuacyjny obraz miast.
Doκument geodezyjny opuszczający miejską pracownię
geodezyjną daje gwarancję najwięKszej zgodności z tere
nem, czego nie można niestety powiedzieć o wszelkiego ro
dzaju mapach ulic, wykonywanych przez różne jednostki
projektowe i służby inwestorskie, na których opracowywane
są projekty budowy i modernizacja ulic oraz przeróżne do
kumentacje urządzeń ulicznycn.
Stan ten wynikał i wynika nadal z niedostatków orga
nizacyjnych, a także z nieprzestrzegania przepisów w tym
zakresie. Konfrontacja tego stanu z ogolną ODecnie tenden
cją władz centralnych do oszczędnej gospodarki majątkiem
narodowym wskazuje, że nadszedł już czas na kompleκsowe
ujęcie zagadnienia koordynacji projektowania, wyznaczania
na gruncie i Inwentaryzowama urządzeń ulicznych. Istnieje
szereg szczegółowych norm prawnych, przestrzeganie któ
rych pozwoliłoby na rozwiązanie problemu. Oto one:
1. Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 5.1.1957 r. —
w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe (M.P. nr 4,
poz. 28), która nakłada obowiązek dostarczenia przez in
westora dla wykonawcy, między innymi, planu urządzeń
podziemnych.
2. Zarządzenie nr 83 Ministra Gospodarki Komunalnej
z 26.IX.1960 r. (Dz. Urz. MGK nr 13, poz. 116) — wytyczne
w sprawie organizacji i zakresu działania miejskich pra
cowni geodezyjnych.
3. Ustawa o planowaniu przestrzennym z 31.1.1961 r.
(Dz. U. nr 7, poz. 47), która wymaga uwzględnienia przy
opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego
elementów dotyczących urządzeń nad- i podziemnych.
4. Ustawa — prawo budowlane z 31.1.1961 r. (Dz. U. nr
7, poz. 46), które w art. 46 stawia wymóg wyznaczania
obiektów budowlanych przez służby geodezyjne.
5. Uchwała nr 78/62 Komitetu Ekonomicznego Rady Mi
nistrów z 28.11.1962 r. w sprawie racjonalnego zapewnienia
wykorzystania terenów uzbrojonych w miastach i osiedlach
(nie publikowana), nakładająca na rady narodowe i zainteteresowane resorty obowiązek przygotowania materiałów
dla sporządzenia bilansów terenów uzbrojonych.
6. Okólnik nr 8 Ministra Gospodarki Komunalnej z 19.11.
1963 ∣r. — w sprawie materiałów wyjściowych do sporządza
nia bilansów zapotrzebowania i rozdysponowania terenów
uzbrojonych w miastach i osiedlach.
7. Zarządzenie nr 27 Ministra Gospodarki Komunalnej
z 30.ΠΙ.1962 — w sprawie wytycznych szczegółowych do
opracowania bilansów zapotrzebowania i rozdysponowa
nia terenów uzbrojonych w miastach i osiedlach (Dz. Urz.
MGK nr 7, poz. 46).
8. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 19.VII.
1963 r. — w sprawie wykonywania czynności geodezyjnych
przy wyznaczaniu obiektów budowlanych (M.P. nr 60, poz.
307), które reguluje tryb postępowania przy wyznaczaniu
obiektów budowlanych przez organa państwowej służby
geodezyjnej i kartograficznej.
9. Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej oraz
Budownictwa i Materiałów Budowlanych z 27.X.1968 r. —

w sprawie projektowania inwestycji komunalnych w zakre
sie komunikacyjnych obiektów inżynierskich (Dz. Urz. MGK
nr 4, poz. 18), które wymaga od inwestora uzgodnienia z
miejską pracownią geodezyjną projektów wstępnych i tech
nicznych dotyczących ulic i placów.
Od strony technicznej zagadnienie inwentaryzacji urzą
dzeń także jest opracowane. Dotychczas wydano następują
ce przepisy techniczne;
1. Instrukcja o wykonaniu pomiarów tras.
2. Instrukcja o geodezyjnym opracowaniu planów za
gospodarowania przestrzennego i planów realizacyjnych oraz
wyznaczaniu elementów tych planów w terenie.
3. Instrukcja o geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń nadi podziemnych w miastach i osiedlach.
4. Tymczasowe wytyczne projektowania sieci przewodów
pod- i nadziemnych w ulicach i placach miejskich.
5. Skrypt wydany przez Stowarzyszenie Geodetów Pol
skich pt. Geodezyjna inwentaryzacja i projektowanie loka
lizacji miejskich urządzeń pod- i nadziemnych.
Ponadto istnieje cały szereg przepisów branżowych, na
wyliczenie których nie można sobie z braku miejsca poz
wolić. Jak widać, wydanie jeszcze jednego przepisu dla
poprawienia sytuacji w zakresie koordynowania prac do
tyczących projektowania urządzeń w ulicach wymagałoby
kompilacji przepisów już istniejących, wymagałoby czasu
i jest chyba zbędne.
Z tego względu, w ramach dobrze pojętej decentralizacji,
szereg rad narodowych podjęło lub podejmuje działania w
kierunku uporządkowania tych spraw. Prezydia tych rad
słusznie uważają, że są upoważnione w takim stanie rzeczy
do pełnienia roli koordynatora wszystkich prac związanych
z zakładaniem i modernizacją urządzeń w miastach i w
związku z tym podejmują obowiązujące uchwały.
Wzęrem może tu być Prezydium Rady Narodowej m. st.
Warszawy, które sprawę uregulowało całkowicie uchwałą
nr 128/638 z 19.XI.1963 r. — w sprawie geodezyjnej inwen
taryzacji nowo wybudowanych przewodów pod- i nad
ziemnych oraz uchwała nr 84/184 z 28.11.1967 r. — w spra
wie usprawnienia trybu uzgadniania dokumentacji projek
towej obejmującej budowę urządzeń inżynieryjnych w li
niach rozgraniczających ulice.
Zgodnie z tymi uchwałami oraz opracowanym na ich
podstawie regulaminem pracy dla uzgadniania dokumen
tacji projektowej urządzeń inżynieryjnych w liniach rozgra
niczających ulice, przebieg postępowania przy tego rodzaju
pracach jest następujący:
— w skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji
i przedsiębiorstw zarządzających urządzeniami ulicznymi
lub je projektującymi;
— zadaniem zespołu jest kompleksowe uzgadnianie pro
jektów technicznych i zbiorczych lokalizacji urządzeń uzbro
jenia podziemnego.
— wszystkie jednostki projektowe obowiązane są do
uzgodnienia z zespołem wszystkich dokumentacji dotyczą
cych ulic. Zespół w ciągu 7 dni od daty otrzymania doku
mentacji projektowej rozpatruje ją i uzgadnia protokolar
nie. Uzgodnienie następuje w fazie nanoszenia koncepcji
urządzeń inżynieryjnych na podkłady geodezyjne. Następnie
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne wydaje lokaliza
cję urządzeń z upoważnienia WANBIG. Obecnie WPG wy
daje lokalizację na szereg innych urządzeń w ulicach, także
nadziemnych. Uzgodnione urządzenia nad- i podziemne są
wyznaczane na gruncie przez WPG w ciągu 2 dni od daty
ich zlecenia. Następnie WPG dokonuje pomiaru powyko
nawczego. O ile zachodzi potrzeba, WPG dokonuje także in
wentaryzacji urządzeń już istniejących.
Wyznaczenie na gruncie następuje tak w poziomie jak
i w pionie.
Oczywiście wprowadzenie identycznej organizacji w mia
stach wydzielonych z powiatów byłoby niecelowe i nie
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możliwe z uwagi na inny układ służb projektowych i wy
konawczych. Jednakże idea może i powinna być wykorzy
stana.
Konieczne więc byłoby powołanie:
1. Zespołu koordynującego dla uzgodnienia i projektowa
nia urządzeń.
2. Zespołu do bieżącego wyznaczania i Inwentaryzowania
budowanych urządzeń oraz odpowiednie ustawienie organi
zacyjne istniejących przy miejskich zarządach dróg, mostów
i zieleni sekcji lub zespołów inżynierii miejskiej.
Schemat organizacyjny mógłby wyglądać następująco:

Szczegółowy zakres działania oraz tryb uzgadniania do
kumentacji musiałby być każdorazowo ustalony indywi
dualnie, w zależności od lokalnych warunków i możliwości
z wykorzystaniem doświadczeń służb już istniejących.
Proponowane przesunięcia musiałyby być usankcjonowane
i szczegółowo ogleślone uchwałą właściwego prezydium.
W chwili obecnej służba geodezyjna gospodarki komu
nalnej jest całkowicie przygotowana do pełnienia ciążących
na niej zadań w zakresie prawidłowego realizowania i bi
lansowania urządzeń pod- i nadziemnych w miastach. Miej
skie pracownie geodezyjne w większości przypadków po
siadają wystarczające warunki do wykonywania na bieżąco
omawianych zadań tak w zakresie wykwalifikowanej kadry,
sprzętu, jak i mocy produkcyjnej. Urządzone i prowadzone
na wysokim jakościowo poziomie składnice materiałów geo
dezyjnych i kartograficznych dysponują bogatym zasobem
map podstawowych. Same miasta są pokryte sieciami geo
dezyjnymi o wysokiej dokładności, opartymi na triangulacji
państwowej.
Przedsiębiorstwa geodezyjne gospodarki komunalnej wy
specjalizowane są w obecnym okresie w pracach inwenta

ryzacyjnych urządzeń; posiadają też opanowaną technikę
szybkiego i dokładnego wykrywania tych urządzeń. Dyspo
nują też wystarczającym sprzętem elektronowym. Trzeba
więc tylko właściwie ukierunkować działalność wykonaw
stwa geodezyjnego, zgrać ją z projektowaniem urządzeń
nad- i podziemnych w ulicach tak, aby wysiłek włożony w
wykonanie map ulic i urządzeń ulicznych nie szedł na mar
ne i był jak najbardziej efektywny.
W Polsce, wszystkie ruchomości i nieruchomości stano
wiące majątek narodowy, są dokładnie Inwentaryzowane
i ewidencjonowane niezależnie od wartości poszczególnych
składników tego majątku. Smiem twierdzić, że chyba grube
miliardy złotych wymykają się nam z rachunku w ustale
niu wartości tego majątku tylko na skutek braku dokład
nego ich ewidencjonowania i inwentaryzowania.
Sądzę więc, że rolą geodetów jest w tej sytuacji nie tyl
ko przestrzenne określenie położenia przewodów i urządzeń
w ulicach w fazie projektowania i realizacji, ale także ich
ujęcie ilościowe. Do tego celu może i powinien służyć kata
ster urządzeń nad- i podziemnych oraz jego bieżąca aktuali
zacja. Kataster powinien być zakładany i prowadzony przez
służbę geodezyjną gospodarki komunalnej.
Kataster urządzeń ulicznych wraz z jego bieżącą aktu
alizacją spełniałby chyba wszystkie najpilniejsze potrzeby
w zakresie rozeznania jakościowego i ilościowego w oma
wianym zakresie. Na przykład, na podstawie katastru moż
na by dokonywać rocznych bilansów posiadanych urządzeń
w ich poszczególnych rodzajach, co pozwoliłoby dokładnie
i metodycznie ustalić wysokość opłat za korzystanie z urzą
dzeń ulicznych, nie mówiąc już o oczywistej przydatności
w zakresie posiadania dokładnego rozeznania o jakości
i ilości posiadanych przewodów.
Poza tym właściwe rozpowszechnienie danych tego ka
tastru na wzór na przykład map ewidencji gruntów i map
podstawowych umożliwiłoby szeregu instytucjom bardziej
dokładne planowanie budowy, modernizację i nadzorowanie
w zakresie uzbrojenia miast.
Należałoby się także zastanowić nad przystąpieniem do
zakładania katastru urządzeń nad- i podziemnych w mia
stach małych oraz wsiach o charakterze ponadgromadzkim,
ponieważ tam także zakładane są coraz częściej urządzenia
kanalizacyjne, wodociągowe i inne, a wydziały gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej prezydiów rad narodowych
już teraz mają kłopoty w dokładnym rozeznaniu w zakre
sie posiadanych urządzeń oraz obliczaniu opłat adiacenckich.

Mgr inź. KONRAD ECKES, mgr inż. KAZIMIERZ KACZMARCZYK
Instytut Geodezji AGH

UKD 528.521.83

Automatyczny precyzyjny, optyczny pion zenitalny PZL-VEB Carl Zeiss-JENA
Wprowadzenie. Dynamiczny rozwój budownictwa,
wzrastająca w szybkim tempie mechanizacja i automatyza
cja prac budowlanych, powodują zwiększenie udziału geo
detów w tych pracach oraz stawiają przed nimi nowe za
dania. Wiąże się z tym konieczność stosowania nowoczes
nych metod pomiaru, a szczególnie nowoczesnych przyrzą
dów pozwalających na uzyskanie wysokich dokładności przy
korzystnym efekcie ekonomicznym i spełnieniu warunków
stawianych przez bhp. Ma to szczególne znaczenie w no
woczesnych wznoszonych coraz wyżej budowlach, gdzie
jednym z podstawowych problemów jest szybkie i do
kładne pionowanie.
Dokładność Odpionowania punktu w górę lub w dół na
poszczególne poziomy budowy ma duże znaczenie, ponie
waż z powodu błędu pionowania może zostać zagrożone ży
cie ludzkie, bądź też błąd ten może być przyczyną olbrzy
mich strat materialnych. Z tych też względów obowiązują
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surowe przepisy regulujące warunki bezpieczeństwa bu
dowli w okresie wznoszenia i w okresie przyszłego ich
użytkowania. W celu zrealizowania powyższych zadań, do
tyczących pionowania w budownictwie, zostało skonstruo
wanych wiele przyrządów dających różne dokładności pio
nowania. Są to okulary zenitalne, pryzmatyczne nasadki
obiektywowe oraz precyzyjne piony optyczne. Okulary i na
sadki występują jako dodatkowe wyposażenie teodolitów,
zaś precyzyjne piony optyczne są odrębnymi instrumentami
dającymi możność uzyskania wysokich dokładności.

Krótka charakterystyka stosowanych dotychczas pionów
optycznych

Obecnie produkuje się wiele rodzajów pionów optycz
nych różniących się między sobą zasadą działania, sposo
bem wykorzystania i dokładnością przeniesienia punktu.

Realizację pionowego ustawienia celowej w produkowa
nych pionach optycznych uzyskano przez zastosowanie:
1) Iibeli rurkowej o przewadze od 5” do 20”
2) zasady autokolimacji,
3) horyzontu płynnego, na przykład zwierciadła rtęcio
wego.
Ostatnio podjęto seryjną produkcję pionów optycznych,
działanie których oparte jest na zasadzie automatycznego
pionowania za pomocą kompensatora wahadłowego. Cechą
charakterystyczną pionów optycznych jest to, że przyrządy
o niższej dokładności wyposażone są w libelę rurkową, zaś
w przyrządach o wysokiej dokładności zastosowano kombi
nację Iibeli rurkowej z kompensatorem wahadłowym, na
przykład — automatyczny, precyzyjny optyczny pion PZL
firmy VEB Carl Zeiss — JENA.
Wśród pionów optycznych Iibelowych najbardziej znane
są pionowniki firmy WILD — ZNL i ZBL; .pion optyczny
firmy BREITHAUPT — Kassel; pion optyczny firmy
KERN — OL oraz pion optyczny NAGEL HILDEBRAND.
Analizując dane techniczne pionów optycznych można
zauważyć, że oprócz układu ustalającego pionowy kierunek,
na dokładność przeniesienia punktu znaczny wpływ ma
powiększenie i jasność lunety. Dokładność pionowania
wzrasta wprost proporcjonalnie ze wzrostem jasności i po
większenia lunety. Wpływ powiększenia lunety na do
kładność pionowania charakteryzują wyniki przedstawione
w tablicy 1.
Tablica 1

Powiększenie lunety

Średni błąd pionowania do wysokości 50 m

10-18 X
20-30 X
22-45 X

2 nim
1 mm
0,5 mm

*

W obudowie PZL znajdują się:
— w górnej części przyrządu — szkło ochronne obiek
tywu,
— śruba soczewki ogniskującej,

Rys. 2

—
—
—
—

zacisk i śruba leniwego obrotu,
okular lunety,
libela okrągła o przewadze 872 mm,
libela rurkowa o przewadze 30’72 mm.

Znaczny wpływ na błąd pionowania ma błąd celu, zwłasz
cza przy wysokościach pęwyżej 50 m. Dla zwiększenia do
kładności celowania stosuje się tarcze celownicze o róż
nych kształtach z naniesionym podziałem siatkowym,
z układem koncentrycznym kół lub specjalne tarcze o skom
plikowanym układzie różnobarwnych pól. Tarcze zamoco
wane są w ten sposób, że ich poziome przesunięcia są
możliwe do wykonania w dwóch prostopadłych do siebie
kierunkach, a wielkości tych przesunięć można odczytać
na skalach. Rysunki 1, 2, 3 przedstawiają przykłady tarc⅝
stosowanych w praktyce.
Rys. 3

Wszystkie powierzchnie układu optycznego, graniczące
z powietrzem, są zabezpieczone powłoką zmniejszającą
refleks. Pion PZL jest wyposażony w limbus z podziałem
na 360° lub 4008. Wartość najmniejszej działki szklanego

Rys. i

Postęp w technice budowlanej sprawił, że oprócz wy
magań dokładnościowych stawianych przed obsługą geode
zyjną, znacznie wzrosły wymagania ekonomiczne i bez
pośrednio z nimi związana konieczność szybkiego wykona
nia prac przy zachowaniu żądanej dokładności.
Budowa i działanie automatycznego precyzyjnego optycz
nego pionu Zenitalnego PZL, produkcji VEB Carl Zeiss —
JENA

Automatyczny precyzyjny, optyczny pion Zenitalny PZL
(rys. 4) zapewnia wysoką dokładność, jak również szybką
obsługę, a więc spełnia stawiane przed geodetami zadanie
przy geodezyjnej obsłudze budowli.
Pion PZL wywodzi się od niwelatora samopoziomującego
Ni 007, w którym usunięty został pryzmat załamujący pro
mień w kierunku obiektywu, obiektyw zaś został umiejsco
wiony w górnej części przyrządu. Schemat optyczny auto
matycznego pionu PZL został przedstawiony na rys. 5.

Rys. 4. Automatyczny precyzyjny optyczny pion zenitalny PZL
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koła podziałowego wynosi odpowiednio 10’ lub lθɑ, przy
czym istnieje możliwość szacowania przez mikroskop od
czytowy z dokładnością do 1’ lub Ie.
Pion PZL cechuje duże powiększenie lunety (31,5×). Kąt
pola widzenia lunety jest około 1,3°, a najkrótsza celowa

□

Rys. 5. Schemat optyczny PZL:
równoległa), 2 — obiektyw, 3
wieszony wahadłowo pryzmat
rowujący, 6 — płytka

powiednią metodą pomiaru lub wprowadza się odpowied
nie poprawki. Spośród błędów zależnych od budowy i dzia
łania instrumentu można wymienić:
a) błędy libel,
b) błędy spowodowane ekscentrycznością osi celowej
względem osi obrotu instrumentu, jak na przykład: luz
czopu osi obrotu przyrządu względem tulei spodarki; zmia
ną położenia soczewki ogniskującej itp. Błędy te praktycz
nie nie mają wpływu na wynik. Niemniej jednak w trak
cie pomiaru należy o nich pamiętać. Ich znikomy wpływ
można wyeliminować przez pomiar w dwóch diametralnych
położeniach alidady,
c) przypadkowy błąd doprowadzenia do równowagi wa
hadła kompensatora. Wielkość tego błędu jest rzędu ± 0,15”,
d) kompensacyjny błąd odchylenia linii celowej od pionu.
Błąd ten jest uzależniony od dokładności poziomowania
instrumentu, czyli jest funkcją kąta pochylenia przyrządu.
Wpływ tego błędu jest schematycznie pokazany na rys. 7.

1 — szkło ochronne (płytka płasko— soczewka ogniskująca, 4 — za
kompensatora, 5 — pryzmat skie
krzyża nitek, 7 — okular

Rys. 7. Przebieg linii celowej w pionie optycznym PZL: a) in
strument dokładnie spoziomowany, b) instrument pochylony
o kąt a

Wartość kompensacyjnego błędu odchylenia linii celowej
od pionu można obliczyć ze wzoru:

Rys. 6. Krzyż nitek lunety PZL

wynosi około 2,2 m. W płaszczyźnie płytkiej ogniskowej
naniesiony jest krzyż nitek (rys. 6).
Krzyż nitek wyposażony jest w dalmierz kreskowy o sta
łej mnożnej równej 100. Pion PZL jest również wyposażony
w pion optyczny o powiększeniu 2,8× do centrowania nad
punktem. Do standardowego wyposażenia należy statyw
oraz drewniana skrzynka. Wymiary i ciężar przyrządu wraz
z dodatkowym wyposażeniem są niewielkie. Wysokość jest
równa około 29 cm, a wymiary skrzynki 38×23×17 cm.
Ciężar samego przyrządu wynosi 3,75 kg, a ze skrzynką
7,05 kg. Ciężar statywu wynosi 5,6 kg.
W pionie PZL uzyskuje się automatyczne pionowanie
dzięki wahadłowo zawieszonemu pryzmatowi (rys. 5), któ
ry przesuwa równolegle padające na niego promienie. Prze
gubowe, swobodne zawieszenie wahadła pozwala na piono
we ustalenie linii celowej z dokładnością ±0,15". Wychy
lenia wahadłowe kompensatora są tłumione powietrzem
w czasie nie przekraczającym 1 sekundy, a zakres jego dzia
łania wynosi ± 10’.
Zasada działania kompensatora w pionie optycznym PZIj
jest identyczna jak w niwelatorze samopoziomującym
Ni 007.

Błędy pomiaru. Wynik uzyskany z pomiaru pio
nem optycznym PZL. obarczony jest błędami wynikającymi:
1) z budowy i działania instrumentu,
2) z błędów osobowych obserwatora,
3) z zależności od środowiska i warunków atmosferycz
nych pomiaru, na przykład wpływu refrakcji.
Niektóre z nich są tak nieznaczne, że ich wpływ na
wynik nie jest uwzględniany, a inne są eliminowane od
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gdzie:
Δα — kompensacyjny błąd odchylenia linii celowej od
pionu,
v — całkowite
liniowe przesunięcie
Odpionowanego
punktu od punktu Zenitalnego przy pochyleniu in
strumentu o kąt a,
a — liniowe przesunięcie punktu analaktycznego przy
pochyleniu osi obrotu instrumentu o kąt a,
h — odległość pionowa punktu celowania od punktu·
analaktycznego układu optycznego obiektywu.
Przy pochyleniu instrumentu w zakresie działania kompen- ■
satora o kąt a = 10’, wielkość kompensacyjnego błędu po
chylenia linii celowej Δα jest rzędu ± 1,0—1,5” [9], Nato
miast przy wstępnym poziomowaniu instrumentu libełą
rurkową z dokładnością ±30”, powyższy błąd kompensa
tora jest mniejszy od 0,1”;
e) wpływ punktu analaktycznego na dokładność odpionowania.
Punkt analaktyczny w PZL znajduje się nad obiektywem
w osi optycznej przyrządu w odległości około 374 mm od
punktu obrotu instrumentu — D. Przy pochyleniu instru
mentu o kąt a, pochyla się również oś optyczna przyrządu,
a zatem punkt analaktyczny przesunie się z punktu A do
A' o wielkość a (rys. 7). O tę samą wielkość a przesunie się
punkt celu, to jest z punktu Z do Z’. Przy pochyleniu
instrumentu w zakresie działania kompensatora o kąt
a = 10’, wielkość a = 1,09 mm. Natomiast przy poziomowa
niu instrumentu libelą rurkową powyższa wielkość a jest
minimalna (a < 0,05 mm) i nie ma znaczącego wpływu na

wynik. Przy krótszych celowych obserwuje się niewielkie
przemieszczenie punktu analaktycznego w kierunku obiek
tywu.
Błędy wynikające z budowy i działania instrumentu
częściowo można usunąć przez pomiar w dwóch diame
tralnych położeniach alidady oraz przez dokładne (kilka
krotne) poziomowanie przyrządu za pomocą sprawdzonej
i Zrektyfikowanej Iibeli rurkowej.
Błędy osobowe obserwatora można zmniejszyć przez pro
wadzenie obserwacji niezależnych (na przykład dwóch ob
serwatorów). Natomiast błędy zależne od środowiska i wa
runków pomiaru można zmniejszyć przez wykonywanie ob
serwacji w najbardziej korzystnych porach dnia, czy wa
runkach atmosferycznych, na przykład ze względu na dzia
łanie refrakcji.
Na podstawie danych, opublikowanych przez firmę, wy
ników badań przeprowadzonych w NRD oraz analizy wpły
wów powyższych błędów można stwierdzić, że przy odpo
wiedniej metodzie pomiaru można uzyskać dokładność odpionowania punktu rzędu ± 1 mm na 100 m.
Zastosowanie pionu optycznego PZL w budownictwie

Stosując pion optyczny PZL do prac pomiarowych przy
wznoszeniu wysokich budowli, oprócz dużej dokładności
Odpionowania, prace te przeprowadzane są w stosunku do
metod tradycyjnych z dużymi korzyściami, na przykład
czas pomiaru jest skrócony średnio o 30%. Przyrząd PZL
przystosowany jest do prac pomiarowych przy budowie:
— wysokich kominów,
— wieżowców,
— tuneli i szybów,
— wiaduktów i mostów,
— zapór wodnych i elektrowni,
— wież telewizyjnych, transmisyjnych, wiertniczych oraz
do ich techniczno-pomiarowej kontroli.
Poniżej podano przykłady zastosowania pionu optycznego
PZL w realizacji różnych geodezyjnych zadań inżynier
skich.
W trakcie budowy wieży telewizyjnej Drezno-Wachwitz
pionownik PZL został użyty przez R. Neumanna [4] do pio
nowego przeniesienia centrum wieży na wyższe poziomy
i wykonania pomiarów ruchów wieży.
R. Neumann osiągnął przy pięciokrotnym ustawieniu
znaku celowniczego średni błąd położenia punktu rzędu

mp = + 0,3 mm
dla jednorazowego przeniesienia centrum na wysokości
70 m. Na wysokości 130 m, przy dziesięciokrotnym usta
wieniu celu, otrzymał on dla jednorazowego określenia
średni błąd położenia punktu, rzędu

nip — + 1,0 mm
Również bardzo dobre rezultaty uzyskał H. Koppke [5],
[6], przy realizowaniu linii pionowej podczas budowy w
Berlinie wieży telewizyjno-radiowej, wysokości 361,5 m.
Przy pionowaniu w czterech położeniach alidady przy jed
nym centrowaniu instrumentu na wysokość 168 m, H.
Koppke uzyskał średni błąd położenia punktu:

Przy pomiarach kontrolnych zbiornika gazu określano
odchylenia prowadnic od pionu w kierunku punktu środ
kowego pojemnika gazu. Dla określenia odchyleń dopusz
czalny był błąd średni rzędu ± 3,3 mm na 30 m. Nato
miast w trakcie pomiaru uzyskano (bez większego trudu)
średni błąd określenia wychylenia prowadnic przy pomia
rze w dwóch położeniach lunety, rzędu ± 0,5 mm, czyli
uzyskano dokładność o wiele większą niż była wymagana.
Przy pomiarach w szybach dźwigowych zadane było usta
lenie miejsc ustawienia betonowych płyt i ustalenia w nich
położenia wpuszczonych blach żelaznych, do których miały
być przyspawane szyny — prowadnice z dokładnością rzędu
± 3 mm. Oczywiście przeniesienie punktu na wysokość 30 m
za pomocą pionu PZL, podobnie jak przy zbiornikach gazu,
wykonano z dużo większą dokładnością niż była wyma
gana.
Jest wiele innych przykładów wykorzystania pionu PZL
w praktyce, nigdzie dotąd nie publikowanych. W NRD
przyrząd ten jest już obecnie w powszechnym użyciu przy
pracach inżynierskich. Również i w Polsce znajduje on już
zastosowanie w pracach geodezyjnych przy pionowaniu wy
sokich budowli lub tam, gdzie wymagana jest duża dokład
ność pionowego przeniesienia punktu. Można tu wymienić
takie przykłady jak:
— zastosowanie pionu PZL przy ustawieniu zewnętrznych
konstrukcji przy budowie Hali Sportowej w Katowicach,
— przy badaniu wychyleń kominów przemysłowych.
Niemniej jednak przyrządów tych brak zupełnie w wy
posażeniu naszych przedsiębiorstw geodezyjnych. Dlatego
celowe byłoby ze względu na duże korzyści ekonomiczne
i dokładnościowe, płynące ze stosowania pionów optycznych
PZL przy budowach, aby zwrócono większą uwagę na ich
zakup, rozpowszechnienie i wykorzystanie w praktyce. Po
nadto ważność pionowania przy zastosowaniu pionów
optycznych w budownictwie wysokim tak mieszkaniowym
jak i przemysłowym podkreśla fakt, że problem powyższy
znalazł się wśród priorytetowych tematów naukowo-badaw
czych Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z zakresu geo
dezji miejskiej.
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Aktualne zagadnienia ogólne geodezyjnych instrukcji technicznych
w świetle XXXVI Konferencji Naukowo-Technicznej SGP
1. Uwagi ogólne
Celem niniejszego artykułu, stanowiącego sprawozdanie
tematyczne z XXXVI Konferencji Naukowo-Technicznej
SGP, odbytej w Krakowie 25 i 26.XI.1969 r., jest usystema
tyzowanie najważniejszych, ogólnej natury, aktualnych za
gadnień przepisów technicznych, nakładających określone
warunki (standardy) na wytwory pracy geodetów. Są to
warunki natury normalizacyjnej; ich celem jest zapewnie
nie mapom, operatom i innym składnikom wytworów
produkcji geodezyjnej zarówno określonej dokładności od
powiadającej wymogom zadań, którym mają służyć, jak
też zunifikowanej formy zewnętrznej. Tworzenie przepisów
technicznych wymaga współdziałania kompleksu czynników,
które można umownie podzielić na techniczne, ekonomicz
no-organizacyjne i prawne.
Przedmiotem konferencji była pierwsza z wymienionych
■wyżej grup czynników. Jeżeli w wystąpieniach referentów
i dyskutantów odwoływano się do aspektów ekonomicz
nych, to było to zupełnie naturalne, jako że efekty ekono
miczne stanowią istotny miernik postępu technicznego, któ
ry nie jest przecież w systemie produkcji społecznej wyizo
lowanym pojęciem abstrakcyjnym.
Doraźnym, istotnym wynikiem konferencji są wnioski za
mieszczone w pełnym brzmieniu w niniejszym zeszycie
Przeglądu Geodezyjnego. Okoliczność, że wnioski te zostały
uchwalone jednomyślnie (jeden głos wstrzymujący) wska
zuje, że wymiana poglądów była przekonująca i owocna.
A warto podkreślić, co z łatwością zauważy czytelnik, refe
ratów konferencyjnych i stenogramu obrad, że w dość licz
nych zagadnieniach zaprezentowano poglądy odmienne, nie
raz kontrowersyjne.
Problematyka konferencji była bogata; jeśli ją mierzyć
objętością materiałów, wyraża się liczbą 276 stron wydaw
nictwa Przedkonferencyjnego oraz 159 stronami maszyno
pisu stenogramu obrad. Niniejsze opracowanie stanowi tyl
ko pewien komentarz do wniosków i do cytowanych mate
riałów, oraz pewne usystematyzowane według tematów,
a nie według osób przedstawienie dyskusji.
W zeszycie 8 PG z 1969 r. zamieszczone były tezy ogól
ne i szczegółowe przygotowane przez organizatorów dla
autorów referatów i stanowiące program tematyczny obrad.
Aczkolwiek konferencja w zasadzie odpowiedziała na wszyst
kie tezy szczegółowe, a wieloma zagadnieniami wzbogaciła
przewidywany program, to jest rzeczą oczywistą, iż miarą
jej skuteczności będzie dopiero realizacja praktyczna opra
cowanych wytycznych ogólnych do przepisów technicznych.
Świadomość, że realizacja ta nie będzie ani łatwa, ani też
nie może być dokonana jednorazowo, była widoczna w wie
lu referatach i wystąpieniach dyskusyjnych.
I jeszcze jedna uwaga: byłoby niesłuszne sprawianie
wrażenia, że problematyka konferencji nie była dotąd
przedmiotem zainteresowań, studiów i pracy poszczególnych
osób czy zespołów. Natomiast na pewno konferencja była
pierwszą w PRL na skalę ogólnokrajową i w tak komplek
sowym, metodycznym ujęciu, próbą określenia optymalnych
cech geodezyjnych instrukcji technicznych i wytyczenia
najwłaściwszych sposobów realizacji uzgodnionych zaleceń.

2. Stosunek instrukcji do postępu technicznego w geodezji
Miarą postępowości przepisów technicznych jest ich sto
sunek do aktualnego stanu techniki; przepisy bowiem, po
siadając prawną moc wiążącą, mogą być czynnikiem hamu
jącym postęp techniczny. Przypadek taki nie wynika oczy
wiście z intencji autorów, lecz ze sprzeczności pomiędzy
zmiennością ulepszanych narzędzi pracy a naturalną ten
dencją do stabilizacji przepisów, nie absolutnej, ale w pew
nych — w miarę możliwości długich — interwałach czasu.
Zjawisko „odstawania” instrukcji od poziomu techniki nie
jest jednak obiektywną koniecznością i jak to określił w
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liście do XXXVI Konferencji prezes GUGiK — „... odpo
wiednie dostosowanie standardów wyników pracy geodety
do rzeczywistych potrzeb gospodarczych, szczególnie w za
kresie wykonywanych powszechnie opracowań typowych,
przy jednoczesnym stworzeniu warunków dla szybkiego rea
gowania przez wykonawstwo na możliwości stosowania po
stępowych metod pracy, jest głównym zadaniem instrukcji
technicznych”. W instrukcjach więc należy widzieć stymu
latory postępu techniczno-organizacyjnego. Ciekawe przy
kłady wpływu pozytywnego i negatywnego instrukcji na
jakość wykonywanych na ich podstawie prac geodezyjnych
podano w referacie 1.
Oceniając omawiane zagadnienie w zakresie powszech
nych instrukcji polskich naszego 25-lecia, należy podkreś
lić, że zarówno Instrukcja B-I z 1948 r. jak i obecnie obo
wiązująca Instrukcja O-I z 1969 r. dopuszczają stosowanie
metod, narzędzi i materiałów nietypowych, będących wy
nikiem postępu technicznego, pod warunkiem zachowania
wymaganych instrukcjami norm technicznych dokładności
opracowań wynikowych. Co więcej, w piśmie okólnym nr 1
GUGiK z 14.11.1968 r. — w sprawie stosowania postępu
technicznego , na tle przepisów obowiązujących instrukcji
technicznych podkreślono, że metody podane w instrukcjach
mają charakter przykładów i w żadnym stopniu nie ograni
czają innych metod pracy, postępowych pod względem tech
nicznym i ekonomicznym. Konferencja pokazała, że w prak
tyce pozytywne wpływy instrukcji na postęp w geodezji
nie są tak duże, jakich można by oczekiwać zgodnie z za
cytowanymi przesłankami werbalnymi, a szereg przykła
dów podanych przez uczestników konferencji (Śliwka, Ja
necki, Mecha, Teodorowicz, Kasperek, Kowanda) świadczy
wręcz o konserwatywnej niekiedy roli przepisów technicz
nych. Przyczyn tego zjawiska można dopatrywać się w ta
kich cechach instrukcji jak:
a) przesadna drobiazgowość w traktowaniu technologii,
b) znaczna bezwładność w uwzględnianiu nowych metod
i narzędzi,
c) opóźnienia wobec konkretnych, dużych zadań geodezji,
d) znaczne luki, brak koordynacji, a czasem i wewnętrz
ne sprzeczności, zwłaszcza w niektórych instrukcjach resor
towych.
Wobec oczywistej słuszności stanowiska (Lukasiewicz,
Pawłowski, Kłopociński), że instrukcja może zalecać metody
i przyrządy już wypróbowane i potwierdzone w praktyce,
widać tylko dwie możliwości uniknięcia opóźnień przepisów
wobec techniki, a mianowicie:
a) wykluczenie w ogóle technologii z instrukcji lub ujmo
wanie technologii w osobnych, nie obligatoryjnych (jedynie
pomocniczych), łatwo wymiennych składnikach;
b) wyprzedzanie dużych przedsięwzięć geodezyjnych spe
cjalnymi badaniami kompleksowymi i wykorzystywanie
wyników takich badań w tworzeniu przepisów dla tych
prac (tezę tę rozwinął zwłaszcza kol. Włodarczyk).
3. Zagadnienie struktury i szczegółowości instrukcji
Czym powinna być instrukcja, w jakim zakresie powinna
obligować geodetę swoją mocą prawną do ściśle określo
nego wykonania podjętego zadania technicznego, a w jakim
stopniu powinna być tylko ułatwieniem osiągnięcia okreś
lonych efektów końcowych — to sprawy, które zostały
bardzo dobitnie uwzględnione w referatach i dyskusji.
Opinia konferencji na ten temat znalazła wyraz we wnios
kach (punkt 1 i 2 oraz częściowo 3 i 4 rozdziału I). Poglądy,
przed ich uzgodnieniem, dotyczące stopnia szczegółowości
instrukcji, wyrażone w referatach i dyskusji nie były jed
nolite. Z grubsza biorąc można by podzielić je na dwie
grupy, poniżej skrótowo scharakteryzowane.
a. Instrukcja powinna w sposób szczegółowy określać nie
tylko końcowe normy dokładności i formy zewnętrznej, ale

również technologię całego procesu prowadzącego do osiąg
nięcia produktu finalnego.
Wyraziciele tego poglądu argumentowali go dwojako: po
pierwsze — należy dostosować przepisy do poziomu tej
części kadry, która nie reprezentuje kwalifikacji pozwala
jących na samodzielny dobór metodyki prac do wymaga
nych walorów ich końcowych i pośrednich wyników; po
drugie — należy uwzględnić warunki produkcji geodezyj
nej, zawierające z reguły element pośpiechu (akord).
b. Poziom i forma przepisów powinny zakładać pełne
kwalifikacje zawodowe każdego samodzielnego wykonawcy,
pozwalające mu na prawidłową analizę zadań technicznych
i na optymalny w danych warunkach dobór metod i na
rzędzi pracy. Podkreślono, że deprecjonowanie w przepi
sach poziomu kadry geodezyjnej na skutek lokalnych
i przejściowych trudności byłoby nieuzasadnione i sprzeczne
z realnymi, realizowanymi przecież tendencjami nie tylko
do likwidacji niedomogów w tym zakresie, ale też do pod
niesienia przeciętnego poziomu kadry (poprawa stosunku
liczby inżynierów do liczby techników, doskonalenie wiedzy,
między innymi przez studia podyplomowe).
Na szeregu przykładach krajowych (zwłaszcza przepisy
resortowe), a także zagranicznych (w referacie 1 powołano
się na dokonaną przez geodetów jugosłowiańskich krytykę
szczegółowości swoich instrukcji) pokazano ujemny wpływ
dużej szczegółowości przepisów w zakresie technologii na
wytwory, których te przepisy dotyczą. Osobiście odniosłem
wrażenie (szczegółowo studiując materiały konferencyjne),
że niektórzy reprezentanci stanowiska pierwszego doszli do
pewnych sprzeczności, jako że wołanie o zwięzłość, przej
rzystość i portatywność instrukcji było już powszechne.
A przecież te cechy realnie nie mogłyby być pogodzone
z drobiazgowością przepisów i z ich podręcznikowym cha
rakterem. Wydaje się, że żądania niektórych uczestników
konferencji, aby instrukcje wypełniały istniejące ich zda
niem luki podręcznikowe w zakresie nowych narzędzi i me
tod, również nie mają uzasadnienia. Czyż cykl wydawniczy
drukowanej instrukcji jest krótszy od cyklu wydawniczego,
jeśli już nie książek, to artykułów w wydawnictwach pe
riodycznych, ogólnie dostępnych lub specjalnych biuletynów
techniczno-informacyjnych?

4. Instrukcje powszechne i resortowe, ich wzajemne relacje
oraz problemy wymagające uwzględnienia w przepisach
technicznych

Ocena instrukcji zawarta została w poszczególnych refe
ratach według ich kompetencji tematycznych; opinie refe
rentów są na ogół wnikliwe i szczegółowe i jest nadzieja,
że zostaną uważnie przestudiowane przez autorów noweli
zowanych i nowych instrukcji. Jako ujemną cechę stanu
istniejącego zgodnie uznano niedostateczne skoordynowanie
przepisów resortowych z instrukcjami powszechnymi, co
przejawia się następująco:
a) tendencjami do samowystarczalności przepisów resor
towych;
b) powtarzaniem w instrukcjach resortowych, niekiedy
niestety niekonsekwentnym i obniżającym wartość final
nych wyników, przepisów zawartych w instrukcjach pow
szechnych (GUGiK);
c) niedocenianiem w przepisach resortowych zagadnienia
jednolitości osnów, co przynosi straty techniczne i ekono
miczne;
d) stanowczo zbyt dużymi opóźnieniami w przystosowaniu
przepisów resortowych do znowelizowanych instrukcji pow
szechnych.
Autorzy opracowań od 6 do 8 wykazali, że pomimo dużej
(a nawet zbyt dużej) liczby instrukcji resortowych istnieje
w nich szereg luk tematycznych, przy czym niektóre z tych
braków mają charakter powszechny i powinny być wypeł
nione przez GUGiK.
Najważniejsze zagadnienia wymagające pilnego opraco
wania instrukcji zostały ujęte w rozdziale II wniosków
konferencji.
W dyskusji kol. Skinderowicz szczegółowo uzasadnił ko
nieczność uwzględnienia w przepisach o osnowach specy
fiki terenów, na których znaki geodezyjne zmieniają swoje
położenie pod wpływem eksploatacji górniczej.
Koledzy Śliwka i Janusz uzasadnili nieodzowność stanow
czego uregulowania techniczno-organizacyjnych uprawnień
geodety wykonującego pomiary obiektów przemysłowych
i inżynierskich. Specyfika pomiarów przemysłowych, uwa
runkowana głównie dużą dynamiką rozwoju urządzeń
i technologii produkcyjnych, a także zmiennością zew

nętrznych warunków pomiarów, w zasadzie wyklucza moż
ność ustalenia typowych standardów dla prac geodezyjnych.
Uznano za celowe, aby na przypadki takich prac nietypo
wych był instrukcyjnie nałożony obowiązek włączania do
operatu analizy dokładnościowej danego zadania.
Kol. Janusz zaproponował w miejsce nazwy „instrukcja
resortowa” termin „instrukcja asortymentowa”, który byłby
bardziej adekwatny do sytuacji, kiedy identyczne typy ro
bót występują w ι⅛ζnych resortach.
Dużo krytycznych uwag (Kłopociński, Pawłowski, Janecki,
Antonowicz, Rabczuk, Kowanda) poświęcono zaniedbaniom,
sankcjonowanym niekiedy przez niektóre przepisy resor
towe, w zakresie osnów szczegółowych, zakładanych w
związku z pracami geodezyjnymi dla celów gospodarczych
oraz bardzo silnie podkreślano konieczność konsekwentnej
troski o należyte uwzględnianie granic własności, bez któ
rych mapa przedstawia ogromnie obniżoną wartość. Jedno
cześnie kol. Rabczuk, na przykładzie wodociągów wiejskich,
apelował o dostosowanie zakresu i trybu sporządzania pod
kładów geodezyjnych dla drobnych inwestycji do rzeczy
wistych potrzeb, bez obserwowanej obecnie przesady powo
dującej zbędne zwiększanie kosztów i czasu wykonania za
dania.
Uznano za ważną i pilną potrzebę opracowania przepi
sów, które w oparciu o współczesną technikę i perspekty
wiczne potrzeby gospodarcze uregulują: kodowanie danych
geodezyjnych do przetwarzania na maszynach cyfrowych,
reprodukcję małonakładową i kompilacyjne opracowania
mapowe (wskazano tu słusznie na ostrożność niezbędną
przy kartograficznym wzbogacaniu treści mapy i przeskaIowywaniu map) oraz nowoczesną organizację składnic geo
dezyjnych i całokształt problematyki gospodarki zasobami
geodezyjnymi.
Dyskusja skoncentrowała się też wokół mapy zasadniczej;
okazało się, że niektóre zagadnienia z nią związane (na
przykład aktualizacja) wymagają nie tylko dopracowania
przepisów, ale i troski o ich konsekwentną realizację.

5. Zagadnienie ujmowania kryteriów dokładnościowych dla
pomiarów i narzędzi
Co do tego, że głównym zadaniem instrukcji technicznych
jest zapewnienie końcowym produktom pracy geodetów
określonych standardów dokładności, uczestnicy konferencji
wykazali pełną zgodność. Ponieważ jednak standardy te
wymagają zmian i uzupełnień (wynikają nowe zadania
gospodarcze i obronne), nie byłoby celowe regulowanie ich
w trybie przepisów o normalizacji, ze względu na uciążli
wość i długotrwałość rewizji takich przepisów.
Referenci wyrazili pogląd, że najwłaściwszym, komuni
katywnym i wygodnym w użyciu sposobem podawania
norm dokładności dla pomiarów jest tabelaryzowanie tych
norm, przy czym przedziały ich zmienności powinny być
szczegółowo dostosowane do zmienności wielkości mierzo
nych.
Stosunkowo dużo uwag (Teodorowicz, Wolski, Konieczyński), niekiedy kontrowersyjnych względem wykładni po
danej przez przedstawicieli GUGiK, wywołał sposób uję
cia dopuszczalnych odchyłek pomiarów w nowych instruk
cjach powszechnych. Ujęcie to — jak wiadomo — polega na
tym, że za dopuszczalną odchyłkę maksymalną przyjęto
dwukrotne wartości średnich błędów, charakteryzujących
rozrzut w pomiarach (nie oznacza to, że wartości te mają
być obliczane dla danej sieci na podstawie uzyskanych w
niej rezultatów), przy czym nie więcej niż 30% wszystkich
odchyłek w danej sieci może przekroczyć jednokrotną war
tość średniego błędu. Takie stanowisko, pomijając oczy
wistą nieodzowność pewnych zaokrągleń, jest uzasadnione
teoretycznie, a operowanie odchyłką na poziomie jedno
krotnego średniego błędu podyktowane jest troską o sta
ranność pomiarów. Główne źródło krytycznych uwag wobec
tego sposobu leży według mniej pomijając niektóre wy
powiedzi oparte na niewnikliwej ocenie istoty rzeczy,
w nawyku do — wygodnej zresztą — jednoznaczności.
Warto podkreślić, że bardziej ścisłe ujęcie zagadnienia,
zwłaszcza w odniesieniu do małych sieci, wymagałoby kom
plikacji analizy wyników polowych.
Kol. Kasperek przedstawił w dyskusji istotną uwagę, że
w ocenie klasy instrumentów nie można opierać się na ich
nominalnych dokładnościach, a to z dwóch powodów: po
pierwsze producenci zawyżają nominalną dokładność w sto
sunku do rzeczywistej; po drugie — instrumenty „starze
ją się”; ich walory techniczne w miarę upływu czasu ule
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gają obniżeniu. W tej sytuacji kwalifikowanie sprzętu po
miarowego, zwłaszcza precyzyjnego, do określonych klas,
powinno następować w oparciu o okresowe badania rzeczy
wistych wartości sprzętu według znormalizowanych para
metrów.

6. Zagadnienia związane z wdrażaniem i popularyzacją
instrukcji
Przepisy techniczne stanowią jeden z czynników oddzia
ływających na produkcję geodezyjną, dlatego wiele uwagi
poświęcili autorzy referatów i uczestnicy konferencji okreś
leniu możliwie optymalnych sposobów tworzenia instrukcji.
Opinia konferencji na ten temat zawarta jest w rozdzia
le III wniosków.
Opracowanie i ogłoszenie instrukcji, nawet bardzo dob
rej, nie oznacza automatycznie zakończenia procesu jej
wdrażania do praktyki. Wyrażono opinię, że organa wyda
jące instrukcje geodezyjne, a w tej liczbie przede wszyst
kim GUGiK, powinny zwrócić większą uwagę na okolicz
ności warunkujące szybkie, operatywne wdrażanie nowych
przepisów. Temu celowi powinno służyć między innymi
zwiększenie nakładów instrukcji do takiej wysokości, aby
każdy wykonawca danego asortymentu robót mógł na co
dzień swobodnie posługiwać się instrukcją. Bardziej na bie
żąco, systematycznie należy publikować w wydawnictwach
urzędowych i w prasie fachowej wszelkie informacje
o opracowaniu i zmianach instrukcji oraz interpretacje
i komentarze do przepisów (por. wnioski — rozdział III,
P- 6>∙
j . .
Niektórzy referenci i dyskutanci poruszyli zagadnienie
kształcenia kadr geodezyjnych na poziomie średnim
i wyższym w zakresie przepisów technicznych. Mówiąc sło
wami kol. Kryńskiego ...... już w czasie szkolenia studentów
czy uczniów w technikum należałoby się zastanowić nad
tym, jak przetłumaczyć język pewnych zasad geodezyjnych
zawartych w podręcznikach, w całej nauce i technice geo
dezyjnej, na język instrukcji, to znaczy tak ująć wykłady,
ćwiczenia i praktykę połową, żeby już w czasie studiów
wykonawca robót geodezyjnych wiedział, że to co jest w
takim czy innym podręczniku napisane, to wygląda w in
strukcji tak czy tak”. Sprawę komplikuje w. pewnym stop
niu zmienność instrukcji, należy zatem sądzić, że głównym
celem nauczania przepisów jest opanowanie przez słucha
czy zagadnień zasadniczych i umiejętności posługiwania się
przepisami oraz poznanie kryteriów, według których wy
konane były w przeszłości prace geodezyjne, z wynikami
których absolwent bedzie spotykał się w produkcji. Obec
nie nauczanie przepisów zarówno na Doziomie wyższym, jak
i średnim nie jest uwzględnione w formie osobnego przed
miotu. Odpowiedzialność za właściwe uwzględnienie prze
pisów technicznych tak aktualnych, jak i dawnych, spoczy

wa więc na odpowiednich przedmiotach fachowych. Stan
taki wbrew — nielicznym zresztą — poglądom o celowości
tworzenia odrębnego przedmiotu, należy uznać za słuszny
i najbardziej naturalny.
Z materiałów konferencyjnych wynika potrzeba nie tyl
ko ścisłego współdziałania z placówkami naukowymi w
procesie nowelizowania i tworzenia instrukcji, ale także
dokonania badań naukowych na ogólne tematy relacji:
przepisy techniczne — produkcja geodezyjna, z uwzględ
nieniem rozwoju historycznego i z odwołaniem się rów
nież do źródeł obcych. Badania takie dokonane przez auto
ra referatu 1, chociaż ze względów praktycznych zostały
potraktowane sondażowo, potwierdziły tę celowość dostar
czając pewnej porcji ciekawego materiału. Bogaty materiał
historyczny z zakresu dawnych przepisów technicznych sto
sowanych na ziemiach polskich, gromadzony jest też w
dziale MISCELLANEA Przeglądu Geodezyjnego.
Referaty i koreferaty XXXVI Konferencji Naukowo-Tech
nicznej SGP
1. Prof. Michał Odlanicki-Poczobutt — Rola,
treść i forma instrukcji geodezyjnych na tle ich rozwoju
historycznego.
2. Mgr inż. Józef Pawłowski, mgr inż. Eugeniusz
Lukasiewicz. Stan obecny i kierunki prac nad instruk
cjami geodezyjnymi.
3. Mgr inż. Eugeniusz Wolski, mgr . inż. Zbigniew
Brzozowski — Ocena stanu aktualnego i pożądanych
kierunków nowelizacji przepisów dotyczących osnów geode
zyjnych dla pomiarów szczegółowych. Koreferat — mgr inż.
Michał Teodorowicz.
4. Mgr inż. Eugeniusz Pianko — Ocena stanu aktu
alnego i pożądanych kierunków nowelizacji przepisów do
tyczących pomiarów sytuacyjnych. Koreferat — mgr inż.
Edward Mecha.
5. Mgr inż. Jan Bury, mgr inż. Andrzej Wolniewicz — Ocena stanu aktualnego i pożądanych kierunków
nowelizacji przepisów dotyczących pomiarów wysokościo
wych. Koreferat — mgr inż. Bronisław Bucewicz.
6. Inż. Józef Janecki, inż. Hubert Rak — Instruk
cje geodezyjne wobec potrzeb miast i gospodarki komunal
nej. Koreferat — mgr inż. Jerzy Antonowicz.
7. Inż. Waldemar Widor — Instrukcje geodezyjne wo
bec potrzeb resortu rolnictwa.
7a. Mgr inż. Andrzej Zgliński — Instrukcje geode
zyjne wobec potrzeb leśnictwa. Koreferat do obu referatów
(7 i 7a) — doc. Ignacy Rabczuk.
8. Mgr inż. Jan Śliwka — Instrukcje geodezyjne wobec
potrzeb przemysłu i inżynierii. Koreferat — dr inż. Woj
ciech Janusz.

JERZY ANTONOWICZ

XXXVI Konferencja Naukowo-Techniczna SGP
- Instrukcje geodezyjne w aspekcie postępu technicznego
Zarys problematyki — uwagi organizatorów
W dniach 25 i 26 listopada 1969 r. w Krakowie, odbyła
się XXXVI Konferencja Naukowo-Techniczna SGP na te
mat „Instrukcje geodezyjne w aspekcie postępu technicz
nego”. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy
Głównej Komisji Techniki działającej przy Zarządzie Głów
nym Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Organizację tej
Konferencji powierzono Krakowskiemu Oddziałowi SGP.
Przygotowania do konferencji trwały 15 miesięcy. Do jej
organizacji przystąpiono z mieszanymi uczuciami; nurtują
cym problemem było, czy w wyniku konferencji jej uczest
nicy wyjadą z przekonaniem, że tak obszerny temat będą
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cy jednym z najbardziej kontrowersyjnych w środowisku
geodezyjnym, został na tyle wyczerpany, że sformułowane
wnioski będą opinią szerokiego ogółu geodetów i zarazem
przyczynkiem mobilizującym poszczególne resorty w zakre
sie polityki wydawniczej instrukcji geodezyjnych.
Mając na uwadze tak szeroki temat, jakim jest problem
instrukcji geodezyjnych, Komitet Organizacyjny XXXVI
Konferencji postanowił ukierunkować opracowania konfe
rencyjne, jak również późniejszą dyskusję w czasie trwania
konferencji. Opracowano tezy ogólne i szczegółowe dla au
torów referatów i koreferatów. Tezy te w pełnym brzmię

niu zostały opublikowane w nr 8/1969 r. Przeglądu Geode
zyjnego i zamieszczone w materiałach konferencyjnych, wy
danych drukiem.
Zasadnicze grupy tez szczegółowych to:
1. Charakter i zakres rzeczowy instrukcji.
2. Pożądana treść i forma instrukcji.
3. Ocena obecnie obowiązujących instrukcji.
4. Opinie i wnioski w sprawie nowelizacji przepisów
technicznych w geodezji.
Ogółem na konferencję przygotowano 9 referatów i 6 koreferatów, które miały dać obraz potrzeb i ocenę stanu
istniejącego w zakresie instrukcji geodezyjnych tak ogól
nych jak i resortowych, w świetle postawionych tez. Licz
ba referatów dawała zasadniczo gwarancję objęcia tematyki
wszystkich resortów zainteresowanych pracami geodezyj
nymi.
Pełny wykaz referatów i koreferatów znajduje się w
artykule kol. Bogdana Neya na temat „Aktualne zagadnie
nia ogólne geodezyjnych instrukcji technicznych w świetle
XXXVI Konferencji Naukowo-Technicznej SGP”, zamiesz
czonym w tymże zeszycie PG.
Dla usystematyzowania obszernych materiałów konferen
cyjnych, wydanych drukiem, Komitet Organizacyjny po
stanowił przedstawić uczestnikom konferencji, w formie
zbiorczej, wstępne wnioski, które uczestnicy otrzymali przed
obradami.
W konferencji uczestniczyło 196 osób reprezentujących
wszystkie zasadnicze resorty zainteresowane pracami geo
dezyjnymi. Obrady (plenarne) odbyły się w auli Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W czasie trwania kon
ferencji zorganizowana została wystawa obrazująca roz
wój przepisów (instrukcji) geodezyjnych na przestrzeni od
1750 roku do chwili obecnej.
Na wystawie pokazano instrukcje geodezyjne wszystkich
resortów. Należy dodać, że cieszyła się ona dużym zaintere
sowaniem, eksponowane były na niej bowiem unikalne
egzemplarze przepisów geodezyjnych z 18 i 19 wieku, któ
re swoją rzeczowością i wnikliwością mogły zachwycić
zwiedzających.
Długotrwała dyskusja w czasie konferencji dała obszerny
materiał, który został następnie ostatecznie usystematyzo
wany we wnioskach konferencyjnych.
Komitet Organizacyjny pracował w składzie: przewodni
czący — kol. Bogdan Ney, sekretarz — kol. Jerzy Antono
wicz, członkowie — koledzy: Tadeusz Baran, Aleksander
Czechowicz, Tadeusz Feliks, Zdzisław Figiel, Juliusz Heczko,
Wiesław Madej, Kazimierz Przybyło, Michał Teodorowicz,
Alfred Wilkus i Marian Zaleski.
Komisja Wnioskowa konferencji pracowała w składzie:
przewodniczący — kol. Wacław Kłopociński, członkowie —
koledzy: Adam Linsenbarth, Eugeniusz Lukasiewicz, Bogdan
Ney, Bronisław Skinderowicz, Tadeusz Strzebnicki, Stani
sław Wojtas, Andrzej Zgliński.
Wnioski z XXXVI Konferencji Naukowo-Technicznej SGP

Geodezja bierze udział w ogólnokrajowej dyskusji nad
stanem badań naukowych i postępu technicznego, będącym
tematem obrad ostatnio odbytego IV Plenum KC PZPR.
Powszechne przepisy o pomiarach kraju, wprowadzając
obowiązek przekazywania materiałów do składnic geodezyj
nych, stworzyły warunek do wielokrotnego wykorzystania
raz wykonanych pomiarów. Na skutek tego wzrosło znacze
nie ujednolicenie dokładności i formy końcowego wyniku
opracowań. Badania nad instrukcjami regulującymi całość
produkcji geodezyjnej mają poważne znaczenie dla przed
sięwzięć Podejmowanycmh dla zastosowania działalności
produkcyjnej szeroko podjętego postępu technicznego.
Instrukcje techniczne podają ogólne przepisy techniczne
i porządkowe, szczegółowe normy dokładnościowe, jak rów
nież metody wykonania. Przepisy muszą uwzględniać dwa
główne czynniki: określone potrzeby i wymagania technicz
ne zainteresowanych dziedzin gospodarki i obronności kraju
oraz stan techniki geodezyjnej. Oba te czynniki wraz z roz
wojem cywilizacyjnym i społecznym są zmienne, natomiast
przepisom technicznym ze zrozumiałych względów stawia
my wymóg stałości w dłuższym interwale czasu.
Tematem XXXVI KNT — SGP jest odpowiedź na pyta
nie, jak dostosować stałe obligatoryjne normy do zmien
nego, rozwijającego się poziomu techniki?
I. Wnioski dotyczące treści i formy instrukcji
1. Instrukcja techniczna powinna zawierać przepisy obli
gatoryjne oraz zalecenia, przykłady i wzory.

1.1. Część obligatoryjna powinna zawierać:
— wymagania dokładnościowe nałożone na końcowy wy
twór oraz — w miarę potrzeby — na etapy pośrednie,
— normy określające jednoznacznie zasadniczą treść i for
mę wytworów końcowych prac geodezyjnych.
1.2. Część druga (zalecenia, przykłady, wzory) powinna
zawierać:
— przykłady metod związanych z posługiwaniem się
określonymi narzędziami,
— sprzęt zalecany dla określonej metody, rodzaju i klas
pomiaru,
— kompletne przykłady i wzory typowych opracowań,
— w miarę potrzeby — pomoce techniczne w formie: ta
bel, nomogramów, itp.
Druga część powinna być wzbogacona dodatkami wyda
nymi w miarę powstawania nowych narzędzi i metod.
1.3. Instrukcje powinny być opracowane nie w sposób
podręcznikowy, lecz przy założeniu posiadania przez wy
konawcę pełnych kwalifikacji. Instrukcje powinny się cha
rakteryzować zwięzłością i przejrzystością.
2. Normami w trybie przepisów o normalizacji powinny
być ujęte:
a) normy pojęciowe,
b) normy przedmiotowe odnoszące się do sprzętu i na
rzędzi z ograniczeniem do normalizacji podstawowych pa
rametrów,
c) typowe znaki geodezyjne i graniczne,
d) normy czynnościowe związane ze sprawdzeniem i rek
tyfikacją instrumentów i sprzętu geodezyjnego,
e) normy klasyfikacyjne.
Nie wskazane jest wydawanie instrukcji technicznych w
trybie przepisów o normalizacji z powodu uciążliwości przy
opracowaniu i nowelizacji.
3. Nowelizacja instrukcji GUGiK powinna być prowa
dzona w kierunku:
3.1. Ujednolicenia tych wymogów technicznych, które,
w obecnie obowiązujących instrukcjach różnią się między
sobą.
3.2. Wewnętrznego zsynchronizowania dokładności wyni
ków kolejnych etapów pracy tak, aby zapewnić otrzymanie
założonych dokładności wyników końcowych, dostosowanych
do rzeczywistych potrzeb.
3.3. Utrzymanie zasady swobodnego wyboru przez wyko
nawcę technologii pracy, pod warunkiem zachowania do
kładności końcowych opracowań.
4. Główne kierunki nowelizacji przepisów technicznych
resortowych (instrukcji) powinny być następujące:
4.1. Instrukcje resortowe powinny normować jedynie
zagadnienia specyficzne, występujące masowo i w sposób
nie naruszający przepisów powszechnych.
4.2. Instrukcje resortowe powinny ulec aktualizacji w
oparciu o znowelizowane instrukcje GUGiK.
4.3. Z instrukcji resortowych należy wyeliminować prze
pisy dotyczące zagadnień uregulowanych przepisami pow
szechnie obowiązującymi (na przykład — dotyczące osnów
szczegółowych poziomych i wysokościowych, znaków umow
nych dla map itp.).
4.4. Odstępstwa od przepisów powszechnie obowiązują
cych należy ograniczyć do przypadków uzasadnionych
względami natury techniczno-ekonomicznej.

II. Podstawowe zagadnienia wymagające opracowania geo
dezyjnych instrukcji technicznych
Na podstawie oceny dokonanej przez XXXVI Konferencję
stwierdza się celowość opracowań w zakresie następujących
kierunków:
1. Przystosowania opracowań geodezyjnych do przetwa
rzania za pomocą maszyn elektronicznych.
2. Nowoczesnych metod składowania map, dokumentów
i operatów geodezyjnych uwzględniających przechowywanie
opracowań numerycznych.
3. Reprodukcji małonakładowej z uwzględnieniem metod
kompilacji i przeskalowania map.
4. Pomiarów realizacyjnych, kontroli realizacji oraz po
miarów przemieszczeń z zaleceniem podania kryteriów
wstępnej analizy dókładnościowej.
Rozpatrzyć możliwość zobowiązania mocą tej instrukcji
lub oddzielnego przepisu wprowadzenia do projektu tech
nicznego budowy, części geodezyjnej projektu, dotyczącej
zabezpieczenia warunków dla prac geodezyjnych oraz insta
lowania w czasie budowy urządzeń kontrolno-pomiarowych
5. Prac związanych z gospodarką terenami miast i osiedli,
wykorzystanie ewidencji gruntów.
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6. Bieżącej aktualizacji mapy zasadniczej jako mapy
źródłowej dla innych map inżynieryjno-gospodarczych.
7. Wszcząć prace z zakresu ujednolicenia przepisów
o rozgraniczeniu i podziale nieruchomości gruntowych.
III. Opinia o trybie przygotowania instrukcji i ich noweli
zacji

1. Opracowanie instrukcji powinny poprzedzać prace stu
dialne dotyczące tematu instrukcji i istniejących opracowań
z tego zakresu, łącznie z instrukcjami — normami.
2. Założenia powstałe w wyniku prac studialnych powin
ny być ankietowane przez zainteresowane resorty i wybra
nych specjalistów, w miarę potrzeby — sprawdzane w
praktyce.
3. Należy rozważyć możliwość opracowywania instrukcji
w trybie konkursów zamkniętych bądź w trybie zleceń dla
ośrodków naukowo-badawczych lub produkcyjnych.

4. Ostateczny projekt instrukcji powinien być ponownie
ankietowany.
5. W trakcie opracowywania nowych instrukcji resorto
wych należy zacieśnić "współpracę zainteresowanych resor
tów i GUGiK.
6. Odpowiednie informacje o opracowaniu i zmianach
instrukcji, interpretacje i komentarze dotyczące instrukcji
GUGiK powinny być publikowane w Dzienniku Urzędo
wym Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
7. Wyczerpane nakłady instrukcji powinny być natych
miast wznawiane.
IV — Konferencja zaleca wykorzystanie przy opracowaniu
instrukcji GUGiK i resortowych, wniosków zawartych w re
feratach (Materiały XXXVI KNT) oraz wniosków zgłoszo
nych w czasie dyskusji i dołączonych do protokołu z prze
biegu XXXVI Konferencji.

UKD 528:4:711.4

KRYSTYNA SIKORSKA

Prace geodezyjne związane z przekształceniem struktury terenowej miast
Na mocy dekretu z 13 czerwca 1956 r. — o państwowej
służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. nr 25, poz. 115)
została powołana służba geodezyjna w resorcie gospodarki
komunalnej dla wykonania zadań w zakresie robót geode
zyjnych· Sprawy rozgraniczenia i podziału nieruchomości
oraz ewidencji gruntów i budynków zostały podzielone —
artykułem 18 wymienionego dekretu — między dwa resorty.
Na obszarze miast wyłączonych z województw i miast sta
nowiących powiaty miejskie sprawy te należą do właści
wości Ministra Gospodarki Komunalnej, natomiast na ob
szarze pozostałych miast i osiedli sprawy te należą do
właściwości Ministra Rolnictwa.
W wyniku przyjętej interpretacji powołanych przepi
sów ograniczenia obszarowe dla dwóch resortów w trzech
sprawach (rozgraniczenia, podziału i ewidencji gruntów
oraz budynków) rozciągnięto na wszystkie inne sprawy
w zakresie robót geodezyjnych. Utarło się przekonanie, że
do właściwości Ministra Gospodarki Komunalnej w zakre
sie robót geodezyjnych należy tylko obszar miast wyłączo
nych z województw i miast stanowiących powiaty miejskie.
Utrzymywany podział obszarowy odnośnie do kompetencji
dla spraw geodezyjnych jest podziałem sztucznym, nie po
dyktowanym żadnymi względami ekonomicznymi, czy po
trzebami gospodarczymi, jest podziałem nie wynikającym
z przepisów, a nawet — sprzeczny z art. 6 ust. 1 wymie
nionego dekretu.
Tablica obrazuje, ustalony w wyniku interpretacji prze
pisów dekretu o państwowej służbie geodezyjnej i karto
graficznej, zakres działania resortów w stosunku do ob
szaru miast.
Miasta należące do właściwości:

Ogółem miast w kraju

834
W województwie katowickim
76
W wo i. warszawskim
68

Ministra Gospodarki
Komunalnej

79

Ministra Rolnictwa

755

19

57

5

63

Jak z powyższych liczb wynika, udział służby geodezyj
nej gospodarki komunalnej w wykonaniu zadań resorto
wych został zawężony do obszaru 79 miast, niezależnie od
potrzeb i ustaleń wynikających z obowiązujących przepisów.
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Prowadzenie właściwej gospodarki terenami na obszarze
miast i osiedli — jako jednego z ważniejszych zadań resor
tu gospodarki komunalnej, wymaga szeregu opracowań
urbanistycznych, a w szczególności miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Udział geodezji w pra
cach urbanistycznych, w zakresie problematyki miejsco
wych planów zagospodarowania przestrzennego można po
dzielić na 3 etapy:
— opracowanie map i danych geodezyjnych,
— udział w uzgodnieniach; interpretacja studialnych ma
teriałów kartograficznych i opracowań geodezyjnych,
— geodezyjne opracowanie planów zagospodarowania
przestrzennego.
Służba geodezyjna resortu gospodarki komunalnej prze
kazuje służbie urbanistycznej odpowiednie wtórniki map
i dane geodezyjne wchodzące w skład zasobu kartograficzno-geodezyjnego składnic. W przypadku, gdy dla potrzeb
służby urbanistycznej brak jest map dla danego terenu,
organa do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
zlecają opracowanie dokumentacji geodezyjnej służbie geo
dezyjnej resortu gospodarki komunalnej (przedsiębiorstwu
geodezyjnemu).
W posiadaniu służby geodezyjnej resortu gospodarki ko
munalnej znajduje się bogaty materiał geodezyjno-karto
graficzny dla obszarów miast wyłączanych z województw
i miast stanowiących powiaty miejskie, jak również dla ob
szarów zainwestowania miejskiego pozostałych miast i osie
dli, zwłaszcza tam, gdzie zachodziła potrzeba wykonania po
miarów i sporządzenia map do miejscowych planów zagos
podarowania przestrzennego w związku z zamierzeniami
inwestycyjnymi.
Dla inwentaryzacji i studiów urbanistycznych dotyczących
stanu istniejącego, które stanowią podstawę koncepcji pla
nu zagospodarowania przestrzennego, wymagane są mapy
o możliwie najbogatszej treści i maksymalnej szczegóło
wości. Mapy sytuacyjne uzupełniane są przez pracownie
urbanistyczne różną treścią w zależności od potrzeb. Prob
lem inwentaryzacji urbanistycznej powinien być rozwiązany
mapami tematycznymi (problemowymi) opracowanymi przez
słńżbę geodezyjną resortu gospodarki komunalnej, oczywiś
cie przy maksymalnym wykorzystaniu wszystkich danych,
szczególnie z ewidencji gruntów oraz budynków, katastru
urządzeń nad- i podziemnych itp.
W fazie opracowań urbanistycznych podstawowych i stu
dialnych potrzebne są mapy możliwie najszczegółowsze, W
zależności od tematu analizy czy studium mapy o różnej
treści, a więc również mapy tematyczne (problemowe)·

W fazie projektowania i tworzenia koncepcji planu zagos
podarowania przestrzennego potrzebna jest już jedna mapa,
ale o treści nie tak bogatej jak to ma miejsce przy szeregu
map tematycznych. Skala mapy jest skalą planu zagospo
darowania przestrzennego i jest dostosowana do rodzaju
i przedmiotu planu. Funkcja jednostki osadniczej oraz per
spektywiczny jej rozwój decyduje o zakresie opracowań
urbanistycznych, a więc o skali i treści map do tych opra
cowań. W zależności od zachodzących zmian, ulega im rów
nież zakres opracowań urbanistycznych i potrzeby odnośnie
do map i innych opracowań geodezyjnych.
Projekty miejscowych planów zagospodarowania prze
strzennego podlegają uzgodnieniu z zainteresowanymi orga
nami administracji państwowej:
— wstępnie, po opracowaniu zasad zawartych w koncep
cji planu,
— ostatecznie, po sporządzeniu projektu planu.
Służba geodezyjna w fazie studiów i projektowania planu
zagospodarowania przestrzennego wyraża opinię:
1) o mapach użytych w opracowaniach urbanistycznych;
2) o interpretacji topograficznego ukształtowania terenu,
jego naturalnym i sztucznym stanie użytków, właściwoś
ciach gruntu, charakterystyce zagospodarowania i zabudo
wy. Opinie te powinny również obejmować zakres prze
kształceń struktury terenu na tle zamierzonych rozwiązań
urbanistycznych;
3) odnośnie do ścisłości usytuowania w planie ustalonych
linii rozgraniczających, linii zabudowy bądź położenia
obiektów (motywy urbanistyczne do opracowań geodezyj
nych);
<
4) odnośnie do uwzględnienia postulatów w zakresie
ochrony użytków rolnych;
5) odnośnie do uwzględnienia stanu własności danego
terenu, stanu zainwestowania itp.
Szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego wy
magają geodezyjnego opracowania. Zarządzeniem nr 52 Mi
nistra Gospodarki Komunalnej z 25 Iipca 1962 r. została
wprowadzona w życie instrukcja techniczna o wykonywa
niu na obszarze miast wyłączonych z województw oraz
miast stanowiących powiaty, robót geodezyjnych związa
nych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzen
nego i planów realizacyjnych oraz wyznaczeniem elemen
tów tych planów w terenie.
Opracowanie geodezyjne szczegółowego planu zagospoda
rowania przestrzennego oznacza obliczenie i podanie na
mapie elementów geodezyjnych niezbędnych do prawidło
wego wyznaczenia tego planu w terenie. Opracowanie wy
konuje się na podstawie motywów urbanistycznych poda
nych w szczegółowym planie zagospodarowania przestrzen
nego. Obejmuje ono następujące elementy tego planu:
— sieć ulic, przejść i dojazdów oraz placów,
— linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
— linie zabudowy.
Instrukcja techniczna wprowadzona zarządzeniem nr 52
dotyczy tylko obszarów miast wyłączonych z województw
oraz miast stanowiących powiaty. Pozostałe miasta zostały
pozbawione tego rodzaju instrukcji, choć ich potrzeby w
tym zakresie są takie same. Szczegółowe plany zagospoda
rowania przestrzennego dotyczące obszaru wszystkich miast
wymagają geodezyjnego opracowania, i to należy do zadań
resortu gospodarki komunalnej.
Przygotowanie inwestycji miejskich do realizacji wy
maga udziału służby geodezyjnej resortu gospodarki komu
nalnej. Udział geodezji w projektowaniu inwestycji można
podzielić na następujące etapy:
1) opracowanie map i danych geodezyjnych do planów
realizacyjnych,
2) udział w uzgodnieniach planu realizacyjnego,
3) opracowanie geodezyjne planów realizacyjnych.
Podstawę do opracowania planu realizacyjnego dla in
westycji stanowią ustalenia miejscowego szczegółowego pla
nu zagospodarowania przestrzennego. Elementy szczegóło
wego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowane
geodezyjnie są ustaleniami obowiązującymi dla planów rea
lizacyjnych. Z tego wynika, że mapa do opracowania pla
nu realizacyjnego, oprócz sytuacji i ukształtowania terenu
musi zawierać w swej treści również opracowane geodezyj
nie elementy szczegółowego planu zagospodarowania prze
strzennego. Przestrzeganie tej zasady należy do obowiązku
służby geodezyjnej resortu gospodarki komunalnej.
Zgodnie z zarządzeniem Ministra Budownictwa i Prze
mysłu Materiałów Budowlanych z 28.X.1969 r. — w spra
wie planów realizacyjnych, powinny być do nich w ma
ksymalnym stopniu wykorzystane materiały kartograficzne

posiadane przez właściwe organa do spraw geodezji prezy
diów rad narodowych, a w szczególności: mapy sytuacyjno-gospodarcze oraz mapy ewidencji gruntów. Mapa do pla
nu realizacyjnego jest mapą terenu najczęściej przewidzia
nego do wywłaszczenia, to znaczy powinna ona wejść w
skład dokumentacji geodezyjnej dla celów wywłaszczenio
wych.
Mapa, o której mowa, musi uwzględniać stan własnościo
wy gruntów, co pociąga za sobą badania ksiąg wieczystych,
jak również ustalenie granic nieruchomości.
Wymienionym wyżej zarządzeniem nałożony został obo
wiązek na organ udzielający informacji o terenie określania
zakresu niezbędnych uzgodnień, które inwestor obowiązany
jest uzyskać przed przedstawieniem planu realizacyjnego
do zatwierdzenia.
W związku z tym przepisem powinna być przyjęta za
sada uzgadniania planu realizacyjnego ze służbą geodezyj
ną resortu gospodarki komunalnej, co uchroni od powsta
wania różnych komplikacji i trudności natury prawnej.
W planach realizacyjnych szczególnie terenów osiedli, z re
guły brak jest linii rozgraniczających tereny usług ogólnomiejskich (ulice, place, przejścia, zieleńce, parkingi itp.) oraz
linii rozgraniczających tereny poszczególnych użytkowników
(bloki mieszkaniowe przydzielone poszczególnym spółdziel
niom); najczęściej teren osiedla traktowany jest jako jedna
całość funkcjonalna. W interesie organów do spraw gospo
darki komunalnej i mieszkaniowej jest, aby sprawy te były
prawidłowo rozstrzygnięte w planie realizacyjnym. Jest to
możliwe, jeżeli plan ten przed zatwierdzeniem będzie opi
niowany przez służbę geodezyjną, która będzie zwracała
szczególną uwagę na to zagadnienie. To samo odnosi się do
zaopatrzenia planu realizacyjnego w odpowiednie dane licz
bowe i motywy urbanistyczne do opracowania geodezyjnego
tego planu.
Zatwierdzony plan realizacyjny podlega geodezyjnemu
opracowaniu. Na obszarach miast wyłączonych z woje
wództw i miast stanowiących powiaty miejskie instrukcja
techniczna, wprowadzona zarządzeniem nr 52 Ministra Gos
podarki Komunalnej, porządkuje sprawy geodezyjnego opra
cowania planów realizacyjnych i wyznaczenie w terenie
elementów tych planów. Nie dotyczy ona pozostałych miast,
ale to nie znaczy, że na obszarze tych miast plany reali
zacyjne nie podlegają geodezyjnemu opracowaniu.
Na obszarze miasta rozróżnia się na przykład plany rea
liza; cyjne:
a) budownictwa ogólnego,
b) budownictwa komunalnego,
c) ulic i placów,
d) urządzeń podziemnych,
e) miejskich obiektów inżynierskich,
f) terenów zieleni,
g) terenów sportowych.
Poszczególne rodzaje obiektów budowlanych wymagają
różnych opracowań i czynności geodezyjnych, a więc operat
techniczny opracowania geodezyjnego i wyznaczenia w te
renie planu realizacyjnego jest różny w zależności od ro
dzaju obiektu budowlanego.
Przygotowanie terenów w miastach i osiedlach pod bu
downictwo domów jednorodzinnych wymaga opracowania
dokumentacji geodezyjnej oraz przeprowadzenia podziału
terenu na działki budowlane.
Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 1959 r. o terenach dla
budownictwa domów jednorodzinnych w miastach i osied
lach (Dz. U. nr 31, poz. 138) prezydia rad narodowych
obowiązane są wyznaczać tereny budownictwa jednorodzin
nego na obszarze miast wyłączonych z województw i miast
stanowiących powiaty miejskie. Prezydia wojewódzkich rad
narodowych mogą rozciągać obowiązek wyznaczania tere
nów budownictwa jednorodzinnego na inne miejscowości, w
których potrzeby budownictwa mieszkaniowego tego wy
magają. Dotyczy to w szczególności miejscowości podmiej
skich, w których przewiduje się rozwój jednorodzinnego
budownictwa mieszkaniowego. Na terenie wyznaczonym
uchwałą PRN, w oparciu o szczegółowy plan zagospodaro
wania przestrzennego, przeprowadza się podział istniejących
nieruchomości na działki budowlane oraz opracowuje się
geodezyjnie szczegółowy plan zagospodarowania przestrzen
nego danego terenu. Organem administracji, który stosow
nie do przepisów ustawy przeprowadza podział, jest służba
geodezyjna na obszarze miast wyłączonych z województw
i stanowiących powiaty miejskie — służba geodezyjna re
sortu gospodarki komunalnej (79 miast); na obszarze po
zostałych miast — służba geodezyjna resortu rolnictwa.
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Na obszarze miast wyłączonych z województw i miast sta
nowiących powiaty miejskie postępowanie przy przygoto
waniu terenów pod budownictwo jednorodzinne ma prze
bieg następujący:
1) projekt wyznaczenia terenów opracowuje organ miej
scowego planowania przestrzennego, w porozumieniu z or
ganem do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
2) uchwałę o wyznaczeniu podejmuje prezydium rady
narodowej,
3) szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego spo
rządza organ miejscowego planowania przestrzennego, któ
ry również wnioskuje podział z urzędu,
4) podział — wszczyna i przeprowadza służba geodezyjna
gospodarki komunalnej,
5) po uprawomocnieniu się decyzji o zakończeniu podzia
łu i wprowadzeniu nowego stanu własności na obszarze
objętym podziałem, gospodarkę gruntami, które przeszły
z mocy prawa na własność państwa (33% ogólnej powierz
chni objętej podziałem) sprawuje organ do spraw gospo
darki komunalnej i mieszkaniowej,
Na obszarze pozostałych miast postępowanie przy przy
gotowaniu terenów pod budownictwo jednorodzinne ma
przebieg następujący:
1. Projekt wyznaczenia terenów opracowuje organ miej
scowego planowania przestrzennego w porozumieniu z or
ganem do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
2. Uchwałę o wyznaczeniu podejmuje prezydium rady
narodowej.
3. Szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego
sporządza organ miejscowego planowania przestrzennego,
który również wnioskuje podział z urzędu.
4. Wniosek o podział organu miejscowego planowania
przestrzennego wywołuje również zlecenie organu do spraw
gospodarki komunalnej, który posiada kredyt na ten cel.
5. Służba geodezyjna rolnictwa wszczyna i przeprowadza
podział.
6. Organa do spraw gospodarki komunalnej zlecają naj
częściej wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla prze
prowadzenia podziałów przedsiębiorstwu geodezyjnemu
gospodarki komunalnej.
7. Organ do spraw rolnych wydaje tylko decyzje zwią
zane z przeprowadzanym postępowaniem.
8. Po uprawomocnieniu się decyzji organu do spraw rol
nych o zakończeniu podziału i wprowadzeniu nowego stanu
własności, gospodarkę gruntami, które przeszły na własność
Skarbu Państwa sprawuje organ do spraw gospodarki ⅛omunalnej i mieszkaniowej.
W przypadku wystąpienia trudności przy sporządzaniu
dokumentacji geodezyjnej przedsiębiorstwa geodezyjne gos
podarki komunalnej zwracają się do MGK o interpretację
przepisów lub inne wskazówki. Ministerstwo Gospodarki
Komunalnej nadzorowane przedsiębiorstwa geodezyjne
zmuszone jest kierować do resortu rolnictwa, do którego
należą sprawy podziałów nieruchomości na obszarze tych
miast.
W tej sytuacji nie należy do rzadkości, że to samo przed
siębiorstwo sporządza dokumentację geodezyjną dla tere
nów budownictwa jednorodzinnego w sposób odmienny dla
obszarów miast wyłączonych z województw i miast stano
wiących powiaty miejskie, a w odmienny sposób — dla
pozostałych miast. Po uprawomocnieniu się decyzji organu
do spraw rolnych o zakończeniu podziału i wprowa
dzeniu nowego stanu własności 33% gruntów objętych po
działem przechodzi z mocy prawa na własność państwa.
Służba geodezyjna rolnictwa nie jest zobowiązana żad
nymi przepisami do przekazania odpowiednich doku
mentów dotyczących tych gruntów do organu gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej.
Bardzo często organa gospodarki komunalnej i mieszka
niowej wydają decyzje o przyjęciu omawianych terenów
na własność państwa, co jest sprzeczne z przepisami.
Takie postępowanie organów gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej należy tłumaczyć zagubieniem się w tym
skomplikowanym postępowaniu spowodowanym podziałem
kompetencji w sprawie podziałów nieruchomości między
dwóch ministrów.
Ogólnie można stwierdzić, że na obszarze miast nie sta
nowiących powiatów miejskich przeprowadzane są podzia
ły pojedynczych nieruchomości pod budownictwo domów
jednorodzinnych w trybie przepisów ustawy z 25 czerwca
1948 r. o podziale nieruchomości na obszarach miast i nie
których osiedli (Dz. U. nr 35, poz. 240), na wniosek właści
ciela dzielonej nieruchomości. W wyniku takiego działania
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następuje rozproszenie budownictwa jednorodzinnego na
obszarze miasta, co jest bardzo niekorzystne ze względów
ekonomicznych i stwarza poważne zagrożenie dla realizacji
planów zagospodarowania przestrzennego miasta.
StosoWanie ustawy z 25 czerwca 1948 r. i wypieranie
ustawy z 22 maja 1958 r. pozbawia państwo przejęcia 33%
gruntów objętych podziałem na własność bez odszkodowa
nia, czyli pozbawia radę narodową działek budowlanych
umożliwiających prowadzenie właściwej gospodarki tere
nami, a także — możliwości przejęcia działki budowlanej,
jeżeli nie` rozpoczęto budowy lub nie ukończono jej w usta
lonym terminie.
Sprawy podziałów nieruchomości są w ścisłym związku
z prowadzeniem właściwej gospodarki terenami na obsza
rze miast, która została powierzona organom gospodarki
komunalnej. Art. 18 dekretu o państwowej służbie geode
zyjnej i kartograficznej, który powierzył sprawy podziałów
nieruchomości Ministrowi Rolnictwa na obszarze miast nie
stanowiących powiatów miejskich, został częściowo ograni
czony przepisami ustawy z 14 Iipca 1961 r. — o gospodarce
terenami w miastach i osiedlach. Gospodarka terenami pań
stwowymi na obszarze miast i osiedli wykonywana jest
przez organ do spraw gospodarki komunalnej i mieszka
niowej, a więc wszystkie sprawy jak: rozgraniczenie, po
działy oraz ewidencja gruntów i budynków terenów pań
stwowych należą do właściwości Ministra Gospodarki Ko
munalnej.
Zadaniem planowania przestrzennego jest ustalenie dla
poszczególnych obszarów przeznaczenia i sposobu zagospo
darowania terenów na określone cele, z uwzględnieniem
potrzeb bieżących i przyszłych, wynikających z programu
rozwoju gospodarczego i społecznego. Przepisy ustawy z 14
Iipca 1961 r. — o gospodarce terenami w miastach i osied
lach (z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z 22 maja
1958 r. o terenach dla budownictwa domów jednorodzinnych
w miastach i osiedlach wraz z przepisami wykonawczymi
są aktami prawnymi wprowadzającymi w życie założenia
i zadania wynikające z ustawy o planowaniu przestrzennym.
Ustawa o gospodarce terenami w miastach i osiedlach
zmierza do jednolitego uregulowania całości zagadnień wię
żących się z gospodarką terenami położonymi w miastach
i osiedlach, a także poza granicami administracyjnymi miast
i osiedli — terenami państwowymi, które jako włączone do
planu zagospodarowania przestrzennego miasta (osiedla) zo
stały przekazane dla realizacji zadań jego gospodarki.
Ustawa ta ześrodkowała dysponowanie terenami państwo
wymi w organach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
PRN oraz ujednoliciła formy korzystania z tych terenów
przez jednostki państwowe, organizacje społeczne i osoby
prawne i fizyczne.
Ustawa o gospodarce terenami w miastach i osiedlach
również zawiera aspekty nacjonalizacyjne przejawiające się
w przepisach o terenach urbanizacyjnych, w myśl których
to przepisów na obszarze miasta, na którego terenie, zgod
nie z zatwierdzonym planem zagospodarowania przestrzen
nego, ma być przeprowadzona skoncentrowana działalność
inwestycyjna, może być taki obszar uznany za urbaniza
cyjny, co skutkuje, że na własność państwa z mocy samego
prawa, bez odszkodowania, przechodzą na własność nieru
chomości stanowiące własność osób fizycznych oraz osób
prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecz
nionej.
Aspekt ten przejawia się również w zastrzeżonym w tej
ustawie na rzecz państwa prawie pierwokupu i wykupu
w razie sprzedaży, darowizny lub zamiany nieruchomości
nie stanowiących własności państwa, położonych w grani
cach administracyjnych miast i osiedli. Organ do spraw
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej może wykonać wy
mienione powyżej zadanie (nałożone przepisami ustawy
o gospodarce terenami w miastach i osiedlach) tylko przy
współpracy ze służbą geodezyjną, której obowiązkiem jest
opracowanie odpowiedniej dokumentacji geodezyjnej:
— dla przekazania terenów państwowych w użytko
wanie,
— dla oddawania terenów państwowych w użytkowanie
wieczyste i sprzedaży budynków na takich terenach,
— obszarów, które mają być uznane za urbanizacyjne,
— obszarów dla wykonania prawa pierwokupu.
Wymienione wyżej dokumentacje geodezyjne stanowią
podstawę do podjęcia odpowiednich decyzji, zawarcia umów,
ustalenia wysokości opłat oraz dokonania zmian w ewiden
cji gruntów i wpisów w księgach wieczystych. Dokumen
tacja geodezyjna określa jednoznacznie położenie, granice,

obszar, zainwestowanie przedmiotowego terenu, dotychcza
sowy sposób użytkowania i dotychczasowych użytkowników
itp. Do obowiązku służby geodezyjnej należy podanie w do
kumentacji geodezyjnej, w oparciu o zatwierdzony plan za
gospodarowania przestrzennego, a w razie jego braku —
wstępnie ustalone założenia tego planu — przeznaczenia
tego terenu. Tereny państwowe przekazane w użytkowanie
podlegają okresowym kontrolom pod względem:
— zgodności sposobu użytkowania terenu z ustaleniami
planu zagospodarowania przestrzennego; w przypadku
zmian nie pozwalających na dalsze użytkowanie terenu lub
jego części, organa do spraw gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej decydują o wygaśnięciu prawa użytkowa
nia terenu lub jego części;
— wykorzystania terenu: gdy teren lub jego część stał
się dla użytkowania zbędny — organ do spraw gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej wydaje decyzję o wygaśnięciu
prawa użytkowania.
Tereny państwowe oddane w wieczyste użytkowanie pod
legają również okresowym kontrolom: czy wieczysty użyt
kownik korzysta z terenu zgodnie z jego przeznaczeniem,
określonym w umowie, w przeciwnym razie organa do
spraw gospodarki komunalnej mogą rozwiązać umowę i za
rządzić odebranie terenu. Kontrole wymienione wyżej może
przeprowadzać tylko służba geodezyjna resortu, do którego
należą sprawy gospodarki terenami; powinny one być prze
prowadzane w oparciu o dane z ewidencji gruntów.
W szeregu miast dla obszarów zainwestowania miejskiego
nie zośtała założona ewidencja gruntów. W miastach, gdzie
księgi wieczyste uległy zniszczeniu i w miastach z obszaru
katastru pruskiego brak ewidencji gruntów pozbawił orga
na PRN do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
dowodów, w oparciu o które mogłyby prowadzić właściwą
gospodarkę terenami. Organa te nie posiadają danych od
nośnie do nieruchomości stanowiących własność państwa oraz
pełnego rozeznania stanu posiadania i użytkowania zarówno
nieruchomości stanowiących własność państwa, jak i osób
fizycznych. Częstym zjawiskiem jest, że grunty państwowe
(na podstawie postanowień sądowych o nabyciu nierucho
mości) w drodze zasiedzenia przechodzą na własność osób
fizycznych. Jedynie założenie ewidencji gruntów umożliwi
organom gospodarki komunalnej i mieszkaniowej odzyska
nie nieruchomości stanowiących własność państwa, i zgod
nie z przepisami ustawy o gospodarce terenami w miastach
i osiedlach, pozwoli prowadzić gospodarkę tymi terenami.
Jest to konieczne ze względu na pilną potrzebę uregulowa
nia spraw dotyczących opłat z tytułu użytkowania lub
wieczystego użytkowania gruntów państwowych.
Należy tu nadmienić, że ewidencja gruntów na obszarach
miast wymaga od służby geodezyjnej, sporządzającej do
kumentację geodezyjną, pełnej znajomości zadań wynika
jących z gospodarki terenami i uwzględnienia specyfiki
miejskiej. Program rozbudowy Ubrojenia terenu oraz pro

gramy budownictwa mieszkaniowego i socjalnego na obszaszarze miast i osiedli wymagają opracowania map w od
powiednich skalach, o treści dostosowanej do prac inwen
taryzacyjnych. Uchwała nr 78/62 Komitetu Ekonomicznego
Rady Ministrów z 28 lutego 1962 r. — w sprawie zapew
nienia racjonalnego wykorzystania terenów pod budownic
two w miastach i osiedlach zobowiązała prezydia wojewódkich i miejskich rad narodowych do opracowania bilan
sów zapotrzebowania i rozdysponowania terenów uzbrojo
nych. Podstawą do sporządzenia bilansów terenów uzbrojo
nych jest kartograficzne zobrazowanie na mapach funkcjo
nalności urządzeń pod- i nadziemnych.
Do zadań gospodarki terenami wynikającymi z uchwały
nr 198 Rady Ministrów z 12 Iipca 1966 r. — w sprawie
ochrony użytków rolnych, należy wnioskować o wyłączeniu
z granic administracyjnych miast i osiedli terenów położo
nych poza zasięgiem zainwestowania miejskiego, gdy tereny
te obejmują całe gospodarstwa, zespoły gospodarstw lub
państwowe grunty rolne. Wniosek ten wymaga opracowa
nia geodezyjnego.
Udział organizacyjny geodezji w postępowaniu o wywłasz
czenie sprowadza się do przygotowania dokumentacji geo
dezyjnej terenu wywłaszczonego, w oparciu o lokalizację
szczegółową inwestycji.
Każda nieruchomość, jeżeli odpowiada założeniom i wy
mogom danej inwestycji może być, bez względu na to czyją
stanowi własność, przeznaczona dla realizacji takiej inwes
tycji.
Własność nieruchomości ma natomiast istotne znaczenie
z punktu widzenia przepisów regulujących zasady i tryb
dostarczania nieruchomości dla realizacji inwestycji. Nie
ruchomości stanowiące własność prywatną podlegają naby
ciu w drodze umowy kupna lub zamiany albo w drodze
wywłaszczenia.
Dokumentacja geodezyjna ma na celu dostarczenie danych
dotyczących nabywanej lub wywłaszczanej nieruchomości,
dotyczących: położenia, powierzchni, przebiegu granic za
inwestowania nieruchomości oraz jej właściciela lub użyt
kownika.
Ponadto dokumentacja dotyczy granicy terenu wywłasz
czanego, którą opracowuje się geodezyjnie w oparciu o lo
kalizację inwestycji. Przy sporządzaniu dokumentacji geo
dezyjnej dla nabycia lub wywłaszczenia nieruchomości prze
prowadza się uproszczone rozgraniczenia wywłaszczanych
nieruchomości. Ponieważ nieruchomość może być wywłasz
czona tylko na rzecz państwa, to przeprowadzającym roz
graniczenie jest organ do spraw gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej.
Omówione tu pokrótce najważniejsze prace geodezyjne
związane z przekształceniem struktury terenowej miast
wskazują na ścisły związek prac geodezyjnych z gospodar
ką terenami oraz planowaniem przestrzennym.
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Kształtowanie rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej w Szwecji
Szwecja jest krajem, który charakteryzuje się jednym
z najwyższych na świecie poziomem dochodu narodowego
na jednego mieszkańca.‘Mimo nie sprzyjającego klimatu po
ważną rolę w kształtowaniu tego poziomu spełnia gospodar
ka rolna i leśna. Interesującymi więc mogą być informacje
o zasadach polityki stosowanej w gospodarowaniu użytkami
rolnymi i leśnymi w tym kraju.

Uwagi ogólne
Szwecja składa się z masywu zasadniczego położonego
na Półwyspie Skandynawskim oraz z wysp Oland i Got
land, co razem stanowi powierzchnię około 450 000 km2.
Obszar ten jest wydłużony w kierunku z południowego za
chodu na północny wschód (1600 km), a jego przeciętna sze

rokość wynosi 500 km. Powoduje to występowanie dużych
różnic klimatycznych w poszczególnych częściach kraju.
Południowo-zachodnia część Szwecji znajduje się pod
wpływem klimatu morskiego, na północnym wschodzie kli
mat jest umiarkowanie kontynentalny, a na północy — zde
cydowanie zimny.
Do bogactw naturalnych Szwecji zalicza się złoża rud
żelaza oraz obszary leśne. Administracyjnie kraj dzieli się
na 24 okręgi i 800 gmin, a ponadto na 18 naturalnych rejo
nów rolniczych.
Ludność Szwecji wynosi około 8 000 000, z czego 47",'o
mieszka na wsi, a 53*/o — w mieście. Średnio na 1 km
przypada około 17 osób, ale na przykład w okręgu Göte
borg i Malmö gęstość zaludnienia wynosi 120 osób na 1 kmt,
w obszarach zaś północnych 1 osoba na 1 km8. Przyrost na
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turalny od kilkudziesięciu lat utrzymuje się na poziomie
4—5%.
Struktura podstawowych użytków w Szwecji przedstawia
się następująco:
— lasy zajmują około 54,5%
— grunty orne
8,5%
— użytki zielone
1,5%
— pozostałe tereny
35,5%
Spośród użytków rolnych 41% należy do stosunkowo ma
łych gospodarstw rodzinnych o powierzchni od 2 ha do
20 ha gruntów ornych, a 13% — do gospodarstw większych
niż 100 ha.
W roku 1966 użytkowanie gruntów w Szwecji przedsta
wiało się następująco:
Tablica 1. Użytkowanie gruntów w Szwecji
Grupy powierz
chniowe gospodarstw
(gruDty orne)
2,10- 10,0
10,1 - 20,0
20,1 - 30,0
30,1 -100,0
100 ha
Razem

lia
lia
ha
ha

Ogólna powierzchnia
gruntów ornych w grupie

Liczba gospodarstw

ha
ha
ha
ka
ha

107 578
45 070
18 883
19 743
2 291

3 133 027 ha

193 565

627 654
668 520
472 885
955 206
408 762

79% gospodarstw mieści się w przedziale od 2 ha do
20 ha, a tylko 1,2% — w grupie ponad 100 ha.
Z ogólnej powierzchni lasów, która wynosi przeszło
24 000 000 ha, około połowa należy do drobnych właścicieli,
druga połowa — do wielkich spółek leśnych i państwa.
Liczba prywatnych gospodarstw leśnych wynosi 283 000,
a około 167 000 z nich posiada mniej niż po 25 ha lasu.
Z obszaru lasów prywatnych około 4 800 000 ha, czyli 43%
całości, należy do gospodarstw o obszarze przekraczającym
100 ha, 2 500 000 ha (22%) — do gospodarstw o powierzchni
od 50 ha do 100 ha lasu, 4 000 000 ha (35%) — do mniejszych
niż 50 ha, przy czym gospodarstwa o powierzchni poniżej
25 ha lasu dysponują razem obszarem 1 800 000 ha.
Gospodarka leśna często łączona jest z gospodarką rolną.
Około 70% gospodarstw rolnych posiada także pewien ob
szar lasu — łącznie około 7 000 000 ha lasu użytkowanych
jest w kombinacji z gospodarką rolną. Wraz ze wzrostem
poziomu rolnictwa w ostatnich latach występuje w Szwecji
stałe zmniejszanie się liczby gospodarstw, wyrażające się
często po prostu porzucaniem całych gospodarstw i przeno
szeniem się ich właścicieli do miast.
W roku 1961 było w Szwecji 233 000 gospodarstw, to jest
o około 50 000 mniej niż w roku 1951. Proces zmniejszania
się liczby gospodarstw przybrał jeszcze na sile w ostatnich
latach. Gdy w 1965 roku działało 204 000 gospodarstw, to
w roku 1966 już tylko 194 000.
Zatrudnieni w rolnictwie stanowią około 8% ogólnej licz
by zawodowo czynnych, a od 1950 do 1960 liczba zatrudnio
nych w rolnictwie zmniejszyła się o około 185 000.
Obszar gruntów ornych w Szwecji także zmniejsza się w
ostatnich latach. W okresie lat od 1950 do 1961 zmalał on
o 231 000 ha, a w latach 1963—1966 zmniejszenie to wynosiło
już około 50 000—55 000 ha rocznie. Jeszcze w roku 1962
szacowano, że obszar gruntu ornego w 1975 roku zmniejszy
się do 2 650 000 ha, co stanowiłoby 75% stanu tych gruntów
w 1956 r. Aktualne badania wskazują jednak, że liczba ta
będzie jeszcze mniejsza i w niektórych okręgach wyniesie
w 1980 r. zaledwie 50% stanu z 1962 r.
Wprawdzie aktualnie rolnictwo szwedzkie zaspokaja po
trzeby kraju na produkty żywnościowe w 95%, ale opisany
wyżej stan wskazuje, że sytuacja ta może ulec pogorszeniu
jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki zapobiegające
nadmiernemu rezygnowaniu z rolniczego wykorzystania
użytków rolnych. Ekonomiści ustalili w oparciu o przewi
dywania w zakresie przyrostu naturalnego ludności i wzro
stu wydajności produkcji rolnej, że wystarczającym zabez
pieczeniem dla Szwecji jest pozostawienie w użytkowaniu
rolniczym 2 000 000—2 250 000 ha gruntów ornych. Ta
liczba stanowi więc podstawę do polityki terenami tak w
zakresie niedopuszczania do nadmiernego zmniejszenia,
jak i dla stopniowej likwidacji ewentalnych nadwyżek
gruntów ornych.
Głównym sposobem zagospodarowania gruntów wyłączo
nych z produkcji rolnej jest przeznaczenie ich na zalesie
nie. Obecnie zalesienie to dotyczy głównie obszarów użyt
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ków rolnych, na których prowadzi się ekstensywny system
gospodarowania. Tak na przykład w południowo-zachodniej
Szwecji, w okresie 1870—1940 zalesiono 500 000 ha małowydajnych pastwisk. W ciągu ostatnich 20 lat zalesiono 150 000
ha, a obecnie powierzchnia zalesień wynosi 15—20 000 ha
rocznie. W porównaniu z tempem narastania obszarów użyt
ków rolnych wyłączanych z produkcji (50—55 000 ha rocz
nie), oznacza to potrzebę przyśpieszenia akcji zalesień.
Porzucane obszary stanowią najczęściej półenkławy lub
enklawy otoczone lasami, co ułatwia decyzję o podjęciu
szybkiego ich zalesienia. Sytuacja ta jest jednak mniej
Oczjnvista, gdy grunty takie położone są w strefie będącej
przedmiotem zainteresowania władz miast poszukujących
obszarów dla dalszego ich rozwoju terytorialnego. W 1960 r
miasta, osiedla i wsie o co najmniej 200 mieszkańcach zaj
mowały łącznie obszar 3000 km2, a zamieszkiwało je
5 500 000 ludzi, co stanowi 75% ludności Szwecji. W 1980 r.
obszar ten wzrośnie do 8500 km2 i będzie zamieszkiwany
przez 6 500 000—7 000 000 ludzi (80—85% ludności kraju).
Również rozbudowa sieci komunikacyjnej związana jest
z zapotrzebowaniem na coraz większe obszary.
W 1950 r. tereny komunikacyjne zajmowały 250 000 ha;
w 1960 — 275 000 ha, a stan przewidywany na rok 1980
wynosi 300 000 ha. Wzrasta także powierzchnia terenów
przeznaczonych na cele wypoczynkowe, turystyczne i parki
natury; wynosi ona obecnie około 750 000 ha.
Na tym tle interesująco przedstawia się stosowana w
Szwecji praktyka użytkowania ziemi.
1. Najczęściej stosowanym zabiegiem jest powiększanie
istniejących gospodarstw. Odbywa się ono w drodze zakupu
ziemi, która była uprzednio dzierżawiona oraz w drodze
zakupu ziemi przez dzieci z gospodarstw rodziców. Transak
cje te w skrócie polegają na tym, że dzieci ze swych
oszczędności kupują początkowo inwentarz żywy i maszyny,
następnie dzierżawią od nich ziemie i budynki, a rodzice w
tym czasie przeprowadzają się do innego mniejszego domku,
zwykle z ogródkiem lub do bardzo popularnych domów dla
emerytów. Wreszcie dzieci odkupują od rodziców całość gos
podarstwa, płacąc im gotówką lub też część należności roz
kładając na raty, pokrywając w ten sposób na przykład
koszt pobytu w domu emerytów.
Stosuje się też dokupjrwanie gruntów gospodarstw opusz
czonych przez rolników przenoszących się do miast.
Przeciętny obszar gospodarstwa rolnego w Szwecji wy
nosi 16 ha, ale normy powierzchniowe, zalecane jako najdo
godniejsze dla prawidłowego gospodarowania, są następu
jące:
a) w terenach nizinnych 50—100 ha gruntu ornego, pro
dukcja zbożowa kombinowana z hodowlą trzody i bydła
(przewidjrwana produkcja 400 świń i 400 sztuk bydła rocz
nie),
b) w terenach nizinnych i podgórskich mniejszy obszar
użytków rolnych, ale przy poważnym udziale użytków zie
lonych. Produkcja mleka z 30—60 wysoko mlecznych krów,
przy czym przewiduje się, że jeden człowiek obsługuje około
50 krów.
c) gospodarstwo w rejonie leśnym — około 50 ha gruntu
ornego i 100 ha lasu, nastawiane na ekstensywną produkcję
zbóż, 30—60 krów mlecznych lub bydła rzeźnego.
Powiększenie farm do wyżej wymienionych lub zbliżo
nych rozmiarów łączone jest zwj⅛le z przeniesieniem lub
odnowieniem budynków, renowacją rowów, poprawą na
wierzchni dróg, wprowadzeniem nowych maszyn rolniczych.
Prace te wykonjrwane są w ramach realizacji, opracowa
nego w 1960 r. „systemu rozwoju gospodarstw rolnych”.
Rola jego polega głównie na odpowiednim rozdysponowaniu
dotacji państwowych, przy czym pierwszeństwo w ich uzys
kaniu mają zawsze farmy położone na dobrych gruntach,
w sąsiedztwie których występują duże obszary gruntów
opuszczonych, stanowiące rezerwę rozwojową.
Podobne zasady obowiązują w zagospodarowaniu terenów
zalesionych i to zarówno należących do drobnych właści
cieli, spółek jak i do państwa. Różnice w stosunku do gos
podarki rolnej polegają głównie na tym, że za wzrostem
powierzchni gospodarstw nie nadąża jeszcze wzrost siły ro
boczej w leśnictwie. W związku z tym zalecane i coraz
częściej stosowane jest łączenie się drobnych właścicieli
lasu w okresowe spółki eksploatacyjne.
2. Innym ważnym zabiegiem o charakterze urządzenio
wym jest wymiana gruntów na terenach rolnych jak i leś
nych. Wymiana, która jest w Szwecji pojęciem podobnym
do znaczenia, jakie ma ona w Polsce, jest szczególnie często
stosowana na terenach leśnych, gdzie sprowadza się głównie
do zlikwidowania szachownicy gruntów między własnością
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drobnych posiadaczy i wielkich spółek tak, aby te ostatnie
mogły skoncentrować należące do nich obszary w strefie
dogodnej dla ich prawidłowej eksploatacji. Szacunek obsza
rów poddawanych wymianie wykonywany jest w sposób
analogiczny do metod stosowanych w Polsce, przy czym
z uwagi na masowy charakter tych prac i obejmowanie
dużych obszarów, uwzględnia się zawsze stopień dostępności
terenów leśnych dla ich eksploatacji.
Wymiana stosowana jest również w przypadkach opero
wania tylko gruntem gospodarstw indywidualnych, dla po
prawy ogólnej konfiguracji gruntów tych gospodarstw,
a obejmuje także czasem zamianę działek gruntów leśnych
na użytki rolne lub odwrotnie. Celem tego typu wymiany
jest stworzenie warunków do wspólnego wykonywania pew
nych prac eksploatacyjnych.
3. Trzeci rodzaj prac urządzeniowych — to szeroko poję
te scalenie gruntów. Jest ono stosowane w tych przypad
kach, gdzie rozdrobnienie gruntów jest szczególnie dotkliwe,
jak na przykład w okolicach jeziora Siljan w Dalecarlii, w
okręgu Kopparberg (środkowa Szwecja). Rozdrobnienie to
połączone jest zwykle z nie ustalonymi prawami własności
do różnych gruntów oraz z bardzo małymi obszarami po
szczególnych gospodarstw.
Z powyższych względów prace scaleniowe trwają zwykle
dość długo od kilku do kilkunastu lat, obejmując przy tym
obszar nie mniejszy zazwyczaj od 3 do 4000 ha, a sięgający
czasem kilkudziesięciu tysięcy ha.
4. Ostatnim ważnym rodzajem prac urządzeniowo-rol
nych, wykonywanych w Szwecji, są zabiegi stanowiące po
łączenie wymiany ze scaleniem, a stosowane w przypadkach,
gdy obszary gospodarstw zostają przecięte nowo projekto
wanymi autostradami i innymi liniami komunikacyjnymi.
Wszystkie wymienione wyżej prace urządzeniowo-rolne
i urządzeniowo-leśne synchronizowane są w ramach ogól
nego systemu planowania gospodarczego i przestrzennego.
W odniesieniu do terenów wiejskich zastosowanie ma tak
zwane planowanie rolnictwa, przedmiotem którego między
innymi jest:
a) kształtowanie prawidłowej polityki w zakresie rozwi
jania lub likwidacji poszczególnych warsztatów rolnych,
b) włączanie problematyki planowania rolnictwa do pla
nów rozwojowych gmin tak, aby zwłaszcza słabiej rozwi
nięte spośród nich, podciągnąć do przeciętnego poziomu go
spodarki rolnej regionu,
c) wskazywanie tendencji i kierunków rozwoju rolnictwa,
które mogą odegrać pozytywną rolę w ogólnokrajowej kon
cepcji rozwoju tej gałęzi gospodarki.
Prace nad planem rozwoju rolnictwa poprzedzone są stu
diami z zakresu:
a) użytkowania ziemi, zwłaszcza co do powierzchni i lo
kalizacji obszarów użytków rolnych; badania te obejmują
przy tym stan obecny i przewidywane zmiany,
b) struktury gospodarstw rolnych i leśnych, ich wyposa
żenia technicznego i przewidywanych zmian,
c) liczby ludności, podziału według wieku i zatrudnienia,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na tendencje zmian liczby
zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,
d) oceny stanu ekonomicznego gospodarstw, zmian w
przychodowości w zależności od rozwoju techniki i tech
nologii produkcji, wzrostu obszaru gospodarstwa itd.

Na podstawie wycinków tych studiów opracowuje się
optymalne dla danych warunków rozwiązania w zakresie
typów i wielkości gospodarstw.
Przeprowadzono powszechną inwentaryzację użytków rol
nych oraz dokonano klasyfikacji tych użytków z punktu
widzenia możliwości i celowości ich dalszego użytkowania
rolniczego. Do kategorii gruntów najbardziej wartościowych
włączono obszary należące do gospodarstw określanych jako
„pełnosprawne”.
Za podstawowe kryteria przynależności do tej grupy
przyjęto wielkość działek, na jakie podzielone są gospodar
stwa, nie mniejsze niż 2 ha, regularne kształty tych działek,
położenie w regionie rozwijającym się ekonomicznie, poz
walającym na długotrwały (co najmniej 15—20 lat) roz
wój rolnictwa i docelowa powierzchnia gospodarstwa nie
mniejsza niż 50 ha gruntu ornego.

Inwentaryzacja ta przeprowadzana jest na mapach w
skali 1 : 10 000 oraz na zdjęciach lotniczych z zastosowa
niem dodatkowych badań polowych.
Inwentaryzacja taka pozwala na wyciągnięcie pewnych
ogólnych wniosków, a między innymi na zakwalifikowanie
całych okręgów lub ich części do następujących stref:
1) strefa rolnicza — pierwszeństwo interesów rolnictwa
i leśnictwa przed przemysłem itd.,
2) strefa rolnicza, gdzie interesy rolnictwa i leśnictwa są
jednak drugoplanowymi w porównaniu z innymi dziedzi
nami gospodarki narodowej,
3) strefa leśna przeznaczona alternatywnie na użytkowa
nie leśne lub cele wypoczynkowe,
4) strefa nierolnicza z pierwszeństwem użytkowania ziemi
na cele wypoczynkowe lub rezerwaty przyrody.
Równolegle z planowaniem rolnictwa rozwija się plano
wanie leśnictwa, skierowane głównie na określenie zapo
trzebowania na prace urządzeniowo-leśne, na zasady roz
mieszczania dróg leśnych, na ustalenie wyników scalenia
lasów i możliwości i celowości kooperacji drobnych właści
cieli leśnych.
Planowanie dla celów przemysłu i budownictwa ma za
zadanie określenie właściwych rozmiarów i lokalizacji te
renów przeznaczonych pod inwestycje mieszkaniowe, prze
mysłowe i usługowe.
Planowanie dla celów wypoczynku i zabezpieczenia przy
rody ma wskazać tereny o następującym przeznaczeniu:
— tereny na letnie budownictwo indywidualne,
— pola campingowe,
— otwarte plaże i baseny kąpielowe,
— tereny wypoczynku ogólnego,
— rezerwaty przyrody,
— użytki rolne, traktowane jako celowo zachowane obiek
ty gospodarki rolnej w ogólnym dziele kształtowania kra
jobrazu,
— tereny użytkowane na inne cele, ale prawnie zabezpie
czone w przyszłości na cele wypoczynkowe przez zakaz lo
kalizowania tam wszelkich inwestycji.
Realizację przedstawionej polityki terenowej i opracowy
wanych na jej podstawie projektów planów zabezpieczają
odpowiednie akty prawne. Do ważniejszych z nich należy
ustawa o nabywaniu ziemi. Pierwsza jej wersja powstała
w 1946 r., a następnie została zmieniona w latach 1948
i 1955, a ostateczną formę otrzymała 1.VII.1965 roku.
Pierwotnym jej celem było ograniczenie możliwości wy
kupywania nieruchomości ziemskich przez wielkich właści
cieli ziemskich i spółki akcyjne. Obecnie spełnia ona rolę
hamulca przed nadmiernym rozdrobnieniem gospodarki do
konywanym przez sprzedaże i zakupy ziemi, a także jest
instrumentem pozwalającym na takie regulowanie obrotu
nieruchomościami, aby był on zgodny z polityką państwa
w zakresie zachowania odpowiedniego obszaru użytków rol
nych dla celów produkcji rolnej i formowania prawidło
wych, perspektywicznych gospodarstw.
Wśród zasad zawartych w ustawie istotne są takie posta
nowienia jak na przykład przyznanie prawa do kupna
ziemi tylko takim nabywcom, którzy sami będą prowadzić
gospodarstwo, a nie nabywają go w celach spekulacyjnych.
Komisje rolnictwa przy władzach poszczególnych okrę
gów mają prawo pierwszeństwa przy nabywaniu ziemi od
rolników opuszczających gospodarstwa, w celu rozdyspo
nowania jej następnie w sposób prawidłowy, to jest głównie
dla wzmocnienia, przez sprzedaż lub dzierżawę, zdrowych
ekonomicznie rozwijających się gospodarstw.
W 1966 r. komisje te przejęły z takim przeznaczeniem
około 9000 ha gruntów ornych i 38 500 ha lasu.
W przygotowaniu jest obecnie nowa ustawa o nierucho
mościach ziemskich, która między innymi jeszcze bardziej
rygorystycznie będzie ograniczać możliwości tworzenia no
wych jednostek.
Interesujące mogą być również niektóre konkretne przy
kłady dotyczące wymiany i scalenia gruntów w Szwecji.
I tak obiekt Ase o powierzchni ogólnej 1950 ha scalono
według następującego terminarza:
1. Początek prac — czerwiec 1964.
2. Kompletowanie materiałów wyjściowych — do Iipca
1964.
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3. Szacowanie gruntów — wrzesień-październik 1964.
4. Obliczanie, szacowanie i okazanie starego stanu po
siadania — do kwietnia 1965 r.
5. Opracowanie projektu — lipiec 1965.
6. Ułożenie rejestru po scaleniu — sierpień 1965.
7. Wyznaczenie projektu na gruncie — wrzesień-październik 1965.
8. Koniec prac — listopad 1965.
Jak z powyższego wynika, całość prac zamknięta w cyklu
półtorarocznym.
Niektóre charakterystyczne dane scalenia wsi Torps
przedstawiono w tablicy 2.
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Rys. 2. Pierwszy etap scalenia wsi Hara i Raby

Wieś Torps

Stan przed scaleniem

Stan po scaleniu

Liczba działek
Powierzchnia działki w ha
Długość granic w km
Długość granic w mb przypadających na 1 km

70
28
171

13
150
25

86

12

Rys. 1 dotyczy scalonego obiektu Hara i Raby (224 ha
powierzchni ogólnej) w okręgu Uppsala. Stary stan przed
stawiał się tam następująco:
— liczba właścicieli
— 8
— liczba działek
— 45
— średnia powierzchnia gruntów ornych przypadających
na gospodarstwo
—
28ha.
Gospodarze oznaczeni numerami 4, 6 i 7 zrezygnowali
z dalszego prowadzenia gospodarstw i Sprzedali je sąsiadom.
Pierwszy etap scalenia dał efekty przedstawione na ry
sunku 2. Sytuacja wyglądała więc następująco:
— liczba właścicieli — 5
— liczba działek
— 7
— średnia powierzchnia gospodarstwa — 45 ha.
Drugi etap przekształcenia wsi (rys. 3) polegał na sprze
daniu gruntów przez gospodarzy nr nr 3 i 5. Pozostają
więc gospodarze 1, 2 i 8. A więc ostatecznie po scaleniu w
dwu etapach:
— liczba właścicieli — 3
— liczba działek
— 4
— średnia powierzchnia gruntów ornych — 75 ha.
Na rysunku 4 pokazano przykład scalenia gruntów, wy
konanego na obiekcie Romfartuna w okręgu Vastmanland
w celu zlikwidowania szkodliwych skutków przestrzennych
budowy nowej drogi.
Ogólna charakterystyka przedstawionych wyżej prac
scaleniowych wykonanych w Szwecji wskazuje na wiele
cech wspólnych tych zabiegów w stosunku do polskich wa
runków i rozwiązań. Wprawdzie odmienna sytuacja poli
tyczno-gospodarcza (wielkość farm, udział sektora kapita
listycznego powoduje celowość stosowania innych rozwią
zań szczegółowych, ale ich celem ostatecznym tak w Polsce
jak i w Szwecji — jest najwłaściwsze wykorzystanie zaso
bów ziemi.
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Przemawia prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii mgr
inż. Borys Szmielew. W prezydium konferencji: przewodniczący
SGP płk dr inż. Stanisław Pachuta i dyrektor WCT NOT mgr inż.
Jan Wacław Czarnowski

Przewodniczący Stowarzyszenia Geodetów Polskich płk dr inż. Sta
nisław Pachuta wita gości w imieniu Stowarzyszenia

STANISŁAW JANUSZ TYMOWSKI

Konferencja redaktorów naczelnych
czasopism geodezyjnych krajów socjalistycznych
W dniach 12, 13 i 14 maja 1970 r.
miała miejsce w naszym kraju kon
ferencja redaktorów naczelnych czaso
pism geodezyjnych krajów socjalisty
cznych. Potrzeba takiego spotkania
wynikła z roli tych czasopism w gos
podarce uspołecznionej, zwłaszcza zaś
z faktu, że jedną z podstaw planowa
nia jest gromadzenie i przetwarzanie
informacji, do których należą wszelkie
go rodzaju dane pomiarowe oraz ma
py. Wymiana doświadczeń między po
szczególnymi redakcjami ma szczegól
ne znaczenie w obecnym okresie rewo
lucji naukowo-technicznej, której wy
razem jest niezwykle szybki postęp
techniczny, oparty o rozwój nauki.
A czasopisma nie tylko współdziałają
przy określaniu i propagowaniu głów
nych kierunków postępu technicznego
i wprowadzeniu go do geodezji i karto
grafii, lecz również współpracują ściś
le z geodezyjnymi środowiskami zawo
dowymi przy kształtowaniu takiej syl
wetki inżyniera i technika, która jest
niezbędna dla realizacji zadań posta
wionych przed geodezją i kartografią
w narodowych planach gospodarczych.
Toteż od dawna nasuwała się po
trzeba wymiany doświadczeń pomiędzy
poszczególnymi redakcjami. Inicjatywę
zwołania narady podjęła Polska. Orga
nizatorami narady były Wydawnictwo
Czasopism
Technicznych Naczelnej
Organizacji Technicznej i Stowarzy
szenie Geodetów Polskich, którego
organem głównym jest Przegląd Geo
dezyjny.
\
Ustalone tematy narady były nastę
pujące:
I. Rola czasopism geodezyjnych w
krajach obozu socjalistycznego w
okresie 1970—1975 w dziedzinach:
— określenia głównych kierunków
postępu technicznego w geodezji i kar
tografii i wprowadzenie w życie no
woczesnej techniki;

— ukształtowania sylwetki inżyniera
i technika geodety, niezbędnej dla rea
lizacji społecznych zadań tej dziedziny
techniki;
— współpracy ze stowarzyszeniami
inżynierów i techników.
II. Współpraca
międzyredakcyjna
uczestników konferencji w zakresie:
— wymiany czasopism,
— wymiany planów tematycznych,
— wymiany materiałów redakcyj
nych,
— wymiany doświadczeń w zakresie
upowszechnienia czasopism i rozwoju
czytelnictwa.
W obradach wzięli udział przedsta
wiciele następujących redakcji: Geodeticky a Kartograficky Obzor (Czecho
słowacja — Karel Pecka Geodezia es
Kartografia (Węgry) — Emil Regoczi,
Geodesia i Kartografia (ZSRR) — Wa
silij Wasiljewicz Polewcew; Przegląd
Geodezyjny (Polska) — Stanisław Ja
nusz Tymowski.
Przebieg obrad, które miały miejsce
w Warszawie i w Łodzi, był następu
jący:
W pierwszym dniu konferencji ob
rady toczyły się w Domu Technika w
Warszawie. W otwarciu obrad wzięli
udział: mgr inż. Borys SzmieIew —
prezes Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii, płk dr inż. Stanisław
Pachuta, przewodniczący Stowarzysze
nia Geodetów Polskich, mgr inż. Jan
Czarnowski — dyrektor Wydawnictw
Czasopism Technicznych NOT, goście
zagraniczni, członkowie Rady Progra
mowej PG oraz zespół redakcyjny
Przeglądu Geodezyjnego.
Obrady otworzył mgr inż. Jan Wac
ław Czarnowski — dyrektor WCT
NOT, który w przemówieniu powital
nym podkreślił znaczenie prasy tech
nicznej i opiekę z jaką ze strony pań
stwa spotyka się ta prasa w krajach
obozu socjalistycznego. Następnie za

brał głos mgr inż. Borys Szmielew —
prezes GUGiK, omawiając rolę prasy
technicznej, zasięg i charakter jej od
działywania, ukierunkowanie tematyki
Przeglądu Geodezyjnego i wpływ PG
na środowisko zawodowe. Rolę i zna
czenie czasopisma w życiu Stowarzy
szenia Geodetów Polskich omówił jego
przewodniczący płk dr inż. Stanisław
Pachuta.
Referat generalny pt. Rola czasopism
geodezyjnych krajów obozu socjalisty
cznego i zamierzenia Przeglądu Geode
zyjnego w okresie 1971—1975 — wy
głosił redaktor naczelny PG — mgr
inż. Stanisław Janusz Tymowski.
W referacie omówione zostały głów
ne kierunki postępu technicznego i rola
Inż. Karel Pecka
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Dr Emil Regöczi

Przeglądu Geodezyjnego w podnosze
niu kwalifikacji zawodowych.
Zgodnie z przedstawionymi w refe
racie tezami intensyfikacja produkcji
geodezyjnej i kartograficznej w Pol
sce, w latach 1971—1975 ma być osiąg
nięta przez:
— rozwinięcie fotogrametrii w za
kresie opracowania map w wielkich
skalach, a także w zakresie geodezji
inżynieryjno-przemysłowej;
— rozwinięcie zastosowań elektroniki
przy pomiarach, obliczeniach i karto
waniu. Przewiduje się powszechne sto
sowanie dalmierzy elektronicznych,
elektronicznych wykrywaczy urządzeń
podziemnych, elektronicznej techniki
obliczeniowej, a wreszcie zastosowania
elektroniki przy kartowaniu;
— rozwinięcie małonakladowej pro
dukcji map i dokumentów geodezyj
nych.
W referacie podkreślono również, że
w okresie ostatnich 10 lat ustawicznie
rozwija się dział geodezji inżynieryj
nej ze stosowaniem techniki pomiaro
wej dla określenia tolerancji i para
metrów w toku produkcji w wielkich
zakładach przemysłowych, jak na
przykład w stoczniach i hutach, a tak
że przy montażu wszelkich budowli
inżynierskich, jak zapory, zbiorniki,
kominy przemysłowe, chłodnie komi

nowe itp. Stosowanie techniki geode
zyjnej w toku produkcji staje się co
raz powszechniejsze. Wymaga to nie
tylko stałego podnoszenia kwalifikacji
kadr technicznych, lecz również dos
konalenia warsztatu pracy inżyniera
i technika. Ważnym elementem tego
warsztatu jest czasopismo techniczne,
jego treść i rozbudowana strona infor
macyjna.
W dyskusji nad referatem zabierali
głos przedstawiciele czasopism geode
zyjnych: Czechosłowacji, Węgier i
Związku Radzieckiego oraz członkowie
Rady Programowej i zespołu redakcyj
nego Przeglądu Geodezyjnego. Wszyst
kie wypowiedzi podawane były do
wiadomości uczestników narady w ję
zykach: francuskim, niemieckim, pol
skim i rosyjskim przez tłumaczy ka
binowych. Umożliwiło to słuchanie
obrad za pomocą słuchawek, które
mogły być przełączane na jeden z
czterech podanych wyżej języków.
W drugim dniu obrad, 13 maja, re
daktorzy czasopism geodezyjnych od
wiedzili Warszawskie Przedsiębiorstwo
Geodezyjne, gdzie dyrektor przedsię
biorstwa mgr inź. Wacław Kłopociński
wraz z kierownictwem technicznym
poszczególnych
działów
zaznajomił
gości ze współczesnym tokiem prac w
geodezji miejskiej. Duże wrażenie wy
wołały na zwiedzających tematyczne
mapy miejskie, między innymi na
przykład mapy zniszczeń Warszawy w
okresie powstania warszawskiego a
także nowoczesne działy przedsiębior
stwa, jak stacja maszyn matematycz
nych GEO-2 oraz pracownia terrofotogrametryczna pracująca dla potrzeb
geodezji inżynieryjnej. Maszyna mate
matyczna GEO-2 pokazana została

Trzeciego dnia, 14 maja, obrady to
czyły się w Łodzi, gdzie goście zwie
dzili Łódzkie Okręgowe Przedsiębior
stwo Miernicze i stację maszyn mate
matycznych tego przedsiębiorstwa w
toku codziennej pracy. Tu dla odmiany
ciekawostką były dla gości „rysunki
komputerowe” w wykonaniu GEO-2.

Następnie w Domu Technika w Ło
dzi dr Jerzy Gaździcki wygłosił refe
rat na temat „Zastosowanie maszyn
matematycznych w geodezji w Polsce
i zamierzenia w tej dziedzinie dla
okresu 1971—1975”. W referacie omó
wiono obecny stan elektronicznej tech
niki obliczeniowej, charakterystykę
polskiej
maszyny
elektronicznej
GEO-2, wykonanej dla obliczeń w
dziedzinie geodezji oraz system prog
ramów opracowanych dla tej maszyny.
Zakończenie konferencji miało miej
sce w Warszawie. W dniu 15 maja pre
zes GUGiK — mgr inź. Borys SzmieIew wydał dla gości coctail, na którym
nastąpiło podpisanie rezolucji konfe
rencji. W toku swobodnej rozmowy
goście podsumowali swe wrażenia z
tygodniowych obrad, podkreślając ce
lowość wyboru elektronicznej techniki
obliczeniowej i fotogrametrii — jako
przykładów wprowadzenia postępu w
geodezji.

W chwilach wolnych goście zwiedzili
Warszawę i Łódź. W Warszawie zwie
dzili Stare i Ndwe Miasto, Pałac i Park

komputer geo-2 wita szanownych gości w zespole
e Iektrenicznej techniki obliczeniowej warszawskiego
przedsiębiorstwa geodezyjnego
Tekst powitania redaktorów naczelnych czasopism geodezyjnych
krajów socjalistycznych, wywołany z pamięci komputera GEO-2
w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym

przez kierownika pracowni mgr inż.
Eugeniusza Pianko w normalnej, co
dziennej pracy. Ciekawostką było po
witanie przez nią gości następującym
tekstem, wywołanym z jej magnetycz
nej pamięci.

Wasilij Wasiljewicz Polewcew

Łazienkowski oraz Wilanów, w Łodzi
— nowoczesne budownictwo oraz miej
sce pamięci narodowej na Radogoszczu. W czasie przejazdu do Łodzi od
wiedzono miejsce urodzin Fryderyka
Chopina — Żelazową Wolę.

Przy konferencyjnym stole: od prawej W. W. Polewcew, E. Re
göczi, A. Kryński, K. Dumanski
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Inż. HENRYK JASIŃSKI

Maly jubileusz
„XI Zjazd Delegatów Stowarzysze
nia Geodetów Polskich zaleca Zarzą
dowi Głównemu wystąpienie o zorga
nizowanie w Muzeum Techniki NOT
działu geodezyjno-kartograficznego”.
Taki zapis wydrukowano na stro
nie 320 Przeglądu Geodezyjnego w
1957 roku — jako uchwałę Zjazdu,
który się odbył w Toruniu, dnia
10.IV.1957 roku.
I zaczęło się...
Z jednej strony „zbieranie ekspo
natów”. Zarząd Główny SGP zwrócił
się do oddziałów i kół, a te z kolei do
zakładów pracy i szkół geodezyjnych,
a także osób prywatnych. Uzyskano
kilkadziesiąt sztuk różnych — nie
używanych już dzisiaj instrumentów
i przyrządów w bardzo różnym stanie:
od zupełnie dobrze zachowanych, na
dających się jeszcze dzisiaj do czyn
ności, do jakich były przeznaczone;
narzędzi niekompletnych — mocno
zniszczonych — aż do żałosnych
szczątków, z których tylko wyostrzona
wyobraźnia może wywołać ich pier
wotny wygląd.
Trzeba tu odnotować, że zaintere
sowanie tematem oraz życzliwość i za
pał do spraw społecznych wśród wielu
kolegów pozwoliły na zebranie dość
interesującego zbiorku i uratowanie od
ostatecznej zagłady wielu cennych
egzemplarzy przyrządów mierniczych.
Drugi kierunek działania to zabiegi
w Dyrekcji Muzeum Techniki NOT
o ten „dział geodezyjno-kartogra
ficzny”.
Po kilku rozmowach z kierow
nictwem Muzeum Techniki tak sfor
mułowano wypowiedź w sprawozda
niu z uchwał XI Zjazdu SGP dla de
legatów na XII Zjazd: „Prace nad
zorganizowaniem działu geodezyjno-kartograficznego w Muzeum Techniki
NOT trwają. Został opracowany sce
nariusz dla działu stałego (muzealne
go), co jest niezbędne dla zapewnienia
odpowiedniego lokalu w PKiN. Impre
za jest kosztowna, rzędu 300—500 tys.
złotych przy organizacji działu mu
zealnego i wystawowego. Stoisko
stałe, kosztem około 100 000 złotych
z dotacji Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii i ewentualnie PAN,
będzie urządzone w 1958 roku i na
stępnie uzupełniane. Otwarcie przewi
duje się na 1.X.1958 r.”

cowaniu scenariusza — wszystko to
odsunęło możliwość realizacji „działu”
lub wystawy na dalszą przyszłość. Nie
należy przy tym ukrywać faktu znie
chęcenia u niektórych osób zajmują
cych się realizacją muzealnictwa w
SGP, co z kolei osłabiło zabiegi.
Poza tym okazało się, że nazwa
muzeum jest w konkretnym przypad
ku Muzeum Techniki NOT raczej my
ląca. To nie jest ośrodek uformowany
na wzór powszechnych pojęć o mu
zealnictwie, gromadzący i eksponujący
wyłącznie zabytki historyczne. Jest to
raczej ośrodek myśli technicznej no
woczesnej, a nawet przyszłej, to zna
czy, że przez swoją działalność ma ona
wskazywać przyszłe kierunki rozwoju
techniki i ma oddziaływać na społe
czeństwo
w
sposób dydaktyczny.
Eksponowanie zabytków uważane jest
przez Kierownictwo tego Muzeum za
sensowne tylko wtedy, gdy potrzebne
jest wykazanie drogi, jaką określony
dział lub problem techniczny przebył
zanim doszedł do stanu obecnego.
Być może, że twórcy tego Muzeum
i osoby, które obecnie kształtują jego
profil, nie zgodzą się z takim widze
niem charakteru czy zakresu działa
nia tej instytucji. Nie będę się prze
ciwstawiał. To, co wyżej podałem —
to jest opinia i odczucie odbiorcy —
interesanta w stosunku do instytucji.
I tak więc przy zmiennym nasileniu
zainteresowania władz SGP i kolegów
zajmujących się muzealnictwem w
SGP upłynęło parę lat. Powiększyły
się cokolwiek zbiory i zostały zainWentaryzowane. W lokalu SGP — przv
okazji zabudowywania ścian szafami
na akta — wygospodarowano miejsce
i wykonano gabloty oszklone, w któ
rych znalazły pomieszczenie niektóre
instrumenty.

♦
W początkach 1965 roku Prezydium
Zarządu Głównego SGP powołało na
przewodniczącego Podkomisji d.s. Mu
zeum i Wystaw kolegę Wojciecha
Krzemińskiego. W tym czasie sprawy
muzealnictwa i wystaw należały do
zakresu działania Głównej Komisji
Techniki SGP, która dla operatywne

go działania w tej dziedzinie wydzie
liła odrębny zespół w formie podko
misji. Przez okres następnego roku
badane były możliwości wystąpienia
na zewnątrz z działalnością podko
misji, w celu wizualnego informowa
nia społeczeństwa o geodezji i karto
grafii. Z początkiem 1966 roku po
zyskano do współpracy w podkomisji
dr inż. Jerzego Jasiuka, którego grun
towna znajomość historii techniki
i spraw wystawiennictwa stała się
ważkim elementem w pracach pod
komisji.
Powstała wtedy koncepcja zabudo
wania ściany na jednym z obszernych
podestów w lokalu Muzeum Techniki
NOT, dla uzyskania w ten sposób
obszernej oszklonej gabloty na zmien

ne ekspozycje z dziedziny geodezji
i kartografii, do wyłącznej dyspozycji
SGP. Koncepcję tę zrealizowano.
Oceniając siły i możliwości zespołu
osób wchodzących na stałe w skład
członków podkomisji (a od 1968 roku
usamodzielnionej
głównej
komisji),
a także osób zjednywanych do współ
pracy przy zagadnieniach specjalnych,
postanowiono organizować dwie wy
stawy w każdym roku. Postanowiono,
że będą eksponowane poszczególne
działy prac i zagadnień w sposób
zrozumiały i łatwo przyswajalny dla
osób nie znających geodezji oraz że
co jakiś czas będą organizowane wy
stawy mające na celu ocalenie od za
pomnienia osób wybitnych, które
wniosły poważny wkład w naukę lub

♦
Rzeczywiście wytoczono działa du
żego kalibru, jak widać zamiary były
olbrzymie. W miarę jednak zagłębia
nia się w zagadnienia szeroko rozwi
nięty front zaczął się zwijać.
Zmiany personalne w Dyrekcji Mu
zeum; bliższe rozpoznanie trudności w
uzyskaniu dotacji; ujawnione braki
eksponatów już przy wstępnym opra
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gospodarkę narodową. Ten rodzaj
wystaw objęto ogólnym mianem·:
„Człowiek i jego dzieło”.
*

W 1966 roku minęło 400 lat od wy
dania w Krakowie pierwszej książki
geodezyjnej w języku polskim, Stani
sława Grzepskiego „Geometria to iest
miernicka
nauka”.
Stowarzyszenie
włączyło się do organizacji sesji nau
kowej, która z tej okazji miała
miejsce w Krakowie w Collegium
Maius. W auli Collegium Maius wy
głoszono referaty, tam też zorganizo
wano wystawę dawnych narzędzi
mierniczych, a w Bibliotece Jagielloń
skiej wystawiono oryginalny egzem
plarz książki Stanisława Grzepskiego
i inne cenne starodruki, powiązane w
jakiś sposób z książką Stanisława
Grzepskiego. Działo się to w dniach
od 29 do 31 października 1966 roku.
*

Na prośbę Stowarzyszenia Biblio
teka Jagiellońska wyraziła zgodę na
wypożyczenie oryginału książki Stani
sława Grzepskiego, która wraz z inny
mi starodrukami stanowiła przedmiot
wystawy w nowo zbudowanym stoisku
geodezyjnym w Muzeum Techniki
NOT, którą otwarto 21 grudnia 1966
roku według scenariusza opracowane
go przez kol. Stanisława Janusza Ty
mowskiego.

Tą (I) wystawą zapoczątkowano re
gularny cykl ekspozycji zmienianych
dwa razy w roku.

II Wystawa — zatytułowana „Od
sznura mierniczego do radaru” została
otwarta 6 lutego 1967 roku. Scenariusz
tej wystawy opracował kol. Kazimierz
Sawicki. Wystawa obrazowała narzę
dzia, które na przestrzeni wieków
używane były do pomiarów odległości.
Ponieważ brak jest wielu ekspona
tów posłużono się fotografiami obra
zów i sztychów, i tak wystawiono:
— fotografię rysunku z grobowca
egipskiego, przedstawiającego pomiar
pola sznurem mierniczym,
— fotografię starorzymskiego liczni
ka drogowego na wozie,
— fotografię
sztychu
włoskiego
wozu · mierniczego z mechanizmem
przekaźnikowym dla mierzenia prze
bytej drogi,
— oryginalny łańcuch
mierniczy
używany od XVII wieku,
— łatę mierniczą, taśmę ze szpilka
mi, drutowy przymiar inwarowy Jaderina, zrekonstruowany kwadrat geo
metryczny, optyczny dalmierz mikro
falowy.
III Wystawa — „Dzieje instrumen
tów niwelacyjnych” — według scena
riusza kol. Tadeusza Bychawskiego,
została otwarta 1 Iipca 1967 roku.
Zgromadzono na niej rekonstrukcje
najdawniejszych narzędzi i pokazano
kolejny ich rozwój, aż do niwelatora
samopoziomującego.
Wykonano rekonstrukcję i umiesz
czono w gablocie: „Chorobates” we
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dług Vitruviusa, „Synwaga” — we
dług dzieła „De Piscinis” i „synwa
ga” — według opisu O. Strumieńskiego (1573 r.), waga wodna z 1629 r.,
a ponadto eksponaty oryginalne w
formie łat, niwelatorów aż do niwe
latora Zeissa KONI 007.

IV Wystawa — z cyklu „Człowiek
i jego dzieło”, otwarta w 15-lecie
śmierci prof, dr Edwarda Warchalowskiego, eksponowała dorobek Jego
życia na polu naukowym, pedagogicz
nym i zawodowym. Scenariusz opra
cował kol. Stanisław Walczak. Otwar
cie wystawy w dniu 6 marca 1969
roku połączone było z sesją, na której
wygłoszono szereg referatów.

V Wystawa — „Geodezja w foto
grafii” — otwarta dnia 6.III.1968 roku,
według
scenariusza
opracowanego
przez kolegów Stanisława Janusza Ty
mowskiego i Alfreda Przyjemskiego,
oparta była na materiałach fotogra
ficznych zebranych z kilku konkursów
fotograficznych organizowanych przez
Stowarzyszenie Geodetów Polskich.
Wystawa ta, z uwagi na jej rozmiary
przekraczające możliwość pomieszcze
nia
fotogramów w stoisku SGP,
eksponowana była na I piętrze okrą
głego hallu Muzeum Techniki NOT.
Eksponaty dostosowane do transportu
były następnie wystawiane w kilku
oddziałach SGP.

VI Wystawa — „Geodezja sateli
tarna” — według scenariusza Ludosława Cichowicza i Włodzimierza
Żarnowieckiego została otwarta w
dniu 5 Iipca 1968 roku.
Na globusie przedstawiono system
wykonania triangulacji satelitarnej;
eksponowano również przyrządy uży

wane do obserwacji sztucznych sateli
tów i rejestracji ich toru.
VII Wystawa — była tematycznie
związana z 50-leciem odzyskania nie
podległości i składały się na nią dwa
tematy:
a) „Produkcja instrumentów geode
zyjnych w 50-Leciu — od Gerlacha do
PZO” — według scenariusza kol. Sta
nisława Walczaka. Ekspozycja ta Eyła
umieszczona w stoisku gablocie SGP;
b) „Polskie środowisko miernicze
i jego organizacje społeczne w okre
sie 1918—1968”, według scenariusza
Stanisława
Janusza
Tymowskiego.
Ekspozycja złożona była z szeregu
wykresów, danych statystycznych i fo
togramów i rozmiarami znacznie prze
wyższała możliwość eksponowania jej
w stoisku SGP, dlatego też była
umieszczona w odrębnej sali. Przysto
sowana podobnie jak i wystawa V do
transportu była eksponowana następ
nie w kilku oddziałach Stowarzysze
nia Geodetów Polskich.

VIII Wystawa — „Polska książka
geodezyjna” według scenariusza kol.
Stanisława Walczaka została otwar
ta w dniu 17.VII.1969 roku.
Całość podzielono na trzy okresy:
I. XV—XIX wiek — eksponując
książki: Marcina Króla, Stanisława
Grzepskiego, Ignacego Zaborowskiego
i Aleksandra Szahina.
II. Okres międzywojenny: książki
E.
WarchaIowskiego,
K.
Weigla,
St. Kluźniaka i A. Grabowskiego.
III. Okres powojenny — wskazujący
na dynamiczny rozwój piśmiennictwa
z zakresu geodezji, co pozwoliło już na
ujęcie w specjalności:
— geodezja wyżąza, dynamiczna itp.
— fotogrametria,

— kartografia,
— geodezja stosowana — inżynie
ryjno-budowlana, rolna, leśna itp.
Całość ilustrowana narzędziami sto
sowanymi w danym okresie.
IX Wystawa — z cyklu „Człowiek
i jego dzieło” — została otwarta w
dniu 17.XI.1969 r. w 15 rocznicę
śmierci prof, dr Tadeusza Banachiewicza, według scenariusza prof. Sta
nisława Milberta. Wystawa obrazo
wała dorobek Jego życia — narzędzia
Jego konstrukcji. Otwarcie wystawy
połączone było z sesją, na której wy
głoszone były referaty nawiązujące do
twórczości prof, dr T. Banachiewicza.
Referat prof, dr J. Witkowskiego
,,Banachiewicz — uczony — nauczy
ciel — człowiek”.
Referat prof, dr St. Milberta —
„Tadeusz Banachiewicz — twórca ra
chunku krakowianowego”.
Referat prof, dr S. Hausbrandta
i doc. dr J. Gaździckiego „Znaczenie
krakowianów dla geodezji”.

nany metodą miedziorytu, 3) rylce
o różnych przekrojach płaszczyzn
tnących.
III — kamień litograficzny z wytra
wioną na nim mapą. Po otwarciu wy
stawy
zademonstrowano
działanie
prasy litograficznej i uczestnicy otrzy
mali odbitki mapy Bielan z okresu
istnienia tam folwarku.
IV — Mapa Polski — fizyczna
1:1 500 000 (szkolna) oraz dla zobrazo
wania druku- wielobarwnego map —
fragment mapy w kilku kolejnych od
bitkach, na każdej odbitce tylko jeden
kolor.

♦

X Wystawa — „Oficyna kartogra
ficzna”, według scenariusza dr An
drzeja Makowskiego, została otwarta
22 czerwca 1970 roku. Rozwój techniki
kartograficznej zobrazowano w czte
rech głównych metodach: drzeworyt,
miedzioryt, litografia i offset. W tym
celu podzielono stoisko na cztery
części ściankami łukowymi tworzący
mi w rzucie półkole. Na ściankach
umieszczono powiększenia fotograficzne
wnętrz ówczesnych zakładów karto
graficznych z osobami przy pracy, co
stanowi tło dla każdej techniki kar
tograficznej. W powstałych w ten spo
sób czterech oddziałach ułożono (lub
zawieszono) kolejne eksponaty:
I — deskę dla drzeworytu wzdłuż
nego i klocek klejony dla drzeworytu
czołowego oraz nożyki i dłutka sny
cerskie, następnie reprodukcję odcin-

Na zebraniach Zarządu Głównego
Stowarzyszenia
przewodniczący od
działów niejednokrotnie wskazywali
na duże zainteresowanie kolegów w
terenie wystawami SGP, eksponowa
nymi w Muzeum Techniki NOT. Spo
między dziesięciu wymienionych tu
wystaw dwie z nich V i VII składają
się tylko z plansz na płytach paździe
rzowych, co pozwoliło na wykonanie
dla nich lekkich skrzyń i przystoso
wać je w ten sposób do transportu.
Wojewódzkie oddziały Stowarzysze
nia zostały poinformowane o możli
wościach przewozu i eksponowania
wystaw na ich terenie. Skorzystały
z tego następujące oddziały:
O/SGP w Łodzi, który umieścił je
w gmachu NOT,
O/SGP w Lublinie, gdzie wystawę
zorganizowano w gmachu NOT (wrze
sień 1969 r.) z okazji sesji naukowej
poświęconej 25-leciu udziału geode
tów w wykonaniu reformy rolnej.
O/SGP W Bydgoszczy wystawę
zorganizował w salach Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej z
okazji konferencji technicznej Ziem
Północnych — na XXV-Iecie PRL,
która odbyła się 27—28 września

ka mapy Polski Bernarda Wapowskiego.
II — 1) oryginalną płytę miedzianą
z wytrawionym fragmentem części te
rytorium Polski, 2) stary atlas wyko-

1969 r. Wystawę na ogólne życzenie,
między innymi przewodniczącego WRN
w Bydgoszczy, przedłużono, ażeby
umożliwić zwiedzanie jej przez mło
dzież szkolną.

O/SGP w Gdańsku zorganizował
wystawę na statku „BATORY”, w
czasie XXII Zjazdu Delegatów SGP
(3—5.IV.1970 r.).
W ten sposób zostało poważnie roz
szerzone oddziaływanie wystaw na
Pozastoleczne kręgi kadr zawodu geo
dezyjnego.
*

Oprócz opisów umieszczanych przy
poszczególnych wystawach i poszcze
gólnych
eksponatach Komisja d.s.
Muzeum i Wystaw zadbała o wydanie
czterech broszur dostępnych bezpłat
nie dla zwiedzających.
I. Zawiera podstawowe informacje
z geodezji i kartografii o szkolnictwie
i nauczaniu wraz z adresami szkół
geodezyjnych. Broszura ta znajduje
się przy stoisku, niezależnie od te
matu wystawy, gdyż jej zadaniem jest
informacja: co to jest geodezja. Auto
rem broszury jest kol. St. J. Tymowski.
II. Broszura wydana na otwarcie
IV Wystawy zawiera ważniejsze dane
i daty działalności prof. Edwarda
Warchalowskiego. Autorem broszury
jest kol. St. Walczak.
III. Broszura omawiająca życie i
działalność prof. Tadeusza Banachiewicza, opracowana przez prof. J. Wit
kowskiego.
IV. Broszura do Wystawy X, stano
wiąca źródłowy materiał poznawczy
dla rozwoju kartografii, opracowana
przez dr A. Makowskiego.

♦
Co mówią o tej działalności geodeci,
to jest na pewno ważne, ale kto za
ręczy, że zupełnie obiektywne. Nato
miast opinie osób spoza geodezji będą
raczej chętnie przez geodetów reje
strowane.
Podkreślane są następujące cechy:
— regularność zmian ekspozycji, co
wymaga stałej pracy,
— duża pomysłowość w doborze
różnorodnej tematyki,
— z geodezji — dziedziny prawie
nie zauważalnej w życiu codziennym,
wydobywa się efekty, które z zainte
resowaniem można obejrzeć,
— cenną dbałość o ocalenie od za
pomnienia osób wybitnych i dzieła ich
życia,
— cala działalność jest świadectwem
kultury tej społeczności, i na zakoń
czenie — dlaczego inne stowarzyszenia
tego nie robią?
Dziesiąta wystawa to mały jubi
leusz. Należą się słowa uznania i ży
czenia dalszego rozwoju tej pięknej
działalności.

Fotografie z Pracowni Fotograficznej
Muzeum Techniki NOT
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Józef Chodźko - geodeta i geograf XIX wieku
(1800-1881)
Urodzony w dniu 6 grudnia 1800 roku na Wileńszczyźnie,
Józef Chodźko, już w dwudziestym roku swego życia
ukończy! studia na Uniwersytecie Wileńskim o specjalności
w zakresie geodezji i astronomii. W tym czasie na Wy
dziale Matematyczno-Fizycznym tej uczelni wykłady z geo
dezji wyższej prowadził dr fil. Michał Pełka-Poliński
(1784—1848), autor rozprawy „O geodezji” z 1816 r., a ćwi
czenia z astronomii praktycznej — Antoni Szahin (1790—
1845), który w trzy lata po objęciu Katedry Geodezji wy
dał podręcznik pt. ,,Jeodezja Wyższa”. Po przejściowym
okresie wykładów z astronomii, prowadzonych przez Szahina, profesorem nadzwyczajnym tej dyscypliny zostaje dr
fil. Piotr Sławiński, autor doskonałego podręcznika na po
ziomie akademickim pt. „Początki astronomii teoretycznej
i praktycznej” (Wilno — 1826 r.).
W 1821 r. Chodźko wstępuje do kwatermistrzostwa Głó
wnego Sztabu Wojska Rosyjskiego i zostaje przydzielony
do prac triangulacyjnych w guberni wileńskiej, prowa
dzonych pod kierownictwem gen. K. Tennera, po zakoń
czeniu których bierze udział w obserwacjach astronomicz
nych (1822—1831), związanych z rosyjsko-skandynawskimi
pomiarami stopnia. Kierownicy tego wielkiego na ówczesne
czasy przedsięwzięcia, K. Tenner i W. Struwe, starali się
utrzymać te prace na najwyższym poziomie i dlatego do
bierano specjalnie zdolnych wykonawców i wyposażano
ich w najlepsze z posiadanych instrumenty i przyrządy.
W tych latach Chodźko pracował również przy trianguIacjach guberni: kurlandzkiej, grodzieńskiej i mińskiej;
w okresie 1831—1835 na zdjęciach topograficznych ziem
mołdawsko-wołoskich, a w 1836 r., kieruje on tzw. in
strumentalnym zdjęciem 'Mohylowa (dla sporządzenia szcze
gółowej mapy Wielkoskalowej). W 1839 roku zostaje prze
niesiony do Kaukaskiego Okręgu Wojskowego za kontakty
z organizacjami młodzieżowymi, prowadzącymi do Powsta
nia Listopadowego. W ciągu roku 1844 przebywa w obser
watorium astronomicznym w Pulkowie celem zaznajomie
nia się z nowymi osiągnięciami naukowymi w zakresie
astronomii i geodezji wyższej. Należy tu wyjaśnić, że
wszyscy absolwenci Wojskowo-Topograficznej Uczelni
(otwartej w 1822 r. w Petersburgu) i Oddziału Geodezyj
nego Akademii Generalnego Sztabu (1832 r.) przechodzili
wtedy takie przeszkolenie w Pulkowie pod kierunkiem
W. Struwego W latach od 1847 do 1853 Chodźko był na
czelnikiem triangulacji Zakaukazia; ponieważ jest to jego
pierwsza tego typu samodzielna praca o dużych rozmia
rach, dlatego wymaga choć krótkiego omówienia.
Sieć triangulacji zakaukaskiej składała się ze 186 trój
kątów I klasy i z 1784 — II i III klasy; elementy kątowe
w tej sieci pomierzono następującymi instrumentami geo
dezyjnymi: a) dużym „uniwersałem” Ertela, b) 2 teodo
litami Ertela, c) 2 małymi „uniwersałami Ertela i d) 3
astronomicznymi teodolitami tej samej firmy. Ilość serii
wahała się od 6 do 20, średnia odchyłka w trójkątach
I klasy wyniosła 1,6," a średni błąd pomiaru kąta ±1,2".
Dla zorientowania się w nomenklaturach i dokładnościach
wymienionych instrumentów podaje się charakterystykę
niektórych z nich, a mianowicie:
1) duży „uniwersał” Ertela posiadał dwie lunety: głów
ną (górną), która była łamana, i kontrolną (dolną) prostą;
krąg poziomy o średnicy 14 cali (35 cm) z podziałem co 3’,
z 4 dwusekundowymi noniuszami o 90 działkach każdy;
pionowy 11 cali (28 cm), podział co 5' z 4 noniuszami i Iibelę nasadkową na oś poziomą.
2) teodolit Ertela — luneta główna łamana o powięk
szeniu 32*; luneta kontrolna prosta; krąg poziomy o śred
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nicy 12,8 c. (32,5 cm) z podziałem co 5' z czterema czteroSekundowymi noniuszami; krąg pionowy o średnicy 6,2 c.
(16 cm) z jednym jednominutowym noniuszem,
3) astronomiczny teodolit Ertela — 3 lunety: dwie główne
do pomiaru kątów poziomych i odległości Zenitalnych
i jedna kontrolna — oba kręgi o średnicach 8 cali (20 cm)
z czterema dziesięciominutowymi noniuszami.
Ta, stosunkowo obszerna, sieć triangulacyjna, została
oparta na jednej bazie (szamborskiej w guberni tyfliskiej),
pomierzonej w 1847 r. przyrządem bazowym skonstruowa
nym przez gen. T. Szuberta w 1820 r., składającym się z 4
sztywnych przymiarów stalowych o długości 2 sażeni
(4,27 ∣m) i o średnicy 19 mm, umieszczonych w rowkach
wydrążonych w belkach jodłowych o przekroju kwadrato
wym à 10 cm. Belki te układano na spodarkach przymo
cowanych do masywnych statywów dębowych; na końcach
prętów przymiarowych znajdowały się tak zwane wysuwki,
to jest podziałki ze srebra z działkami à 0,01 cala przy
dokładności odczytu - przez lupę równej ± 0,001 cala
(± 0,02 mm). Dwa termometry służyły do pomiaru tempe
ratury przymiarów, a do ich nachylenia — ciężki pochyIomierz metalowy („sektor”) o zakresie od O0 do 5° i o do
kładności 1'. Pomiar długości tym przyrządem bazowym
wymagał częściowego wyrównania terenu, a poza tym był
niezwykle pracochłonny i zabierał bardzo dużo czasu.
Triangulacja zakaukaskiego kraju zajęła poczesne miejsce
we wszystkich tego rodzaju pracach w Rosji, zarówno
z powodu jej dokładności, jak i jako niezbędna w tak gó
rzystym terenie osnowa geodezyjna dla zdjęć topograficz
nych i pomiarów gruntów, a ponadto pozwoliła ona okreś
lić (za pomocą niwelacji trygonometrycznej) przewyższenie
Morza Czarnego nad Kaspijskim, podobnie jak to miało
miejsce przy rosyjsko-skandynawskich pomiarach stopnia
południka na przestrzeni od Morza Lodowatego do Czarne
go, wykonywanych w latach 1816—1855 przez „geometrów
trzech narodów”. Na uwagę zasługuje tu zgodność dwóch
wyników, a mianowicie: według Chodźki przewyższenie
to na grudzień 1849 r. wyniosło 26,051 m, a według niwe
lacji przeprowadzonej w latach 1836—1837 równało się
26,045 m.
Oprócz prac triangulacyjnych na Zakaukaziu Chodźko
zajmował się badaniami naukowymi w zakresie działania
refrakcji ziemskiej na różnych wysokościach w górzystych
okolicach. W 1850 r. dokonał on wejścia na górę Wielki
Ararat (5156 m), gdzie na tak wysokim punkcie geode
zyjnym przeprowadził szereg obserwacji meteorologicznych
oraz z dziedziny refrakcji ziemskiej, wyniki których opu
blikował.
W 1854 roku Chodźko zostaje mianowany naczelnikiem
Geodezyjnego Oddziału do zdjęć topograficznych w Turcji
azjatyckiej, a w 1858 roku — naczelnikiem utworzonego
przy Okręgu Wojskowym Oddziału Topograficznego i wre
szcie w latach od 1860 do 1865 kieruje triangulacją Kau
kazu północnego. Ta druga sieć składała się ze 189 trój
kątów I klasy i została oparta na jednej bazie (ekarterynogradzkiej w gub. Stawropolskiej), pomierzonej w 1861 r„
opisanym poprzednio przyrządem bazowym Szuberta. Ele
menty kątowe pomierzono instrumentami Ertela: 2 geode
zyjnymi teodolitami, 2 uniwersalnymi instrumentami, wer
tykalnym kołem i 2 „niweletorami-teodolitami” Brayera,
przy czym średni błąd pomiaru kąta (przy 6÷12 seriach)
wyniósł ± 1,1", a więc był tego samego rzędu, co i w
pierwszej sieci.

A oto charakterystyka nie opisanych do tej pory instru
mentów:
a) uniwersalny instrument Ertela — 2 lunety, średnica
kół 8.5 i 5,2 cala, przy obu kręgach 4 noniusze o dokład
ności 10", luneta główna łamana o powiększeniu 36× i lu
neta kontrolna — prosta;
b) wertykalne koło Ertela — jedna luneta, średnica koła
8,6 c. (22 cm) o 4 noniuszach o dokładności 10”;
c) „niwelator-teodolit” Brayera (rosyjski) — ten repetycyjny teodolit posiadał tylko krąg poziomy o średnicy
7 cali (18 cm) z dwoma 10" noniuszami, luneta główna
nakładana swoimi czopami w łożyska (jak w niwelatorach
z przekładaną lunetą), posiadająca libelę o dokładności
odczytu 2÷3", pod Iimbusem luneta kontrolna dla pomiaru
małych kątów pionowych przy jednym końcu lunety głów
nej umocowany wycinek łuku o promieniu 15 cm z dział
kami co 5' i z jednym noniuszem o dokładności 4", a przy
okularze śruba elewacyjna z bębenkiem o 100 działkach
na obwodzie.

ztero6,2 c.

Ten ostatni instrument był używany na Kaukazie, na
równinnych i lesistych terenach do wyznaczania punktów
oporowych, metodą poligonizacji przy zdjęciach topogra
ficznych. Zaproponowana i zastosowana po raz pierwszy
przez E. Forsza w 1860 r. metoda ta polegała na zastąpie
niu triangulacji I klasy siecią punktów astronomicznych,
pomiędzy którymi zakładano ciągi poligonowe za pomocą
skonstruowanego przez niego niwelatora-teodolitu, pozwa
lającego na mierzenie kątów i boków poligonu. Duża licz
ba oporowych punktów astronomicznych usuwała koniecz
ność zakładania ciągów II i III klasy, a dokładność nowej
metody zależała od dokładności obserwacji astronomicz
nych i odległości pomiędzy tymi punktami. Ponadto przy
tej metodzie na całej długości każdego ciągu uzyskiwano
wystarczającą dokładność określenia dużej ilości punktów
wysokościowych. Według opinii Μ. Zingera taka osnowa
sytuacyjno-wysokościowa w zupełności nadawała się do
zdjęć topograficznych i w porównaniu z triangulacją zao
szczędzała dużo nakładu pracy i czasu. Przy tej okazji
należy dodać, że Forsz był również konstruktorem tak
zwanego „kipregla-wysokomierza-dalmierza”, zastosowanie
którego do zdjęć topograficznych pozwoliło w 70 latach
XIX w. przejść na najdokładniejszy sposób warstwicowy
przedstawiania rzeźby terenu na mapach. W oparciu o taką
osnowę geodezyjną rozpoczęto w 1860 r. zdjęcia topogra
ficzne połączone z pomiarem gruntów na całym obszarze
Kaukazu północnego.
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Projekty obu wymienionych sieci triangulacyjnych opra
cował Chodźko samodzielnie i tak samo je realizował, do
piero w ostatnich dwóch latach (1865—1867) zastąpił go
J. Stebnicki.
Analizując dziś opisane pokrótce dwie odrębne sieci
triangulacyjne jako swego rodzaju, stosunkowo duże i do
skonałe dzieła techniczne, nie można wyjść z podziwu, jak
tego dokonano, dysponując małą ilością niezbyt dokład
nych instrumentów i przyrządów, bez odpowiednich pod
kładów mapowych, w tak trudnych warunkach terenowych
i w tak krótkim czasie. Dowodzi to, że dawniejsi inżynie
rowie potrafili niedostatek i niedoskonałość środków dzia
łania nadrobić doborem odpowiednich metod i sposobów
oraz wielką pracowitością, wyrażającą się w dużych licz
bach powtórzeń poszczególnych operacji technicznych, co
w dzisiejszym czasie, bez wnikania w przyczyny, mogłoby
się wydawać co najmniej dziwne.
W roku 1864 publikuje Chodźko pracę pt. „Zarys prac
geodezyjnych na Kaukazie”, a w trzy lata później prze
chodzi w stan spoczynku w randze generała-porucznika.
Za jego chwalebne osiągnięcia dla dobra geografii Kau
kazu, Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne przyznało mu
wielki złoty medal, a w 1871 roku obrało go swym hono
rowym członkiem. Kaukaski Oddział tego Towarzystwa
(którego był on zastępcą przewodniczącego w ciągu 23 lat)
wyznaczył nagrodę jego imienia za najlepszy opis Kau
kazu. Józef Chodźko był również członkiem honorowym
Francuskiego Klubu Alpinistycznego.
W dniu 21 lutego 1881 roku zmarł w Tyflisie, z dala
od swych stron rodzinnych, ten sławny geodeta i geograf,
tak mało znany w Polsce i dopiero w 1960 r. ukazuje się
w ZSRR obszerna 146-stronicowa publikacja (z portretem)
jego biografii, zatytułowanej „Józef, syn Jana, Chodźko —
uczony geodeta”.

Braćmi Józefa Chodźki byli:
— Aleksander (1804—1891) — poeta orientalista, profesor litera
tury słowiańskiej w Collège de France, członek Towarzystwa
Filaretów.
— Michał (1808—1879) — poeta i działacz polityczny, członek
Towarzystwa Filomatów i Towarzystwa Filaretów.
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Zarys historii organizacji społecznych
geodetów polskich
Ukazała się i jest już w sprzedaży,
wydana nakładem Stowarzyszenia Geo
detów Polskich — z okazji 25-lecia
PRL — publikacja jubileuszowa pt.
„Zarys historii geodetów polskich”.
Książka jest starannie ilustrowana,
a na jej treść składają się następujące
materiały:
— powstanie środowiska mierniczego
w Polsce i zarys jego historii do I woj
ny światowej,
— stowarzyszenia mierniczych w
Polsce w latach pomiędzy I a II wojną
światową,
— środowisko miernicze w latach II
wojny światowej,
— wykaz strat polskiego środowiska
mierniczego w okresie 1939—1945,
— działalność Stowarzyszesia Geode
tów Polskich w okresie 1945—1968,

— wykaz członków Stowarzyszenia
Geodetów Polskich według stanu po
danego przez oddziały na rok 1968.
Cena książki w oprawie płóciennej
wynosi 140 złotych (sto czterdzieści
złotych).
Książka rozprowadzana jest przez
Biuro Zarządu Głównego Stowarzy
szenia Geodetów Polskich.
Zamówienia na książkę należy prze
syłać pod adresem: Stowarzyszenie
Geodetów Polskich. Zarząd Główny.
Warszawa 1, ul. Czackiego 3/5, skrytka
pocztowa nr 903.
Wpłaty za książkę należy przekazy
wać na konto NBP IV OM — Warsza
wa 1551-9-16721. Książkę można naby
wać osobiście w Stowarzyszeniu.
Nie powinno jej zabraknąć w biblio
tece każdego geodety.

TYLKO

PRENUMERATA
GWARANTUJE
STAŁE

OTRZYMYWANIE
CZASOPISMA
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Odznaczenia
w Głównym Urzędzie
Geodezji i Kartografii

c

Z ZYCIA OtlGAHIZACJI

i Z

W marcu br. minęło 25 lat od po
wołania Głównego Urzędu Pomiarów
Kraju, a tym samym od utworzenia
państwowej służby geodezyjnej i kar
tograficznej w Polsce Ludowej. W
związku z tym, dnia 17 Iipca br. od
była się w Głównym Urzędzie Geode
Tezy do konferencji naukowo-technicznej SGP
zji i Kartografii uroczystość dekoro
wania odznaczeniami państwowymi
na temat geodezji miejskiej
szeregu
zasłużonych
pracowników
Urzędu i podległych mu przedsię
Sekcja Geodezji Miejskiej SGP w
4) administracyjnym i technicznym
biorstw. Dekoracji dokonał prezes
podziałów
nie
GUGiK mgr inż. Borys Szmielew, związku z projektowaną konferencją przeprowadzeniem
przemawiając do odznaczonych w naukowo-techniczną na temat geodezji ruchomości;
5) przekształcaniem struktury tere
krótkich, serdecznych słowach wyra miejskiej opracowała tezy do tejże
konferencji.
nowej (scaleniami, wymianą gruntów)
żających gratulacje, podziękowanie za
Przewiduje się, że na terenie
na terenach miejskich;
ofiarną pracę oraz życzenia pomyśl
wszystkich oddziałów wojewódzkich
6) prowadzeniem ewidencji wyko
ności w dalszej działalności zawodo
SGP odbędą się narady środowisko rzystania terenów państwowych i
wej i życiu osobistym.
we, na których tezy te zostaną omó
map przeglądowych do wymierzania
Odznaczeni zostali następujący pra
wione, ponadto zaś przyjęte zostaną opłat adiacenckich.
cownicy:
II. W ramach inwentaryzacji urzą
Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia wnioski do dyskusji. Sama konferen
cja ma być poprzedzona dwiema na
dzeń inżynierskich wyodrębniają się
Polski — Stanisław Baranowski, Alek radami
roboczymi, z których pierw
zadania związane z:
sander Cypryk, Mikołaj Fiszer, Hen
1) prowadzeniem w stanie bieżącej
ryk Hegier, Czesław Jurczyński, Mi sza ma się odbyć w listopadzie 1970
roku, druga zaś w I półroczu 1971
aktualności i udostępnianiem podsta
chał Rogulski, Władysław Woydyłło.
' roku.
wowej i pochodnych map miasta;
Złotym Krzyżem Zasługi — Feliks
Sekcja Geodezji Miejskiej, podając
2) nazewnictwem ulic i numeracją
Banaśkiewicz,
Henryk
Bielkiewicz, do powszechnej wiadomości przyjęte
budynków;
Tadeusz Grzelski, Wiktor Miotke.
tezy, uprzejmie prosi o nadsyłanie do
3) założeniem i prowadzeniem ewi
Srebrnym Krzyżem Zasługi — Mie Zarządu Głównego SGP — Warszawa,
dencji budynków;
czysława Berezowska, Marta Bralska, Czackiego 3/5 — wszelkich uwag
4) zakładaniem
i
prowadzeniem
Tadeusz Dulski, Józef Książek, Euge
i wniosków.
ewidencji urządzeń podziemnych;
niusz Kubaj, Barbara Kuchta, Zofia
Cele i zadania geodezji w mieście
5) projektowaniem lokalizacji urzą
Kupczyk, Mieczysław Kwiatkowski,
wiążą się tematycznie z:
dzeń podziemnych.
Czesław Oleksiak, Irena Salamonik,
I. Dokumentacją terenowo-prawną
III. W ramach geodezyjnej obsługi
Feliksa Sztompka, Stefan Wroński,
II. Inwentaryzacją urządzeń inży budownictwa wyodrębniają się zada
Stefan Zykubek.
nierskich
nia związane z:
III. Geodezyjną
obsługą budow
Brązowym Krzyżem Zasługi — Zdzi
1) opracowaniem, w przypadku nie
nictwa.
sław Nieborek.
kompletnego zasobu geodezyjno-karto
I. W ramach dokumentacji tereno- graficznego, map dla celów projekto
W imieniu odznaczonych przemówił
inż. Władysław Woydyłło, dziękując wo-prawnej wyodrębniają się zadania wania;
związane z:
2) geodezyjnym opracowaniem pla
za wyróżnienie i zapewniając o dal
1) zakładaniem,
prowadzeniem
i nów zagospodarowania przestrzennego;
szej pracy i wysiłkach dla dobra Pol
3) geodezyjną realizacją (poziomą i
ski Ludowej i postępu technicznego w odnowieniem operatu ewidencji grun
tów;
pionową):
geodezji i kartografii.
2) udzielaniem
informacji
oraz
— zwartego i rozproszonego budow
Wspólna lampka wina zakończyła
wydawaniem:
wypisów,
wyciągów, nictwa miejskiego typowego, budow
uroczystość, która upłynęła w ciepłej
wyrysów
z
operatów
ewidencji nictwa wysokiego i podziemnego,
i koleżeńskiej atmosferze.
gruntów;
— tras (prostych i łuków) komuni
3) administracyjnym i technicznym kacyjnych i urządzeń inżynierskich;
A. K.
przeprowadzaniem rozgraniczeń nie
4) pomiarem odkształceń budowli
I ruchomości;
i mas ziemnych.
Aktualność i zakres tematyki każ
dego
z
zadań
uzależniona jest
ściśle od:
Przedsiawiciele Stowarzyszenia Geodetów Polskich
— warunków historycznych powsta
nia
i rozwoju ośrodka miejskiego oraz
w sekcjach problemowych
aktualnie realizowanych przez dany
VI Kongresu Techników Polskich
ośrodek funkcji gospodarczych, obron
nych, technicznych, socjalnych i kul
W sekcjach problemowych VI Kon
Sekcja II — Kadry techniczne i
turalnych;
gresu Techników Polskich prowadzone
baza naukowo-techniczna.
— powstania, rozwoju i aktualnego
są intensywne prace nad przygotowa
Sekcja III — Gospodarka prze
stanu zasobu geodezyjno-kartograficz
niem tez kongresowych. Tezy opraco
strzenna.
nego;
wywane są przez prezydia poszczegól
Sekcja VII — Geologia i górnictwo.
— bieżących i planowanych zamie
nych sekcji przy współudziale człon
Przedstawicielami Stowarzyszenia w rzeń politycznych i gospodarczych,
ków sekcji — przedstawicieli zainte
poszczególnych sekcjach są następu
uprzedmiotowionych w perspektywicz
resowanych stowarzyszeń naukowojący koledzy:
nym planie zagospodarowania prze
-technicznych, resortów, instytutów
— w Sekcji I — mgr inż. J. Orze
strzennego i aktualnych do niego
naukowo-technicznych
i
instytucji
chowski,
zmianach z konsekwencjami funkcji
społecznych. Stowarzyszenie Geode
— w Sekcji II — doc. dr Z. Adam
gospodarczych, obronnych, technicz
czewski,
tów Polskich zainteresowane jest
nych, socjalnych i kulturalnych,
szczególnie pracami prowadzonymi w
— w Sekcji III — mgr inż. Μ. Szy
— aktualnego poziomu i tendencji
następujących sekcjach:
mański,
rozwoju techniki budownictwa ogól
Sekcja I — Technika i ekonomika.
— w Sekcji VII — prof, dr inż.
nego i komunalnego, jak również
Problemy zarządzania. Systemy prze
Z. Kowalczyk.
kierunku postępu technicznego i orga
twarzania informacji.
nizacyjnego samej geodezji.
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O ile ustalenie zakresu i hierarchii
ważności poszczególnych zadań wcho
dzących w skład geodezji miejskiej
jest sprawą złożoną i trudną, to jesz
cze trudniejszy jest właściwy sensow
ny i efektywny dobór środków ma
jących służyć do ich realizacji, tym
bardziej że szereg środków przyjęło
się traktować jako zadania, niejedno
krotnie ze szkodą dla zadań właś
ciwych.
Srodki można podzielić na organi
zacyjne i techniczne.
Srodki organizacyjne obejmują:
1) organizację służby geodezyjnej,
2) system płac i rozliczeń za robo
ty (ceny, normy),

3) metody prowadzenia zasobu geo
dezyjno-kartograficznego,
4) koordynację i rozdział robót,
5) środki transportowe i łączność,
6) zabezpieczenie materiałowe,
7) zaopatrzenie w sprzęt i odzież
ochronną,
8) warunki bhp,
9) efektywność wykorzystania czasu
pracy (ludzi i maszyn),
10) zabezpieczenie tajemnicy pań
stwowej i służbowej,
11) współpracę z organami admini
stracji i produkcji,
12) postępowanie administracyjne i
karno-administracyjne, między innymi

w zakresie ochrony znaków geode
zyjnych.
Środki techniczne obejmują między
innymi:
1) opracowanie i stosowanie metod
pomiarowych,
2) założenie i aktualizację osnów
geodezyjnych,
3) opracowanie i aktualizację mapy
zasadniczej i map tras ulic,
4) stosowanie układów odniesienia,
5) technikę produkcji i reprodukcji
map,
6) stosowanie postępowych metod
pracy jak: ośrodków ETO, pomia
rów dalmierzami elektromagnetyczny
mi, stosowanie aero- i terrofotogrametrii itp.

XVIII-Wieczny znak graniczny we wschodniej Wielkopolsce
W latach 1950—1954, ówczesny Re
ferat Geodezji PPRN w Koninie inter
weniował w sporze granicznym, jaki
powstał pomiędzy repatriantem z Wileńszczyzny, któremu nadzielono osadę
młynarską Wierzchy a sąsiadami, gos
podarzami wsi Wierzchy.
Głębszym powodem sporu nie był
zatarg o granicę, ale fakt, że osadę
młynarską, składającą się w przewa
dze z łąk, nadano jednej osobie, pod
czas gdy otaczające wsie leżące wokół
tej osady w terenie przesuszonym, jak
najbardziej typowym dla stepowiejącej
Wielkopolski, pozbawione były zupeł
nie łąk.
W sporze odegrały również pewne
względy socjologiczne i społeczne, gdyż
repatriant, jedyny zresztą na całą gro
madę Brzeżno, uznany został za intru
za i obcego, a pogłębiał to jeszcze fakt
podkreślania przez niego swego szla
checkiego pochodzenia.
W trakcie zaciekłego sporu jako ar
gument i dowód prawdy, wskazany
został przez ludność miejscową jeden
z wielu, istniejących wokół osady mły
narskiej, kopców granicznych, we
wnętrzu którego osadzony był kamień
granitowy z niezidentyfikowanym na
pisem i datą.
W czasie wizji lokalnej, w której
brał również udział geodeta Jarogniew
Michalczak, na moją prośbę, dokonano

wówczas zdjęć fotograficznych kamie
nia. Jednak skutkiem braku dobrego
oświetlenia, a także na skutek nie
zwykłej atmosfery napięcia, jaka pa
nowała w trakcie wizji, zdjęcia się nie
udały i samego napisu bliżej nie roz
poznano.
Spór zakończył się tragicznym epi
logiem, spotykanym często w historii
sporów granicznych, Repatriant zdra
dzający objawy roztroju nerwowego,
wobec dalszego pogarszania się jego
stanu zdrowia, przewieziony został do
szpitala dla nerwowo chorych, a jego
gospodarstwo wobec braku innych
członków rodziny zostało przejęte —
jako opuszczone — przez Państwowy
Fundusz Ziemi.
Sprawa wyjaśnienia okresu osadze
nia owego znaku granicznego pozostała
jednak otwarta, a w moich własnych
odczuciach pozostała potrzeba bliższe
go w tej sprawie rozpoznania. W trak
cie jednego z zebrań Koła Terenowego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich w
Koninie w 1969 r. rzuciłem myśl urzą
dzenia przez nasze Koło wycieczki dla
bliższego zapoznania się z tym zna
kiem, co przez kolegów zostało przy
jęte przychylnie. W sukurs przyszedł
artykuł dra Janusza Golaskiego, dru
kowany w Przeglądzie Geodezyjnym
nr 6/1969 r. pt. Dawne znaki granicz
ne jako przedmiot ochrony.

Jesienią 1969 r. ekipa w składzie:
kol. Ryszard Formanek — fotograf —
pracownik działu mierniczo-geologicz
nego kopalni KONIN, geodeci: Andrzej
Janicki z PBGiUR w Koninie, Jerzy
Ryguła z działu mierniczo-geologicz
nego kopalni KONIN, udał się do wsi
Wierzchy.
Mieliśmy trudności z odnalezieniem
znaku, gdyż miejscowa ludność, sądząc,
że wznawiamy sprawę sporu, nie
chciała nam udzielić informacji, wresz
cie jakiś starszy wiekiem gospodarz
wskazał nam właściwe miejsce.
Szpic granitowego głazu wystawał z
powierzchni ledwo widocznego kopca,
na którym załamywały się granice
gruntów rolnych i pastwiska. Po krót
kiej naradzie zdecydowaliśmy się od
kopać kamień jednostronnie od pół
nocnej gładszej strony kamienia, na
której spodziewaliśmy się znaleźć na
pis. Po kilkunastu ruchach łopaty zo
baczyliśmy pierwsze litery, a z nimi
pewność, że kopiemy od właściwej
strony. Wkrótce cała północna strona
głazu została odkryta.
Zjawili się pierwsi obserwatorzy,
najpierw spokojnie pasące się gęsi, a
następnie — mniej spokojni — ludzie.
Właściciel sąsiednich gruntów wystąpił
początkowo ze słusznymi zresztą pre
tensjami, że nie został powiadomiony,
a to przecież jego pole. Po wyjaśnieniu

Fot. Ryszard Formanek

433

celu naszych badań sam się zacieka
wił i użyczył swej pomocy.
Oczyściliśmy
powierzchnię
głazu
z ziemi i umywszy ją wodą, zabraliś
my się do odczytywania widniejącego
na nim napisu.
U góry w nieregularnym półkolu
trzy duże litery: R. W. G., oddzielone
od siebie kropkami i dość dużą prze
strzenią. Poniżej następny wiersz: Rok
1786. D. 1 Ma i w następnym wierszu
(w poprzednim brakło miejsca) — rca.
Pełna treść napisu: rok 1786 dnia 1
marca.
Kształt kamienia zbliżony do ścię
tego a równocześnie spłaszczonego
ostrosłupa, z którego jedną gładszą
stronę wybrano na umieszczenie na
pisu. Wysokość przy obecnym położe
niu około 1 m, szerokość w miejscu
napisu około 0,7 m. Granit jest w ko
lorze Szaropopielatym. Sądzić należy,
że pierwotne położenie kamienia było
inne, to znaczy, że leżał położony na
pisem do góry.
Ponieważ z wypowiedzi ludności w
okresie sporu w latach 1950—1954 wy
nikało, że fundatorem kamienia był
ktoś z rodziny Gurowskich, dawnych
dziedziców położonych obok w powie

cie tureckim wsi i zamku Wyszyna,
odszukaliśmy w zebranym ze sobą to
mie Encyklopedii Orgelbranda z 1880
roku hasło Gurowski i szukamy jakiejś
zbieżności z datą 1786. Wkrótce znamy
już fundatora kamienia!
Był nim Roch Władysław Gurowski
syn Melchiora, herbu Wczele, urodzo
ny w 1717 r., szambelan Augusta III,
poseł Wielkopolski na Sejm Konwokacyjny. W roku 1764 otrzymał tytuł pi
sarza Korony Wielkiej. W roku 1775
pełnił urząd komisarza do rozgranicze
nia Polski od strony Rosji. W latach
1785—1787 zastępował Marszałka Ko
ronnego, a pełniąc te ostatnie obowiąz
ki, wydał cały szereg pożytecznych
i rzeczywistych rozporządzeń dotyczą
cych utrzymania porządku w stolicy.
Zmarł w 1790 r. w Warszawie.
Podajemy to do wiadomości zebra
nych, co robi na nich duże wrażenie,
powiększając zaufanie do nas do tego
stopnia, że wypożyczają nam duże lu
stro wyjęte z drzwi szafy, którym
oświetlamy zacienioną stronę tytułową
kamienia.
Kol. Jerzy Ryguła, organizator wy
prawy, przejmuje funkcję „heliotropisty” — „łapiąc słońce w lustro” i prze

nosząc je na napis. Jest to jednak za
mało. Pożyczonym mydełkiem kra
wieckim kol. Janicki „szminkuje” więc
litery, po którym to zabiegu stają się
one wreszcie czytelne i mocno kon
trastują z tłem kamienia. Wykonujemy
zdjęcia. Przedostatnią czynnością jest
dokładne wykonanie kopii napisu.
Dokumentację skończyliśmy, zasypu
jemy kamień, sprzątamy teren i dzię
kując miejscowej ludności za pomoc,
wracamy do domu z zadowoleniem ze
spełnionej misji.
Nasuwają się tu pewne refleksje.
Kto wie, czy Roch Gurowski stabili
zując
granice osady
młynarskiej
Wierchy, wydzielonej ze swych dóbr,
nie uczynił tego w sposób analogiczny
lub zbliżony do oznaczenia granicy
państwowej po pierwszym rozbiorze.
Bezsprzecznie opisany wyżej znak
powinien się znaleźć pod ochroną. Po
winno się go wydobyć na powierz
chnię, aby napis mógł być czytelny
i by mógł łącznie z zabytkami: zam
kiem i kościołem w Wyszynie, stano
wić przedmiot zainteresowań turystów.
Antoni Studziński

Konin

Niecodzienna uroczystość
Jak wiadomo XXIII Zjazd Delega
tów SGP przyznał koledze Igorowi
Szantyrowi godność Członka Honoro
wego Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich. Ponieważ kolega I. Szantyr ze
względu na swą chorobę nie mógł
uczestniczyć w Plenarnym Zebraniu
Zarządu Głównego SGP, które odby
ło się w Koninie, i na którym przewi
dziane było wręczenie dyplomu człon
ka honorowego, dyplom ten przekaza
ny został do Zarządu Oddziału SGP
w Łodzi.
Wręczenie dyplomu koledze I. Szantyrowi odbyło się podczas uroczyste
go Plenarnego Zebrania Zarządu Od
działu Łódzkiego SGP, w dniu 23 Iipca br., w Domu Technika NOT w Ło
dzi, na które zaproszeni byli także
dyrektorzy przedsiębiorstw geodezyj
nych.
Na wstępie przewodniczący Zarządu
Oddziału przedstawił działalność spo
łeczną kolegi I. Szantyra, podkreśla
jąc, że nieprzerwanie przez 19 lat po
siadał On mandat członka Zarządu
Głównego naszego Oddziału, pełniąc
między innymi funkcję prezesa przez
3 kadencje. Ponadto był członkiem
Rady Głównej NOT, członkiem Głów
nej Komisji Techniki, a ostatnio
członkiem Głównego Sądu Koleżeń
skiego SGP. Przewodniczył licznym
komitetom organizacyjnym konferen
cji naukowo-technicznych; zorganizo
wał także unikalny wówczas ogólno
krajowy kurs „obsługi dalmierzy elek
tromagnetycznych”.
Przez wiele lat kolega I. Szantyr
pracował również w Zarządzie Od
działu jako jego wiceprzewodniczący
i przewodniczący oddziałowej komisji
techniki, był także członkiem woje
wódzkiej rady postępu technicznego.
Był wreszcie wielokrotnym delega-
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tem na zjazdy delegatów SGP i na
kongresy techników polskich.
Kol. I. Szantyr znany jest także ja
ko zasłużony racjonalizator produkcji.
Opracował i zgłosił 11 pomysłów, w
tym 2 wynalazki. Zdobył wiele nagród
i wyróżnień na wystawach i konkur
sach racjonalizatorskich.
Za tę działalność otrzymał odzna
czenie racjonalizatora produkcji, a za
działalność zawodową i społeczną —
wiele odznaczeń państwowych i spo
łecznych, w tym Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski.
Przewodniczący Zarządu Oddziału
podkreślił, że dzięki
poświęceniu,
wielkiej energii i inicjatywie społecz
nej kolega I. Szantyr przyczynił się
do rozwoju ruchu stowarzyszeniowe
go i dlatego dyplom członka honoro
wego wręcza mu z największą przy
jemnością, życząc dużo, dużo zdrowia.
Aktywiści Oddziału, powstając z
z miejsc, długotrwałymi oklaskami
dziękowali kol. I. Szantyrowi za jego
długoletnią działalność i ofiarną pracę
społeczną. Równocześnie wiceprzewod
niczący Zarządu Oddziału, kol. St.
Kluska wręczył wiązankę kwiatów
obecnej na uroczystości Pani Julii
Szantyr, gratulując sukcesu Jej męża
i podkreślając Jej udział w osiągnię
ciu tego sukcesu.
Dyrektor Miejskiego Przedsiębior
stwa Geodezyjnego w Łodzi, mgr inż.
Jerzy Koziński, składając gratulacje
koledze I. Szantyrowi, przedstawił je
go zasługi na stanowisku naczelnego
inżyniera, przypominając, że Jego
działalność przyczyniła się do rozwoju
przedsiębiorstwa, szczególnie w zakre
sie postępu techniczno-organizacyjne
go. Podkreślił też, że takie wyróżnie
nie, pierwsze w Łodzi, otrzymał pra
cownik Miejskiego Przedsiębiorstwa
Geodezyjnego, co przynosi niemały
zaszczyt temu przedsiębiorstwu.

Przewodniczący łódzkiego Koła Se
niorów kol. Emilian Sperzyński ze
wzruszeniem gratulował, a jednocześ
nie dziękował koledze Szantyrowi za
dotychczasową owocną Jego pracę, ży
cząc mu dużo zdrowia.
Przedstawiciel Koła SGP przy Miej
skim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym
kol. Jerzy Maruszewski, dziękował kol.
Szantyrowi jako przełożonemu i nau
czycielowi za wychowanie całego po
kolenia młodych geodetów, którym
przekazywał swoje cenne doświadcze
nia i wiadomości fachowe, podkreśla
jąc, że kol. Szantyr przyczynił się do
powstania w Łodzi, pierwszego w kra
ju, branżowego klubu techniki i ra
cjonalizacji GEODEZJA, który pod je
go kierownictwem osiągnął duże wy
niki w zakresie postępu technicznego
i wynalazczości.

Pani Julia Szantyr, w imieniu wzru
szonego męża podziękowała za tak
zaszczytne wyróżnienie i ciepłe słowa
skierowane pod adresem jej męża.
Podkreśliła, że jest to szczególnie mi
łe, że Stowarzyszenie Geodetów Pol
skich pamięta o jej mężu mimo jego
długotrwałej choroby, otaczając go
zawsze serdeczną opieką.

Uroczystość zakończona została to
astem spełnionym lampką wina za
zdrowie kol. I. Szantyra. Uroczystość
wręczenia dyplomu członka honoro
wego SGP była dla kolegi Szantyra
dużym przeżyciem, a jednocześnie po
zwoliła nam wszystkim uświadomić
sobie, · że praca społeczna to piękna
rzecz, że ten, kto bezinteresownie pra
cuje dla innych nigdy nie jest sam
i że zawsze może liczyć na wdzięczną
pomoc swojej społeczności.
Fabian Grzybowski

O sprawach Funduszu Pomocy Koleżeńskiej SGP
Do redakcji Przeglądu Geodezyjnego wpłynął list ko
legi Aleksandra Stanisza z Gdyni. List ten redakcja prze
kazała do Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej,
która odpowiedziała koledze A. Staniszowi, przekazując
odpis pisma do redakcji.
Poruszona przez kol. A. Stanisza sprawa jest ogólniej
szej natury, toteż zarówno jego list jak i odpowiedzi podajemy w całości.
♦
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Szanowna Redakcjo'.
W Przeglądzie Geodezyjnym często można przeczytać
hasła „Członkostwo w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej —
jest obowiązkiem każdego geodety” lub „Czy jesteś już
członkiem Funduszu Pomocy Koleżeńskiej SGP” — albo
przypomnienie „Pamiętaj, że członkostwo w Funduszu Po
mocy Koleżeńskiej SGP nie jest ubezpieczeniem, lecz
więzią skupiającą rodzinę geodetów”.
Wzniosłe to i szlachetne. Chcąc właśnie tej więzi zapi
sałem się do FPK i należałem chyba ponad rok. Każdy
statystyczny geodeta o wiele bardziej niż inni obywatele
kraju narażony jest na przedwczesną śmierć, a to przez
skutki nieracjonalnego odżywiania w trudnych i nerwo
wych warunkach w terenie. Już kilku moich kolegów
operowanych było na żołądek, a część z nich już nie żyje.
Zmarli należeli do FPK i rodziny ich otrzymały zapomogę.
To prawda. Jednakże więzi koleżeńskiej skupiającej
rodzinę geodetów nie odczuwa się, a żyjący otrzymują je
dynie powiadomienie, że tylu a tylu geodetów zmarło.
Ustawiczne przypominanie o śmierci nie należy jednak
do przyjemności. Dopiero z Przeglądu Geodezyjnego dowie
działem się, że Ci co zmarli często mieli ponad 70 lat.
Dostając zawiadomienie bez roku urodzenia — stale myślałem, że to sami (w większości) młodzi umierają.
Mając 30 lat nie ma się przecież ochoty myśleć o śmierci,
śmierci własnej i kolegów starszych.
Czy wpłacając 4 złote od zmarłego jestem dobrym
członkiem FPK?
Złożyć kondolencji nie mogę, bo nie znam adresów
zmarłych. Świadomość, że wdowie współczuje bardzo dużo
osób (plus zapomoga) przez przesłanie listu, to tak jakby
się poszło na pogrzeb. Ten gest, to manifestacja solidar
ności, więzi koleżeńskiej.
Nie należę już do FPK, ale nie dlatego, że nie chcę więzi
koleżeńskiej łączącej rodzinę geodetów.
Czy Szanowni Koledzy z Redakcji PG mnie rozumieją?
Czekając na odpowiedź jestem dobrej myśli.
Łączę pozdrowienia
A. Stanisz

♦
STOWARZYSZENIE GEODETÓW
Zarząd Główny
L. dz. FPK. 1101/70

POLSKICH

Obecnie główna KSK otrzymała list Kolegi skierowany
do Przeglądu Geodezyjnego, przekazany nam, gdyż meryto
rycznie dotyczy działalności Funduszu Pomocy Kole
żeńskiej.
Z treści obydwóch listów Kolegi wynika:
— że przypominanie o śmierci źle działa na Kolegę,
a nawet wprawia Go w chwilową depresję, co było główną
przyczyną rezygnacji z członkostwa w FPK;
— że więź koleżeńska nie jest w pełni realizowana przez
fakt należenia do FPK.
W końcu życzy sobie Kolega informacji, czy decyzja Ko
legi została zrozumiana.
Przesyłamy sprawozdanie z działalności SGP za lata
1968—1969, z którego Kolega może pobrać nieco informacji.
Na przykład ze strony 2 wynika, że na 9817 członków
SGP tylko 3454 (35,2'%) należy do FPK. Inne dane o FPK,
zawarte na stronach od 52 do 60, z których wynika, że
umierają geodeci w różnym wieku, na przykład od 32 do
90 lat (strona 55). Tak jak w życiu, jak w całej Polsce, nie
tylko wśród geodetów.
W aspekcie danych z listów Kolegi i wyżej przytoczo
nych wydaje się, że rozumiemy decyzję Kolegi, tym bar
dziej że przeszedł Kolega do grupy liczniejszej — nie na
leżących do FPK.
Był czas, że wszyscy członkowie SGP należeli do FPK,
dopieró później wprowadzono dobrowolność należenia.
Komisja uważa obecny stan za prawidłowy i nie żywi
żadnych pretensji do 6363 członków SGP, którzy do FPK
nie należą. I to uważamy za platformę naszego stanowiska.
Przykro nam tylko z powodu porównania przez Kolegę
ubezpieczenia w zakładzie pracy z działalnością FPK —
z uznaniem wyższości tej pierwszej formy dla samopo
czucia Kolegi.
My widzimy w tych dwóch formach działania podsta
wowe różnice. Ubezpiecza się człowiek sam lub swoją ro
dzinę, myśląc i działając wyłącznie dla siebie i swojej ro
dziny, płaci i składa dla siebie. W tej sytuacji sprawy
innych nie interesują go.
W FPK myślimy i działamy zupełnie odmiennie. Myślimy o kolegach i ich rodzinach, i o tym, że trzeba pomóc
w nieszczęściu i to nie tylko przez składanie kondolencji,
ale i realnie. Nie ubezpieczamy w ten sposób siebie ani
swoich rodzin. Nikt nam nie gwarantuje, że gdy my
umrzemy będą jeszcze członkowie FPK, którzy złożą się
na pomoc naszym rodzinom, jeżeli już dzisiaj tylko 35,2o∕o
członków SGP należy do FPK.
Ale jak długo żyje ta część geodetów, którzy z racji
wspólnoty zawodu chcą utrzymać solidarną więź i pod
kreślić ją przez wzajemną pomoc w trudnych chwilach
w życiu — będziemy tę pomoc kontynuować.
Cieszy nas również fakt, że tak małym (ale solidarnym)
wysiłkiem członków FPK — możemy udzielać tak poważ
nej pomocy rodzinie zmarłego.
'ɪ'ɑ Jes^ ^a T naszYm zdaniem — podstawowa różnica
pomiędzy ubezpieczeniem a pomocą koleżeńską.
Być może, że nasze stanowisko jest niemodne i przesta
rzałe, świadczyłyby o tym sporadyczne rezygnacje z nale
żenia do FPK niektórych kolegów, ale pozostaniemy przy
tym, stanowisku, jak długo będzie ono miało zrozumienie
Wsrod kilku tysięcy kolegów.

Warszawa, dn. 17.VI.1970 r.
Ob.
Mgr inż. Aleksander STANISZ
Gdynia — 9
Komandorska 32/34

Sekretarz Głównej Komisji
Samopomocy Koleżeńskiej
(—) Mgr inż. J. Bryszewski
Przewodniczący Głównej Komisji
Samopomocy Koleżeńskiej
(—) Mgr inż. St. Zabrzycki

Szanowny Kolego!
Pismo Kolegi o rezygnacji z członkostwa w FPK zostało
przez Oddziałową Komisję Samopomocy Koleżeńskiej
w Gdańsku przekazane do Głównej KSK w Warszawie do
ostatecznego załatwienia. Zgodnie z życzeniem Kolegi re
zygnacja została przyjęta i odnotowana w aktach. Motywy
rezygnacji nie maja istotnego znaczenia, gdyż przynależ
ność do FPK jest dobrowolna. Można by uznać sprawę za
zamkniętą.

Do wiadomości:
1. Redakcja Przeglądu Geodezyjnego w miejscu
2. Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Zarząd Oddziału w Gdańsku
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Konkurs Jakości Robót Geodezyjnych za rok 1969
Zorganizowany jak corocznie przez
Zarząd Główny Stowarzyszenia Geo
detów Polskich i Ministerstwo Gospo
darki Komunalnej Konkurs Jakości
Robót Geodezyjnych za rok 1969 miał
przebieg następujący.
Sąd Konkursowy działał w oparciu
o tryb postępowania ustalony regula
minem Konkursu.
W skład Sądu Konkursowego wcho
dzili koledzy:
— przewodniczący — Władysław
Katkiewicz,
— sekretarz — Genowefa Pierścio
nek,
— członkowie: Stanisław Fonfarski,
Helgard Fritz, Eugeniusz Lukasiewicz.
Do Sądu Konkursowego, po dokona
niu eliminacji przez wojewódzkie sądy
eliminacyjne, wpłynęło 56 prac: 31
prac z przedsiębiorstw geodezyjnych
gospodarki komunalnej i 25 — z miej
skich pracowni geodezyjnych.
Do udziału w konkursie dopuszczono
wszystkie zgłoszone prace jako odpo
wiadające warunkom regulaminu. Na
desłane na Konkurs prace zostały
zgrupowane według tematów i grup:
— Geodezyjne opracowanie planów
zagospodarowania przestrzennego,
— Geodezyjna obsługa realizowa
nych obiektów budowlanych,
— Geodezyjna inwentaryzacja urzą
dzeń nad- i podziemnych,
— Opracowania terrofotogrametryczne,
— Mapy tematyczno-problemowe,
— Przekształcenie
struktury
po
wierzchniowej,
— Pomiary odkształceń i przemiesz
czeń,
— Zakładanie bądź odnowienie ewi
dencji gruntów,
— Kartografia redakcyjno-reprodukcyjna,
— Inne tematy.
Na nagrody za prace wyróżnione w
Konkursie Ministerstwo Gospodarki
Komunalnej przeznaczyło 100 000 zło
tych, a Zarząd Główny Związku Za
wodowego Pracowników Gospodarki
Komunalnej i Przemysłu Terenowego
— 3 bezpłatne skierowania na wczasy
pracownicze.
Sąd Konkursowy dokonywał oceny
poszczególnych prac w oparciu o:
— sprawozdanie z wykonania po
szczególnych robót, uzupełniane dodat
kowymi wyjaśnieniami przedstawicieli
przedsiębiorstw i pracowni, obecnych
na posiedzeniu Sądu,
— opinie sądu eliminacyjnego,
— przegląd dostarczonych operatów,
— porównanie
zgłoszonych
prac
i stosując kryteria podane w regula
minie Konkursu.
Nagrody
I miejsce: Nagroda w wysokości
12 000 złotych. Temat pracy: Geodezyj
na obsługa realizacji budowy Elektro
ciepłowni Białystok II (77 punktów).
Wykonawca: Wojewódzkie Przedsię
biorstwo Gospodarki Komunalnej w
Białymstoku. Wykonawcy roboty: kie
rownik kol. T. Dąbrowski i L. Rut
kowski, I. Dąbrowska, J. Klej.
II miejsce: Nagroda w wysokości
10 000 złotych. Temat pracy: Geodezyj
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na obsługa budynku — Osiedle TORWAR w Warszawie (76 punktów). Wy
konawca: Warszawskie Przedsiębior
stwo Geodezyjne w Warszawie. Kie
rownik roboty: kol. J. Kasowicz i ko
ledzy: Μ. Godlewski, W. Walesiak, J.
Warmiński, A. Dąbrowski, J. Wagner,
A. Żarski, St. Dąbrowski, St. Rybacka,
A. Raniecka.
III miejsce — nagroda w wysokości
8000 złotych. Badania osiadań pochylni
w czasie budowy i wodowania statków.
Jednostka wykonawcza: Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospo
darki Komunalnej w Szczecinie. Wy
konawca roboty: kol. H. Tuszyński.
IV miejsce — nagrody w wysokości
po 6000 złotych przyznano trzem rów
norzędnym pracom:
a) — niwelacja precyzyjna m. Kra
kowa (74 punkty). Jednostka wyko
nawcza: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Geodezyjne Gospodarki Komunalnej w
Krakowie. Wykonawcy: koledzy: T.
Baran, F. Glin, E. Kowalski, J. Krze
miński, St. Marcinkowski, I. Antono
wicz, O. Wysocki;
b) — geodezyjna inwentaryzacja
urządzeń nad- i podziemnych części
ulic m. Łodzi (74 punkty). Miejskie
Przedsiębiorstwo Geodezyjne m. Ło
dzi. Wykonawcy: koledzy: T. Wołosz,
B. Mikołajczyk, I. Krajewska, B.
Błaszczyk, W. Kubus, Z. Człapiński, Μ.
Ebert, St. Jaster, K. Karkowski, Z.
Potrzebowski, St. Troszczyński;
c) — pomiar inwentaryzacyjny słu
pów konstrukcji nośnej oraz elemen
tów konstrukcyjnych ścian elewacyjnych wieżowca w Zielonej Górze —
9 kondygnacji (74 punkty). Wojewódz
kie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gos
podarki Komunalnej w Zielonej Górze.
Wykonawcy roboty koledzy: St. Ja
worski, A. Kostur.
V miejsce — wyróżnienie i 1 bez
płatne skierowanie na wczasy rodzin
ne. Temat pracy — geodezyjna obsłu
ga przy przebudowie płyty stadionu
sportowego w Krakowie. Jednostka
wykonawcza: Miejskie Przedsiębior
stwo Geodezyjne w Krakowie. Wyko
nawca roboty kol. J. Hajto.
VI miejsce — przyznano pracom:
a) temat pracy — podział terenów
pod budownictwo indywidualne w
mieście Dąbrowa Tarnowska (69 punk
tów). Jednostka wykonawcza Woje
wódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Gospodarki Komunalnej w Krakowie;
b) — geodezyjne opracowanie planu
zagospodarowania przestrzennego pod
budownictwo jednorodzinne w Ropczy
cach (69 punktów). Jednostka wyko
nawcza: Wojewódzkie Przedsiębior
stwo Geodezyjne Gospodarki Komu
nalnej w Rzeszowie.
VII miejsce przyznano pracom:
a) — geodezyjna inwentaryzacja urzą
dzeń nad- i podziemnych Zakładów
Przemysłu Drzewnego — Tartak w
Hajnówce (68 punktów). Jednostka
wykonawcza: Wojewódzkie Przedsię
biorstwo Geodezyjne Gospodarki Ko
munalnej w Białymstoku;
b) · — geodezyjna inwentaryzacja
urządzeń nad- i podziemnych ul. Że
romskiego w Radomiu (68 punktów).
Jednostka wykonawcza: Wojewódzkie

Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospo
darki Komunalnej w Kielcach;
c) temat pracy — opracowanie mapy
m. Radomia w skali 1 : 5000 i 1 : 10 000
(68 punktów). Jednostka wykonawcza:
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geode
zyjne Gospodarki Komunalnej w Kiel
cach.
VIII miejsce przyznano pracom:
a) — geodezyjna inwentaryzacja urządzeń nad- i podziemnych ul. Łączyńskiej, Hutniczej i Ogrodowej w
Lublinie (65 punktów). Jednostka wy
konawcza Wojewódzkie Przedsiębior
stwo Geodezyjne Gospodarki Komu
nalnej w Lublinie;
b) — geodezyjna inwentaryzacja urządzeń nad- i podziemnych m. Wol
sztyna (65 punktów). Jednostka wyko
nawcza: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Geodezyjne Gospodarki Komunalnej w
Poznaniu.
IX miejsce — przyznano pracom:
a) — geodezyjna inwentaryzacja urządzeń nad- i podziemnych Gdańsk-Wrzeszcz (60 punktów). Jednostka wy
konawcza: Wojewódzkie Przedsiębior
stwo Geodezyjne Gospodarki Komu
nalnej w Gdańsku;
b) — opracowanie jednolitej zastęp
czej mapy zasadniczej dla dzielnicy
Łabędy w Gliwicach (60 punktów).
Jednostka wykonawcza: Miejska Pra
cownia Geodezyjna w Gliwicach;
c) — założenie ewidencji gruntów
obiektu Drawsko Pomorskie (60 punk
tów). Jednostka wykonawcza: Woje
wódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Koszalinie;
d) — założenie ewidencji gruntów
m. Wałbrzycha — dzielnicy Poniatów
(60 punktów). Jednostka wykonawcza:
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geode
zyjne Gospodarki Komunalnej w
Opolu.
X miejsce przyznano pracom:
a) — opracowanie mapy m. Świdni
cy w skali 1 : 5000 (59 punktów). Jed
nostka wykonawcza: Miejska Pracow
nia Geodezyjna w Świdnicy.
b) — opracowanie szczegółowego pla
nu zagospodarowania przestrzennego
Osiedla Gądów we Wrocławiu (59
punktów).
Jednostka
wykonawcza:
Miejska Pracownia Geodezyjna we
Wrocławiu.

B. W grupie prac średnich o wartości
od 10 do 50 000 złotych.
I miejsce — nagroda w wysokości
8000 złotych. Temat pracy — pomiar
pionowości wieży warzywniczo-ogrodniczej w Chorzowie (77 punktów). Jed
nostka
wykonawcza:
Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospo
darki Komunalnej w Katowicach. Wy
konawcy koledzy: J. Śmieja, Z. ChmieIarski.
II miejsce — nagroda w wysokości
5000 złotych. Temat pracy: Pomiar
kontrolny suwnicy na terenie Zakła
dów Naprawy Samochodów w Pozna
niu (75 punktów). Jednostka wykonaw
cza: Zarząd Geodezji i Gospodarki Te
renami m. Poznania. Wykonawcy ko
ledzy: A. Dobrzyński, W. Sztukiewicz.
III miejsce ·— nagroda w wysokości
4000 złotych przyznano trzem równo
rzędnym pracom:

a) — opracowanie mapy m. Opola
w skali 1 : 10 000 (72 punkty). Jednost
ka wykonawcza: Wojewódzkie Przed
siębiorstwo Geodezyjne Gospodarki
Komunalnej w Opolu. Wykonawca kol.
F. Nowak;
b) — geodezyjna obsługa budowy
stopnia wodnego na rzece Wisłok w
Rzeszowie (72 punkty). Jednostka wy
konawcza: Wojewódzkie Przedsiębior
stwo Geodezyjne Gospodarki Komunal
nej w Rzeszowie. Wykonawcy koledzy:
W. Grych1 T. Ficek;
c) — wydzielenie działek budowla
nych pod budownictwo indywidualne
m. Gorzów Wlkp.(72 punkty). Jednost
ka wykonawcza: Miejska Pracownia
Geodezyjna w Gorzowie Wlkp. Wyko
nawca roboty kol. A. Fronczek.
IV miejsce — nagrody w wysokości
3000 złotych przyznano trzem równo
rzędnym pracom:
a) — geodezyjna obsługa wieżowca
w Koszalinie — 11 kondygnacji (71
punktów).
Jednostka
wykonawcza:
Miejska Pracownia Geodezyjna w Ko
szalinie. Wykonawcy roboty koledzy:
J. Litwin, A. Lewoczko, H, Kurowski;
b) — geodezyjna inwentaryzacja urządzeń kanalizacji opadowej
ul.
Wspólnej w Opolu (71 punktów). Jed
nostka wykonawcza: Miejska Pracow
nia Geodezyjna w Opolu. Wykonawca
roboty kol. Μ. Grzeszczuk;
c) — geodezyjna inwentaryzacja urządzeń nad- i podziemnych obiektu
„Hotel Centralny’' w Kielcach (71 pun
któw). Jednostka wykonawcza: Woje
wódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Gospodarki Komunalnej w Kielcach.
Wykonawcy koledzy: L. Lech, S. Wit
kowski, J. Polewski.
V miejsce
a) wyróżnienie i skierowanie na
wczasy rodzinne za pracę — opraco
wanie mapy w skali 1 : 10 000 m. Pru
szkowa (70 punktów) przypadło Wo
jewódzkiemu Przedsiębiorstwu Geode
zyjnemu Gospodarki Komunalnej w
Warszawie.
Wykonawca
kol.
R.
Umecki;
b) wyróżnienie i skierowanie na
wczasy indywidualne za pracę — geo
dezyjna obsługa przy przebudowie sta
dionu olimpijskiego we Wrocławiu (70
punktów) przypadło Wojewódzkiemu
Przedsiębiorstwu Geodezyjnemu Gos
podarki Komunalnej we Wrocławiu.
Wykonawca kol. Μ. Jakubiec;
c) wyróżnienie za pracę — pomiar
odkształceń komina na Żeraniu (zasto
sowanie metody fotogrametrycznej) —
69 punktów, otrzymało Warszawskie
Przedsiębiorstwo Geodezyjne w War
szawie. Wykonawca kol. Cz. Lipianin.
VI miejsce — za opracowanie map
Zagadnieniowych z terenu m. Rybnika
(68 punktów) otrzymało Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospo
darki Komunalnej w Katowicach.
VII miejsce
a) — prace geodezyjne związane z
podziałem nieruchomości położonej w
Białymstoku (65 punktów) otrzymała
Miejska Pracownia Geodezyjna w Bia
łymstoku;
b) wytyczenie bloku głównego na
budowie chłodni składowej w Koszali
nie (65 punktów) — Miejska Pracow
nia Geodezyjna w Koszalinie;
c) podział nieruchomości wyznaczo
nej pod budownictwo domów jednoro

dzinnych (65 punktów) — Miejska'
Pracownia Geodezyjna w Żyrardowie;
d) wyznaczenie w terenie obrysu
i konstrukcji nośnej hali zajezdni auto
busowej (65 punktów) — Miejskie
Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Łodzi;
e) geodezyjna inwentaryzacja urzą
dzeń nad- i podziemnych ul. Saper
skiej w Poznaniu (65 punktów) —
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geode
zyjne Gospodarki Komunalnej w Poz
naniu;
f) geodezyjna obsługa przy przebu
dowie stadionu w Zielonej Górze (65
punktów) — Miejska Pracownia Geo
dezyjna w Zielonej Górze.
VIII miejsce — za pracę — geodezyj
ne opracowanie planu zagospodarowa
nia przestrzennego dzielnicy Chabrów
w Opolu (63 punkty) — Miejsca Pra
cownia Geodezyjna w Opolu.
IX miejsce uzyskały prace:
a) — geodezyjna obsługa realizacji
ośrodka telewizyjnego Olsztyn-Pieczewo wraz z wyznaczeniem działki i in
wentaryzacją zakładu (60 punktów) —
Miejska Pracownia Geodezyjna w Ol
sztynie;
b) — geodezyjna realizacja przebu
dowy ul. Swojeckiej we Wrocławiu
(60 punktów) — Miejska Pracownia
Geodezyjna we Wrocławiu.
X miejsce uzyskały prace:
a) — mapa problemowa informacyj
na m. Gorzowa Wlkp. — Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospo
darki Komunalnej w Zielonej Górze;
b) — geodezyjne opracowanie i rea
lizacja w terenie osi ul. Santockiej w
Szczecinie — Miejska Pracownia Geo
dezyjna w Szczecinie.
C — w grupie prac małych o wartości
do 10 000 złotych:
I miejsce — nagroda w wysokości
5000 złotych przypadła za pracę — geo
dezyjna realizacja budynków i urzą
dzeń nad- i podziemnych obiektu
„Wytwórnia Wódek w Białymstoku”
(73 punkty). — Miejska Pracownia
Geodezyjna w Białymstoku. Wyko
nawca kol. W. Zieleniewski.
III miejsce — nagroda w wysokości
3000 złotych — za pracę — Atlas po
krycia materiałami geodezyjnymi dla
obszarów do 2 ha w skali 1 : 2000 m.
Żyrardowa (71 punktów) — Miejska
Pracownia Geodezyjna w Żyrardowie.
Wykonawcy koledzy: A. Szejba, E.
Grajek, B. Kowalska.

IV miejsce uzyskała praca — zało
żenie ewidencji gruntów Skarbu Pań
stwa — Dzielnica Grunwald — Obręb
Kortowo (68 punktów) — Miejska Pra
cownia Geodezyjna w Poznaniu.
VII miejsce — praca — pomiar pionowości budynku w Gliwicach (60
punktów) — Miejska Pracownia Geo
dezyjna w Gliwicach.
VIII miejsce — prace
a) — wytyczenie kompleksu budyn
ków przy ul. Dembowskiego w Szcze
cinie (56 punktów) — Miejska Pracow
nia Geodezyjna w Szczecinie;
b) — wydzielenie terenu dla rozbudo
wy bazy Oddziału PKS w Olsztynie
(56 punktów) — Miejska Pracownia
Geoaezyjna w Olsztynie.
D — nagrody za zrealizowane pomy
sły usprawniające

Sąd Konkursowy po rozpatrzeniu
prac uznał, że wszystkim przedstawio
nym siedmiu pracom należy przydzie
lić nagrody.
1. Pomysły usprawniające technikę
i organizację pracy w MPG w Gliwi
cach — nagroda 2500 złotych. Miejska
Pracownia Geodezyjna w Gliwicach —
kol. F. Poloczek.
2. Wzór instrukcji organizacyjnej
przedsiębiorstwa — 2000 złotych. Wo
jewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyj
ne Gospodarki Komunalnej w Szczeci
nie — kol. A. Oyrzanowski.
3. Przyrząd do pomiaru studzienek
kanalizacyjnych — 1500 złotych. Woje
wódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Gospodarki Komunalnej w Koszalinie
— kol. W. Bawolski.
4. Projekt konstrukcji regału dla
przechowywania map ulic — 1000 zło
tych. Miejska Pracownia Geodezyjna
w Skarżysku. Koledzy: W. Olczak, J.
Lazarczyk, F. Stępień, A. Król, W.
Kwietniewski.
5. Zastosowanie świdra glebowego
do kopania dołów pod stabilizację —
1000 złotych. Miejska Pracownia Geo
dezyjna w Świdnicy. Koledzy: W. Gra
biec, I. Knetig.
6. Technologia mikrofilmu przy za
stosowaniu materiałów krajowych —
1000 złotych. Miejska Pracownia Geo
dezyjna w Świdnicy. Kol. A. Dobosz.
7. Elektroniczny szukacz armatury
na urządzeniach podziemnych. Woje
wódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Gospodarki Komunalnej w Warszawie.
Kol. S. Ziółek.

Zarys historii organizacji społecznych
geodetów polskich
— wydany z okazji 25-lecia Stowarzyszenia
Geodetów Polskich

— w bibliotece każdego geodety
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Po podniesieniu do kwadratu i upo
rządkowaniu otrzymujemy niepełne
równanie trzeciego stopnia względem
R:

Kol. Kamil Kasprzycki z Bielska
Białej i kol. Józef Szromek z Katowic
sformułowali następujące trygonome
tryczne równanie 3 stopnia:
CS

R3+10 R2-36 000 = 0

Rozwiązanie zadania nr 83

R

a

skąd

R = 30 m
= h — 2 R = 60 tg a —120 tg — = 20

Zadanie nr 83 rozwiązało 29 osób.
Prawidłowa odpowiedź jest następu
jąca:
R = 30 m

tgα -- ----------------

1-⅛2y

r = 7,5 ɪn

.

Niemal wszyscy rozwiązujący sformu
łowali równanie trzeciego stopnia
względem R, wychodząc z podobień
stwa trójkątów.
Oto ten typ rozwiązania podany
przez kol. Henryka Kasińskiego z San
domierza:

Po podstawieniu i uporządkowaniu
otrzymujemy równanie:

AS _ EO1
CS ~ CE

Dalsze obliczenie nie sprawia już
trudności.
W wyniku losowania nagrodę w po
staci mapy plastycznej od Stowarzy
szenia Geodetów otrzymał kolega Wi
told Kuckiewicz z Warszawy.
Nagrody dodatkowe w postaci ksią
żek od Stowarzyszenia Geodetów
otrzymali koledzy: Józef Dunaj z Jas
ła, Wojciech Traczewski z Wrocławia,
Stanisław Ptasznik z Lublina, Andrzej
Tokarz z Wieszawic p. Leżajsk, Wik
tor Chański z Gliwic.
St. J. T.

Rozwiązaniem

tego

równania

jest

tg∣=0,5.

AS = 60
CS = 20+2 R

CE = ↑COi1-EOt1 = 1' 400 ∙ 40 R

20+2 r

a

a

6 ⅛3 ɪ + tg* y - 1 = 0

j/400+40R

ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 83 NADESŁALI
Remigiusz Szczepaniak (Warszawa), Józef
Szromek
(Katowice),
Wiktor
Pietruian
(Szczecin), Witold Kuckiewicz (Warszawa),
Jacek Grochulski (Warszawa), Józef Du
naj (Jasło), Wojciech Traczewski (Wroc
law), Stanisław Jaskowiec (Prudnik), Ka
mil Kasprzycki (Bielsko-Biała), Stanisław
Ptasznik (Lublin), Andrzej Bogucki (Ostro-

Zadanie nr 88
W trójkąt równoramienny wpisano
okrąg. Znaleźć taki kąt przy wierz
chołku trójkąta przy którym pole
okręgu jest równe sumie pól części
trójkąta położonych poza okręgiem.
Obliczyć promień R okręgu wpisanego.

wiec Świętokrzyski), Józef Zdyb (Gdańsk),
Roman Arabski (Łódź), Ksawery Malewicz
(Radomsko), Henryk Kosiński (Sandomierz),
Sylwester Waskowski (Szczecin), Henryk
Liberek (Jarocin Poznański), Witold Kli
mowicz (Warszawa), Andrzej Tokarz (Wieszawice pow. Leżajsk), Jan Najgebauer
(Knurów, pow. Rybnik), Czesław Kokoszka

(Rzeszów), Paweł Bednarz (Kozienice), Jan
Starek (Wrocław), Krystyna Turzyńska
(Wrocław), Wiktor Chański (Gliwice), Grze
gorz Krawczyk (Szczecin), Alojzy Węgrzyk
(Rybnik), Grupa Pomiarowa — Kombinat
Siarki w Machowie (Rzeszowskie OPM),
Andrzej Olszamowski (Włocławek).

NAGRODA
Za prawidłowe rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda w postaci mapy plastycznej —
od Stowarzyszenia Geodtow Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyni
ku losowania 5 nagród dodatkowych w
postaci książek od Stowarzyszenia Geo
detów Polskich.
U W A G A !

Dane: AC = BC = a = 100 m

Zadanie nadesłał kol. Wojciech Traczewski z Wrocławia.

Rozwiązanie zadania należy nades
łać do dnia 10 stycznia 1971 roku.
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Koledzy pragnący zamieścić w „Kąci
ku Zadań” zadania do rozwiązania, pro
szeni są o nadsyłanie takich zadań łącz
nie z rozwiązaniami. Projekty przyjętych
przez redakcję, nadesłanych wraz z roz
wiązaniami, zadań są honorowane ry
czałtem w wysokości 200 zł.
Autorom
autorskie.

zadania

przysługują

prawa

∕∏
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Jean Jacques Levallois — GÉODÉSIE GÉNÉRALE.
Tome II — Géodésie classique bidimensionnelle. Pa
ris 1970 r.—

Punktem wyjścia dla części pierw
szej są formuły Serret-Freneta, poz
walające na badanie własności krzy
wych przestrzennych, ich krzywizny
i skręcenia, teorematy Eulera i Meusniera dla przekrojów normalnych
(Euler) i skośnych (Meusnier), pozwa
lające na obliczenie krzywizny każde
go przekroju, a wreszcie theorema
egregium Gaussa, określający krzy
wiznę powierzchni i umożliwiający
określenie jej nadmiaru kątowego.
W oparciu o te podstawy oraz równa
nia Clairauta Autor przedstawia geo
metrię elipsoidy obrotowej, podstawy
takich rachunków na elipsoidzie jako
rozwiązanie
zadania
geodezyjnego
wprost i odwrotnego, a wreszcie liczne
i dobrze dobrane przykłady obliczeń.
W części drugiej Autor przedstawia
podstawy teoretyczne odwzorowania
elipsoidy obrotowej na płaszczyznę
oraz odwzorowanie najpierw elipsoidy
na kulę, a następnie kuli na płaszczy
znę. Przedstawione są odwzorowania
wiernokątne Merkatora zwykłe i po
przeczne (Gaussa-Krugera) oraz Lam
berta. To ostatnie omówione jest spec
jalnie szczegółowo jako odwzorowanie
przyjęte we Francji dla map topogra
ficznych. Podane są formuły Lagran-

ge’a dla przejścia z jednego odwzoro
wania wiernokątnego na inne, również
wiernokątne oraz odwzorowania stoso
wane w nawigacji.
Nowością są formuły Dufoura i ich
zastosowanie w obliczeniach geodezyj
nych.
W części trzeciej Autor omawia me
tody wyrównania triangulaeji klasycz
nej podając liczne przykłady. Przed
stawione są metody ścisłe i uproszczo
ne, wśród nich również metody stoso
wane w Związku Radzieckim, jak na
przykład metoda Urmajewa. Obok
licznych przykładów dział ten zawiera
również szereg wskazówek praktycz
nych.
Książka przeprowadza czytelnika
konsekwentnie od teorii powierzchni
krzywych poprzez geometrię elipsoidy
obrotowej do wyrównania triangulacji.
Napisana jest w sposób przystępny
i jasny, a precyzja definicji i ścisłość
sformułowań mają za sobą długoletnie
tradycje kultury francuskiej. Ułatwia
to korzystanie z książki, którą zalecić
można śmiało czytelnikowi polskiemu.

E. H. Thompson — INTRODUCTION to the ALGEBRA of METRICES with some APPLICATIONS —Wstęp do algebry macierzy i niektóre
zastosowania.
sowań geometrycznych i numerycz
E. H. Thompson — profesor foto
nych Autor wykazuje korzyści, jakie
grametrii na Uniwersytecie w Londy
daje stosowanie rachunku macie
nie — w pracy swej podaje, w spo
rzowego.
sób jasny, podstawowe wiadomości
z algebry macierzy, elementów alge
Z uwagi na powszechność stosowa
bry liniowej, form kwadratowych i
nia od lat rachunku macierzowego w
transformacji afinicznych.
światowej naukowej literaturze tech
nicznej, książka ta jest dla inżynierów
Książka przeznaczona jest raczej
dla inżynierów nie matematyków, lecz fotogrametrów cennym zbiorem wia
domości z tej dziedziny.
celuje w staranności sformułowań po
jęć i wzorów matematycznych. W
T. W.
szeregu przykładów z dziedziny zasto

powego opracowania rzeźby terenu na
przyrządach uniwersalnych. — W. A.
Myszlajew — Badanie orograficz
nego urządzenia Stereotrigomatu. —
P. A. Brykin, S. A. Kimelm a n — O utworzeniu branżowego
systemu automatyzowanego kierowa
nia przedsiębiorstwami i wytwórnia
mi GUGK. — Ju. W. Aristow —
Działalność Oddziału Kartografii Mos
kiewskiej Filii Towarzystwa Geogra
ficznego ZSRR w latach 1968—1969.
W. K. Christów, E. Iwanow —
Międzynarodowe
Sympozjum
Sieci
Kontynentalnych. — Bibliografia.
Nr 4 — kwiecień 1970 r. —
I. A. Kutuzow — Drogą Leninow
ską. — A. N. Baranow i inni —
Idee leninowskie w kartografii ra
dzieckiej. —
A. S. Ziemcew
i inni — Jubileuszowe zobowiązania
socjalistyczne. — A. S. Nikola
jew — Szlak bojowy topografów
wojskowych. — P. J. Szelachin —
Związki zawodowe przy realizacji bu
downictwa komunistycznego. — L. A.
Kaszyn i inni — Osiągnięcia i
postęp naukowo-techniczny w pro
dukcji topograficzno-geodezyjnej. J. P.
Kuczerow — Kartografia morska
na nowoczesnym etapie. — J. J. S ukiennik — Atlas historyczno-biograficzny życia i działalności W. I. Le
nina. — J. B. Kostric — Wydaw
nictwa kartograficzne w gabinecie
Irremlowskim W. I. Lenina. — Geo
dezja w służbie rozwoju sił wytwór
czych kraju.—
Mikołaj Modrynski

Tom drugi „Geodezji ogólnej” jest
klasycznym podręcznikiem geodezji
wyższej, a każda książka tego typu bu
dzi powszechne zainteresowanie.
Łatwo to zrozumieć jeśli się zwa
ży, że jedynie w niewielu krajach
środowiska geodezyjne mogą zdobyć
się na takie wydawnictwo. Chodzi tu
przy tym nie tylko o trudność napisa
nia dzieła w tak złożonej dyscyplinie
nauki, jaką jest współczesna geodezja,
lecz również o możliwości odbioru tego
dzieła przez fachowego czytelnika.
Podręcznik „Geodezji ogólnej” bu
dzi zainteresowanie tym większe, że
Francja jest przecież krajem, który na
rozwój geodezji jako nauki wywierał
wpływ przemożny, poczynając od XVII
wieku.
W ujęciu J. J. Levallois książka
dzieli się na trzy -wyraźnie zarysowane,
następujące części.
— Część pierwsza licząca około 100
stron — to geometria elipsoidy i ra
chunki na elipsoidzie.
— Część druga licząca około 150
stron — przedstawia metody odwzoro
wania elipsoidy.
— Część trzecia wreszcie, licząca
około 150 stron, prezentuje metody
wyrównania Vriangulacji klasycznej.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
(ZSRR)
Nr 3 — marzec 1970 r. — Odezwa
do
pracowników
przedsiębiorstw
GUGK. — A. N. Baranow —Pod
stawowe zagadnienia służby kartogra
ficznej GUGK w 1970 r. — W. J. P aw ł o w i inni — Wyniki X Między
narodowej
Narady Fotogrametrycz
nej. — W. A. Polewoj — Oblicze
nie współrzędnych geodezyjnych i
sferycznych z mierzonych różnic od
ległości. — S. J. Plachotnyj —
Zagadnienie refrakcji w pomiarach
światłodalmierczych. W. J. Kono
now, J. A. Feldman — Doświad
czenia kompleksowej organizacji prac

topograficznych w rejonach trud
no dostępnych. — A. A. K r y ż anowskij — Wykorzystanie elektro
nicznych maszyn liczących w geodezji
i kartografii. J. J. Dmitroca —
Wyrównanie metodą przybliżeń mie
rzonych odległości zenitalnych. —
S. A. Kimelman i inni — Zasto
sowanie metody techniki analizy sie
ciowej w produkcji kameralnej przed
siębiorstw przy potokowej organizacji
pracy. — N. G. Romanow — Prze
liczenie współrzędnych prostokątnych
lokalnych układów geodezyjnych w
układ ogólny. — F. K. Swierdłow
— Określenie dokładności
instrumentalnej
fotogrametrycznych
przyrządów uniwersalnych. — E. A. R eszetow — O dokładności stereosko

St. J. Tymowski
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POLSKIEGO TOWARZYSTWAi Fotogrametrycznegoi
Mgr inż. STANISŁAW LESNIAK, mgr inż. ROMUALD KACZYŃSKI

Płytki kontrolne Oszurkowa do sprawdzania instrumentów fotogrametrycznych
a te, które pracują — pracują w małym przedziale. Dla
SPR-2 siatki nie dają odpowiedzi na pytanie o dokładności
pracy mechanizmów korekcyjnych.
Ad 1.2. W tym przypadku zdjęcia są ściśle pionowe, ale
teren charakteryzuje się pewną deniwelacją. Różnica paralaks podłużnych będzie wynosić krotność 5 mm. Jednak
i tak wykorzystane siatki kontrolne nie spełniają roli,
gdyż nie charakteryzują pracy instrumentu i jego Zrektyfikowania.
W praktyce stosuje się również zdjęcia, na których jest
duża ilość punktów znanych współrzędnych określonych
w terenie. Po pomierzeniu wysokości na tych punktach po
równuje się je z wartościami geodezyjnymi i oblicza się
błąd określenia wysokości na danym instrumencie. Jednak
i ten sposób nie pozwala na określenie błędów instrumen
talnych w całym tego słowa znaczeniu, gdyż dochodzą tu
jeszcze błędy zawarte w zdjęciach lotniczych, jak deforma
cja filmu, dystorsja obiektywu kamery itp. oraz błędy
określenia współrzędnych punktów metodami geodezyjnymi.

1. Dotychczasowe sposoby wyznaczania błędów instrumen
tów fotogrametrycznych
Dotychczasowy sposób sprawdzania pracy instrumentów
opiera się na pomiarze płytek z naniesioną siatką kwadra
tów o boku 5 mm. Płytki takie są dokładnie szlifowane
z tolerancję 2 mikronów, a dokładność naniesienia linii jest
rzędu 0,003 mm. Płyty tak skonstruowane są wykorzystane
w dwóch wariantach:
1.1. jako zdjęcia poziome terenu płaskiego,
1.2. jako zdjęcia poziome terenu z deniwelacją.
Ad 1.1. Pokrycie zdjęć 6Oo∕o. Współrzędne punktów mo
delu obliczamy według wzorów:
B
X = — X1
p
B
Y = -yi
p

2. Płytki kontrolne Oszurkowa

Aby całkowicie, wszechstronnie i obiektywnie określić
dokładność pracy instrumentów fotogrametrycznych, zostały
skonstruowane przez Oszurkowa [2] specjalne płyty kon
trolne, które przedstawiają sobą model terenu przy zada
nych elementach orientacji wzajemnej i bezwzględnej.
Płytki wykonane są ze szkła optycznego o formacie 18X
×18 cm. Przez środek płytki przeprowadzone są linie ciągłe,
prostopadłe do siebie, które są przyjęte za osie współrzęd
nych X y. Na skraju płytek, oddalone od środka o 70 mm,
naniesione są linie równoległe do osi współrzędnych. Na
płytce P1 w miejscu przecięcia się linii równoległych do

gdzie:
B — baza obfotografowania,
x1 Vi — współrzędne punktów na lewej siatce,
p — paralaksa podłużna,
p = constans dla wszystkich punktów,
ik — ogniskowa kamery.
Pomiar wykonuje się na 15 standardowo rozmieszczonych
punktach, mierząc XYZ modelu terenu. Przykład obser
wacji na takim modelu, przeprowadzonych na Stereoprojektorze Romanowskiego SPR-2 nr 126 pokazuje rysunek 1.
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Błędy wysokości modelu siatki podane są w setnych mili
metra.
Oczywiste jest, że gdyby instrument był idealny, nie by
łoby odchyłek od płaszczyzny poziomej na punktach mo
delu. Otrzymane różnice obrazują deformacje modelu spo
wodowane błędami instrumentu. Jednak tak wykorzystane
siatki nie dają pełnego obrazu o błędach instrumentalnych
z uwagi na to, że przy zdjęciach ściśle pionowych i terenie
płaskim nie pracują wszystkie mechanizmy instrumentu,
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A
osi OX z osią OY pozostawiona jest przerwa o długości
3 mm. W tym miejscu naniesiony jest krzyż o boku 2 mm.
Lewe części płytek oznaczone są A1 i A2, a prawe B1 i B2.
Na połówkach B1 i A2 linie prostopadłe do osi X podzie
lone są na odcinki równe 35 mm i zaznaczone są kreskami
o długości 2 mm. W środku górnego i dolnego kwadratu
naniesiono krzyżyk o długości ramienia 2 mm. Tak skon
struowane płytki (rys. 2) można wykorzystać w kilku wa
riantach.

2.1. Jako zwykłe siatki kontrolne, czyli zdjęcia pionowe
wykonane z jednakowej wysokości terenu płaskiego. Mo
del terenu otrzymany przez połączenie połówek B1 i A2
(rys. 3).
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znaczek pomiarowy dwa razy na każdym punkcie. Dwu
krotne stawianie znaczka pomiarowego pozwoli obliczyć
średni błąd pojedynczego pomiaru wykonanego parami
z wzoru:
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gdzie:
d¡ = X. — x".

n —
x’ —
x” —
Sredni

ilość punktów, na których określono współrzędne,
odczyt pierwszy współrzędnej,
odczyt drugi współrzędnej.
błąd współrzędnej wysokości obliczamy z wzoru:

gdzie V jest różnicą między wartością pomierzoną a rzeczy
wistością.
Przy posługiwaniu się płytkami należy założyć je do ka
set, a na ekran założyć plansze z naniesionymi punktami
według obliczonych współrzędnych. Płytki P1 P2 wykorzy
stuje się w sposób następujący:
— w celu określenia błędów instrumentów fotograme
trycznych przeznaczonych do określenia współrzędnych pła
skich punktów, lub rysowania sytuacji — korzystamy
z połówki P2 (punkt 2.4. rys. 8).
— w celu określenia błędów instrumentów fotograme
trycznych przeznaczonych do określenia wysokości i ryso
wania rzeźby terenu oraz sytuacji należy posłużyć się ste
reogramem zestawionym z połówek B2 i A1 (punkt 2.3. rys.
6 i 7).
Określamy fotogrametrycznie współrzędne modelu terenu
i porównujemy je z wartościami rzeczywistymi. Jeżeli
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Rys. 5

2.2. Jako zdjęcia pionowe terenu o różnej deniwelacji,
otrzymane przez połączenie połówek B1 i A2. Otrzymany
wtedy model terenu przedstawia rys. 3, a stereogram —
rys. 5.
2.3. Jako zdjęcia prawie pionowe tworzące rzeźbę terenu,
otrzymane przez połączenie połówek B2 i A1. Kąt nachyle
nia zdjęcia drugiego w stosunku do pierwszego wynosi 3°,
a przewyższenie punktu głównego zdjęcia drugiego wzglę
dem pierwszego wynosi + 30 m (rys. 6 i 7).
2.4. Jako zdjęcie prawie pionowe terenu płaskiego wyko
rzystując płytkę P2 w postaci pokazanej na rys. 8. Płytkę
taką można stosować do sprawdzenia projektorów, fotoreduktorów itp. instrumentów.
2.5. Jako zdjęcia prawie pionowe terenu płaskiego otrzy
mane:
a) przez połączenie połówek B1 i A2 (rys. 9),
b) przez połączenie połówek B1 i górnej części płytki P2
(rys. 10),
c' przez połączenie połówki B1 i dolnej części płytki P2,
d> ¿»rzez połączenie połówki B2 i A1.
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Otrzymany model· z terenu płaskiego nachylony jest w
kierunku ω — — 3°.
Płytki tak połączone należy wykorzystać do badania do
kładności mechanizmów fotogrametrycznych, przetwarzają
cych zdjęcia nachylone na pionowe.

3. Technika obserwacji i kolejność wykorzystania płytek
Badając instrumenty fotogrametryczne określamy współ
rzędne punktów modelu terenu, które porównujemy z ich
wartościami rzeczywistymi. Na podstawie otrzymanych
różnic obliczamy wielkość błędów instrumentalnych. Dla
miarodajnego określenia wielkości błędów i zmniejszenia
wpływu błędów przypadkowych i błędów metody zaleca
się określanie błędów instrumentów w trzech seriach, wy
konując przed każdą serią robocze sprawdzenie. Obserwacje
powinien wykonać dobry i sprawny obserwator, stawiając

otrzymamy błędy niedopuszczalne, należ} przeprowadzić
rektyfikację tych mechanizmów, które te błędy powodują.
Aby określić, które mechanizmy pracują błędnie, należy
zachować następującą kolejność w pomiarze: najpierw ob
serwuje się stereogram zestawiony ze zdjęć pionowych te
renu płaskiego (punkt 2.1. rys. 3). Przy opracowaniu tego
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Stereogramu powstałe błędy instrumentalne będą spowodo
wane niedokładną pracą zespołów instrumentu, które pra
cują przy określaniu współrzędnych płaskich punktów. Nie
ma więc celu rektyfikować i szukać błędu w pracy mecha
nizmów, które służą do określenia wysokości punktów lub
przetwarzają zdjęcia nachylone na pionowe.
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Nr

X1

X”

X iτ.

X zred.

V

1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
15

5,3
5,3
5,1
5,3
5,4
5,3
5,4
5,3
5,6
5,6
5,6
5,5
5,7

5,4
5,0
5,2
5,4
5.2
5,4
5,6
5,5
5,7
5,7
5,8
5,5
5,8

5,35
5,15
5,15
3,35
5,30
5,35
5,50
5,40
5,65
5,65
5,70
5,50
5,75

0,20
0,00
0,00
0,20
0,15
0,20
0,35
0,25
0,50
0,50
0,55
0,35
0,60

-0,10
-0,30
-0,30
-0,10
-0,15
-0,10
+0,05
-0,05
+ 0,20
+ 0,20
+ 0,25
+ 0,05
+0,30
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0,30
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Tablica 2

9+

8.

Rys. 9

Aby sprawdzić dokładność pomiaru wysokości opraco
wuje się stereogram z rzeźbą terenu (punkt 2.2. rys. 4 i 5).
Błędy instrumentalne otrzymane z tego Stereogramu, łącz
nie z błędami otrzymanymi z poprzedniego sprawdzenia,
będą dopełniająco charakteryzować działanie mechanizmów
służących do pomiaru współrzędnych płaskich i wysokości.
Nie będą tu jednak uwzględnione mechanizmy przekształ
cające zdjęcia nachylone w pionowe. Jeżeli otrzymane błędy
są dopuszczalne, przystępujemy do zestawienia Stereogramu,
łącząc połówki B2 i A1 (punktów 2.3 rys. 6 i 7). Jeżeli otrzy
mamy błędy niedopuszczalne uważamy, że źle pracują me
chanizmy korekcyjne przetwarzające zdjęcia nachylone na
ściśle pionowe. Dlatego należy przeprowadzić dalsze spraw
dzenie (punkt 2.5.), aby się przekonać, który mechanizm ko
rekcyjny źle pracuje. Należy go zrektyfikować i ponownie
przeprowadzić pomiar według punktu 2.3., aby otrzymany
błąd był w granicach dopuszczalnych.

średni wysokości został obliczony na podstawie pomiarów
zamieszczonych w tablicy 2.

[V] = — 0,05
[W] = 0,4725
n = 13
[dd] = 0,32
τnd = ± 0,11 m — błąd średni pomiaru wykonanego
parami
mu = ± 0,20 m — błąd średni wysokości
mh = 1/10 000 — błąd względny.
Otrzymane błędy:
mp = ± 0,12 mm, n⅛ = ± 0,20 m, mj = ± 0,11 m
zapewniają nas o dobrej pracy tych zespołów instrumen
tów, które pracują przy kreśleniu sytuacji i pomiarze wy
sokości modelu terenu płaskiego otrzymanego ze zdjęć pio
nowych.
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P2
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B2

4. Wyniki z obserwacji na płytkach Oszurkowa

Obserwacje przeprowadzone na oryginalnych płytkach
nr 89/90, wykonanych w ZSRR na SPR-2 nr 124, który zo
stał poprzednio Zrektyfikowany. Z uwagi na brak miej
sca podane są same wyniki pomiaru wysokości, nie podano
natomiast wzorów do obliczenia współrzędnych rzeczywis
tych, które można znaleźć w literaturze [1 i 2].
4.1. Płytki kontrolne pɪ P2 jako zdjęcia prostopadłe tere
nu płaskiego. Połówki B1 A2 (rys. 3). Jako punkty wyko
rzystuje się przecięcia linii płytek kontrolnych i kresek na
liniach.
Skala zdjęć 1 : 20 000.
Podłużne pokrycie zdjęć p = 61,l0∕o.
Nastawy na skalach SPR-2:
F = 200,00 mm; skala podkładu 1:15 000; skala pionowa
modelu 1:7500; Bx = 86,67 mm. Na pozostałych skalach
nastawiamy miejsca zerowe.
Punkty zgodne z tablicą 1 zostały naniesione na planszę
w skali 1:15 000. Wysokość punktów jest jednakowa. Błąd
średni poziomy na punktach wyniósł mp = ± 0,12 mm. Błąd

+

3

δ

S

2
ñi

5

B1
1

<p'

7+

4

+

4

Rys. 10

4.2. Płytki P1 P2 jako zdjęcia pionowe terenu o deniwela
cji.
. .
Połówki B1 A2 (rys. 4 ɪ 5).
p = 63,88o∕o, baza fotografowania B = 1300 m.
Pozostałe dane i nastawienia na skalach — jak w punk
cie 4.1. Z pomiarów otrzymano błędy zestawione w tablicy
3, w metrach.
Tablica 3

Tablic« 1

Błąd
X

1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
15

0
700,00
1400,00
0
1400,00
0
700,00
1400,00
0
1400,00
0
700,00
1400,00
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Seria 1

Seria II

Seria III

±0,81

±0,98

±0,95

±0,1

±0,1

±0,1

Współrzędne punktów modelu terenu

Numer
punktu

y

-1400,00
-1400,00
-1400,00
- 700,00
- 700,00
0
0
0
700,00
700,00
1400,00
1400,00
1400,00

mh

Błąd względny mtι∣H = 1/2200 świadczy o niedokładnej
pracy tych mechanizmów, które biorą udział w określeniu
wysokości punktów. Należy się spodziewać, że dla zdjęć
nachylonych błąd ten się powiększy.
4.3. Płytki P1 P2 jako zdjęcia nachylone terenu z deniwe
lacji.
Połówka B2 A1. (ry≡∙ 6 i 7).

Połówka B2 — zdjęcie pionowe.
Połówka A1 — zdjęcie nachylone w kierunku podłużnym
2010'
By-O
p = 63,88o∕o,
B = 1300 m,
Bz = 30 m,
Pozostałe nastawy jako w punkcie 4.1. oprócz liczników
mechanizmów korekcyjnych, gdzie należy nastawić na. od
czyty obliczone z wzorów:

gdzie:
ί — stała mechanizmów korekcyjnych wyznaczona
podczas rektyfikacji,
Va Vω — odczyty z liczników mechanizmów korekcyjnych.
Dla różnych wartości 1 i fκ- 100,00 mm, została ułożona
tablica 4. Obliczenia wykonano z wzorów:

Vω =
Tablica ułożona
i 15,00 mm.

l2ω
fkξ

dla

miejsc

zerowych,

równych

30,00

Tablica 4

a = eo — ±3°00’

α = at — ±2o10*
1

179,0
179,5
180,0
180,5
181,0
181,5
182,0
182,5
183,0
183,5
184,0
184,5
185,0

Va =
= Vco

Vdx ≡
= Vd9-

Va —
= Veo

Vdx =
= Vdv

Va =
= Va>

Vdx =
= Vd9-

Va =
= Veo

Vdx =

17,88
17,82
17,75
17,68
17,61
17,54
17,48
17,41
17,34
17,27
17,20
17,13
17,06

18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
18.8
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8

42,12
42,18
42,25
42,32
42,39
42,46
42,52
42,59
42,66
42,73
42,80
42,87
42,97

11,2
11.2
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2
11.2
11,2
11,2
11,2

13,32
13,13
13,04
12,95
12,85
12,75
12,66
12,56
12,47
12,37
12,27
12,17
12,08

20,2
20,2
20,2
20.2
20,2
20,2
20,2
20,2
20,2
20,2
20,2
20,2
20,2

46,78
46.87
49,96
47,06
47,15
47,25
47,34
47.44
47,53
- 47,63
47,73
47.83
47,92

9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9.8
9,8

= Vdy

Dla SPR-2 nr 124 I = 180,0 mm, w związku z czym war
tości nastawień są następujące:
A. Dla pomiaru B2 A1: dla lewej kamery miejsca zerowe,
a dla prawej nastawiamy odczyty równe:
Pa’= 17,75 V∂x" = 18,8 KB1 = Il1OO

Vω' = 42,25 V∂y" = 11,2
B. Dla pomiaru A1 B2: dla prawej kamery miejsca zero
we, a dla lewej nastawiamy odczyty równe:
Va' = 42,25 Vd×, = U,2 VB1 = 19,00
Veo' = 17,75 Vdy' = 18,8
Przy powyższych ustawieniach podczas obserwacji stwier
dzono w górnej części Stereogramu występującą paralaksę
poprzeczną wielkości 2 marek pomiarowych, co uniemożli
wia pomiar punktów położonych w tym rejonie. W dolnej
części Stereogramu przy pomiarze punktów stwierdzono
odchyłki dochodzące do trzech metrów. Różnica wysokości
punktów rozmieszczonych na tym Stereogramie wynosi od
+ 300,00 m do —300,00 m. Świadczy to o tym, że przy na
chylonych zdjęciach i dużej deniwelacji mechanizmy korek
cyjne nie pracują dobrze; należy je zrektyfikować. Po po
nownym Zrektyfikowaniu otrzymano błąd mh = ± 0,58 m,
czyli błąd względny τn√H ≡⅛ 1/3500.
4.4. Płytki P1 P2 jako zdjęcia nachylone terenu płaskiego.
A. Stereogram otrzymany z połączenia połówek B1 A2
(rys. 9):
B1 — zdjęcia pionowe.
A2 — zdjęcia nachylone w kierunku poprzecznym 3°.
H1 = 2032,79 m; By = 106,39 m; Bx = 1422,95 m; Bz = 2,79 m
Na podstawie tych danych dla odpowiedniego 1 wybieramy
nastawienie z tablicy 4 i wykonujemy pomiar, licząc po
łówkę A2 i B1 oraz obserwując połówkę B1 i A2.
Z obserwacji otrzymano następujące błędy, które zamiesz
czono w tablicy 5.

Tabela 5

Błąd

Seria
I

⅛0,07 m

mb

mP

±0,52 m

±0,2 mm

II

±0,09

±0,55

±0,2

III

±0,07

±0,44

±0,2

Błąd względny mh∕H ⅛2 1/4060.
Powyższe błędy mówią nam, że prawy mechanizm ko
rekcyjny, przetwarzający zdjęcia nachylone na zdjęcia pio
nowe, po wykonaniu rektyfikacji pracuje dobrze. Podobnie
wykonuje się sprawdzenia lewego mechanizmu.
B. Stereogram zestrojony z połówki B1 i górnej części
płytki P2 (rys. 10). Przy takim położeniu wykonuje się
również dwa sprawdzenia:
I0 — pomiar płytek zestawionych z B1 — A2 B2 dla
określenia błędu prawych części instrumentu.
2° — pomiar płytek zestawionych z B2 A2 — B1 dla
sprawdzenia pracy lewej części instrumentu.
Sprawdzenie na tak połączonych płytkach wykonuje się
w celu uchwycenia błędnie działających części instrumentu
w przypadku, gdy przy poprzednich sprawdzeniach otrzy
mano niedopuszczalne błędy wysokości.
5. Wnioski
Zestawienie błędów otrzymanych z obserwacji dane są
w tablicy 6.
Tablica 6

''~∖ Model
Błąd
`

Płaski
V =0

±150 m
F=O

Płaski
p ≠0

±300 m
p≠0

"■/>

±0,20

±0,91

±0,50

±0,58

mft/H

1/10 000

1/2200

1/4060

1/3500

— Z tablicy 6 widać, że błędy rosną w zależności od włą
czania coraz większej ilości mechanizmów instrumentu. Dla
terenu płaskiego przy zdjęciach pionowych otrzymany błąd
n⅛∕H = 1/10 000 nie charakteryzuje dokładności pracy in
strumentu. O dokładności pracy nie mówi nam również
sprawdzenie modelu terenu płaskiego o kącie nachylenia
zdjęcia równym o około 3°. Najbardziej miarodajną do
kładność daje dopiero sprawdzenie na płytkach, gdy kąt
nachylenia zdjęcia jest około 3°, a teren nie jest płaski.
Dokładność otrzymana w punkcie 4.2. tłumaczy się tym,
że otrzymano ją przed ponowną rektyfikacją instrumentu.
— Przy przejściu z modelu terenu płaskiego zdjęć pio
nowych do terenu płaskiego, ale zdjęć nachylonych, do
kładność jest mniejsza o 2,2, natomiast dla terenu z deni
welacją i zdjęć nachylonych, dokładność zmniejsza się o 2,9.
Widać, że dokładność określenia wysokości jest funkcją
opracowywanego modelu terenu oraz zależy od jakości wy
konanej justacji i rektyfikacji poszczególnych części in
strumentu. Przy opracowaniach SPR-2 różnych zdjęć o róż
nej deniwelacji można spodziewać się również dokład
ności opracowania.
— Płytki całkowicie spełniają swoje przeznaczenie dla
sprawdzenia dokładności pracy SPR-2, gdyż instrument
pracuje na modelu terenu zbliżonym do rzeczywistych opra
cowań. Wydaje się celowe, aby wykorzystywać je również
dla sprawdzenia autografów produkcji Wilda i Zeissa.
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Mapy samochodowe Włoch
Włochy są najliczniej odwiedzanym przez turystów kra
jem świata. Zawdzięczają ten fakt nie tylko wspaniałym
walorom naturalnym, bogactwom dzieł sztuki i innych ob
jawów wielowiekowej działalności ludzkiej, ale również
doskonale zorganizowanej informacji turystycznej. Jeśli pa
miętać o tym, że większość turystów przybywa i podróżuje
po tym kraju pojazdami samochodowymi, a także o tym,
że Włochy należą do motoryzacyjnej czołówki Europy,
o czym świadczy najlepiej liczba samochodów i 3000 kilo
metrów autostrad obok dobrze rozwiniętej sieci dróg koło
wych, produkcja olbrzymiej ilości map i atlasów samocho
dowych oraz przewodników automobilowych i innych ma
teriałów informacyjnych dotyczących Włoch, jest nie tylko
bardzo pożyteczna i wskazana, ale wręcz konieczna.
Wśród włoskich producentów map samochodowych wy
mienić należy przede wszystkim państwową służbę karto
graficzną Instituto Geográfico Militare, IGM, wydawnictwa
kartograficzne Instituto Geográfico De Agostini, IGDA
i Litografia Artística Cartográfica, LAC, służby kartogra
ficzne Touring Club Italiano, TCI i Automobile Club d’Italia, ACI, następnie państwowy urząd turystyczny Ente Nazionale Industrie Turistiche, ENIT, regionale urzędy tury
styczne Ente Provinciale per il Turismo, EPT, przedsiębior
stwa dystrybucji paliw i smarów (ESSO, SHELL, MOBIL
i inne) oraz lokalne automobilkluby i instytucje turystyczne.
Obszarem Włoch zainteresowani są turyści licznych kra
jów, toteż szereg zagranicznych przedsiębiorstw i wydaw
nictw kartograficznych opracowuje i publikuje mapy dro
gowe tego kraju. Najczęściej są to wydawnictwa zachodnioniemieckie: Ravenstein, Schaffmann & Kluge, Polyglott,
„KOMPASS”, Mairs Geographischer Verlag, JRO, Reise- und
Verkehrsverlag; francuskie: Michelin i Taride; szwajcar
skie: Hallwag i Kiimmerly & Frey; austriackie: Freytag-Berndt und Artaria i Ed. Hölzel. Mapy samochodowe
Włoch publikują także wydawnictwa międzynarodowe: Na
gel, Falkplan-Bootsma, Foldex oraz brytyjskie, węgierskie
i inne.
Centralna instrukcja geodezyjno-kartograficzna Włoch —
Istituto Geográfico Militare — w ramach narodowego syste
mu map topograficznych, obejmującego mapy w skali od
1 :10 000 do 1:1 000 000 opracowała między innymi wieloarkuszową mapę 1 :200 000. Mapy topograficzne w skali
1 : 200 000—1 : 250 000 są bardzo zbliżone do klasycznej ma
py samochodowej i z powodzeniem mogą służyć jako pomoc
nawigacyjna dla automobilistów. Wśród map topograficz
nych średnioskalowych wyodrębnić można jednak różniące
się zakresem treści grupy.
Jedna obejmuje mapy zawierające stosunkowo dokładną
sieć drogową, ale z pominięciem szczegółowej klasyfikacji,
dróg i innych danych interesujących automobilistów; wśród
tego rodzaju opracowań wymienić można mapę 1 : 250 000
Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii; mapę 1 : 200 000
Szwajcarii, NRF, Austrii, Finlandii.
Drugą grupę tworzą mapy topograficzne, które zawierają
szereg elementów typowej szczegółowej mapy drogowej,
a więc dokładną klasyfikację dróg, nierzadko z podaniem
rodzaju nawierzchni, numerację dróg, kilometraź, wielkość
spadków na drogach, a nawet informacje o charakterze tu
rystycznym; do tego typu opracowań należą mapy 1 : 250 000
Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Western Europe NATO;
mapy 1 :200 000 Hiszpanii, ZSRR, krajów demokracji ludo
wej i inne, przy czym nieliczne tylko określane są jako
mapy drogowe względnie samochodowe.
Mapa włoska — Carta Stradale d’Italia alla scala
1 : 200 000 — jest właśnie jedną z nich. Mapa liczy 71 arku
szy i ukazuje się od 1951 roku; niektóre arkusze osiągnęły
już 3 wydania. Mapa zawiera kompletną sieć dróg koło
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wych, a także ważniejsze drogi terenowe i ścieżki (z po
działem na 10 kategorii i z wyróżnieniem 3 rodzajów na
wierzchni) oraz numerację dróg i podwójny kilometraź. Na
mapie przedstawiono rodzaje skrzyżowań kolejowo-drogowych; rozjazdy i zajazdy na autostradach; zwężenia jezdni;
spadki na drogach (3 klasy); promy samochodowe, przełę
cze, tunele i oczywiście elementy spotykane na każdej średnioskalowej mapie topograficznej: rzeźbę terenu (przedsta
wiono ją za pomocą warstwie i uzupełniono cieniowaniem
i licznymi punktami wysokościowymi), sieć hydrograficzną,
miejscowości i punkty osiedleńcze (8 klas), lotniska, kom
pletną sieć kolejową (z wyróżnieniem linii 1- i 2-torowych,
zelektryfikowanych oraz znajdujących się w budowie lub
nieczynnych), kolejki linowe, lasy, różne charakterystyczne
obiekty punktowe (kościoły, kaplice, cmentarze, elektrow
nie, maszty radiowe). W IGM opracowano także pozycję
pod tytułem Carta Stradale d’Italia alla scala 1 : 1 000 000.
Jest to dwuarkuszowa (Nord i Sud) wielobarwna przeglą
dowa mapa samochodowa.
Touring Club Italiano, Milano, jest największym włoskim
producentem map samochodowych. TCI powstał w 1894
roku, a jednym z pierwszych wielkich dzieł kartograficz
nych tej instytucji była 56-arkuszowa mapa turystyczna
Carta d’Italia 1 : 250 000 (1906—1913). W okresie międzywo
jennym TCI opublikował szereg map samochodowych w
różnych skalach, między innymi znane opracowanie Carta
Automobilistica d’Italia 1:200 000 i Carta Stradale d’Italia
1 : 300 000.
Po wojnie ukazały się pozycje: Carta Stradale d’Italia
1 : 800 000, Carta ITALIA TOURING 1 : 1 250 000, Carta Ge
nerale d’Italia 1 : 500 000.
Od roku 1953 Touring Club Italiano przy współpracy
z Alliance Internationale de Tourisme i pod patronatem
Organisation Mondiale du Tourisme et de !’Automobile
wydaje wieloarkuszową mapę drogową Europy 1 : 500 000.
Inne publikacje TCI to Carta Automobilistica d’Italia
1 : 800 000 i Carta Turística d’Italia 1 : 250 000 (62 arkusze).
Włoski Touring Club opracował ponadto 476 map marsz
rutowych i kilka przewodników automobilowych (Sicilia,
Sardegna, Laghi Prealpi). Carta Automobilistica d’Italia al
200 000, opracowana w latach 1933—1935, w swej współ
czesnej formie należy do najlepszych pozycji wśród map
samochodowych. Całość liczy 30 sekcji na 28 arkuszach.
Mapa jest 6-barwna, rzeźbę terenu przedstawiono za po
mocą cieniowanej szrafy. Mapa zawiera szczegółową sieć
drogową z podziałem na 10 kategorii i oznaczeniem stanu
technicznego; wyróżniono drogi krajobrazowe oraz miejsco
wości atrakcyjne dla turystów (3 kategorie), ponadto po
dano numerację dróg, podwójny kilometraź; przedstawiono
sieć kolejową, kolejki linowe i wyciągi, lotniska, rodzaje
skrzyżowań kolejowo-drogowych, spadki na drogach (3 ka
tegorie); liczne obiekty turystyczne i orientacyjne (pomniki,
pola bitew, zamki, tereny golfowe, latarnie morskie); pro
my, przełęcze, przejścia graniczne. Każda mapa zaopatrzo
na jest w sztywną kartonową okładkę, na której przedsta
wiono podział na arkusze i umieszczono legendę. Rozmiar
arkusza wynosi 490X1090 mm, po złożeniu 115×250 mm.
Mapa 1 : 200 000 dostępna jest także w wersji wielkoforma
towej (Grandi Carte al 200 000), o rozmiarach arkusza
940X1365 mm, po złożeniu 135X240 mm. Dotychczas opra
cowano 6 takich arkuszy; obejmują one tereny Włoch pół
nocnych i środkowych, między innymi okolice Rzymu, Tu
rynu i Mediolanu. Carta Automobilistica 1 : 200 000 posłu
żyła jako podkład do włoskiej przeglądowej mapy użytko
wania ziemi oraz mapy wykopalisk i zabytków architekto
nicznych. Carta Generale d’Italia 1 : 500 000 zawiera 4 ar
kusze:

1. Italia Settentrionale
2. Italia Centrale
3. Italia Meridionale i
4. Sicilia e Sardegna
Mapa jest wielobarwna (12—14 kolorów) i zawiera skoro
widz nazw geograficznych. Obszar Włoch przedstawiono
także na 5 arkuszach opracowania pt. Carta Stradale d’Eu
ropa 1 : 500 000 AIT-TCI: η. 7 Francia Sud-Est e Italia
Nord-Ovest; n. 14 Italia Settentrionale; n. 15 Italia Centrale;
n. 16 Italia Meridionale; n. 17 Sicilia e Sardegna Carta Automobilistica d’Italia 1 : 800 000 składa się z 2 arkuszy:
F. I Italia Settentrionale e Centrale i
F. II Italia Meridionale e Insulare.
Mapa jest 8-barwna, rozmiary arkuszy wynoszą 800×
×860 mm. W skali 1:1 250 000 opracowano dwie mapy
przeglądowe: Carta d’Italia oraz Carta ITALIA TOURING,
ta ostatnia zawiera 48-stronicowy informator turystyczny.
Automobile Club d’Italia, Roma, opublikował między in
nymi pozycje: Carta stato delle strade 1 : 1 000 000, jednoarkuszową mapę przeglądową, zawierającą tabelę odległości
i informacje o możliwościach przejazdu przez przełęcze
i tereny górskie oraz czteroarkuszową mapę Italia Carta
Automobilistica al 600 000. Mapa ta, Wielobarna, zaopatrzo
na w sztywną okładkę, zawiera między innymi 8 kategorii
dróg kołowych, podwójny kilometraż, rzeźbę terenu przed
stawioną metodą kreskową, sieć kolejową, osadniczą, hydro
graficzną, numerację dróg, lotniska; ponadto przedstawia
drogi widokowe, wieczne śniegi i lodowce alpejskie, promy
samochodowe, spadki na drogach (3 kategorie), trasy prze
wozu samochodów koleją w tunelach, miejsca wykopalisk
archeologicznych, kempingi i motele ACI, wyciągi i kolejki
linowe; bogate nazewnictwo obiektów fizjolograficznych
uzupełnia opis miejscowości. Na mapie wyróżniono skrzyżo
wania kolejowo-drogowe kolizyjne i dwupoziomowe, a cyf
rami rzymskimi oznaczono terminy zamknięcia dróg gór
skich w okresie zimy. Legenda umieszczona na okładce za
wiera objaśnienia w 4 językach.
W Istituto Geográfico de Agostini, Novara, opracowano
między innymi mapę drogową Włoch 1 : 500 000, atlas w tej
samej skali oraz serię Carta Stradale IGDA-Turist
1 : 1 000 000 krajów europejskich, zawierającą także mapę
Włoch; mapa jest wielobarwna i posiada objaśnienia w 7
językach. Instytut Agostiniego opracowuje także liczne ma
py drogowe i turystyczne do wydawnictw artystycznych,
geograficznych i turystycznych własnych i na zamówienie.
Litografia Artística Cartográfica, Firenze, produkuje
szczegółowe mapy drogowe Włoch, między innymi w skali
1 : 100 000, 1 : 125 000, 1 : 150 000, 1 : 200 000, a prócz tego
mapy drogowe regionalne. Mapa SARDEGNA 1 :350 000
tego wydawnictwa zawiera szczegółową sieć drogową, kilo
metraż oraz rzeźbę terenu przedstawioną metodą cienio
wania.
Wydawnictwa urzędów turystycznych EPT charakteryzują
się tym, że zawierają — obok obszernych informacji tury
stycznych tekstowych — także mapy samochodowe. Publi
kacje te różnią się od klasycznych pozycji kartograficznych
i są raczej folderami, niemniej mapy samochodowe za
mieszczone w nich są na ogół bardzo dokładne i prawidło
wo opracowane, stanowią zatem doskonałą pomoc dla turystów-automobilistów.
Włoskie foldery wydawane są w różnych wersjach, naj
częściej w języku angielskim, francuskim i niemieckim.
EPT di Roma rozprowadza publikację Province of Roma,
zawierającą między innymi mapę samochodową okolic Rzy
mu w skali 1 : 340 000, 2 wykazy nazw geograficznych, 8
szkiców tras turystycznych, a na odwrocie informacje tury
styczne dotyczące kilkunastu miejscowości prowincji rzym
skiej. Mapa samochodowa jest wielobarwna, przedstawia
drogi kołowe w podziale na 5 kategorii, linie kolejowe, lot
niska, lasy, miejsca wykopalisk archeologicznych, motele,
kempingi, granice prowincji; zawiera również kilometraż.
Mapę samochodową w skali 1 : 578 000 oraz informacje
turystyczne dla prowincji rzymskiej i sąsiednich zawiera
folder Tourist Itineraries from Rome trough Latinum, wy
dany przez Enti Provinciali per il Turismo di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo.
EPT di Rieti opublikował pozycję zawierającą mapę Rietie la sua Provincia (skala około 1 : 127 000) oraz opis dwu
turystycznych tras samochodowych, szkic kartograficzny,
liczne barwne ilustracje i ogólny opis prowincji Rieti.
EPT di Viterbo wydał folder Viterbo e la sua Provincia;
zawiera on obok barwnych ilustracji i tekstu mapę sa
mochodową w skali 1 :200 000. Na mapie przedstawiono

drogi kołowe (6 kategorii), lotniska, kempingi, linie kole
jowe, kolejki linowe, punkty wysokościowe.
Zespół urzędów turystycznych z udziałem EPT di Savona
opracował publikację Savona e la Riviera di Ponente.
Folder zawiera szkic kartograficzny wybrzeża włoskiego od
Nicei do Genui, wykaz licznych tras turystycznych wraz
z kilometrażem oraz mapę Riviera di Ponente w skali około
1 : 100 000. Mapa zawiera objaśnienia w językach: włoskim,
francuskim, angielskim i niemieckim.
Opracowania podobne do wymienionych wyżej wydaje
niemal każde miasto, zespół miejscowości, region lub pro
wincja.
. Większość publikacji zagranicznych to mapy średnioi drobnoskalowe, od 1 : 300 000 do 1 : 2 000 000.
Mairs Geographischer Verlag, Stuttgart, wspólnie z kon
cernem SHELL, publikują mapę drogową Włoch w skali
1 : 1 500 000 z mapami Dolomitów, jezior włoskich, Riviery,
wybrzeża Adriatyku, Sycylii, okolic Florencji, Pizy, Rzymu
i Neapolu w skali 1 : 750 000.
Wydawnictwo zachodnioberlińskie Schaffmann & Kluge
opracowało
pozycję
Autokarte
ITALIEN-SCHWEIZ
1 : 1 000 000. Mapa ta, 8-barwna, wielkoformatowa 1350 ×
×900 mm), składana i zaopatrzona w celofanową okładkę,
zawiera plany: Rzymu, Wenecji, Florencji, Genui, Medio
lanu i Neapolu. Do mapy dołączona jest, licząca 32 strony,
broszura Kleiner Autoreisefiihrer durch Italien.
Wydawnictwo JRO, München opublikowało w serii Stras
sen und Reisekarten 1 : 1 000 000 mapę nr 1856 ITALIEN,
10-barwną, zawierającą plan Rzymu; w serii Strassenkarten
1 : 750 000 — mapę nr 1774 ALPEN-ITALIEN oraz w serii
Strassenkarten 1 : 400 000 — 2 arkusze szczegółowej mapy
Włoch. Mapa 1 : 750 000 — 9-barwna, posiada rozmiary
1230X880 mm i drukowana jest dwustronnie. Mapy w skali
1:400 000 nr 1481 OBERITALIEN i nr 1487 MITTEL- und
SÜDITALIEN są 6-barwne. Mapa nr 1487 zawiera plan
Rzymu i drukowana jest dwustronnie, mapa nr 1481 do
stępna jest w formie złożonej i piano.
Reise- und Verkehrsverlag, Stuttgart, wydaje w serii
Länderkarten pozycję RV 88 ITALIEN 1 : 800 000. Mapa
drukowana jest dwustronnie i zawiera obok mapy głównej
12 planów przejazdowych oraz jako załącznik krótki infor
mator turystyczny.
W wydawnictwie Kummerly & Frey, Bern, opracowano
dwie szczegółowe mapy Włoch w skali 1:500 000: nr 1118
NORDITALIEN i nr 1124 SÜDITALIEN, mapę przeglądową
nr 1138 ITALIEN 1 : 1 000 000 oraz w tej samej skali Stras
senatlas ITALIEN. Atlas zawiera oprócz map całego kraju
1 : 1 000 000, mapy północnej części Włoch w skali 1 : 500 000
i mapy Europy zachodniej 1:2 500 000, ponadto plany Me
diolanu, Genui, Rzymu, Florencji; tabelę odległości między
miastami włoskimi i krótki informator turystyczny. Mapy
wydawnictw Kummerly & Frey drukowane są na zwykłym
papierze kartograficznym oraz na papierze Syntosil.
Wydawnictwo austriackie Freytag-Berndt und Artaria
opublikowało w serii Strassen-Ubersichtskarten 1 : 2 000 000
mapę MITTELEUROPA mit ITALIEN, w serii Länderkarten
1 : 600 000 mapę NORDITALIEN-SCHWEIZ oraz w serii
Strassenkarten
(Grossraumblätter)
1 : 300 000
arkusze:
Oberitalien-Venezien, oberitalienische seen,
MAILAND—VENEDIG—FLORENZ, ROM—FLORENZ oraz
RIVIERA.
Szereg map samochodowych Włoch opracowały inne czo
łowe wydawnictwa kartograficzne Europy:
Ravenstein — Frankfurt a. Main (mapa nr 878 ITALIEN
1 : 1 000 000 w serii Strassenkarten von Europa i Touring-Atlas ITALIEN);
Hallwag — Bern (ITALIA Carta Automobilistica
1 : 1 000 000);
Taride — Paris (ITALIE routière et kilométrique
1 : 1 250 000);
Falkplan — C.I.B. Den Haag—Hamburg—Berlin—Lon
don-Madrid (atlas nr 385 ITALIEN 1 : 1 500 000);
Foldex Brevetti Internazionali Roma (Carta Stradale
e turística ITALIA 1 : 1 000 000);
Ed. Hölzel — Wien (ITALIEN — Ubersichskarte
1 : 1 000 000 dla austriackiego automobilklubu ÖAMTC).
W roku 1968 ukazała się kolejna mapa samochodowa kra
jów Europy węgierskiego wydawnictwa Kartografiai VallaIat — Budapest OLASZORSZÁG autótérképe 1 :1 250 000.
W przygotowaniu znajduje się mapa ITALIE 1 : 1 500 000
praskiego wydawnictwa Kartograficke Nakladelstvi N. P.
Mapy samochodowe Włoch publikują także wydawnictwa
wyspecjalizowane w produkcji przewodników turystycz
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nych: Nagel Verlag Genf-Paris-Miinchen (Carte routière
Nagel ITALIE 1 : 1 000 000);
Polyglott Verlag GmbH Köln-München (Reisekarte nr
203 ITALIEN) oraz firmy produkujące opony:
MICHELIN (mapa nr 988 z serii map Europy 1 : 1 000 000) i
DUNLOP (mapa nr 2 ITALY with the Alps and West
Yugoslavia, z serii Direct Route Map of Europe 1 : 2 000 000,
opracowanej przez wydawnictwo kartograficzne GEOGRA
PHIA Ltd., London).
Obszar Włoch północnych przedstawiono na licznych ma
pach samochodowych Alp, Szwajcarii i Riwiery, między
innymi na mapach: ALPINA I, II i III (Ostalpen, Westal
pen, Zentralalpen) 1 : 600 000 wydawnictwa Hallwag; na
arkuszu nr 26 szczegółowej mapy Szwajcarii 1 :200 000
MICHELIN;
nr
1120
RiviERA-Westalpen-Provence
1 : 500 000; nr 1126 TIROL-DOLOMITEN-Venedig 1 : 500 Ó00;
nr 1110 ALPENSTRASSEN 1 : 500 000; nr 1130 ALPEN
LÄNDER 1 : 1 000 000 wydawnictwa Kümmerly & Frey;
RV 51 OBERBAYERN-TIROL-DOLOMITEN 1 :200 000,
RV 70 SÜDDEUTSCHLAND-SCHWEIZ-TIROL-OBERITALIEN 1 : 400 000, RV 87 ALPEN 1 : 800 000 wydawnictwa
Reise- und Verkehrsverlag, nr 351 TIROL-VORARLBERG
(Dolomiten-Oberitalienische Seen) 1 : 500 000; nr 352 KÄRN
TEN-SÜDTIROL (Nördliche Adria 1 : 500 000; nr 258

OBERBAYERN-TIROL (Dolomiten-Gardasee) 1 :250 000;
nr 306 GESAMTALPEN 1 :1 000 000 i nr 307 ALPENLÄN
DER 1 : 1 000 000 wydawnictwa „KOMPASSE” Heinz
Fleischman, Stanberg; ALPEN-ÖSTERREICH-SCHWEIZ-OBERITALIEN — Offiziele Strassenkarte des ADAC
1 :850 000 i SHELL Reisekarte ALPEN 1 : 850 000, opraco
wanych przez Mairs Geographischer Verlag; nr 1436
ÖSTERREICH und nördliches ITALIEN 1 : 750 000; nr 1482
TIROL, VORARLBERG, SÜDTIROL 1 :400 000; nr 1775
ALPENLÄNDER 1 : 750 000; nr 1778 SÜDFRANKREICH,
SCHWEIZ, NORDWEST-ITALIEN 1 : 750 000; nr 1857
ALPEN 1 : 1 000 000 wydawnictwa JRO.
Mapy drogowe Włoch znaleźć można w licznych prze
wodnikach automobilowych. Do najobszerniejszych i naj
bardziej znanych należą: przewodnik MICHELIN-a, wyda
wany w wersji językowej angielskiej, niemieckiej i oczy
wiście francuskiej;
— Sternfahrten-Autofuhrer Italien, przewodniki wydaw
nictwa Bedekers Autoreiseführer (Oberitalien, 344 strony,
28 map i planów);
— Mittel- und Süditalien — 368 stron, 21 map i planów
oraz liczący 624 strony
— Oberitalien Panoramen Autoführer — wydawnictwa
Denzel-Autoftihrer-Verlag; — Insbruck.

IX Sesja Rady Geodezyjnej i Kartograficznej
W dniu 27 czerwca 1970 r. odbyła
się IX Sesja Rady Geodezyjnej i Kar
tograficznej. Obradom przewodniczył
prezes Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii mgr inż. Borys Szmielew.
W sesji wzięli udział członkowie Ra
dy i osoby zaproszone. Ogółem uczest
niczyło w sesji 28 osób.
Głównym tematem obrad było za
gadnienie
geodezyjnych
instrukcji
technicznych. Ponadto, zgodnie z usta
lonym porządkiem obrad, Przewodni
czący Rady złożył informację o spo
sobie realizacji wniosków uchwalo
nych na VIII Sesji Rady (27 paździer
nika 1969 r.), dotyczących zagadnie
nia dokształcania i doskonalenia kadr
geodezyjnych.
Podstawą do dyskusji nad zagadnie
niem geodezyjnych instrukcji tech
nicznych był referat opracowany
przez Główny Urząd Geodezji i Kar
tografii, w którym przedstawiono kie
runki polityki i programu GUGiK w
zakresie opracowywania i nowelizacji
geodezyjnych instrukcji technicznych
oraz wnioski XXXVI Konferencji Na
ukowo-Technicznej SGP, odbytej w
tej sprawie w dniach 25 i 26 listopa
da 1969 r.
Wniesione pod obrady zagadnienie
geodezyjnych instrukcji technicznych
było uprzednio przedmiotem dyskusji
społecznej na konferencji naukowotechnicznej SGP, na której dokonano
analizy treści i formy instrukcji tech
nicznych oraz trybu ich opracowywa
nia, a także przedyskutowano kierun
ki nowelizacji obowiązujących in
strukcji.
W szczegółowej dyskusji nad zagad
nieniem geodezyjnych instrukcji tech
nicznych poszczególni dyskutanci po
ruszyli szereg istotnych spraw, a w
szczególności:
— przeanalizowali charakter prze
pisów wydawanych w postaci norm
polskich lub branżowych i w postaci
instrukcji technicznych oraz uznali
za właściwe utrzymanie dotychczaso
wego trybu opracowywania i wyda
wania geodezyjnych przepisów tech
nicznych;
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— wyrazili pogląd, źe instrukcje
techniczne powinny odznaczać się sta
łością w zakresie normatywów dokładnościowych (standardów) opraco
wań końcowych i elastycznością w za
kresie technologii pracy, aby dawały
możliwość realizowania postępu tech
nicznego;
— uznali za niezbędne ograniczenie
w instrukcjach resortowych odstępstw
od przepisów technicznych powszech
nie obowiązujących do przypadków
wyjątkowych;
—· zgłosili postulat dotyczący dąże
nia do maksymalnego zmniejszenia
objętości operatów geodezyjnych przy
ustalaniu metod ich opracowywania,
składowanie bowiem operatów prze
kracza już możliwości lokalowe skład
nic geodezyjnych;
— wysunęli
dezyderat
dotyczący
zlecenia Instytutowi Geodezji i Karto
grafii przeprowadzenia badań i ana
liz w celu wyjaśnienia, w jakich przy
padkach i dla jakich terenów w mia
stach można dopuścić wykonywanie
mapy zasadniczej w skali 1 : 500;
— wyrazili opinię, że wszystkie
punkty poziomej osnowy geodezyjnej
powinny mieć wyznaczone rzędne wy
sokości;
— wyrazili pogląd, że opracowanie
przepisów technicznych o obsłudze ge
odezyjnej budownictwa i badaniach
odkształceń byłoby przedwczesne wo
bec dużej różnorodności metod bu
downictwa wysokościowego i przemy
słowego;
— zgłosili potrzebę pilnego opraco
wania szeregu instrukcji, a między in
nymi dotyczących: bieżącej aktualiza
cji mapy zasadniczej, geodezyjnej in
wentaryzacji urządzeń podziemnych,
sporządzania pierworysów map i do
kumentów (przyśpieszenie), reproduk
cji map oraz rozgraniczenia nierucho
mości (po znowelizowaniu przepisów
podstawowych — dekretów);
— wyrazili opinię, że dla realizacji
pilnych zadań w zakresie opracowa
nia, aktualizacji i unowocześnienia in
strukcji technicznych, niezbędne jest
zwiększenie dotychczasowych skrom
nych środków w tym zakresie.

W dyskusji poruszone zostało rów
nież zagadnienie pośrednio wiążące
się z tematem sesji, a dotyczące rea
lizacji przepisów § 13 zarządzenia Mi
nistra Spraw Wewnętrznych z dnia
XII.1959 r., regulujących przyjmowa
8.
nie materiałów geodezyjnych przez or
gana państwowej służby geodezyjnej
i kartograficznej. Dla ujednolicenia
postępowania uznano za niezbędne po
danie przez GUGiK interpretacji
przepisów tego paragrafu w zakresie
sposobu sprawdzania operatów przyj
mowanych do ewidencji. Poruszono
przy tym zagadnienie nasilenia kon
troli technicznej.
W wyniku omówienia zagadnień
geodezyjnych instrukcji technicznych
Rada Geodezyjna i Kartograficzna
podjęła uchwalę, w której wyraziła
opinię, że GUGiK i resortowe służby
geodezyjne powinny przy opracowaniu
(nowelizacji) geodezyjnych instrukcji
technicznych stosować się do wytycz
nych
zawartych
we
wnioskach
XXXVI Konferencji Naukowo-Tech
nicznej SGP, uzupełnionych zgodnie z
propozycjami GUGiK, z uwzględnie
niem zmian uzupełnień i wniosków
wynikających z dyskusji na. sesji. Po
nadto Rada zaopiniowała pozytywnie
przedstawiony przez GUGiK program
nowelizacji instrukcji technicznych
powszechnie obowiązujących, zaleca
jąc skrócenie cyklu opracowania in
strukcji i okresu realizacji programu
oraz uznała, że opracowanie (aktuali
zacja) instrukcji technicznych powinno
być jednym z głównych zadań GUGiK
w okresie najbliższych 5 lat. W koń
cowej części uchwały Rada wyraziła
opinię, że resortowe służby geodezyj
ne powinny opracować i uzgodnić z
GUGiK w ciągu 1970 roku orientacyj
ne programy nowelizacji (opracowa
nia) geodezyjnych resortowych in
strukcji technicznych.
Inż. Tadeusz Dulski
Sekretarz Rady
Geodezyjnej i Kartograficznej

PRZEGLĄD

DOKUMENTACYJNY

GEODEZJI

I

KARTOGRAFII

opracowany przez

BRANŻOWY OŚRODEK INFORMACJI TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ
INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII
WARSZAWA, WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 1970 r.

ROCZNIK 19

71·

002.55:658.012.45:007

IGiK

TEREBUCHA E.: O istocie informacji ekonomicznej w przedsię
biorstwie. Masz. mat. 1970 nr 1, s. 9—12.

Przytoczono różne poglądy na istotą informacji ekonomicznej.
Omówiono różnice i podobieństwa między informacją pojmowaną
z punktu widzenia cybernetyki a informacją ekonomiczną wystę
pującą w przedsiębiorstwach. Przeanalizowano najważniejsze cechy
informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwach i zaproponowano
jej definicję.

67·

65:528

IGiK

BRYKIN P. A., KIMEL’MAN S. A.: O Sozdanii Otraslevoj avtomaUzirovannoj sistemy Upravlenija (OASU) predprijatijami i fabrikami GUGK . O utworzeniu branżowego automatycznego systemu
kierowania przedsiębiorstwami i fabrykami GUGK. Geod. i Kartogr. (Moskva) 1970 t. 15, nr 3, s. 68—72, bɪbliogr. poz. 1.
Opisano części strukturalne systemu, algorytmy otrzymania in
formacji, jej przetworzenia i wydania. Rozpatrzono wybór kryte
rium Otymalnosci systemu i przytoczono wstępny wykaz jego pod
stawowych zadań.
T. B.

528.381:551.24

Przytoczono wyniki opracowania aerostatycznego sondowania war
stwy powietrza 2 do 500 m. Pracę wykonano latem, jesienią i zimą
w stepowych okolicach Ukrainy.
T. B.

GEODEZJA INŻYNIERYJNA
72·

528.115:528.486:513

IGiK

SCHMUTTER B.: Einiges über die Fehlerfortpflanzung bei Abstec
kungen mit Winkeln. O narastaniu błędów przy trasowaniu przez
odkładanie kątów. Schweiz, z. Vermess. 1970 t. 68, nr 3, s. 37—43,
rys. 3.
Dyskusja geometrii zagadnienia. Wyprowadzenie wzorów określa
jących korelację między sąsiednimi punktami. Wzory te służą do
obliczenia elementów trasowania i do obliczenia narastania błę
dów. Przeprowadzono dyskusję błędów oraz wpływ pomiaru cię
ciw i kierunków na dokładność współrzędnych.
T. B.

73·

528.421/.425:625.71

IGiK

GAGNON P. A.: Revue et analyse des techniques de mesurage
utilisées pour Tetablissement des projets de route. Przegląd i ana
liza technik pomiaru używanych dla opracowania projektów dro
gowych. Can. Surv. 1970 t. 23, nr 5, s. 474—487, bibliogr. poz. 10.

GEODEZJA WYŻSZA

68·

IGiK

PLACHOTNYJ S. I.: K voprosu o refrakcii V SvetodaTnomernych
izmerenijach. W sprawie refrakcji w pomiarach dalmierzami
świetlnymi. Geod. i Kartogr. (Moskva), 1970 t. 15, nr 3, s. 20—23,
rys. 1, bibliogr. poz. 3.

ZAGADNIENIA OGÓLNE

66·

528.3.021.7.088.24

NR 5

. IGiK

ENTIN I. I.: Ob ispolzovanii kart Skorostej vertikal’nych dvizenij
zemnoj poverchnosti pri razvitii i Uravnivanii seti nivelirovanija.
O wykorzystaniu map szybkości pionowych ruchów skorupy' ziem
skiej przy rozbudowie
i wyrównaniu sieci niwelacyjnej. Geod.
i Kartogr. (Moskva) 1970 t. 15, nr 2, s. 8—13, bibliogr. poz. 3.

Proponuje się sposoby uwzględniania różnic wysokości spowodo
wanych współczesnymi pionowymi ruchami skorupy ziemskiej przy
rozbudowie i wyrównaniu sieci niwelacyjnej położonej na terenach
posiadających mapy szybkości tych ruchów.
T. B.

Opisano konwencjonalne techniki pomiaru stosowane przy tycze
niu projektów drogowych oraz te, które rozwinięto przez badania
w ostatnich latach. Opisano metody pomiarów polowych i foto
grametrycznych oraz rolę, jaką w tych technikach mają przyrzą
dy elektroniczne i komputery. Przeanalizowano W’artość poszcze
gólnych metod pomiarów. Niektóre z nich są pozostałościami
z dawnych czasów, inne są właściwe tylko w określonych okolicz
nościach a jeszcze inne mogą być stosowane wszędzie. Wskazano
też na kierunki otwarte dla przyszłych badań.
T. B.

KOMPUTERY

69·

629.78:528.341:521.3

IGiK

WOLF H.: ,,Short arc” — Methode und räumliche Bahnglattung
in der Satellitentriangulation. Metoda „short arc” i przestrzenne
wygładzanie orbit w triangulacji satelitarnej. Z. Vermessungswes.
1970 t. 95, nr 2, s. 37—41, bibliogr. poz. 8.
Metoda ,,krótkiego luku” w postaci przedstawionej w (1) ma tę
niewygodę, że powstaje w niej „żle uwarunkowany" układ rów
nań. Można tego uniknąć łatwo stosując metodę autora zwaną
„spatial fitting of the orbit” (przestrzenne dopasowanie orbity)
opisaną w (2). Między obiema metodami można ustalić nie tylko
bliski związek lecz i pewną kolejność wykonania.
T. B.

INSTRUMENTY GEODEZYJNE
70·

621.375:528.541.2

74·

528.066:65.011.56:681.3.04

IGiK

MANDEL E.: Ein Modeli für die integrierte Datenverarbeitung
mit einer Fachdatenbank Vermussung. Model zintegrowanego prze
twarzania danych z branżowym geodezyjnym bankiem danych.
Z. Vermessungswes. 1970 t. 95, nr 3, s. 73—85, rys. 1, tabl. 3.
Pojęcie banku danych; pionowe i poziome przetwarzanie danych.
Wyposażenie maszynowe dla zintegrowanego przetwarzania da
nych. Podstawowe zbiory danych w banku: zbiór punktów, zbiór
map, zbiór działek, zbiór osób. Zbiory danych pomocniczych.
Przetwarzanie danych w przypadkach: podziału nieruchomości,
przewłaszczania, regulacji ulicy, przenumerowania działek, odno
wienia map katastralnych. Kontrola i zabezpieczenie danych w
banku. Łączność geodezyjna banku danych z bankami innych
branż.
T. B.

IGiK

HOLTZ E.: Der Laserstrahl in Verbindung mit einem selbsthoriZontierenden Nivellier. Promień lasera w połączeniu z JiiweIatorem
samopoziomującym. Z. Vermessungswes. 1970 t. 95, nr 2, s. 54—65,
fot. 2, rys. 12. bibliogr. poz. 6.
Zadanie polega na utworzeniu wiązki promieni lasera o małym
kącie rozbieżności, która jest utrzymywana w pozycji poziomej
przez niwelator z automatycznym urządzeniem kompensującym.
Zagadnienia techniczne rozpatrzono z punktu widzenia optyki
laserowej. Zestawiono różnice między postępowaniem wizualnym
i przy zastosowaniu techniki laserowej oraz wymieniono niezbędne
modyfikacje i możliwe błędy. W końcu rozpatrzono wpływ roz
proszenia wiązki z powodu zakłóceń atmosferycznych na jej loka
lizację.
T. B.

75∙

681.3.04:654.02/.03

IGiK

MROTZEK H. J.: Möglichkeiten und Kosten der Datenübertra
gung. Możliwości i koszty przesyłania danych. Bür. u. Autom. 1970
nr 2, s. 68—70.

Opisano warunki i koszty (opłaty) przesyłania w NRF danych za
pośrednictwem: — sieci teleksowej — wydzierżawionych łączy te
legraficznych — wydzierżawionych łączy telefonicznych — ogól
nie dostępnej sieci telefonicznej — sieci dateksowej (jest to spec
jalna sieć do przesyłania danych z szybkością 200 bandów). We
wszystkich przypadkach nadawanie i odbieranie jest automatyczne
na taśmę dalekopisową lub magnetyczną, bądź bezpośrednio do
komputera.
T. B.
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OBLICZENIA GEODEZYJNE

76*

528.063.1

IGiK

POLEVOJ V. A.: Vycislenie geodezićeskich i Sterieeskich koordinat
po izmerennym raznostjam rasstojanij. Obliczenie współrzędnych
geodezyjnych i sferycznych na podstawie pomierzonych różnic od
ległości. Geod. i Kartogr. (Moskva) 1970 t. 15, nr 3, s. 14—20, rys.,
3. tabl. 1, bibliogr. poz. 1.
Wyprowadzono wzory robocze dla obliczenia współrzędnych (dłu
gości i szerokości geogr.) określanych obiektów na podstawie
dowolnej liczby pomierzonych par różnic odległości. Zadanie roz
wiązano dla przypadku, gdy stacje naziemne są rozmieszczone
Wachlarzowo i dowolnie.
T. B.
77*

528.143:528.162:528.024.4

IGiK

DMITROCA I. I.: Uravnivanije izmerennych Zenitalnych rasstojanij
metodom pribliżenij. Wyrównanie pomierzonych odległości zenitalnych metodą przybliżeń, Geod. i Kartogr. (Moskva) 1970 t. 15,
nr 3, s. 30—38, rys. 1, tabl. 3.

Przedstawiono oryginalny sposób wyrównania odległości zenitalnych metodą pomiarów Zawarunkowanych z rozwiązaniem rów
nań warunkowych metodą przybliżeń, z pominięciem przejścia
do równań normalnych. W wyniku wyrównania otrzymuje się po
prawki do różnic wzajemnie przeciwległych odległości Zenitalnych.

528.77

IGiK

GALMIER D., LACOT R.: Photo interpretation with examples of
its usefulness. Fotointerpretacja z przykładami jej użyteczności.
Photogrammetria 1970 t. 25, nr 4, s. 131—146, rys. 6.
Cztery przykłady użyteczności fotointerpretacji: wykrycie złóż
kaolinu na podstawie zdjęć lotniczych i ich geologicznej analizy;
wykrycie przyczyn zapadlisk na autostradzie nr 76, oraz krusze
nia się tunelu kolejowego w Tendron; przyczyną obu tych zja
wisk był uskok geologiczny powodujący gromadzenie się wód;
analiza osuwiska nad rzeką Arre (500 m długości, 700 m szero
kości), które odłupało wapienie i margle i zwisa w zagrażający
sposób nad dnem doliny.
T. B.

79*

528.711.18:771.534.233:778.6

KARTOGRAFIA

80*

528.926:655.226.433

IGiK

SERGUNIN E. G.: Polutonovaja Ofsetnaja pacat’ bez rastra. Półto
nowy druk offsetowy bez rastra. Geod. i Kartogr. (Moskva) 1970
t. 15, nr 2, s. 69—72, rys. 1, bibliogr. poz. 7.

Na podstawie danych wyników badań w niektórych krajach przed
stawia się nowy sposób druku offsetowego bez uprzedniego rastrowania obrazu półtonowego. Opisuje się technikę wykonania bezrastrowych form drukarskich sposobami kopiowania negatywo
wego lub po⅛ytywowego. Podano kilka praktycznych wskazówek.
T. B.

81*

628.936:347.235(437)

IGiK

MAXILIAN K.: Nové zasady pri zamérováni zmén pro mapy
velkÿch mêfitek. Nowe zasady aktualizacji map Wielkoskalowych.
Geodet. a kartogr. Obzor 1969 t. 15/57, nr 7, s. 159—161.

FOTOGRAMETRIA
78*

Wykonano badania porównawcze z Panchromatycznymi i koloro
wymi zdjęciami lotniczymi używanymi w triangulacji analitycz
nej i topografii. Dokładności aerotriangulacji i opracowań stere
oskopowych były prawie jednakowe dla obu rodzajów zdjęć. Oka
zało się natomiast, że zdjęcia barwne posiadają pewne uboczne
zalety — są chętniej opracowywane i mniej męczące dla perso
nelu.
T. B.

IGiK

REEVES F. B.: Mensuration: color vs. pan. Porównanie fotografii
barwnej i panchromatycznej. Photogram. Eng. 1970 t. 36, nr 3, s.
239—244, rys. 4, bibliogr. ροζ. 5.

Wstępne umotywowanie nowych zasad. Główne zasady i cele no
wej koncepcji. Główne odchylenia od praktyki w aktualizacji map
własnościowych od dotychczas stosowanych. Organizacja przygo
towania do realizacji nowych zasad. Obowiązkowy charakter prze
pisów technicznych dla przedsiębiorstw podległych Czeskiemu
Urzędowi Geodezji i Kartografii i przedsiębiorstw obcych.

A. H.

SZKOLENIE GEODETÓW
82»

373.65:528

IGiK

KOCH W.: Die Neugestaltung der Ingenieurausbildung im Vermessungs und Kartenwesen. Nowa organizacja szkolenia inżynie
rów w geodezji i kartografii. Vermessungstechnik 1969 t. 17, nr 7,
s. 244—216.
Zasady wprowadzenia socjalizmu w NRD w warunkach rewolucji
naukowo-technicznej. O nowym kształtowaniu szkolenia inżynier
skiego w ogólności i o szkole inżynierskiej geodezji i kartografii
w Dreźnie.
T. B.

Niniejszy Przegląd Dokumentacyjny zawiera jedynie część analiz dokumentacyjnych publikacji z zakresu geodezji. Pełna dokumen
tacja ukazuje się w postaci kart dokumentacyjnych wykonanych przez CENTRALNY INSTYTUT INFORMACJI NAU
KOWO-TECHNICZNEJ 1 EKONOMICZNEJ (Warszawa, al. Niepodległości 188). CIINTE przyjmuje prenumeratę kart dokumentacyj
nych, która może obejmować zarówno całą dokumentację naukowo-techniczną, jak 1 oddzielne jej działy lub poszczególne zagad
nienia 1 tematy techniczne. CIINTE wykonuje za zwrotem kosztów fotokopie i mikrofilmy publikacji objętych zarówno przeglądem
dokumentacyjnym, jak 1 kartami dokumentacyjnymi.
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UKD 528.48:725.41:69.027
ŻAK Μ. — Surveying Service for Building a Reinforced
Concrete Chimney (h = 300 m2) at Thierbach in the German
Democratic Republic. — Przegląd Geodezyjny No 10/1970,—
In the first part the author gives a description of the technology
of building the chimney and the necessary surveying work. He
explains the influence of wind pressure and of temperature on
the shaft of the chimney and the way of keeping to the vertical
axis in the construction of the chimney. He describes measure
ment of deformations, especially inclination, sagging and deflec
tion of the chimney.

UKD 528.45:625.78
TYRA J. — Problem of Vertical and Horizontal Gcodetical
Localization and Recording Conduits and Installations in
the Streets of Big Towns. — Przegląd Geodezyjny No
10/1970,—
The author examines the by-laws and the institutions connected
with surveying inventory of overground and Udeground installa
tions in big and small towns. He describes the work in Warsaw
and puts forward the idea of establishing a cadaster of such in
stallations.

UKD 528.521.83

ECKES K., KACZMARCZYK K. — Automatic Precise Opti
cal Zenithal PLUMMET PZL — VEB Carl Zciss — Jena. —
Przegląd Geodezyjny No 70/1970.—
The authors give the essential technical data about the precise
optical zenithal plummet made by Zeiss. The perpendicularty
suspended prism assures an easy definition of the sight line with
the accuracy of 0,15”. The authors give accuracies obtained during
the construction of television towers in Dresden and Berlin as
well as list of various uses of such a plummet.

UKD 528(083.133):061.3(438)
NEY B. — Recent Geijeral Problems of Geodetical Techni
cal Instructions. — Przegląd Geodezyjny No 10/1970.—
The author describes the results of the scientific-technical con
ference of the Polish Surveyors' Association on the subject of
technical instructions. In his report he presents matters connected
with the relation between general and department instructions,
principles of accuracy, problems of technical progress and
suggestion of necessary changes.

UKD 528.4:711.4
SIKORSKA K. Changes in Area Structure of Towns and
Settlements and the Necessary Surveying. — Przegląd Geo
dezyjny No 10/1970.—
The article gives an interpretation of by-laws in the decree about
national geodetic and cartographic service. On this basis it gives
an interpretation of the participation of the geodetical depart
ment service of communal economy in the realization of struc
tural changes in the area of towns.

UKD 711.3(485)

HOPFER A. — Formation of Country and Forest Produc
tive Areas in Sweden. — Przegląd Geodezyjny No 10/1970,—
The author describes kinds of country and forest planning in
Sweden with several examples of such a work i.e. enlarging
farming areas, afforestation, remembrement and exchange of land.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
— Pismo okólne Ministerstwa Gospodarki Komunalnej
z dnia 3 września 1963 r. — w sprawie zakresu podziału
nieruchomości na obszarze miast i osiedli. (Dz. Urz.
MGK — 13/63-86 — patrz ponadto — 9/62-57)
Pismo okólne wyjaśnia między innymi, że podział nie
ruchomości państwowych podlega tym samym przepisom,
co podział nieruchomości państwowych. Ponadto pismo
okólne wyjaśnia i określa: warunki, jakie pod względem
geodezyjnym powinny być spełnione odnośnie do nierucho
mości podlegającej wywłaszczeniu; tryb postępowania przy
szacowaniu kosztów urządzenia ulic i placów, zagadnienie
podziału nieruchomości rolnych oraz zagadnienie określa
nia wartości gruntów, '
— Okólnik Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z dnia
28 marca 1963 r. — w sprawie dostarczania przez organa
do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezy
diów rad narodowych działek zamiennych. (Dz. Urz.
MGK — 7/63-50)
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— Okólnik Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z dnia
19 lutego 1963 r. — w sprawie materiałów wyjściowych
do sporządzania bilansów zapotrzebowania i rozdyspono
wania terenów uzbrojonych w miastach i osiedlach.
(Dz. Urz. MGK — 6/63-42)
Okólnik szczegółowo określa zakres rozdziału służby
geodezyjnej w przygotowaniu materiałów wyjściowych do
bilansów oraz określa, jakie materiały mapowe, prace po
miarowe i graficzne mają być wykonane przy opracowa
niu i inwentaryzacji uzbrojenia do bilansu, oraz tryb pro
wadzenia ewidencji urządzeń podziemnych i nadziemnych.

— Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia
26 września 1960 r. — wytyczne w sprawie organizacji i za
kresu działania wszystkich pracowni geodezyjnych. (Dz.
Urz. MGK — 13/60-116 — patrz ponadto — 13/60-119 —
wynagradzanie).
Wytyczne zostały wydane na podstawie art. 69 pkt 1
ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. — o radach narodowych
(Dz. U. — 5/58-16). W wytycznych we wstępie podano:
„Celem stworzenia odpowiednich warunków dla realizacji
całości zadań należących do służby geodezyjnej w resor
cie gospodarki komunalnej oraz nadania wykonawstwu tych
zadań form organizacyjnych odpowiadających ich charakte
rowi — powinny być utworzone w miejsce obecnych ko
mórek geodezyjnych, istniejących w wydziałach gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej prezydiów rad narodowych
miast wyłączonych z województw i miast stanowiących po
wiaty — miejskie pracownie geodezyjne jako jednostki
budżetowe, podporządkowane ściśle wymienionym wydzia
łom”.
Wytyczne regulują całość zagadnień związanych z funk
cjonowaniem i działalnością procesu, a więc sprawy: za
trudnienia, plac, współpracy z przedsiębiorstwami geodezyj
nymi itd.

— Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. — o kolejach. (Jedn.
tekst Dz. U. — 9/70—76).
— Rozporządzenie
— w sprawie praw
wych. (Dz. Urz. —
ogłoszone w Dz. Urz.

Rady Ministrów z dnia 4 maja 1970 r.
i obowiązków prezydiów rad narodo
11/70—98 — traci moc rozporządzenie
— 48/58—236)

— Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 maja 1970 r. —
w sprawie zasad zatrudniania absolwentów szkół zawodo
wych i ogólnokształcących. (Monitor Polski — 14/70—116
— tracą moc przepisy ogłoszone w Monitorze Polskim —
27/57—183 wraz z późniejszymi zmianami oraz w Monitorze
Polskim — 16/56—236).
— Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płacy
z dnia 7 maja 1970 r. — w sprawie szczegółowych zasad
zatrudniania absolwentów szkół zawodowych i ogólnokształ
cących. (Monitor Polski — 14/70—121 — tracą moc przepisy
ogłoszone w Monitorze Polskim — 36/57—283 oraz — 33/
/58—190).
Zebrał i ułożył mgr inż. W. Barański
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Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej SGP
za miesiąc sierpień 1970 r.
1. FUNDUSZ
SKIEJ

POMOCY

KOLEŻEŃ

Wpłaty z oddziałów do Zarządu
Głównego wyniosły w sierpniu 1970
roku sumę złotych
35 684.—
Wypłacono w tym okresie 6 zapomóg
pośmiertnych na sumę złotych 53 732.—
W okresie tym zmarli następujący
koledzy: 1. Roman Modrakowski lat 56
z Oddziału Warszawskiego SGP, zmar
ły 19.VII.1970 r. (zawiadomienie nr 842);

2. Franciszek Kohut lat 66 z Oddziału
Opolskiego SGP, zmarły 23.VII.1970 r.
(zawiadomienie nr 843); 3. Alojzy Ja
błoński lat 62 z Oddziału Rzeszow
skiego SGP, zmarły 24.VII.1970 r. (za
wiadomienie nr 844); Witold Kownacki
lat 67 z Oddziału Warszawskiego SGP,
zmarły 13.VIII.1970 r. (zawiadomienie
nr 845); Edward Weychert lat 76
z Oddziału Warszawskiego SGP, zmar
ły 28.VII.1970 r. (zawiadomienie nr 846);
Józef Milewski lat 72 z Oddziału Ko
szalińskiego SGP, zmarły 27.VII.1970 r.

Seminarium naukowe na temat „Wybrane zagadnienia
z geodezji inżynieryjno-przemysłowej ze szczególnym
uwzględnieniem pomiarów jezdni podsuwnicowych
W dniu 12 czerwca 1970 r. odbyło
się seminarium naukowe zorganizowa
ne przez Zespół Geodezji Powierz
chniowej Katedry Geodezji i Ochrony
Powierzchni Politechniki Śląskiej na
temat „Wybrane zagadnienia z geode
zji
inżynieryjno-przemysłowej,
ze
szczególnym uwzględnieniem pomiarów
jezdni podsuwnicowych”.
Przebieg seminarium, w którym
uczestniczyło 20 pracowników nauko
wo-badawczych Politechniki Śląskiej,
Politechniki Warszawskiej i Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz
żywa dyskusja w czasie trwania ob
rad, wykazały trafność doboru tema
tyki naukowej.
W obradach uczestniczyli również
pracownicy Biura Projektów Przemys
łu Hutniczego w Gliwicach i Przedsię
biorstw Geodezyjnych z terenu woje
wództwa katowickiego.
W czasie seminarium referaty wy
głosili:
— Mgr inż. Kazimierz Juzwa (Poli
technika Śląska) — Optymalizacja geo
dezyjnych pomiarów i rektyfikacji
jezdni podsuwnicowych.
— Mgr inż. Jan Skowronek (CBKMBytom) — Badania nad współpracą
mostu suwnicowego z torem i jezdnią
podsuwnicową.
— Mgr inż. Jerzy Bernasik (AGH —
Kraków) — Fotogrametryczne pomiary
jezdni podsuwnicowych.
— Dr inż. Jerzy Niepokolczycki (Po
litechnika Warszawska) — Fotograme
tryczne badania ruchów estakady jezd
ni podsuwnicowych.
— Doc. dr inż. Stefan Szancer (Poli
technika Śląska) — Pomiary sieci ką

towej zapory w Pilchowicach z
uwzględnieniem refrakcji.
— Doc. dr inż. Stefan Mercik (Poli
technika Śląska) — Analiza dokładnościowa mimośrodowego sposobu ty
czenia chłodni Iiiperboloidalnych.
Problematyka geodezyjnych pomia
rów jezdni podsuwnicowych mieści się
w planie naukowo-badawczym Kate
dry i BIPROHUT-u i jest realizowana
na zlecenie Zjednoczenia Hutnictwa
Żelaza i Stali w Katowicach. W wy
niku realizacji dwuletniej umowy
opracowano w Zespole Geodezji Po
wierzchniowej „Wytyczne do pomiaru
i rektyfikacji jezdni podsuwnicowych”,
które są w trakcie wdrażania w przed
siębiorstwach podległych Zjednoczeniu
Hutnictwa Żelaza i Stali.
Doc dr inż. Stefan Mercik

Prace Naukowe — GEODEZJA

—

nr 4/1969 r. — Wydawnictwa Poli
techniki Warszawskiej. Cena zł 6.—
Tadeusz Guethner — Badania
przesunięć wilgotnej warstwy świa
tłoczułej na podłożu szklanym
Janusz Wapiński — Aerotriangulacja przestrzenna w opracowaniach
Wielkoskalowych
Leonard Pęczek — Zagęszczenie
płaskiej osnowy geodezyjnej metodą
aerotriangulacji analitycznej
Jan Jasiński — Straty energii
informacyjnej w optyce kamer po
miarowych
Aleksandra
Bujakiewicz
—
Zagęszczanie osnowy fotogrametrycz
nej metodą Hallerta

(zawiadomienie nr 847); Paweł Pilich
lat 75 z Katowickiego Oddziału SGP,
zmarły 4.VI.1970 r. (zawiadomienie
nr 848); Jakub Kalinin lat 67 z Od
działu Wrocławskiego SGP, zmarły
31.VII.1970 r. (zawiadomienie nr 849).

KASA ZAPOMOGOWA

Wypłacono 2 zapomogi bezzwrotne
na sumę złotych 8000 kolegom z Bia
łegostoku — Iiz Warszawy — 1.

OCHRONA
TERENÓW
GÓRNICZYCH
Nr 9. Rok III. 1969 r. — Prof. dr inż.
Roman Krajewski, prof, dr inż.
Tadeusz Skawina, dr inż. Czesław
Żuławski
— Hydrogeologiczno-glebowa metoda szacowania szkód w
użytkach rolnych, wywołanych osusza
jącą działalnością górniczą. — Doc. dr
inż. Antoni Kleczkowski, — doc.
dr inż. Józef Sztelak, doc. dr inż.
Zbigniew Wilk, mgr inż. Waldemar
Zimny — Profilaktyka górnicza
przed ujemnymi zmianami warunków
hydrogeologicznych, wywołanych wpły
wem podziemnej eksploatacji. — Mgr
inż. Stanisław Zatoński — Czys
tość atmosfery okręgów górniczych w
aspekcie oczyszczania spalin kotłowych.
— Doc. dr inż. Stanisław Szpetk o w s k i — Określenie długości bo
ków linii obserwacyjnych dla badań
deformacji powierzchni. — Mgr inż.
Stanisław Barycz. — Propozycje
uproszczonego sposobu określania noś
ności pali na terenach podlegających
wpływom podziemnej eksploatacji gór
niczej w postaci „rozpełzania”. — Dr
inż. Wiktor Krawczyk — Rachu
nek ekonomiczny przy określaniu celo
wości eksploatacji górniczej filaru
ochronnego. — Informacja o działal
ności Komisji do Spraw Ochrony Po
wierzchni przed Szkodami Górniczymi
w I półroczu 1969 r. — Informacja
o pracy Stałej Podkomisji Budowlanej
działającej przy Komisji d.s. Ochrony
Powierzchni przed Szkodami Górniczy
mi w I półroczu 1969 r.

'-'*-

Cena zł 12.—

<

Zakład Kolportażu Wydawnictw Czasopism Technicznych NOT począwszy od 1971 roku wprowadza
do sposobów prenumerowania czasopism technicznych poważne udogodnienie, które

— odciąży prenumeratorów,
— usprawni pracę kolportażu,
— spowoduje oszczędności finansowe.
Będzie to tzw. prenumerata ciągła, obowiązująca zakłady pracy, biblioteki, organizacje itp.
Instytucja, która zamówi czasopisma techniczne WCT NOT na 1971 r. i wpłaci należność za ten okres,
nie jest obowiązana w latach następnych (1972, 19 73, 1974 itd.) nadsyłać co roku nowych zamówień,
ponieważ prenumerata ciągła ważna jest na czas nieograniczony. Dla utrzymania abonamentu wy
starczy w latach następnych wpłacać w przewidzianym terminie od 1 Iipca do 20 listopada należność
za prenumeratę na rok następny.
Zamówienia na prenumeratę ciągłą na rok 1971 prosimy nadsyłać w okresie od 1.VI. do 20.XI. br.
do Zakładu Kolportażu WCT NOT, Warszawa, ul. Mazowiecka 12, nr konta 1-9-121697 — wno
sząc jednocześnie należność za jeden rok.

W przypadku jakichkolwiek zmian (tytułów, rezygnacji z prenumeraty itp.) prosimy o natychmiasto
we powiadomienie o nich Zakładu Kolportażu W CT NOT.
Zaznaczamy, że prenumerata ciągła nie dotyczy prenumeratorów indywidualnych, którzy w dalszym
ciągu zamawiają czasopisma WCT NOT w urzędach pocztowych do każdego 10, miesiąca poprze
dzającego okres prenumeraty: roczny·, półroczny, kwartalny.

MAŁE VADEMECUM

przepisów dla geodety zebranych i ułożonych przez mgr
inż. Władysława Barańskiego. Wydanie III, ponownie opracowane według stanu prawnego
na dzień 31 maja 1969 r.
•S

Cena złotych 30.—

Warszawa,

Do nabycia w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
ul. Czackiego 3/5.

>
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UKD 528.481<122)(438)
WYRZYKOWSKI F. — Geodezyjne badania współczesnych
pionowych ruchów skorupy ziemskiej na obszarze Polski. —
Przegląd Geodezyjny nr 11/1970.—
Badania pionowych ruchów skorupy ziemskiej na obszarze Polski
odniesione są do reperu Torun-Ratusz. W wyniku przeprowa
dzonych badań ustalono, że maksymalne wartości tych ruchów
występują w okolicach Mławy, Tomaszowa Lubelskiego i Wielu
nia. Sredni błąd wyznaczenia względnych prędkości ruchów za
warty był w granicach ± 1 mm/1 rok.

UKD 528.486:513.522(122)
Smialowska-UBERMAN z. — Konstrukcja i tyczenie
pionowego luku parabolicznego. — Przegląd Geodezyjny
nr 11∕197(Γ.Na drogach o dużej szybkości ruchu stosowanie łuków kołowych
na załamaniach niwelety drogi jest nie wystarczające. Autorka
omawia w pracy konstrukcję i tyczenie pionowych łuków para
bolicznych.

UKD 528.021.7:625.57
Odlanicki-Poczobutt μ., eckes k. — o studiach
trasy i zakładaniu osnów geodezyjnych dla napowietrznych
kolei linowych przy wykorzystaniu dalmierzy elektrooptycznych. — Przegląd Geodezyjny nr 11/1970.—
Autorzy omawiają podstawowe' warunki, którym powinien odpo
wiadać projekt trasy napowietrznej kolei linowej. Podają również
dane o osnowie geodezyjnej założonej dla trasy kolei linowej
o długości około 1300 metrów. Kąty osnowy mierzone były teo
dolitem o dokładności 1”, pomiar długości wykonano za pomocą
dalmierza elektrooptycznego EOS firmy Zeiss. Uzyskano dokład
ność mx i my w granicach od 0,003 do 0,017 m.

UKD 528.486:69.002.2.057.1
PRZEWŁOCKI S. — Pewne zagadnienia związane z oceną
dokładności montażu konstrukcji prefabrykowanych. —
Przegląd Geodezyjny nτ 11/1970.—
Dokładność montażu odgrywa istotną rolę przy budowie liai prze
mysłowych i budynków z elementów prefabrykowanych. Autor
przeprowadza analizę rozkładu odchyleń montażowych ∆x i Ly,
podaje również przykłady graficznego ich przedstawienia.

UKD 528 48:725.41:69.027
ŻAK Μ. — Geodezyjna obsługa wznoszenia komina żelbe
towego (h = 300 m) w Thierbach w NRD. — Przegląd Geo
dezyjny nr 11/1970,—
Autor podaje opis technologii wznoszenia komina oraz opis wy
konywanych przy ty mprac geodezyjnych. Omówione są wpływy
parcia wiatru i temperatury na trzon komina oraz sposób reali
zacji pionowe josi wznoszenia komina. Opisane są pomiary od
kształceń, w szczególności zaś wyznaczanie przechyłów, osiadań
i wygięć komina.

UKD 528.4:622.1:621.375
GŁOWACKI A., WARCZEWSKI z. — Pierwsze w Polsce
przemysłowe zastosowanie lasera gazowego dla wyznacza
nia kierunku wyrobisk górniczych. — Przegląd Geodezyjny
nr 11/1970 —
Autorzy podają podstawowe dane o laserze gazowym oraz opisuje
Przeprowadzone próby zastosowania lasera w górnictwie świato
wym. w Polsce laser konstrukcji WAT został zastosowany przy
drążeniu wyrobisk w kopalni miedzi w Lubinie. Autorzy opisują
uzyskane dokładności oraz osiągnięte efekty ekonomiczne.

UKD 528.3/.4.066.067:681.3.07
BYCHAWSKI T. — Archiwum miernicze — wczoraj,
Składnica geodezyjna — dziś, Bank Danych — jutro. —
Przegląd Geodezyjny nr 11/1970.—
Autor podaje, że archiwa miernicze pojawiły się na ogół w wie
ku XiX z chwilą założenia pierwszych katastrów gruntowych.
W roku 1955 rozpoczęto w Austrii prace nad zmechanizowaniem
katastru gruntowego. Treść ksiąg i wykazów katastralnych prze
niesiona została na dziurkowane karty maszynowe. Najnowsze
próby idą w kierunku Zmastynowania danych katastralnych
w pamięci komputera. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
rozpoczęto prace nad utworzeniem w miastach „banku danych”,
W którym informacje typu katastralnego wzbogacane są o cały
szereg danych technicznych.

YAK 528.481(122)(438)
BbllKHKOBCKll T.: Γeojιe3H>ιecκHe HccJiejiOBaHHH CoepeMeHHLix BepTIIKajibHMX JiBHKeHHii 3eMH0iι κopbi Ha τeppiιTθp∏II ∏0JIbΠIH.
IlccJieflOBaHHH BepτnκajibHbix ABinκeHMil 3eMH0iι κopbi Ha τeppnτop½ιι IlOJIbIIiM OTHeceHbi κ peπepy b TopyHe (paτyma). B πocjιeflCTBMM MCnOJIHeHHbix IrCCjieflOBaHinT ycτaHθBjιeHθ, hto MaKCMMajibHbie
3HaπeHMH 3ΤΙΙΧ ABMJKeHMil cymecτByκ>τ b 0κpecτH0cτHx MjiaBbi,
ToMainoBa-JlioSenfaCKoro ir Bejικ>HH. CpeflHHH 0mπ6κa OnpeflejieHiiH
OTHOCMTejibHbix eκopocτeΓι ABMiKeHMir noMemaJiacb b rpaHimax
± 1 MM B TOfl.

y^K 528.486:513.522(122)
CMflJIOBCKA-yBEPMAH 3.: KθHCτpyκιιιiH H pa35HBκaβepTHKaJIbHOIi πapaθoJiHHecκoH 3yrH.
Ha floporax c 6ojibuιoil cκopocτbκ> JiBiixceHMH πp∏MeHeκMe κpyTOBbix «yr Ha 113j10Max HiiBejieTbi floporιr HBjιπeτcH HeflocτaτoHHbiM.
Abtop πpMBθfl∏τ b pa6oτe oπncb κθHcτpyκιι∏n ∏ pa36MBκn BepτπKajIbHbix HapaoonMHecKIix flyr.

y^K 528.021.7:625.57
OAJIHHMU,KM-ΠOHOByTT Μ., OIIKEC K.: 05 HCCJiejiOBaHHHX τpaccbi h 3aκjιajικe re03e3HHecκHx ochob jijih φyπnκyjιepoB c ynoτpe6jιe∏HeM cβeτojιajibHθMepoB.
ABTOpbi paccMaτpMBaκ>τ OCHOBHbie τpe6θBaH∏H, κoτopbiM flonxceii
yflθBjιeτBθpHTb πpoeκτ φyHMκyjιepa. Ohm c0061naκ>τ τo>κe AaHHfaie
0 τeofle3∏HecκθM ocHOBe πpojιoxceHHθ⅛ flJiH τpaccbi φyH∏κyjιepa
flJIMHOir OKOJIO 1300 MeτpθB. yrjlbl CeTM M3MepHJIIICb OflHOceKyHflHblM
TeOflOJHlTOM, M3MepeHMH PaCCTOliHMM ∏pθM3B0flMJIMCb CBeTOflajIbHOMePOM 3OC IIeilcca. ΠojιyHMj∏r TOHHOCTb j⅛x M My ŋ rpaHMiiax ot 0,003
flO 0,017 Μ.

y^K 528.486:69.002.2.057.1
ΠXEBJIOL(KM C. : Heκoτopbie πpoδjτeMbi CBH3aiiHbie c oɪɪeɪɪKOii TOHHOCTH MOHTaiKa H3 3aΓOTOB.TeHHbIX 3JieMβHT0B.
Tohhoctb MOHTaHca 11rpaeτ cym≡cτBeHHyκ> pojib πpπ πocτpo½κe
∏P0MbimJieHHblX IjeXOB M ΠOCTpOβK M3 3aΓOTOBJieHHbIX CJieMeHTOBAbtop aHajr∏3irpyeτ PacnpeflejieHMe MOHTaxcHbix HβBH3θκ Ax π Ay,
M flaeτ πpMMepbi 11x rpaφM∏ecκoro npeflCτaBJieH∏H.

y^K 528.48:725.41:69.027
IKAK Μ.: Γeone3HHβcκoe oδc.τy>κιiBaHne cτpoκτej∏>cτBa >κejιe3θδeτoHHθii jjlimoboh τpy5bi (Bbicoτo½ b 300 μ) b TnepGax — TflP. —
Abtop oπιrcbiBaeτ τexHθJiorιικ> cτponτejibCTBa τpy6bi π mcπojiHHeMbie πpM STOM τeθflθ3∏Hecκιιe pa6oτbi. PaccMOTpeHbi bjimhhmh
Hanope Beτpa M τeM∏epaτypbi Ha ctboji τpy6bi μ cπoco6 peajiM3aIIiiii BepTMKajibHOil ocii B03B0fliiM0ii τpyδbi. OnncaHbi τo>κe ∏3MepeHMH AeφopMaιiM½, oco5eHHo OnpeflejieHMe naκjιona, ocaflκn M nporn6a τpy6bi.

y^K 528.4:622.1:621.375
TJIOBAIiKIl A., BAPHEBCKH 3.: ΠepBoe b IIojibine npɑ'
MbmiJieHHoe npiiMeHemie ra30Boro j1a3epa jijih oπpejιejιe∏M∏
HanpaBJieHHH ropιibix Bbipaδoτoκ. —
ABTopbI coo0ιnaκ>τ 0CH0BHbie JiaHHbie 0 ra30B0M Jiaaepe π onɪɪCbiBaioT McnOJiHeHHbie πpo5bi npiiMeHeruiH Jiaaepa b γophom fleJi≡∙
B Hojibuie Jia3ep KOHCTpyKiiMM BoeHHoii τe×HMHecκoir aκafleMMir 6bin
πpιiMeneH πpιι πpoxoxcfleHMiι Bbipa6oτoκ b MeflHOM pyflHirκe B
JIioSjnrHe. ABτopbi coo6m≡κ>τ πojιyHeHHbie tohhoctii μ sKOHOMiinecKiie sφφeκτbi.

y^K 528.3/.4.066.067:681.3.07
BBIXABCKIi T.: MeJKeBoit apxHB-B*ιepa, reojιe3H*tecκoe
XpaHHJiHiue —■ cerojiHH, 6anκ JiaHHbix — 3aβτpa.
Abtop coo6maeτ, hto MexceBbie apx∏Bbi πohbmjtmcb b o6mej*
XIX Beκe, c momθhtom co3flaHiiH πepBbrx 3eMejibHbix κaaacτpoB.
B 1955 rosy b Abctpmm npncτy∏Mjιn κ MexaHM3aιpiM 3eMejibH0r0 κ≡'
flacτpa. CoflepjKaHiie khiiγ h perιrcτpoB πepeHecjιπ Ha MauiMHHbie
πepφoκapτbi. IlocjieflHiie πpo6bi HanpaBJieHbi Ha XpaHeHiie κaflacτPOBblX AaHHbIX b 3aπ0MMHaκ>mMX ycτpoπcτBax 3IJBM. B CTlTA μ ≡
KaHafle Haπaτbi pa6oτbi Ha co3flaHire b roposax ,,6aιrκoB flaHHbix”>
B KOTOpbix KPOMe KaflaCTPOBblX AaHHbtX XpaHMJIltCb 6bl eure MHOTMe
flpyrπe τexHMHβcκne «ainibie.
b

≡ 01249

Pbzeglad

GEODEZYJNY
Czasopismo poświęcone geodezji, fotogrametrii
i kartografii

WARSZAWA

LISTOPAD

ROK XLII

Organ Stowarzyszenia Geodetów Polskich

1970 r.

Nr 11

Dr inż. ADAM LINSENBARTH, dr inż. STANISŁAW PACHUTA

Vl Narada Przedstawicieli Zarządów Stowarzyszeń Geodezyjnych
Państw Socjalistycznych-Warna 3-5.VI.1970
W dniach od 3 do 5 czerwca 1970 r., w Międzynarodowym
Domu Naukowca im. Fryderyka Joliot-Curie, w uzdrowisku
Drużba pod Warną w Bułgarii, odbyła się VI kolejna na
rada przedstawicieli zarządów głównych stowarzyszeń geo
dezyjnych państw socjalistycznych.
Należy przypomnieć, że pierwsza taka narada odbyła się
z inicjatywy Stowarzyszenia Geodetów Polskich w roku 1965,
w Szczecinie, druga w roku 1966 — w Görlitz w NRD,
a trzecia — w Libercu w Czechosłowacji, w roku 1967,
czwarta w Budapeszcie (Węgry) w roku 1968 oraz piąta —
w Karl-Marx-Stadt w NRD w roku ubiegłym.
W obecnej naradzie wzięły udział delegacje poszczegól
nych stowarzyszeń w następujących składach:
— Ludowa Republika Bułgarii — Związek NaukowoTechniczny Geodetów Bułgarskich: prof. dypl. inż. Wasyli
Peewski — przewodniczący, dypl. inż. Marino Marinow —
sekretarz, dypl. inż. Hristo Angielew — członek zarządu.
— Czechosłowacka Socjalistyczna Republika — Czeskie
i Słowackie Stowarzyszenia Geodetów i Kartografów: dr
inż. Berivoj Delong — sekretarz naukowy — sekretarz nau
kowy Czeskiego Stowarzyszenia Geodetów i Kartografów,
dypl. inż. Daniel Lenko — zastępca przewodniczącego Sło
wackiego Stowarzyszenia Geodetów i Kartografów.
— Jugosławia — Związek Geodetów Jugosłowiańskich:
dypl. inż. Dawid Trinki — zastępca przewodniczącego, prof,
dr inż. Dima Lazarów — członek prezydium.
— Niemiecka Republika Demokratyczna — Stowarzysze
nie Geodetów i Kartografów: dypl. inż. Evald Kaschke —
przewodniczący, dypl. inż. Karl Heinz Albert — sekretarz
generalny.
— Polska Rzeczpospolita Ludowa — Stowarzyszenie
Geodetów Polskich: dr inż. Stanisław Pachuta — przewod
niczący, dr inż. Adam Linsenbarth — członek zarządu.
— Węgierska Republika Ludowa — Stowarzyszenie Geo
detów i Kartografów Węgierskich: prof, dr inż. Lajos Homorodi — przewodniczący, dypl. inż. Frigyes Raum — se
kretarz generalny.
— ZSRR — Wszechzwiązkowe Towarzystwo Astronomiczno-Geodezyjne: dypl. inż. Aleksander Ziemcew — przewod
niczący Sekcji Geodezyjnej WTAG, kand. nauk, techn. Ju
rij Kijenko — zastępca przewodniczącego narodowego Ko
mitetu Fotogrametrów ZSRR.
Przebieg obrad

Obradom przewodniczył prof. inż. Wasylii Peewski. Uczest
nicy przyjęli następujący porządek obrad:
1. Informacja o strukturze organizacyjnej i działalności
naukowo-technicznej Stowarzyszenia Bułgarskich Geodetów
i Urządzeniowców Rolnych.
2. Informacje delegacji o wynikach imprez naukowo-tech
nicznych w latach 1969—1970 i planowanych na lata 1970—
1971.

3. Informacja i propozycja delegacji bułgarskiej w orga
nizacji i przeprowadzeniu międzynarodowej konferencji
naukowo-technicznej na temat elektronicznej techniki obli
czeniowej w geodezji.
4. Aktualne aspekty rozszerzenia współpracy pomiędzy
stowarzyszeniami geodezyjnymi państw socjalistycznych.
5. Udzial w pracach organizacji międzynarodowych.
I. Struktura i działalność naukowo-techniczna Związku
Bułgarskich Geodetów i Urządzeniowców Rolnych

Historia Związku Geodetów Bułgarskich wiąże się z hi
storią Bułgarskiego Stowarzyszenia Techników, które pow
stało w roku 1893. W roku 1932, w ramach stowarzyszenia
powstały sekcje specjalistyczne. Jedną z pierwszych była
Sekcja Geodetów Bułgarskich. W pierwszym okresie swej
działalności, to jest do momentu wybuchu II wojny świa
towej, geodeci bułgarscy zajmowali się zagadnieniami pla
nowania i budowy osiedli oraz zagadnieniami łączenia grun
tów i tworzenia spółdzielni.
Po zwycięskiej rewolucji socjalistycznej 9 września 1944
roku, wódz i nauczyciel narodu bułgarskiego Georgii Dy
mitrow wystąpił z apelem utworzenia jednego związku nau
kowo-technicznego. W roku 1944 odbył się Kongres Usta
wodawczy tej organizacji, po którym związek powiększył
się i zaktywizował swoją działalność. Utworzono sekcje nau
kowo-techniczne według specjalizacji oraz sekcje odpowia
dające poszczególnym działom gospodarki narodowej. Na
IV Kongresie w roku 1965 utworzono 11 stowarzyszeń nau
kowo-technicznych, z których 10 odpowiada dziedzinom go
spodarki narodowej, a tylko jedno stowarzyszenie odpowia
dało specjalizacji. Tym jedynym stowarzyszeniem specja
listycznym jest Stowarzyszenie Bułgarskich Geodetów
i Urządzeniowców Rolnych.
Do głównych zadań tego Stowarzyszenia należy zaliczyć:
— rozwijanie twórczej inicjatywy członków w opracowy
waniu zagadnień rozwoju gospodarczego, naukowej orga
nizacji i ekonomiki produkcji geodezyjnej i kartograficznej,
całości zagadnień urządzeń rolnych oraz mechanizacji i au
tomatyzacji prac topograficzno-geodezyjnych i kartograficz
nych;
— udzielanie pomocy kadrze geodezyjnej przy wprowa
dzaniu najnowszych osiągnięć nauki i techniki;
— podwyższenie jakości oraz obniżanie pracochłonności
produkcji geodezyjnej;
— okazywanie pomocy instytucjom i przedsiębiorstwom
w zakresie popularyzacji i wprowadzania osiągnięć tech
nicznych w zakresie geodezji, fotogrametrii, urządzeń rol
nych, w podwyższaniu kwalifikacji kadr geodezyjnych oraz
rozwoju ruchu racjonalizatorskiego;
— branie aktywnego udziału w opracowaniu planów pers
pektywicznych i przedsięwzięć;
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— rozwijanie twórczej współpracy między pracownikami II. Imprezy naukowo-techniczne planowane na lata 1970—
naukowymi a geodetami zatrudnionymi w produkcji i ad
1971
ministracji.
Przedstawiciele poszczególnych delegacji poinformowali
Członkami Stowarzyszenia mogą być wszyscy geodeci
bułgarscy i urządzeniowcy rolni, inżynierowie i technicy zebranych o imprezach naukowo-technicznych planowanych
do końca 1970 roku i w latach następnych:
niezależnie od tego, w jakiej instytucji pracują, a także
a) Bułgaria kwiecień 1971 r. — Sofia — Konferencja nau
i inni specjaliści z wyższym i średnim wykształceniem,
kowo-techniczna na temat „Aktualizacja planów osiedli”;
a również racjonalizatorzy i nowatorzy pracujący w tej
b) wrzesień 1971 r. — Plovdiv — Spotkanie naukowo-tech
dziedzinie.
w czasie trwania międzynarodowych targów w Plov
Stowarzyszenie Geodetów Bułgarskich zrzesza obecnie niczne
3150 członków z ogólnej liczby 5000 geodetów pracujących div;
c) październik 1971 r. — Warna — II Międzynarodowa
zawodowo, co stanowi około 63%. Roczna składka człon
Konferencja Naukowo-Techniczna na temat „Technika
kowska wynosi 1 lewa.
obliczeniowa w geodezji”;
Stowarzyszenie posiada także członków zbiorowych: mi
d) listopad 1971 r. — Konferencja naukowo-techniczna
nisterstwa, komitety, urzędy, przedsiębiorstwa, organizacje na temat „Organizowanie kompleksów rolniczo-przemysło
itp. Składka członków zbiorowych wynosi do 500 lewa. W
wych”.
chwili obecnej do Stowarzyszenia należy 36 członków zbio
rowych.
Czechosłowacja
Członkowie Stowarzyszenia zorganizowani są w kołach
a) IV kwartał 1971 r. — Międzynarodowa Konferencja
przy poszczególnych instytucjach i zakładach pracy. Naj Naukowo-Techniczna na temat „Automatyzacja robót geo
dezyjnych”;
wyższym organem Stowarzyszenia jest kongres. Delegaci na
kongres są wybierani na konferencjach okręgowych. Kon
b) wrzesień 1971 r. — Brno — IX Giełda Usprawnień w
czasie międzynarodowych targów.
gres wybiera Zarząd Główny Stowarzyszenia.
Zarząd Główny Stowarzyszenia kieruje działalnością za
Jugosławia
rządów okręgów, organizuje i przeprowadza krajowe i mię
a) grudzień 1970 r. — Skopje — Konferencja naukowodzynarodowe konferencje, utrzymuje kontakt z organiza
techniczna na temat „Kataster gruntów”;
cjami zagranicznymi i międzynarodowymi. Zarząd Główny,
b) wiosna 1971 r. — Belgrad — Konferencja naukowoktóry liczy obecnie 65 członków, wybiera spośród siebie
15 członków biura: przewodniczącego, 2 zastępców, sekre techmczna na temat „Działalność kartograficzna w Jugo
sławii”.
tarza i członków zwyczajnych. Biuro kieruje działalnością
Stowarzyszenia w okresie między plenarnymi zebraniami Niemiecka Republika Demokratyczna
Zarządu Głównego. Koła stowarzyszeniowe współpracują
a) 22—24 kwietnia 1971 r. — Drezno — II Konferencja
z kierownictwem administracyjno-technicznym instytucji,
zakresu geodezji inżynieryjnej na temat „Optymalizacja
przy których istnieją. Działalność kół zakładowych jest ko ztras
przy zastosowaniu elektronicznego przetwarzania da
ordynowana i kierowana przez Zarząd Okręgu wybrany
nych;
przez delegatów na konferencji okręgowej. Przy Zarządzie
b) 7—8 maja 1971 r. — Poczdam — II Konferencja na te
Głównym Stowarzyszenia istnieją następujące sekcje nau
„Rola pomiarów katastralnych w rozwoju socjalizmu
kowo-techniczne: pomiarów podstawowych, geodezji inży mat
w NRD;
nieryjnej, planowania i budowy osiedli, fotogrametrii, kar
c) 21—22 maja 1971 r. — Drezno — I Konferencja z za
tografii, urządzeń rolnych, szkolenia i wykorzystania kadr, kresu geodezji inżynieryjnej na temat „Systemy kwalifika
budowy instrumentów geodezyjnych, obliczeń geodezyjnych.
cji w zakresie geodezji i kartografii w NRD”.
Materialną podstawę działalności ogniw Stowarzyszenia
stanowią Domy Technika w Sofii i w innych miastach okrę
Polska
gowych kraju. Obecnie, w celu zwiększenia roli kół dąży
a) I kwartał 1971 r. — Katowice — Konferencja nauko
się do utworzenia ich według podziału administracyjnego,
wo-techniczna na temat „Nowoczesne składowanie materia
łów geodezyjnych;
a nie na podstawie instytucji.
b) III kwartał 1971 r. — Nowy Sącz — Sesja naukowa
Srodki materialne na działalność Stowarzyszenia skła
„Aktualne zagadnienia geodezji i kartografii”
dają się z indywidualnych składek członków, ze składek
c) IV kwartał 1971 r. — Wrocław — Konferencja nau
członków zbiorowych, a głównie z wpływów za prace wy
konane przez kolektywy naukowo-techniczne składające kowo-techniczna na temat „Współczesna technika oblicze
niowa w przedsiębiorstwie geodezyjnym”.
się z członków stowarzyszenia. Stowarzyszenia naukowotechniczne mogą przez kolektywy prowadzić prace badaw
Węgry
cze i projektowe na zlecenie instytucji. Z uzyskanych do
a) maj 1971 r. — Gyor — Konferencja ogólnogeodezyjna;
chodów 40% otrzymują wykonawcy, 20% przeznacza się na
b) październik 1971 r. — Konferencja fotogrametryczna
budowę Domów Technika, a 40% otrzymuje stowarzyszenie
na temat map Wielkoskalowych i zagęszczenia sieci foto
naukowo-techniczne.
grametrycznej;
c) jesień 1971 r. — Konferencja kartograficzna.
Działalność naukowo-techniczna prowadzona jest przez
odpowiednie ogniwa organizacyjne. Koła stowarzyszeniowe
ZSRR
na ogólnych zebraniach organizują odczyty, popularyzują
a) 22—28 Iipca 1971 r. — Moskwa — VII narada przed
osiągnięcia nauki i techniki, omawiają zagadnienia prac stawicieli stowarzyszeń geodezyjnych państw socjalistycz
badawczych itp. Zarządy okręgowe organizują konferencje,
nych';
narady, wymianę doświadczeń itp. na tematy interesujące
b) 28 Iipca — 4 sierpnia 1971 — Moskwa — Kongres Mię
dany okręg. Prowadzi się tu także kursy mające na celu
dzynarodowej Asocjacji Geofizyki i Geodezji.
podwyższenie kwalifikacji zawodowych.
*
Zarząd Główny Stowarzyszenia prowadzi działalność nau
Zebrani
przyjęli
do
wiadomości
plan imprez naukowokową przez sekcje naukowo-techniczne, w których pracu
technicznych na najbliższe lata z tym, że Stowarzyszenia
je wielu bułgarskich naukowców i specjalistów. W swoich
Geodetów Węgierskich i Czechosłowackich uzgodnią między
planach pracy sekcje naukowo-techniczne zakładają roz
sobą sprawę konferencji na temat ewidencji gruntów, pla
wiązywanie najbardziej aktualnych problemów geodezyj
nowanej zarówno w Czechosłowacji jak i na Węgrzech w
nych, wynikających z ogólnych potrzeb gospodarki naro
roku 1972.
dowej kraju.
Delegacja polska przedstawiła stan przygotowań do
Stowarzyszenie Bułgarskich Geodetów i Urządzeniowców I Międzynarodowej Konferencji na temat geodezji inżynie
Rolnych wspólnie z Głównym Urzędem Geodezji i Karto ryjnej. Uczestnikom narady wręczono komunikaty i karty
grafii wydaje czasopismo Geodezja, Kartografia i Urządze zgłoszeń na tę Konferencję. W wyniku dyskusji podjęto
nia Rolne. Czasopismo to ukazuje się co 2 miesiące, w na uchwałę, aby wszystkie komunikaty i materiały były publi
kładzie 1500 egzemplarzy. Jest ono jednocześnie organem
kowane w imieniu Międzynarodowego Komitetu Organiza
Ministerstwa Rolnictwa i Wojskowej Służby Topograficz
cyjnego Konferencji z wyszczególnieniem stowarzyszeń, któ
nej. Stowarzyszenie Geodetów Bułgarskich jest członkiem
re biorą udział w jej organizowaniu.
licznych organizacji międzynarodowych i ściśle współpra
Na naradzie omówiono również problem organizowania
cuje ze stowarzyszeniami geodezyjnymi krajów demokracji
okresowych narad naczelnych redaktorów czasopism geo
ludowej.
dezyjnych, wychodzących w krajach demokracji ludowej.
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Przewodniczący Stowarzyszenia Geodetów Polskich, w
imieniu SGP zaproponował zorganizowanie IX narady
przedstawicieli stowarzyszeń geodezyjnych państw socjali
stycznych w roku 1973 w Polsce. Propozycja została przy
jęta jednogłośnie.
III. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
na temat „Technika obliczeniowa w geodezji”
W wykonaniu postanowień V narady przedstawicieli sto
warzyszeń geodezyjnych Stowarzyszenie Geodetów Bułgar
skich przedstawiło swoje propozycje w sprawie II Mię
dzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej, które po
dyskusji zostały zaakceptowane przez uczestników narady.
1. Konferencja zostanie zorganizowana na początku paź
dziernika 1971 r. w Bułgarii.
2. Na konferencji zostaną wygłoszone i przedyskutowane
referaty na następujące tematy:
— matematyczne programowanie zadań techniczno-eko
nomicznych,
— zastosowanie analizy cyfrowej i spektralnej,
— problemy obliczeniowe fotogrametrii analitycznej, kar
tografii i geodezji inżynieryjnej,
— obliczenie, wyrównanie i ocena dokładności wielkich
sieci geodezyjnych,
— przechowywanie i opracowywanie informacji geode
zyjnych i kartograficznych.
3. Konferencję zorganizuje i przeprowadzi Międzynaro
dowy Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzą:
przewodniczący — prof. Wasyli Peewski, sekretarz — doc.
kand. nauk techn. inż. W. Zlatanow, członkowie — po jed
nym przedstawicielu stowarzyszeń geodezyjnych z państw
socjalistycznych. Przedstawicielem SGP będzie doc. dr inż.
Zdzisław Adamczewski, członek Zarządu Głównego SGP
i przewodniczący Głównej Komisji Szkolenia SGP.
4. Pierwsze zebranie Międzynarodowego Komitetu Orga
nizacyjnego zostało zorganizowane w Sofii, w dniach 14—
16 Iipca 1970 r., a zadaniem jego było:
— ustalenie ostatecznej tematyki konferencji,
— ustalenie udziału poszczególnych państw w opracowa
niu referatów,
— ustalenie programu przyjmowania i powielania refe
ratów.

IV. Aktualne aspekty rozszerzenia współpracy pomiędzy sto
warzyszeniami geodezyjnymi państw socjalistycznych
W tym punkcie obrad przedyskutowano propozycje przed
stawione przez kolegów bułgarskich. W wyniku dyskusji
postanowiono:

Dr inż, TADEUSZ WYRZYKOWSKI

1) kontynuować zawieranie dwustronnych umów pomię
dzy stowarzyszeniami w celu dalszego rozwoju współpracy
organizacyjnej i naukowo-technicznej. Umawiające się stro
ny powinny dołożyć maksimum starań dla realizacji zadań
wynikających z umowy;
2) corocznie planować i realizować po jednej konferencji
międzynarodowej pod egidą stowarzyszeń geodezyjnych
państw socjalistycznych na najbardziej aktualne tematy;
3) zobowiązać wszystkie stowarzyszenia geodezyjne państw
socjalistycznych do licznego i aktywnego udziału w konfe
rencjach międzynarodowych;
4) zobowiązać uczestniczących w konferencjach krajo
wych przedstawicieli innych państw do przedkładania re
feratów lub komunikatów na temat objęty konferencją;
5) stymulować i zwiększać wymianę referentów między
stowarzyszeniami geodezyjnymi w zakresie tematyki inte
resującej nasze kraje;
. 6) organizować przez stowarzyszenia wzajemne wizyty w
celu wymiany doświadczeń w zakresie struktury organiza
cyjnej i działalności naukowo-technicznej;
7) usprawnić wymianę literatury pomiędzy stowarzysze
niami geodezyjnymi, między innymi przez przekazywanie
materiałów z przeprowadzonych konferencji, sympozjów itp.
V. Udział w pracach organizacji międzynarodowych
W wyniku ożywionej dyskusji nad tym punktem porząd
ku obrad postanowiono: dążyć do utworzenia stowarzyszeń
geodezyjnych w tych państwach, które dotychczas nie ma
ją takich organizacji społecznych (Związek Radziecki, Ru
munia).
Przedyskutowano również szereg spraw związanych
z członkostwem w Międzynarodowej Federacji Geodetów
oraz pracami prowadzonymi przez FIG.

*
Obrady w Drużbie koło Warny toczyły się w serdecznej
i koleżeńskiej atmosferze. Koledzy bułgarscy, którzy bar
dzo sprawnie przeprowadzili obrady, nie zapomnieli i o tym,
aby uczestnikom narady pokazać piękno wybrzeża bułgar
skiego.
Zorganizowano dla nich 2 wycieczki. Trasa pierwszej
wiodła przez Złote Piaski, Balczik, Albenę — do Przylądka
Kaliakra. Trasa drugiej wycieczki wiodła na południe —
przez Warnę, Słoneczny Brzeg, Nessebar — do Burgas.
Na każdym kroku podziwialiśmy ogromne tempo rozwo
ju nadmorskich ośrodków wypoczynkowych, charakteryzu
jących się nowoczesną architekturą oraz doskonałą bazą
zaopatrzeniowo-gastronomiczną.

UKD 528.481(122)(438)

Geodezyjne badania współczesnych pionowych ruchów
skorupy ziemskiej na obszarze Polski
Współczesne ruchy skorupy ziemskiej są w pewnym
stopniu kontynuacją tych procesów, które w minionych epo
kach geologicznych formowały powierzchnię globu ziems
kiego. Badania współczesnych ruchów skorupy ziemskiej
(w skrócie r.s.z.) znajdują się obecnie w kręgu zaintereso
wań wielu dyscyplin nauk o Ziemi, gromadzą bowiem ma
teriał dla poznania wielkości i przyczyn tych ruchów,
z perspektywą określenia pewnych ogólnych prawidłowości
związanych z ich występowaniem w określonych warun
kach, przede wszystkim geologicznych i geofizycznych.
Praktyczne korzyści wyznaczeń wielkości współczesnych
r.s.z. są wielostronne. Na przykład, z geodezyjnego punktu
widzenia, znajomość pionowych r.s.z. pozwala na ocenę ich
wpływu na wyniki i błędy dużych sieci niwelacji precyzyj

nej, powstających w ciągu kilku czy kilkunastu lat, a także
na ocenę okresu czasu, po którym pomiar tych sieci powi
nien być powtórzony.
Wyraz uznania rangi problemu badań r.s.z. dano już w
1954 r., kiedy to podczas X Ogólnego Zgromadzenia Między
narodowej Unii Geodezji i Geofizyki (MUGG) w Rzymie, na
wniosek prof. F.A. Vening Meinesza, utworzona została
Specjalna Grupa Studiów nr 13 — „Problemy Współczes
nych Ruchów Skorupy” (przewodniczący prof. C.F. Baeschlin).
W 1960 r., podczas XII Ogólnego Zgromadzenia MUGG
w Helsinkach, w ramach Międzynarodowej Asocjacji Geo
dezji (MAG) została utworzona, zamiast wymienionej wy
żej Grupy Studiów, Stała Komisja Współczesnych Ruchów
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Skorupy, pod przewodnictwem prof. Ju.A. Mieszczeriakowa.
W 1966 r. w ramach Komisji Akademii nauk państw so
cjalistycznych w zakresie wielostronnego opracowania kom
pleksowego problemu „Geofizyczne Badania Planetarne”
(KAPG) została też utworzona Podkomisja 3 — „Współ
czesne Ruchy Skorupy Ziemskiej”, w której Polską Akade
mię Nauk reprezentuje doc. S. Kryński.
Analogicznie do tej międzynarodowej organizacji prac,
polskie prace nad tym zagadnieniem uzyskały również wew
nętrzne ramy organizacyjne, dzięki którym stworzone zo
stały warunki dla ich prowadzenia w szerszym zakresie
i w sposób kompleksowy. W 1958 r. została zorganizowana
przy Wydziale III PAN Międzykomitetowa Komisja Badań
Współczesnych Ruchów Skorupy Ziemskiej (przewodniczą
cy — prof. Μ. Odlanicki-Poczobutt), która następnie
w 1964 r. przekształcona została w Sekcję przy Komitecie
Geodezji PAN (pierwszy przewodniczący Sekcji — prof.
S. Pawłowski, obecnie — prof. K. Guzik).
Z polskich prac w zakresie badań współczesnych r.s.z.—
analogicznie jak to ma miejsce w wielu innych krajach —
szczególnie szeroko prowadzone były badania pionowych
r.s.z. metodą geodezyjną. One też są tematem niniejszego
opracowania.
Geodezyjne badania współczesnych pionowych ruchów
skorupy ziemskiej, to jest ruchów jej powierzchni, wyzna
czanych z porównania wyników dwu pomiarów sieci niwe
lacji precyzyjnej, odległych od siebie o odpowiednio długi
odstęp czasu (kilkunasto- czy kilkudziesięcioletni) rozpoczę
ły się w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu.
Pierwsze opracowanie w tym zakresie zostało opubliko
wane w 1955 r. przez prof. S. Pawłowskiego. Dotyczyło ono
głównie wyników porównania wysokości wspólnych punk
tów dwu sieci niwelacji precyzyjnej (starej sieci niemiec
kiej, mierzonej od 1871 r. i polskiej — mierzonej w latach
192&—1937) na obszarze Pomorze-Kujawy. Porównanie od
niesione było do głównego punktu polskiej podstawowej
sieci niwelacji precyzyjnej z lat 1926—1937 (reper ToruńRatusz) i wskazywało na niewielkie względne ruchy wzno
szące w środkowym rejonie wału pomorsko-kujawskiego.
W 1958 r. badania współczesnych pionowych r.s.z. na ob
szarze Polski zostały podjęte w Instytucie Geodezji i Kar
tografii w oparciu o istniejący materiał dawnych i nowych
sieci niwelacji precyzyjnej na obszarze całego kraju. Od
1958 r. prace w tym zakresie są w Instytucie Geodezji
i Kartografii stale prowadzone, co znalazło ostatecznie wy
raz w zorganizowaniu w 1965 r. Pracowni Niwelacji Pre
cyzyjnej i Ruchów Skorupy Ziemskiej w Zakładzie Geofi
zycznych Problemów Geodezji.
Już w 1960 r. opracowana została pierwsza mapa współ
czesnych pionowych r.s.z. dla obszaru całej Polski (doc. J.
Niewiarowski, dr T. Wyrzykowski). Skala opracowanej ma
py — 1: 4 Μ. Wykorzystane zostały tam linie należące do
3 dużych sieci niwelacji precyzyjnej, które częściowo na
różnych obszarach wzajemnie się pokrywały:
a) dawna sieć niemiecka mierzona od 1871 r.,
b) podstawowa sieć niwelacji precyzyjnej z lat 1926—
1937,
c) nowa sieć niwelacji precyzyjnej I i II klasy, mierzona
W latach 1952—1958.
Dla wyznaczenia wielkości pionowych r.s.z. na terenie
Polski została wykorzystana metoda porównania wysokości
wspólnych punktów dwu wyrównanych sieci niwelacji pre
cyzyjnej, mierzonych w odległych od siebie okresach cza
su, lecz odniesionych do wspólnego punktu odniesienia
i obliczonych w tym samym systemie wysokości. Przyjęcie
tej w pewnym stopniu przybliżonej metody zostało podyk
towane przede wszystkim faktem, iż wykorzystywane linie
dwukrotnej niwelacji nie tworzyły zamkniętych poligonów
oraz, że część materiału opierała się jedynie na katalogo
wych danych wysokości punktów (Hi), wobec czego nie
można było zastosować metody wyrównania różnic dwu
krotnie pomierzonych przewyższeń (Jht), ani też wyrówna
nia przyrostów prędkości ruchów (JVi).
Prędkości pionowych r.s.z. zostały wyznaczone jako
względne w o3niesieniu do wyjściowego punktu sieci ni
welacyjnej z lat 1926—1937, to jest do reperu Toruń-Ratusz. Do części materiału wprowadzono poprawki ze wzglę
du na różnice systemów wysokości. Zostało przeanalizowa
nych około 800 wspólnych reperów, z czego około połowę
wykorzystano ostatecznie dla opracowania omawianej ma
py. Prędkości ruchów na całym obszarze Polski wyznaczo
no korzystając z interpolacji ich wielkości między liniami
dwukrotnej niwelacji. Na tej drodze wyznaczono obszary,
dla których przeciętne prędkości ruchów miały wartość:
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—1, —0,5, O, +0,5, +1 oraz +1,5 mm/rok. (Wartości mini
malne — wzdłuż granicy z NRD; wartości maksymalne —
w okolicach Mławy, Tomaszowa Lubelskiego i Wielunia).
Mapa została przedstawiona w 1960 r. podczas XII Ogól
nego Zgromadzenia MUGG w Helsinkach, opublikowana
wraz z krótkim omówieniem w Pracach Instytutu Geodezji
i Kartografii w 1961 r., a następnie wraz z krótkim komu
nikatem przedstawiona na I Sympozjum Komisji Współ
czesnych Ruchów Skorupy MAG w Lipsku w 1962 r. Jed
nocześnie przedstawiony tam został komunikat mgr K.
Schoeneicha, wykazujący wyraźne związki między współ
czesnymi r.s.z. na obszarze Polski a podłożem geologicz
nym oraz ruchami skorupy ziemskiej, określonymi meto
dami geologiczno-geomorfologicznymi w oparciu o znacznie
dłuższe okresy czasu (neogen, czwartorzęd).
Szersze omówienie opracowanej mapy współczesnych r.s.z.
przedstawione zostało podczas I Konferencji Naukowej Ko
misji Górnego Płaszcza Ziemi w Warszawie w 1966 r.
i opublikowane w materiałach z tej Konferencji.
Z inicjatywy Instytutu Geodezji i Kartografii wykonane
zostały w 1963 r. dodatkowe pomiary niwelacyjne, uzupeł
niające w pewnym stopniu istniejący materiał dwukrotnej
niwelacji na obszarze Polski.
W związku z powstałą ideą opracowania mapy współ
czesnych pionowych r.s.z. dla obszaru Europy wschodniej,
realizowaną przez odpowiednią podkomisję w ramach
wspomnianej już Komisji MAG oraz przez Grupę Roboczą
3.1. Podkomisji 3 KAPG, a także w związku ze znalezie
niem się tej tematyki w planach prac służb geodezyjnych
państw socjalistycznych, w Instytucie Geodezji i Karto
grafii przystąpiono w 1967 roku do nowego opracowania
mapy współczesnych pionowych r.s.z. dla obszaru Polski,
z uwzględnieniem wszystkich nowo powstałych lub nowo
odszukanych dawnych materiałów niwelacyjnych (szcze
gólnie odnosi się to do materiałów starej sieci niemieckiej).
Nowe opracowanie, oparte w zasadzie na materiale tych
samych co uprzednio trzech sieci niwelacji precyzyjnej, do
tyczyło łącznie około 1500 reperów wspólnych, z których
około połowę wykorzystano ostatecznie do opracowania
mapy.
Tak jak uprzednio, prędkości ruchów zostały wyznaczo
ne jako względne, odniesione do poziomu reperu ToruńRatusz, przyjętego za stały. Odniesienie ruchów do średnie
go poziomu morza tak, jak i poprzednim razem nie było
możliwe ze względu na brak odpowiednich opracowań wie
loletnich danych mareograficznych.
W wyniku nowego opracowania, nieco odmiennego w
szczegółach opracowania liczbowego, powstała w 1968 r.
mapa w skali 1 :1,5 M z izoliniami prędkości ruchów co
0,5 mm/rok (dr T. Wyrzykowski). Generalnie biorąc otrzy
mano obraz ruchów bardzo podobny do poprzedniego,
z pewnym jego uściśleniem na niektórych fragmentach ob
szaru Polski.
Przechodząc do oceny średniego błędu wyznaczenia
względnych prędkości ruchów należy stwierdzić, iż błąd
ten zawarty był w granicach ±1 mm/rok dla punktów naj
bardziej odległych od punktu odniesienia (d = 500 km).
Za ogólną prawidłowością wyników wyznaczenia piono
wych r.s.z. na obszarze Polski przemawia generalna zgod
ność dodatnich i ujemnych tendencji tych ruchów na przy
granicznych obszarach Polski, w porównaniu z niezależnie
określonymi ruchami w odpowiednich pasach przygranicz
nych na obszarach państw sąsiednich (NRD, 7SRR i CSRS).
Oczywiście same porównywane wartości są dla różnych
wyznaczeń różne tak na skutek różnych poziomów odnie
sienia, jak i błędów wyznaczeń.
Biorąc pod uwagę fakt, iż wyznaczenie polskie ma stano
wić część materiału wyjściowego dla opracowania mapy
ruchów obszaru Europy Wschodniej zgodnie ze stawiany
mi w związku z tym wymaganiami, opracowana została
(prócz omawianej mapy) obszerna część opisowa omawia
jąca wykorzystane materiały niwelacyjne, metodę opraco
wania mapy i uzyskane wyniki, a prócz tego katalog pręd
kości ruchów wykorzystanych reperów na liniach dwu
krotnej niwelacji i katalog charakterystyki dokładnościowej
pomiaru niwelacji tych linii (dr T. Wyrzykowski, mgr inż.
T. Baranowska). Materiały te zostały przekazane koordynu
jącemu tymi pracami prof. Ju. A. Mieszczeriakowowi.
Sympozjum Podkomisji MAG dla opracowania mapy ru
chów na obszarze Europy Wschodniej (Lipsk 1969 r.), na
którym Polska przedstawiła swoje dotychczasowe opraco
wania i propozycje co do sposobu opracowania mapy ru
chów Europy wschodniej, zaleciło między innymi stworze
nie na obszarach poszczególnych krajów sieci powiązanych

między sobą poligonów dwukrotnej niwelacji, opartych w
miarę możności o bezwzględne wyznaczenia ruchów na sta
cjach mareograficznych, które łącznie wyrównane dałyby
kanwę dla opracowania omawianej mapy.
W Instytucie Geodezji i Kartografii została już opra
cowana taka sieć poligonów dwukrotnej niwelacji i od
nośne materiały liczbowe, które przedstawione zostały na
roboczej konferencji Podkomisji w marcu 1970 r. w Mo
skwie. Ocenę błędu wyznaczenia przyrostów prędkości ru
chów (JV), wynikającego z przerw na liniach dwukrotnej
niwelacji, oparto o wielkość gradientu prędkości ruchów
dla danego obszaru.
Dzięki stymulującemu charakterowi współpracy między
Instytutem Geodezji i Kartografii i Państwowym Instytu
tem Hydrologiczno-Meteorologicznym, w Oddziale Morskim
tego Instytutu zostały opracowane w roku 1969 (inż. Z.
Dziadziuszko) bezwzględne wyznaczenia pionowych ruchów
jako wielkości zmian wieloletniego średniego poziomu mo
rza, dla stacji: Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka i Gdańsk. W
oparciu o porównanie tych bezwzględnych wyznaczeń pio
nowych r.s.z. z wartościami względnymi odniesionymi do
punktu Toruń-Ratusz, z uwzględnieniem średnich błędów
obu tych wyznaczeń, otrzymujemy wartość mniejszą niż
—0,1 mm/rok jako przeciętną poprawkę, którą należy do
dać do wartości względnych celem przejścia na odpowied
nie wartości bezwzględne.
Równolegle z omawianym tu geodezyjnym opracowaniem
mapy współczesnych pionowych r.s.z. na obszarze Polski,
wykonywane są w ostatnich latach opracowania z zakresu
geologii i geomorfologii (prof. W.C. Kowalski, dr J. Lisz
kowski), majace na celu między innymi umożliwienie in
terpolacji izolinii współczesnych ruchów na obszarach mię
dzy liniami dwukrotnej niwelacji z uwzględnieniem suge
stii geologicznych i ruchów podłoża, stwierdzonych innymi
metodami.
Kończąc omawianie prac związanych z mapą współcze
snych pionowych r.s.z. na obszarze Polski, należy — ze
względu na szczupłe z konieczności ramy tego opracowa
nia — wspomnieć przynajmniej o innych polskich pracach
w zakresie badań r.s.z.
Między innymi, celem umożliwienia powiązań geodezyj
nych wyznaczeń r.s.z. z Hiareograficznymi, okresowo po
nawiane były pomiary nadmorskich linii niwelacji precy

zyjnej i analizowane ich wyniki (mgr Z. Trautsolt, mgr T.
Baranowska).
Opracowany został projekt sieci niwelacji precyzyjnej
I klasy na obszarze kraju, z uwzględnieniem potrzeb przy
szłych badań r.s.z. (doc. J. Niewiarowski).
W szerokim zakresie, z wykorzystaniem okresowych po
miarów sieci niwelacyjnej, prowadzone były prace badaw
cze dotyczące ruchów powierzchni na terenie Górnośląskie
go Zagłębia Węglowego, gdzie stwierdzane ruchy reperów — przeważnie ich osiadania — spowodowane są jednak
głównie przez zjawiska związane z eksploatacją węgla,
z odbudową górniczą i zmianami poziomu wody gruntowej
(doc. A. Hermanowski, prof. Z. Kowalczyk, doc. J. Nie
wiarowski, mgr Z. Trautsolt, dr T. Wyrzykowski). Między
innymi za prace te zespół pracowników Instytutu Geode
zji i Kartografii oraz Państwowego Przedsiębiorstwa Geo
dezyjnego otrzymał nagrodę Komitetu Nauki i Techniki w
1966 roku.
Od jesieni 1967 r., z inicjatywy prof. K. Guzika, przy
współpracy Wydziału Nauk Geologicznych PAN oraz In
stytutu Geodezji i Kartografii, prowadzone są badania pio
nowych ruchów reperów na poligonie doświadczalnym
„Czorsztyn”, gdzie corocznie wykonywane są 3 pomiary ni
welacji precyzyjnej (wiosna, lato, jesień).
Równolegle z pracami w zakresie wyznaczeń współczes
nych pionowych r.s.z. na obszarze Polski, w ostatnim dzie
sięcioleciu opublikowanych zostało w Polsce szereg orygi
nalnych opracowań dotyczących:
— metod wyznaczeń współczesnych pionowych r.s.z., jak
i ogólnie
— metod wyznaczeń pionowych przesunięć punktów,
— wyznaczeń ruchów na obszarach podlegających eks
ploatacji górniczej oraz zagadnień wpływu współczesnych
pionowych r.s.z. na wyniki i wyznaczane błędy dużych sie
ci niwelacji precyzyjnej (doc. A. Hermanowski, prof. Z.
Kowalczyk, dr T. Wyrzykowski).
Część z nich była przedstawiana na sympozjach Komisji
Współczesnych Ruchów Skorupy (MAG) w Lipsku, w
1962 r. i w Aulanko w 1965 r.
Perspektywy dalszych geodezyjnych badań współczesnych
pionowych r.s.z. na obszarze Polski, w oparciu o znacznie
lepszy niż dotychczas materiał pomiarowy, wiążą się z no
wym pomiarem państwowej sieci niwelacji precyzyjnej
I klasy, przewidywanym na najbliższe lata.

Mgr inż. ZOFIA ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN
Instytut Geodezji AGH — Kraków

Konstrukcja i tyczenie pionowego tuku parabolicznego
Przy projektowaniu niwelety osi drogi staramy się do
brać jej spadki podłużne w ten sposób, aby można było
uzyskać możliwie najlepsze wyrównanie mas ziemnych.
Wskutek tego niweleta ta posiada szereg załamań, które ze
względu na bezpieczeństwo ruchu wyokrąglą się lukami
■wypukłymi lub wklęsłymi o odpowiednich promieniach.
Łuki wypukłe mają na celu uzyskanie odpowiedniej wi
doczności, zaś łuki wklęsłe eliminują działanie siły odśrod
kowej przyciskającej samochód do nawierzchni i powodu
jącej wskutek tego niszczenie resorów. Siła ta pojawia się
w momencie przejazdu samochodu z prostej w łuk koło
wy, powodując zakłócenie płynności ruchu pojazdu. Dlate
go na drogach I klasy i na autostradach, a w niektórych
przypadkach na drogach niższych klas, gdzie wymagane
są szczególne warunki płynności trasy, zalecane jest za
stępowanie pionowych łuków kołowych wyokrąglających
załamania wklęsłe krzywymi o zmiennej krzywiźnie, ta
kimi jak biklotoida i parabola.
Konstrukcja i sposób tyczenia biklotoidy zostały omó
wione w artykule inż. Jana Wandasiewicza w nr 1 Prze
glądu Geodezyjnego z 1969 r.

W pracy niniejszej zostanie omówiona konstrukcja i spo
sób tyczenia pionowych łuków parabolicznych z uwzględ
nieniem umiejscowienia punktu początkowego krzywej oraz
przepisów Ministerstwa Komunikacji w zakresie wyboru
minimalnego promienia krzywizny.

1. Elementy projektowania paraboli
Do tyczenia projektu potrzebne są następujące dane:
— współczynniki kierunkowe il i i2 dwóch stycznych
przecinających się w punkcie załamania niwelety trasy,
— minimalny promień łuku kołowego Rm¡n, podany przez
instrukcje drogowe w zależności od nachylenia stycznych
oraz
*∙*j
— dwa punkty stałe Ai Bo znanej odległości 1 i róż
nicy wysokości Δ Hab, przez które musi przejść projekto
wana niweleta drogi.
W celu określenia kształtu paraboli skorzystamy z jej
równania w postaci ogólnej:
z = ax1 + bx 4- c
(1)

gdzie a ≠ O, a parametr ogniskowy paraboli
1
Gdy a > 0 parabola posiada minimum, a gdy a < 0 —
maksimum.
Rozważamy parabolę o równaniu (1) dla α > 0 w dowol
nym układzie płaskim Oxz, gdzie oś z będzie osią wyso
kości (rys. 1). Punkty P i K o współrzędnych xp, zp i xκ,

Minimum funkcji istnieje dla z' (x) = 0 i z" (x) > 0. Druga
pochodna w naszym przypadku jest większa od 0, gdyż
Ai = Z2— iɪ jest wartością dodatnią (z1 < 0 oraz i2 > 0), rów
nież Xk jest wartością dodatnią (kierunek dodatni osi x).
W wyniku powyższego mamy:
______ il⅛
ɪɪnir. —________ . .

Al

(10)

_ 1 i⅛
(11)
2 Ai
przy czym wartość zmιn otrzymano z równania (9) po pod
stawieniu na x wartości xm¡n·
zUiin —

2 Wstępne założenia projektowe

zκ będą oznaczać odpowiednio punkt początkowy i koń
cowy krzywej.
Styczna do krzywej w dowolnym punkcie x0, Zo w po
staci ogólnej przedstawia się równaniem:
z — z (x0) = z (x0) (x-x0)

(2)

gdzie pochodna funkcji z (X0) oznacza współczynnik kie
runkowy prostej. W naszym zadaniu znane są wartości
współczynników kierunkowych obu stycznych, a więc:

Projektowana parabola będzie jednoznacznie określona,
jeżeli wyznaczymy współrzędne jej punktu początkowego
oraz współczynniki a i b według (6) i (7), zależne od po
chylenia stycznych i od współrzędnej xκ punktu końcowe
go krzywej. Punkt początkowy paraboli przyjmujemy w
stałym punkcie A niwelety drogi. Współczynniki kierunko
we i1 i ⅛ znane są z założeń projektowych, natomiast war
tość xκ znajdziemy z równania paraboli i stycznej T2
(rys. 2). Styczna ta wyraża się równaniem:
Z-Zk = ⅛(*-¾)
(12)
Ponieważ punkt K leży na paraboli, przeto spełnia jej
równanie (9):
di 2
zk——λ⅜+iγ⅛
2≈κ
czyli:

≈'(*p) = 2αxp÷δ = i1
z'(*κ) = 2axκ + 6 = ia

Na podstawie powyższego:
ij —iɪ
Ai
2(xχ-xp)
2dx
przy czym:
di = ii-i1

(ɜ)

Ax = XfC — Xp

oraz
i1Ax- XpAi
(4)
Ax
Po podstawieniu do ogólnego równania paraboli (1) współ
rzędnych jednego z punktów styczności otrzymujemy współ
czynnik c:
C=Zp — axp — bxp
Współczynnik ten, po wstawieniu danych według (3) i (4),
przyjmie postać:
3Aiχ2p+2i1χpAx

Wzory (3), (4) i (5) znacznie się uproszczą, jeżeli początek
układu Oxz przyjmiemy w jednym z punktów styczności,
na przykład w punkcie początkowym paraboli P o współrzędnych xP, Zp. Wówczas:
Ax = xκ

Ai
2xκ
b = i1

(6)

xK
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x+il

z = i2x----- y Ai

Również punkt B (rys. 2) leży na stycznej T2, więc:
⅛ ..
sB = I2xB ~

(14)

(15)

ale jak wynika z rys. 2:
zb

= AHab
xb = 1

wobec tego:

IzI-AHab

(7)

c=0
(8)
i równanie paraboli przyjmie postać:
Ai
(9)
z=---- X3 + i1χ
2χκ
Współrzędne wierzchołka paraboli znajdziemy licząc pierw
szą i drugą pochodną funkcji z = z(x):
2 (x) = ----

Po wstawieniu wartości (13) do równania (12) otrzymamy
nową postać równania stycznej T2:

χκ —

2------ —------

(16)

U-AHab
(»» + h)
(17)
Ai
Po podstawieniu zależności (16) do wzoru (6) otrzymamy:
di*
(18)
*K =

Γ(iT≡dH^j
Ostatnia zależność prowadzi do wniosku, że współczynnik
a projektowanej paraboli będzie jednoznacznie określony,
jeśli wyznaczona zostanie różnica i2l—AHab w zależności
od podanego przez instrukcję minimalnego promienia krzy
wizny krzywej wyokrąglającej wklęsłe załamania niwe
lety drogi.

Promień krzywizny paraboli liczymy według znanego
• z analizy matematycznej wzoru:

ε=

2i1(ι√ - JHj√b)
sAi

‘i’/

[*÷z'(χ)*]÷
i ≈^ω i
gdzie z’(ar) i z” (x) oznaczają pierwszą i drugą pochodną
funkcji wyrażonej równaniem (1). Na tej podstawie:
z'(x) = 2αx-f- &

z'(x) = 2a
Parabola posiada minimalny promień krzywizny w punk
cie, w którym istnieje ekstremum funkcji z (x). W naszym
przypadku będzie to minimum dla z’ (x) = 0 i z” (x) > 0.
Wobec tego:
1
Ilmin----

1

,, .

— „

z (x)
2a
Po podstawieniu zależności (18) do ostatniego wyrażenia
otrzymamy:
2(i√-A‰,)
Rχuin —
(19)
Ait
stąd:
lsJr

AP

AHab —

współrzędne punktów pośrednich wyrażą się prostymi wzo
rami:

Znajomość Rmin pozwala, na podstawie przeprowadzo
nych rozważań matematycznych, określić położenie stałych
punktów A i B, przez które musi przejść projektowana
niweleta drogi, a które będą pomocne do wytyczenia pa
raboli o kształcie podyktowanym równaniem (9). R0λvnanie
to przy założeniu, że pozioma oś układu Oxz przechodzi
przez punkt A, czyli przez początkowy punkt paraboli,
Przyjmie postać:
Ai*
z = ΛΓ1~AW x** + ⅛*
(21)
4(ιJ- ΔHab)
W praktyce równanie paraboli zostanie określone, gdy dla
projektowanych współczynników nachylenia niwelety il
oraz ι2 znajdziemy z instrukcji wartość Rmin i obliczymy
ż2l — Δ Hab -według wzoru (20). Następnie wybieramy na
projektowanej niwelecie drogi takie dwa punkty AiB,
których różnica wysokości Δ Hab i odległość L spełnią
nierówność:
.
Ai2
ι,l — ΔHab > Rmin
Jeden z tych punktów, na przykład A, przyjmiemy za
początek układu Oxz i początek paraboli P. Punkt ten bę
dzie równocześnie stanowiskiem niwelatora, którego po
zioma oś celowa będzie równoległa do osi Ox przyjętego
układu. Zatem wysokość i-tego punktu paraboli znajdzie
my z zależności:
Hi = Ha+Zi
(22)

(25)

zn = n2λ + ne

(26)

5. Określenie długości stycznych

W celu określenia długości stycznych wyznaczymy współ
rzędne punktu T leżącego na przecięciu się prostych T1 i T2
o równaniach:
(27)
(28)

Ponieważ punkt T spełnia równania obu stycznych, przeto:

i2∕ — AHab
Ai
Zy = ijXy

(29)

xT =

(20)

3. Ostateczne wyznaczenie kształtu paraboli

x„ = nr∣

(30)

Długość stycznych znajdziemy ze wzoru na odległość odPOwiednich punktów:

T1 = ]∕xiτ + z2τ = xτ √l÷ij

(31)

τz = √(⅛-xr), + (zjc-zr)r = xτ lzl + ⅛

<32>

Nieznaną wielkość zs można obliczyć z równania paraboli,
znając Xs = Xr
Ai2
,
2S = 4(ι
,Γ1
---Λττ ∖xτ+lιxτ
zl — AHab)

Ai

ZS = — Xr + iιxT

=

+

Ostatnie wyrażenie można przedstawić w innej formie,
opierając się na wzorze (30):
Ai
(33)
Zs = — Xχ + «Γ
4

Ostatecznie:
ST = ∣∕(zs — zr)2 — xr

4

(34)

4. Tyczenie punktów pośrednich paraboli

6. Długość luku paraboli

Współrzędne punktów pośrednich paraboli, to znaczy ich
odległości od punktu P i różnice wysokości w stosunku
do tego punktu znajdziemy, dzieląc xκ na dowolną ilość
części s, odpowiadającą ilości żądanych punktów posrednich. Zgodnie z tym założeniem otrzymamy:
2 itl — ΔHab
x. — n------------------(23)

Długość łuku paraboli zawartego pomiędzy punktami P
i K liczymy zgodnie ze znanym z analizy matematycznej
wzorem na długość Iuku dowolnej krzywej:

. izI-ΔHab
2it(izl - AHab)
Zn = nt------- --------- J- n---------- —------(24)
ss∆ι
gdzie: n = 1..................... s
Wartość zn otrzymano przez podstawienie Xn do równania
paraboli (24). Po wprowadzeniu następujących oznaczeń:
IzI-AHab xκ
V = 2------- —----- = —
s∆ι
s
A=

izl- AHab

s*

xκ_________
L= f ]∕l+z'(χ)i dx
*p
W naszym przypadku xp = 0, natomiast ≡,(x) = 2αx+b.
Zgodnie z równaniem (6) i (7) otrzymamy:

l"/y⅛(⅛∙+ιΓ ⅛
o

Całkę tę rozwiązujemy etapami, stosując w pierwszej ko
lejności podstawienie:

Ai
— χ+h = tgt
χκ
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które nasze zadanie sprowadzi do rozwiązania całki nie
oznaczonej:

f-¼

J

COS31

Następne podstawienie sin t = y sprowadza tę całkę do
postaci:
f

'2∕

R1nin

zlH 4B

Z kolei, korzystając ze wzorów rekurencyjnych otrzymamy:

f-J-dy
J i-y*

f ——-----dy
J (i-y2)2

Wyrażenie to po scałkowaniu przez części otrzymuje na
stępującą formę:
f_A_ = l f-J-dy+i-2LJ (1—y2)2
2 J 1-y2 ·
2 1-y2

Następny etap rozwiązania całki polega na rozbiciu wyra
żenia podcałkowego
1
na ułamki proste i na kolejnym ich scałkowaniu.
Ostatecznie na szukaną długość łuku paraboli otrzymamy
wzór:

Kontrolę wytyczenia paraboli w terenie stanowi pomiar
odległości końcowego punktu paraboli od stałego punktu B
na stycznej. Odległość tę liczy się według znanego wzoru:
KB = /(xκ — xβy + (xκ — Xb)2
gdzie Xk ɪ Zk podają wzory (16) i (17). Natomiast Xb = l,
zaś Zb = Δ Hab.
Tyczenie odpowiednich punktów związanych z kilometrowaniem drogi sprowadza się do obliczenia współrzęd
nych X i z dla znanej długości łuku paraboli. Korzystamy
w tym celu ze wzoru (36), w którym Xk oznaczać będzie
współrzędną x wskaźnika kilometrowego. Natomiast współ
rzędną z najłatwiej znaleźć ze wzoru (21) korzystając z fak
tu, że szukany punkt spełnia równanie paraboli.
8. Przykład
Dane:

i1 = — 0,06
i1
= + 0,03
Rmin = 2000 m
s
=8 punktów pośrednich
Obliczenia wstępne:
Ji2

R∏ιin = ——

1
— In
4

smarctg------ Fr1

\XK
T∆i

3^ ɪ ɪɪ'

Przyjmiemy takie punkty A i B, dla których:
I = 200 m
ΔHab = — 3 m

I ∆i

1
2

-

dy

J (i-y2)2

(1-y2)2

do sytuacyjno-wysokościowego wyznaczenia poszczególnych
punktów niwelety drogi. Otrzymane z obliczeń współrzędne
xi oznaczają odległości kolejnych punktów od przyjętego
za początek układu stałego punktu niwelety, a współrzęd
ne Zt różnice wysokości w stosunku do tego punktu. Od
biór dogodnych do tyczenia punktów stałych AiB zwią
zany jest z warunkiem:
di2

'2l

~

ΔHab —

9 Π1

Rmin

Ji2
~2~

Wyznaczenie równania paraboli:

cos2arc tg(----- (-ι1
\*K

Powyższy wzór po podstawieniu granic całkowania i po
dokonaniu następujących przekształceń:

1
a = 0,000 225 — (wzór 18)
m

b = — 0,06 (wzór 7)

Równanie paraboli według wzoru (21) ma postać:
z = 0,000 225 X2 — 0,06 x

tgα1 = i1

tg a, = ι1

Obliczenie współrzędnych punktów pośrednich zgodne ze
wzorami (25) i (26):
η - 25 ɪn

arc tg tg al = α1

arc tg tga2 = α2

λ = 0,140 625 m

sinα1 =

sιna2 =

tgɑɪ

ε = —1,5 m

∕l-∣-tg2α1

*ga2
- -----yl + tg2a2

przyjmie formę:

⅛ ɪ

(ɪa + pzl ÷ 'ɪ ) (1 ɪ + 'ɪ — h)

4

(√l÷'i “O (/l + 'î + 'i)

∆i

+ ɪ('s /l + 'i-'i ∕1÷'?)

(36)

Wzór powyższy znajduje zastosowanie do wytyczenia
punktów kilometrowych drogi.

7. Prace terenowe
Tyczenie łuku parabolicznego w terenie odbywa się na
podstawie obliczonych współrzędnych prostokątnych (układ
Ox2) punktów głównych i pośrednich, a więc sprowadza się
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z1 = — 1,359 m
X1= 25 m
z2 = — 2,438 m
X2= 50 m
Z3 = — 3,235 m
x3 = 75 m
Z4 = — 3,750 m
x4 = 100 m
z5 = — 3,985 m
x5 = 125 m
Z8 = — 3,938 m
X8 = 150 m
z7 = — 3,609 m
x7 = 175 m
z8 = — 3,000 m
X8 = 200 m
Kontrola: x8 = Xk
Z8 = Zk według wzorów (16) i (17)
Współrzędne najniższego punktu paraboli:
xm,n = 133,333 m (wzór 10)
Zmln =—l,ɑθθ m (wzór 11)
Obliczenie długości stycznych:
Xt = 100 m (wzór 29)
zτ = —6,000 m (wzór 30)
T1 = 100,180 m (wzór 31)
T2 = 100,408 m (wzór 32)
Kontrola wytyczenia: odległość KB = Om
Uwaga. Punkt początkowy paraboli obrano w punkcie A
niwelety drogi.

Prof. Michał Odlanicki-Poczobutt, mgr inż.
Instytut Geodezji AGH

honrad eckes
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0 studiach trasy i zakładaniu
osnów geodezyjnych przy wykorzystaniu dalmierzy eiektrooptycznych
dla napowietrznych kolei linowych
1. Wprowadzenie
Napowietrzna kolej linowa, jeden z najstarszych środ
ków transportu, od wielu lat służy człowiekowi dla jego
celów gospodarczych. Linowe koleje przemysłowe do prze
wozu materiałów w kopalniach i kamieniołomach w tere
nach górskich i nizinnych, leśne koleje linowe do przewozu
drewna pozyskanego w trudno dostępnych terenach górs
kich do dnia dzisiejszego są niezastąpionymi środkami tran
sportu. Ważną rolę w towarowym transporcie linowym od
grywają również koleje zaopatrujące osiedla i schroniska
górskie oraz stacje telewizyjne i radiowe. Ostatnie kilka
dziesiąt lat przyniosło żywiołowy rozwój osobowego tran
sportu linowego. Powstało w tym czasie szereg napowietrz
nych kolei linowych typu ciężkiego o imponujących para
metrach trasy i znaczna ilość kolei typu średniego i lek
kiego oraz kolei krzesełkowych. Szczególny rozwój tych in
westycji zaznaczył się w krajach posiadających sprzyjają
ce warunki geograficzne, takich jak Austria i Szwajcaria.
Kraje te posiadają dużą tradycję budowy. Dla przykładu
można wymienić, że w Austrii, w roku 1962 czynnych było
71 kolei linowych typu ciężkiego i średniego oraz 134 kole
je krzesełkowe [3],
Na tle doświadczeń austriackich i szwajcarskich powsta
ła obszerna literatura.
W ostatnich latach daje się zauważyć w Polsce znaczne
zapotrzebowanie na tego rodzaju inwestycje. Według pla
nu rozbudowy sieci transportu linowego do roku 1975 ma
powstać kilkanaście napowietrznych kolei krzesełkowych
na terenach Tatr i Beskidów, o długości tras od 1500 do
2500 m.

nie. Realizacja elementów kolei o niewielkiej długości, w
terenie dostępnym, może być oparta o linię prostą przetyczoną z jednego z punktów końcowych lub z punktu po
średniego. W terenie zakrytym osnową może być ciąg poli
gonowy, którego przebieg pokrywa się w przybliżeniu
z osią trasy. W terenach górskich, a zwłaszcza wysokogórs
kich, jako osnowa dla kolei napowietrznych o większych
rozmiarach trasy stosowana była dotychczas triangulacja
[2], [5] z uwagi na duże trudności pomiarów liniowych me
todami tradycyjnymi. Realizacja zaprojektowanych osi w
oparciu o istniejące na danym terenie górskim lub wy
sokogórskim punkty triangulacyjne może napotkać na sze
reg trudności wynikających z braku ich przydatności z po
wodu bądź to zbyt wielkiego oddalenia, bądź niewidoczności spowodowanej rzeźbą lub pokryciem terenu. Również
konieczność zapewnienia odpowiedniej dokładności ma bar
dzo duże znaczenie, w związku z czym pomiar realizacyj
ny, oparty na istniejących punktach triangulacyjnych, mo
że okazać się za mało dokładny. Dużą ostrożność należy
zachować szczególnie przy trasach na stokach wypukłych
oraz przy trasach przecinających kilka dolin, gdzie trudno
jest o bezpośrednie wykrycie odchyleń punktów od osi tra
sy. Odchylenia takie stwarzają dodatkowe opory liny napędnej na rolkach podpór i prowadzą do jej szybkiego zu
życia.
Wynik analizy przydatności istniejących punktów trian
gulacyjnych może wykazać, że zachodzi konieczność zasto
sowania lokalnej osnowy geodezyjnej. Autorzy przypusz
czają, że najbardziej odpowiednim modelem osnowy do te
go celu będzie wydłużony łańcuch trójkątów lub czworobo
ków. Teren górski o zróżnicowanej rzeźbie stwarza dosko
nałe warunki dla pomiaru elementów liniowych osnów dal
mierzami elektrooptycznymi, które są w ostatnich latach
przedmiotem badań nad możliwościami zastosowania ich
do pomiaru osnów podstawowych i realizacyjnych [4] i [1],
Na szczególne podkreślenie zasługuje możliwość zastosowa
nia wielu kombinacji, na które pozwala duża rozpiętość
zakresu pomiaru odległości dalmierzami elektrooptyczny
mi — od kilkudziesięciu metrów do kilku, a nawet kilku
nastu kilometrów.

2. Studia trasy napowietrznej kolei linowej
Wybór odpowiedniej trasy kolei linowej jest jednym
z bardzo ważnych problemów. Rozwiązanie tego problemu
może być dokonane tylko przez kompleksowe studia da
nych topograficznych projektowanego rejonu lokalizacji
z uwzględnieniem danych technicznych przewidzianego sy
stemu transportu napowietrznego. W praktyce na ogół za
dany bywa punkt końcowy trasy, który jest związany z ce
lem budowy kolei oraz orientacyjne miejsce lokalizacji sta
cji dolnej. Dla opracowania koncepcji projektu wstępnego 4. Założenie osnowy, pomiar i wyrównanie
może służyć map,a w skali 1 : 10 000, 1 : 25 000 lub ł : 50 000
Po przestudiowaniu zaprojektowanych alternatyw trasy
[9J. Studia wstępne są przeprowadzane na podstawie obra
przyjęciu najkorzystniejszego wariantu przystępujemy do
nych alternatyw, których profile zostały przedstawione w , izałożenia
osnowy geodezyjnej. Jako osnowę przyjmijmy —
skali nieskażonej. Na wykreślonych profilach terenu wry
zgodnie z zaproponowanym poprzednio modelem (pkt 3),
sowuje się proste przechodzące przez projektowane ło
żyska podpór liny nośnej oraz krzywe zwisów lin nośnych wydłużony łańcuch trójkątów przedstawiony w przykłado
wym rozwiązaniu na rysunku 1. Łańcuch trójkątów powi
i napędnych dla różnych punktów zaczepienia siły obcią
nien być tak zaprojektowany, żeby linia łamana, łącząca
żającej. Profil terenu powinien mieć łagodny skłon, nie
znacznie narastający ku górze. Kąty załamania cięciw wierzchołki łańcucha, przebiegała w przybliżeniu zgodnie
z osią trasy kolei, a wymienione wierzchołki łańcucha
krzywych zwisów lin powinny być równomierne. Płynność
(rys. 1 punkty 2, 3, 4, 5, 6) — znajdowały się w przybliże
profilu ma decydujący wpływ na trwałość liny nośnej i na
spokojny bieg wagonika. W terenie wysokogórskim przy niu w punktach zaprojektowanych osi podpór kolek Zapro
studiach trasy należy ponadto uwzględnić możliwości trans jektowanie tak usytuowanych punktów osnowy ma na ce
portu i wykonania montażu elementów konstrukcyjnych lu umożliwienie wykonania jak najdokładniejszej realizacji
łatwość dokonania oceny dokładności realizowanych
kolei, jak również niebezpieczeństwa lawin kamiennych oraz
punktów. Trójkąty łańcucha powinny być zbliżone do rów
i śnieżnych. W wyniku przestudiowania alternatyw zostanobocznych. Przy końcach łańcucha należy pomierzyć przy
je zazwyczaj przyjęta jedna z nich, najbardziej odpowiada
najmniej dwa elementy liniowe. Korzystne wydaje się obra
jąca projektowanemu typowi kolei. Dla opracowania pro
jektu techniczno-roboczego służą mapy w skalach 1:5000 nie takich stanowisk dla dalmierza elektrooptycznego, z któ
rych istnieje możliwość pomiaru dwóch lub trzech odle
ɪub 1 : io 000 oraz zdjęcia sytuacyjno-wysokościowe w ska
lach 1 :500 lub 1:1000 terenów przeznaczonych pod sta głości, co wprowadzi do wyrównania dodatkowe obserwa
cje nadliczbowe. Pomiary długości baz należy wykonać w
cje końcowe i ewentualnie pośrednie.
dwóch seriach. Pomiary kątów mogą być wykonane metodą
kierunkową przy zastosowaniu typu teodolitu i ilości serii
3· Osnowy realizacyjne
w zależności od założonej dokładności. Jeżeli chodzi o wy
Elementy konstrukcyjne ńapowietrznej kolei linowej, jak równanie osnowy, to mniejsza ilość warunków niż niewia
stacje, podpory i liny stanowią zespół, którego właściwe
domych zakwalifikowałaby taki układ do wyrównania me
rozmieszczenie w przestrzennym układzie współrzędnych todą warunkową, jednak gdy mamy możliwość wykona
ma decydujący wpływ na jego prawidłowe funkcjonowa nia obliczeń na maszynie cyfrowej metoda pośrednicząca
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mentów liniowych osnów dla napowietrznych kolei lino
wych w górach. Przedstawiona metoda zakładania osnowy
będzie szczególnie korzystna w niedostępnym terenie wy
sokogórskim. Również korzystne jest obranie punktów os
nowy realizacyjnej w pobliżu projektowanych miejsc po
sadowienia podpór, ponieważ stwarza to dogodną sytuację
dla realizacji elementów trasy w terenie.
Niniejsze opracowanie wyczerpuje podjęty temat tylko
w pewnym niewielkim zakresie na skutek stosunkowo ma
łego materiału doświadczalnego (na przykład pominięto
korzystne efekty ekonomiczne wynikające z zastosowania
dalmierza elektrooptycznego). Niemniej jednak — zdaniem
autorów — przedstawione wstępnie wyniki badań sygna
lizują już wyraźnie i w sposób przekonujący możliwość
i celowość zastosowania nowoczesnej techniki pomiarowej
w pracach geodezyjnych związanych z budową napowietrz
nych kolei linowych.

jest bardziej korzystna z uwagi na łatwość oceny dokład
ności. Przyjmując układ współrzędnych taki, że oś y w
przybliżeniu pokrywa się z osią trasy, otrzymamy błędy
średnie współrzędnych: błąd mx jako błąd poprzeczny oraz
błąd mυ jako błąd podłużny trasy. W pracy [7], wykonanej
w Instytucie Geodezji AGH dla trasy o długości około
1300 m na łagodnym stoku i dla łańcucha o 10 trójkątach,
średnie błędy współrzędnych kształtowały się w granicach:
Tdx — od 0,003 m do 0,017 m; mυ od 0,005 m do 0,017 m.
Wysoka dokładność została uzyskana dzięki bardzo staran
nemu pomiarowi kątów teodolitem sekundowym oraz dzię
ki zastosowaniu do pomiaru długości baz dalmierza elekLrooptycznego EOS, firmy Zeiss (Jena).
Obliczenie współrzędnych wyrównanych punktów linii
łamanej wzdłuż trasy (2, 3, 4, 5, 6 — na rys. 1) pozwala
stwierdzić pewne odchylenia ich od prostej, którą zgodnie
z założeniami wyznaczają punkty początkowy i końcowy
(1 i 7 na rys. 1). Odchylenia te wynikają z przybliżonej,
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graficznej metody przygotowania danych do realizacji
punktów. Wartości odchyleń należy obliczyć z rachunku
współrzędnych, a następnie — sporządzić szkice realizacyj
ne do wprowadzenia poprawek trasy.

5. Wnioski
Wyniki uzyskane z oceny dokładności w dotychczasowych
badaniach potwierdzają przydatność zaproponowanego ro
dzaju osnowy, jak również w pełni uzasadniają celowość
stosowania dalmierzy elektrooptycznych do pomiaru ele
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Pewne zagadnienia związane z oceną dokładności montażu konstrukcji prefabrykowanych
Przy ocenie stopnia zgodności usytuowania elementów
prefabrykowanych z projektowaną (regularną) siatką geo
metryczną obiektu najczęściej korzysta się z wielkości tak
zwanych odchyłek montażowych Ax, Ay, Az, które otrzy
mano w rezultacie pomiarów inwentaryzacyjno-kontrolnych. Wówczas odchyłki montażowe Ax i Ay przyjmuje się
jako wielkości składowe odchyłek usytuowania osi poszcze
gólnych elementów konstrukcyjnych względem regularnej
siatki geometrycznej, mierzone w płaszczyźnie poziomej
xoy. Rozkład tych odchyłek ilustrują tablice od 1 do 6.
Dla oceny ogólnej tendencji odchyłek w płaszczyźnie po-

Montaż hal przemysłowych i budynków z elementów
prefabrykowanych polega na złożeniu w jedną całość i od
powiednim zamocowaniu poszczególnych elementów lub
części konstrukcji wykonanych uprzednio poza miejscem
ich wbudowania.
Cechą wyróżniającą konstrukcje prefabrykowane z ogól
nej grupy konstrukcji żelbetowych jest występowanie złączy
między prefabrykatami. Zatem od dokładności montażu,
jakości połączeń i kolejności ich wykonania zależy stopień
Zmonolitowania konstrukcji, wielkości mimośrodów mon
tażowych itp.

Tablica 1. Zestawienie składowych Ax i Ay odchyłek osi słupów pomierzonych w jednokondygnacyjnych halach przemysłowych
Składowe ∆x

Rozpiętość przedziału w mm

Liczebność przedziału
Gf

-16

-16
-13

-13
-10

-10
-7

-7
-4

-4
-1

-1
+1

+4
9

0

o

0

o

14

11

20

0,0

0,0

0,0

3,3

23,0

18,0

32/Γ
65,5%

91,8%

458

14,8

+4
4-7

+7
+ 10

+ 10
+ 13

+ 13
+ 16

+ 16

2

2

1

0

0

3,3

3,3

1,6

0,0

0,0

Razem
A

100

Tablica 2
SkladoUC Ay
Rozpiętość przedziału w mm

-16

-16
-13

-13
-10

o

0

0

Liczebność przedziału

*—7
-4

-10
-7

O/
/O

2

5

3,3

8,2

-4
-1

+ɪ
+4

-1
+1

23

9

14,8

12

Ττ/Γ

+7
+ɪo

+4
+7
7

11,4

19,7

+10
+ 13

+ 13
+ 16

2

0

0

1

3,3

0

0

1.6

Razem

+ 16

61
100

72,2%
91,8%

Tablica 3. Zestawienie składowych ∆x i Ay odchyłek osi słupków dla ram typu H, pomierzonych na budynku wielokondygnacyjnym
Składowe Ax

-22

Rozpiętość przedziału
w mm

Liczebność przedziału
O/
/O

-22
-19

-16
-13

-19
-16

-13
-10

-10
-7

-7
-4

-4
-1

—1
+1

+1
+4

16

10

0

4

1

8

6

11

11

12

0,0

3,7

0,9

7,4

5,6

10,2

10,2

11,1

TrT

9,3

+4
+7

+7
+ 10

+10
+ 13

+ 13
+ 16

+ 16
+ 19

+ 19
+22

+22

Razem

8

12

4

3

2

0

0

108

7,4

H,1

3,7

2,8

1,9

0,0

0,0

100

+4
+7

+7
+ 10

+10
+ 13

+ 13
+ 16

+ 16
+ 19

+ 19
+ 22

+22

Razem

10

11

1

5

1

0

2

108

10,2

0,9

4,6

0.9

0,0

1.9

100

35,2%
52,8%

Tablica 4
Składowe Ay

-22

Rozpiętość przedziału
w mm

Liczebność przedziału

%

-22
-19

-13
-10

-16
-13

-19
-16

-10
-7

-7
-4

2

3

1

2

4

8

7

1.9

2,8

0.9

1,9

3,7

7,4

6,4

-4
-1

-1
+1

10

30

9,3

T?T

+1
+4

ɪɪl
10,2

9,3

47,3%
63,0%

Tablica 5. Zestawienie składowych A y odchyłek osi płyt nośnych pomierzonych
w elewacjach zewnętrznych budynku ll-kondygnacyjnego
Składowe Ay pomierzone w punkcie górnym płyty

Rozpiętość
przedziału
vv mm

-10

-10
-7

-7
-4

-4
-1

-1
+1

-1
+4

+4
+7

+7
+10

+10

Ra
zem

1

2

5

44

189

51

16

0

0

308

TiT

16,5

Liczebność
przedziału
o/
ZO

0,3

0,7

14,3

1.6

5,2

0,0

100

+10

Ra
zem

0,0

92,2%
99,0%

Przy badaniu kształtowania się odchyłek montażowych
Jx i Ay równocześnie posługujemy się pojęciem korelacji.
Korelacją nazywa się współzależność w sensie prawdopo
dobieństwa pomiędzy zdarzeniami lub zmiennymi losowy
mi. Statystyczną miarą współzależności pomiędzy zmien
nymi losowymi jest współczynnik korelacji:
[Jxr Jyr]
rJx Jy = , —
(2)
/[Jxr2 Jyr2]

Współczynnik korelacji zawiera się w przedziale — 1 ≤
≤r≤+l, przy czym korelacja jest tym większa, im
większą wartość osiąga | r | [1].
Podczas badania współzależności pomiędzy składowymi
odchyłek osi słupów pomierzonych w punkcie górnym
i w punkcie dolnym otrzymano:
rjxj-x=+0,33

Tablica 6. Składowe Ay pomierzone w punkcie dolnym płyty

-10

-10
—7

-7
-4

-4
-1

Liczebność
przedziału

0

0

0

21

o/
/o

0,0

0,0

0,0

6,8

-1
+1

247
80,T

+1
+4

++

Rozpiętość
przedziału
w mm

+7

35

5

0

0

308

11,4

1.6

0,0

0,0

100

98,4%
100,0%

ziomej zrealizowanej siatki geometrycznej od siatki pro
jektowanej należy obliczyć średnie wartości składowych
Ji, Ay, którym można przypisać znaczenie parametrów
określających stopień zniekształceń systematycznych. Na
tomiast wielkości obliczone z wzrów:

∆χτ = Jx-Jx
Jyr = Jy — Jy

ɑ)

stanowią składowe odchyleń osi poszczególnych elementów,
■wywołane niedokładnościami montażu, lokalnymi odkształ
ceniami i błędami pomiarów [3].

rJyziy —HO,25
przy n = 36.
Podczas badania współzależności pomiędzy odchyłkami
Jx i Ay na poszczególnych kondygnacjach otrzymano:
na kondygnacji I
rJx Jy = +0,04
na kondygnacji II
rJxJy = + 0,26
na kondygnacji III
rJx Jy = +0,35
na kondygnacji IV
rJxJy = +0,41
przy n = 22.
Należy jednak pamiętać, że przy posługiwaniu się współ
czynnikiem korelacji, wyznacza się go z błędem przypad
kowym tym większym, im mniejsza jest ilość badanych
par (n), z których współczynnik ten obliczono. Dlatego też
dopiero przy dostatecznie dużej wartości r możemy wnios
kować o istnieniu współzależności.
Według [1] o istnieniu współzależności można wniosko
wać dopiero wówczas, gdy dla n = 36 r > 0,50, zaś dla
n = 22, gdy r > 0,63.
Przy ustalaniu dokładności prac geodezyjnych polegają
cych na wyznaczaniu projektowanej siatki geometrycznej
obiektu i kontroli prawidłowego ustawienia w osiach po
szczególnych elementów konstrukcyjnych celowe jest wyjś
cie z teoretycznie uzasadnionej dopuszczalnej odchyłki dla
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powtarzalnego przęsła konstrukcji. Dla przykładu rozpa
trzymy typowe przęsło budynku o konstrukcji słupowo -belkowej, którego schemat pokazano na rys. 1.
W rozpatrywanym przypadku oś słupa na wysokości
dźwigara (punkt Pi) w przybliżeniu może z jednakowym

prawdopodobieństwem zająć dowolne położenie wokół
punktu podstawy słupa P, w którym przecinają się pro
jektowane osie xïy.
Wartości błędów średnich charakteryzujące stopień zgod
ności zniekształconej siatki geometrycznej z siatką regu
larną (projektowaną) obliczamy zwykle z wzorów:

(3)
my= ±

dnakowo prawdopodobny, wówczas składowe odchyłki mie
rzone po osiach projektowanych x i y są sobie równe.
Dla dostatecznie dużej odległości pomiędzy słupami P,
Q i stosunkowo małych wartości m można przyjąć, że od
cinek PχQι różni się od odcinka PQ o wielkość:

Rys. 3. Szkic wychyleń pionowych słupów ramy typu H w sto
sunku do położenia teoretycznego. Odchyłki w mm

X? kondygnacja

H-239,070

X

H∙236,UO

ZZ

Jeżeli przyjmiemy, że:

wówczas wzory (3) możemy zapisać w postaci [4]:
w2
2JI
m
"*' z.
?

mł = ----

I

2π ¿

m2 2«
-,

∙ 2 J

kondygnacja

m-

Ttii= —
cos2 φdφ =
y
2n i
2

0
0

ko∩dyqnocjQ H ∙233,750
2

r

H-231,090

VD kondyqnac∣a

h-228.230

E7

w

kondygnacja

-225,770

0
0
0

1’
l·

2I

TlH kond∙jqnacja

m2

φaφ= —

k?

<

I6
E5

0
0

|4

ii
i
Ih ’ ii
S
0 ί
■

0

0

0

2

S

0

0

:

0

I
i

Is Γ
LL ■

? kondygnacja u-223,110

U kondygnacja H-220 -50

Ul kondygnacja H-217.790

U kondygnacja H-ItlJlO

I kondygnacja H-212,-∣7O

Porter PPP-H 209.910

Rys. 2.

Fragment szkicu inwentaryzacyjnego kontroli postawio
nych słupów. Odchyłki w mm

gdzie: m jest błędem średnim charakteryzującym odchy
lenie wypadkowe punktu P1 w płaszczyźnie poziomej.
W ten sposób wykazano, że w przypadku gdy kierunek
odchyłki punktu P1, zmieniający się od O do 2 π, jest je-
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Rys. 4. Szkic inwentaryzacyjny elewacji budynku. Odchyłka w mm

δi-

± δJP1 ± 4τρ1

gdzie ∆ypi, Aytil są składowymi odchyłek słupów PPi
i QQ1, mierzone na wysokości dźwigara wzdłuż osi y.

ιieP,
od-

Przechodząc do błędów średnich otrzymamy:
= mp sinφ τnyρ = niρ siny
zatem
mi = γ'τni = mɪpɪ ⅛

Zagadnienie wygląda jednak inaczej, bowiem poza wy
chyleniami z pionu i przesunięciami poszczególnych ele
mentów względem siebie wielkości mimośrodów montażo
wych mogą być spowodowane również wichrowatością ram
względnie wichrowatością powierzchni płyt.
W związku z tym, nie zawężając problemu, wydaje się
słuszne stwierdzenie, że przy tego typu konstrukcjach usta
lenie odchyłek spowodowanych przez błędy kształtu po
szczególnych elementów prefabrykowanych jest w dalszym
ciągu sprawą otwartą i wymaga szerokiej współpracy
i wysiłków fachowców różnych specjalności technicz
nych [5].
Na zakończenie warto jeszcze zwrócić uwagę na formę
graficzną przedstawienia zniekształconej siatki geometrycz
nej lub odchyłek od siatki regularnej. Kilka takich przy
kładów ilustrują rysunki 2, 3, 4.

(5)

Jeżeli wartości błędów średnich n⅛∣ i thqi są rówifte, to
jest mpi= t∏qi = m, wówczas ich składowe, mierzone
wzdłuż osi y, też są równe i wynoszą:
ni

royP.=

= Tf

(6)

W ten sposób dla pojedynczego przęsła, w przypadku gdy
błędy średnie charakteryzujące dokładność ustawienia słu
pów PP1 i QQ1 są jednakowe, rozpiętość pomiędzy osiami
tych słupów na wysokości dźwigara obciążona jest błędem
średnim charakteryzującym dokładność ustawienia jedne
go słupa, czyli [4].
mι = m
(Ί)
Elementy długosłupowe w postaci ram typu H, względnie
ramy dwusłupowe o innych układach, montażowo są samonośnie w płaszczyźnie ramy i wymagają odpowiedniego
zabezpieczenia przed utratą montażowej stateczności tylko
w kierunku prostopadłym do płaszczyzny ramy. Podobnie
przedstawia się zagadnienie przy montażu budynków
ɪ elementów wielkopłytowych.
Mogłoby się więc wydawać, że obsługa geodezyjna pod
czas montażu tego typu konstrukcji jest znacznie prostsza,
ponieważ poszczególne elementy ustawia się tylko w jednej
płaszczyźnie.
.∙ x'
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Geodezyjna obsługa wznoszenia komina żelbetowego w Thierbach, w NRD
II
5· Pomiary odkształceń komina

Warunki posadowienia komina należy uznać za korzyst
ne, gdyż podłoże stanowią tu grunty piaszczyste i pospółki,
dla których naprężenia dopuszczalne pod pierścieniem fun
damentu określono na 5,5 kG∕cm2. Tym niemniej koniecz
ne było określenie sposobu reakcji nietypowego, bo pierś
cieniowego fundamentu komina na wzrastające obciążenie,
a jednocześnie niezbędna była sygnalizacja pojawiania się
ewentualnego przechyłu budowli jako skutku podjęcia
eksploatacji nowej, nie opodal zlokalizowanej kopalni od
krywkowej. Wpływ tej kopalni miał spowodować — we
dług wstępnego szacunku — pochylenie całego terenu elek
trowni o 2%o, co dla wierzchołka 300 m komina oznacza
łoby wychylenie o 60 cm. Tak więc celem wyznaczenia
było:
a. Określenie bezwzględnych wielkości osiadań funda
mentu pierścieniowego komina jako całości wraz z uwzględ
nieniem ewentualności występowania różnicy osiadań mię
dzy zewnętrzną i wewnętrzną krawędzią fundamentu.
b. Określenie wielkości ewentualnego przechyłu funda
mentu komina oraz wielkości pochodnej, jaką jest wielkość
przechyłu komina na dowolnej wysokości.
5.1. Niwelacyjne wyznaczanie przechyłów
Wysokich budowli. Jak wiadomo, klasycznym spo
sobem kontroli pionowości wysokich budowli jest kon
trola kształtu jego części wysokościowej. W przypadku
kominów kontrola ta polega na wcinaniu w przód kilku
Punktów trzonu komina z dwóch lub trzech stanowisk
obserwacyjnych, rozmieszczonych wokół komina, a celem
Pomiaru jest wyznaczenie wielkości i kierunku odchylenia
budowli od kierunku pionu na wybranych wysokościach.
Metod wyznaczania znamy kilka i zostały one wraz
z pełną analizą dokładności szczegółowo opisane w litera
turze geodezyjnej. Rezultat wyznaczenia stanowi zawsze

wektor przemieszczenia obserwowanego punktu od poło
żenia wyjściowego (w pomiarach wielokrotnych, gdzie re
zultat obserwacji aktualnej przyrównywany jest do obser
wacji wyjściowej) lub teoretycznego położenia osi pionowej
obiektu (w pomiarach jednokrotnych, gdzie wynik każdej
obserwacji rozpatruje się niezależnie i odnosi do warunku
geometrycznego).
Zweryfikujmy zastosowanie wcięcia w przód z trzech
stanowisk obserwacyjnych do wyznaczenia położenia wierz
chołka komina (punkt 1) w świetle przedstawionych do
wodów występowania obszernych przemieszczeń, wywoła
nych odkształceniami dobowymi. Rozważmy układ *trzech
stanowisk obserwacyjnych I, II, III, rozmieszczonych ide
alnie wokół komina (120°), którego wierzchołek w położe
niu spoczynkowym reprezentuje punkt 1 (rys. 22).
Jeżeli pomiar nie jest wykonywany w specjalnie ko
rzystnych warunkach (brak wpływu jednostronnego nasło
necznienia, bezwietrznie) komin musi podlegać skutkom
odkształceń dobowych. Ponieważ przy tym nigdy dotąd nie
stawiano wymagań, by wcięcie w przód do badanych
punktów komina wykonywać jednocześnie — jako typową
dla tego rodzaju wyznaczeń — przyjąć należy sytuację
przedstawioną na rys. 22. Wierzchołek komina w momen
cie wykonywania obserwacji na stanowisku I zajmie nie
położenie spoczynkowe 1, lecz jakieś inne położenie 1’, któ
re zresztą będzie już inne przy wykonywaniu obserwacji
ze stanowiśka II (1”) i ze stanowiska III (Γ”). Wyniki po
miaru uzyskane z takiej sytuacji traktowane są jednak
jako materiał jednorodny i w procesie wyrównania wy
znacza się na tej podstawie „trójkąt błędów” oraz w wy
niku jego rozwiązania „położenie średnie”, to jest punkt ls.
Jak widać wyraźnie, punkt Is nie przedstawia żadnej
praktycznej wartości i interpretowanie wektora 1—Is jako
przemieszczenia punktu 1 jest całkowicie fałszywe. Po
dobnie ma się zresztą sprawa z „trójkątem błędów”, który
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z podobnym trójkątem w zrozumieniu geodezyjnym nie
posiada żadnego związku, a jego rozmiary nie obrazują
w żadnym wypadku dokładności wyznaczenia.
Jest to pierwsza okoliczność, która w sposób zasadniczy
rzutuje nie na dokładność, lecz wręcz na prawidłowość
wyników uzyskanych tą drogą.

szczyznę położenia aktualnego β płaszczyzną poziomą a
na wysokości:
∑ dhi
i-1
dh, ==---------n
to powstanie sytuacja przedstawiona na rys. 24.

r

Drugą okolicznością jest fakt praktycznie nieustannego
nakładania się na siebie dwóch zupełnie odrębnych zja
wisk — przemieszczeń wywołanych odkształceniami dobo
wymi, a więc sprężystymi, zmiennych co do wartości
i kierunku i ustępujących po zrównoważeniu się obciążeń
oraz przemieszczeń wywołanych odkształceniami trwałymi,
które są właściwym celem wyznaczenia, gdyż to one właś
nie stanowią zagrożenie dla konstrukcji.
Jeśli więc nawet w wyniku szybkiego, jednoczesnego po
miaru przeprowadzonego z wszystkich stanowisk obser
wacyjnych, wyznaczy się w sposób wierny aktualny kształt
trzonu, to i tak będzie on stanowił wypadkową przemiesz
czeń sprężystych i trwałych. Ponieważ te pierwsze mogą
przybierać wielkości nawet kilku decymetrów, uchwycenie
przemieszczeń trwałych i co więcej — tendencji w ich
występowaniu, jest na podstawie obserwacji kształtu trzo
nu i trudne i zawodne i mało precyzyjne.
Wreszcie należy zdać sobie sprawę z tego, że trwałe
odkształcenia kominów i innych budowli wieżowych obja
wiają się pod postacią bądź to przechyłów, bądź wygięć
trzonu (rys. 23). O ile stwierdzenie wygięcia jest możliwe

i /

1Z

J I
Il-L
en∙<*M

Rys. 25

Jak widać, wielkość przechyłu maksymalnego dh^ix
oraz jego kierunek φ określają jednoznacznie interesujące
nas położenie wzajemne płaszczyzn a i β.
Pomiędzy wielkością przechyłu d⅛max, jego kierunkiem
φ i odległościami płaszczyzn a i β w punktach 1 do n:
dh,i = dhi - dh,
istnieje prosta zależność:
⅛'i=¾aχsin[j3i(φ-90o)]

a więc

Rys. 23

jedynie na podstawie obserwacji kształtu trzonu, to w
przypadku przechyłów sytuacja jest znacznie korzystniej
sza. Przechyły nie są bowiem odkształceniami samej bu
dowli, gdyż nie zmieniają wzajemnego usytuowania jej
części składowych. Odkształceniom ulega bądź podłoże
gruntowe, bądź też górotwór, na powierzchni którego
wzniesiono budowlę. Dzięki temu, poznawszy usytuowanie
pionowe fundamentu lub podstawy komina, można wnios
kować z dużą pewnością o wielkości przechyłu budowli
na dowolnej wysokości.
Wszędzie więc tam, gdzie oczekuje się pojawienia się
przechyłu budowli, jego wyznaczenia można dokonać bez
uciekania się do zawodnych obserwacji kształtu trzonu,
ograniczając się do wyznaczania wielkości i kierunku prze
chyłu fundamentu. A tego dokonać można niejako „przy
okazji” wyznaczania osiadań budowli. Jeśli bowiem n zaStabilizowanych na obwodzie podstawy lub fundamentu
komina reperów podda się wyjściowemu, a następnie aktu
alnemu pomiarowi różnic wysokości, co pozwoli wyznaczyć
osiadanie tych reperów dhi, a następnie przetnie się pła
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Rys. 24

d⅛i= (¾aχsinls>uι7,÷ dhiaxcos∕3,cosφ
podstawiając
d⅛alcos<p = u oraz dh'nιaτ sinφ = w
można skonstruować na tej podstawie układ równań po
prawek postaci:
Vi == u cosβi + w sin/?, — dh,i

a po ich rozwiązaniu otrzymamy:
¿/•max = √U2^+^2'

oraz
w
tgφ= —
U

Możliwość ta została wykorzystana w Thierbach, gdzie na
fundamencie pierścieniowym komina Zastabilizowano 16
reperów, których konstrukcję i rozmieszczenie przedsta
wia rys. 25.
Zgodnie z wyżej przedstawioną zasadą stało się możliwe
skonstruowanie układu równań poprawek dla wszystkich
16 badanych reperów. Uwzględnienia wymagał jeszcze
związek pomiędzy wielkościami wyznaczonymi na ze
wnętrznej i wewnętrznej krawędzi pierścienia, co ilustru
je rys. 26.

Tak więc:

R dh*
Ponieważ stosunek promieni wyniósł:
= 0,5862

a kąty
β1 = 0°, β3 = 45o, β3 = 90o, βi = 135o, βs = 180o, β6 = 225°,
β7 = 270o, β3 = 315°
otrzymano układ 16 równań poprawek następującej postaci:
v1 = + 1,0000 u +
— ɑɪ
vt = + 0,7071 u + 0,7071 w — a2
V3 + 1,0000 w — a3
V4 = — 0,7071 u + 0,7071 w — a4
v5 = — 1,0000 u
— o5
v6 = — 0,7071 u — 0,7071 w — o6
v7 =
— 1,0000 to — o7
V8 = + 0,7071 u — 0,7071 u> — a8
V9 = + 0,5862 u
— a9
V10 = -J- 0,4145 u + 0,4145 w — a10
V11 =
+ 0,5062 to — a11
V12 = — 0,4145 u + 0,4145 w — oιs
V15 = — 0,5862 u
— a13
V14 = — 0,4145 u + 0,4145 w — a14
V15 =
— 0,5862 w — a15
. V16 = + 0,4145 u — 0,4145 w — a16
Na tej podstawie obliczono tablicę krakowianu transfor
mującego pozwalającego bezpośrednio wyznaczać niewia
dome u oraz w, a stąd poszukiwane wielkości d∕⅛naχ i φ,
jak to przedstawia przykład (tablica 1).

można więc przyjąć, że przekroczenie przez m0 wielkości
±0,3 — ± 0,5 mm świadczy o pojawieniu się odkształceń
badanego fundamentu.
Tak więc wielkość mo można traktować głównie jako
wskaźnik odkształcalności fundamentu.
Jednocześnie zwraca uwagę fakt, że wielkość mo dla
pierścieniowego fundamentu w Thierbach osiągnęła ma
ksymalną wielkość τno = ±2,45 mm. Wielkość ta doty
czyła pierścienia bardziej Odksztalcalnego niż płyta, przy
czym rozmiary fundamentu były bardzo znaczne i jedno
cześnie był on obciążany wzrastającym nieustannie obcią
żeniem wznoszonego komina, a wokół niego prowadzono
liczne głębokie roboty ziemne. Świadczy to o dużej do
kładności wyznaczania przechyłu komina. Błąd określenia
przechyłu na wysokości h wynosi bowiem:
fc

mp — — m#,,
r
T
max
h
— wynosi dla komina w Thierbach maksyr
malnie około 14, a więc:
τnp = 14∙2,45 = ± 34 mm
Nawet ta dokładność jest bez wątpienia nieosiągalna dla
metod pionowości, wykorzystujących zasadę wcięcia w
przód.

Stosunek

5.2. Pomiary osiadań. Opisane wyżej badane repery wraz z układem reperów odniesienia utworzyły ni
welacyjną sieć kontrolną (rys. 27). Sieć tę 42-krotnie pod

TaMiea 1

Nr

dh

dh'

•

2
6
10
14
18
22
26
30
1
5
9
13
17
21
25
29

-11,49
-9,52
— 8,48
-9,12
-9,22
-10,60
-8,77
-11,70
-13,08
-11,74
-11,88
-12,71
-15,95
-12,60
-13,00
-12,39

+ 0,10
-1,87
—2,91
-2,27
-2,17
-0,79
-2,62
+0,31
+ 1,69
+ 0,35
+ 0,49
+ 1,32
+4,95
+ 1,21
+ 1,61
+ 1,00

+ 0,19
+ 0,13
0,00
-0,13
-0,19
-0,13
0,00
+ 0,13
+0,11
+ 0,08
0,00
-0,08
-0,11
-0,08
0,00
+ 0,08

ʃ=

-182,25

V

0,00
+ 0,13
+ 0,19
+ 0,13
0,00
-0,13
-0,19
-0,13
0,00
+0,08
+ 0,11
+ 0,08
0,00
-0,08
-0,11
+0,08

+0,01 = Γ

+0,12
+ 1,52
+ 2,21
+ 1,65
+ 1.95
+ 1,14
+ 3,32
+ 0,31
-1,55
-0,57
-0,91
-1,70
-4,70
-0,09
-1,19
-0,62

u = +0,2162
w = -0,6973

⅛ar ≈≈ F' “2 + u·2 =
— 0,73 mm
w
-0,6973
tfirQ = — = -------------- ≡
u
4-0,2162
= -3,23

ę « 287°

m - 1/
o
I n-2
"]/-ɪ- = ±2∙°2 mn,

dh = -11,39

Poszczególne kolumny zawierają:
ɪ — numer porządkowy badanego reperu
2 — wielkość bezwzględnych osiadań wyznaczonych z wyrównania sieci niwelacyjnej
3 — wielkość osiadań względem płaszczyzny poziomej dh¡ = d/ij — dh8
4,5 — kolumny krakowianu transformującego
6 — poprawki

Warto tu jeszcze zwrócić uwagę na interpretację wiel
kości średniego błędu mo, który stanowi przecież miarę
dokładności określenia płaszczyzny aktualnego położenia β.

Rys. 26

Na wielkość tego błędu składają się błędy wyznaczenia
oraz deformacje fundamentu, który wskutek tego nie two
rzy płaszczyzny, jak przyjmuje się to w obliczeniach.
Ponieważ średni błąd wyznaczenia różnicy wysokości
metodą niwelacji precyzyjnej wynosi ± 0,10 do ± 0,15 mm,

dano ob⅛rwacjom osiadań w okresie od 26.IV.1967 r. do
24.VI.1969 r. Różnice wysokości mierzono niwelatorem
KONI 007.
Na rysunku 28 przedstawiono współzależność średnich
osiadań komina (wielkości wyznaczone z uśrednienia osia
dań 16 badanych reperów) od wzrostu obciążenia wywie
ranego przez wznoszony komin. Wykres wskazuje na wiel
ką regularność w narastaniu osiadań, co świadczy o pra
widłowym przyjmowaniu obciążeń przez podłoże.
Nie mniej interesujących danych dostarcza analiza
kształtu pierścienia fundamentu, który przyjął kształt
wklęsłej niecki. Na rysunku 29 przedstawiono szkic fun
damentu z oznaczeniem izolinii osiadań i wielkości osiadań
poszczególnych reperów według stanu uchwyconego ostat
nią (42) obserwacją osiadań.
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5.3. Pomiary wygięć trzonu. Istnieje wiele przy
czyn wywołujących zmianę prostoliniowego przebiegu osi
głównej trzonu wysokiej budowli. Najczęściej wymienia
się tu przekroczenie naprężeń dopuszczalnych, tworzenie
się pęczniejącego gipsu w betonie, agresywne działanie wo
dy polegające na wypłukiwaniń węglanu wapnia, zmiany
strukturalne w materiale itd.

W punkcie poprzednim omówiono szczegółowo przyczyny
nieprawidłowości wyników pomiarów pionowości. Stwier
dzono też, że nieodzownym warunkiem uchwycenia wier
nego kształtu osi obiektu jest szybkie i jednoczesne wy
konanie obserwacji ze wszystkich stanowisk obserwacyj
nych. Jednoczesność obserwacji jest wyłącznie kwestią po
siadania odpowiedniej ilości instrumentów i obserwatorów.

Za szczególnie niekorzystne uważa się przekroczenie na
prężeń dopuszczalnych w przekroju na skutek na przykład
gwałtownego uderzenia wiatru lub wstrząsu tektonicznego,
gdyż jego skutki pojawiają się w budowli bez jakiejkol
wiek wcześniejszej sygnalizacji. Choć aktualnie wznoszone
obiekty posiadają zdolność przejęcia losowych, nawet bar-

Szybkość wykonania obserwacji zależy od ilości punktów
celu, a także od ich wartości sygnalizacyjnej. W związku
z tym zrezygnowano z powszechnego w tych pracach ce
lowania na dwie tworzące trzonu i w odstępach 15-metrowych Zastabilizowano celowniki uszeregowane w dwóch
rzędach na południowej i zachodniej stronie komina. Dzię

Rys. 29

dzo wielkich jednorazowych obciążeń i przekroczenie na
prężeń dopuszczalnych jest w związku z tym mało prawdo
podobne, to jednak nie można go całkowicie wykluczyć
i obiekt wieżowy powinien być co pewien czas poddawa
ny kontroli prostoliniowości.
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ki temu uzyskano 20 par jednoznacznych punktów celo
wania, przystosowanych do obserwacji trygonometrycz
nych z dwu słupów obserwacyjnych, umieszczonych w osiach głównych komina (punkty K1, K2 — opisane w punk
cie 2). Tak więc powstała niepełna sieć trygonometryczna

(rys. 30), pozwalająca wyznaczać przemieszczenia punktów
od 2 do 20, w stosunku do punktu 1 najbliższego podstawie.
Najtrudniejszą jednak sprawą jest takie wykonanie
obserwacji, aby można było uchwycić nimi tylko jeden
rodzaj przemieszczeń, a więc przede wszystkim przemie
szczenia wywołane odkształceniami trwałymi. Jak to już
powiedziano, możliwe jest to tylko wówczas, Iciedy obcią
żenia oddziaływujące na budowlę równoważą się i znaj
dzie się ona w swym położeniu spoczynkowym.
Stwierdzenie takiej sytuacji jest praktycznie niewyko
nalne z uwagi na ogromną złożoność w oddziaływaniu ob
ciążeń zewnętrznych, a przy tym ich nieustanną zmianę
zarówno w czasie, jak i z wysokością obiektu. Jednocześ
nie jednak można a’ priori wyeliminować te warunki, któ
rych występowanie nie może nie wywołać poważnych ob
ciążeń. Warunki te sprecyzowano w punkcie 4.4.3.
Fakt pozostawania obiektu w pobliżu miejsca spoczyn
kowego może potwierdzić seria 10—15 obserwacji wyko
nanych w równych odstępach czasu (na przykład 10 lub
15-minutowych). Jeżeli wyniki nie wykazują tendencji w
pojawianiu się przemieszczeń można przyjąć, że średnia
z nich wskazuje położenie spoczynkowe obiektu. Sposób
ten zastosowano kilkakrotnie do wyznaczania położenia
spoczynkowego różnych kominów. Okazał się on dość
żmudny i pracochłonny, ale jedyny w stosowaniu, szcze
gólnie w przypadku wykonywania obserwacji wyjściowej
kierunków, a więc obserwacji, do której przyrównywane
będą w przyszłości kolejne obserwacje aktualne. Popraw
nie wykonany pomiar wyjściowy powinien reprezen
tować spoczynkowe położenie obiektu.
Dopiero przy wykonaniu pomiarów aktualnych można
zliberalizować nieco warunki wykonywania pomiarów,
ograniczając się do dwóch serii obserwacji. Wyznaczony
kształt aktualny trzonu budowli musi być jednak rozważa
ny na tle linii ugięcia i odpowiadających warunkom, z któ
rymi jako towarzyszącymi obserwacjom, trzeba się liczyć
5.4. Metryka odkształceń komina. Dla opisy
wanego obiektu sporządzono zwięzłe liczbowo-graficzne ze
stawienie, stanowiące podstawę prowadzenia obserwacji
odkształceń obiektu w okresie eksploatacji i dokonywania
prawidłowej oceny jego stanu. Zestawienie to nazwano
metryką odkształceń, i jak się wydaje — celowa byłaby
jej popularyzacja przy sprawowaniu geodezyjnej kontroli
stanu wysokich budowli. Treść metryki stanowią:
a. Inwentaryzacyjny pomiar kształtu trzonu po ukoń
czeniu wznoszenia (rys. 31). Pomiar ten pozwala określić

Skala wychyleń

Rys. 31

kształt trzonu utrwalony błędami wykonawstwa i tworzą
cy w związku z tym pewien wyjściowy stan, nie mający
nic wspólnego z późniejszymi odkształceniami.- Dzięki po
miarowi inwentaryzacyjnemu ewentualne odchylenie od
Pionu oraz miejscowe niedokładności wykonawstwa elimi
nuje się z późniejszych pomiarów kształtu nawet wówczas,

gdyby stosowano celowanie na tworzące, a nie na celow
niki. Jednocześnie pomiar taki posiada kapitalne znacze
nie dla statyka interpretującego wyniki, gdyż pozwala mu
określić ewentualny mimośród wyjściowy budowli, stano
wiący podstawę statycznej oceny stanu zagrożenia. Pomiar
inwentaryzacyjny musi być wykonany w warunkach pozo
stawania budowli w położeniu spoczynkowym.
b. Liczbowe i graficzne zestawienie osiadań reperów
badanych w okresie wznoszenia obiektu (rys. 28).
c. Zestawienie wyników pomiaru kierunków i pomiaru
różnic wysokości, stanowiące wyjściowe obserwacje dla
wyznaczania wygięć budowli oraz jej osiadań i przechyłu.
Jak już wspomniano, pomiar kierunków musi być wyko
nany przy spoczynkowym położeniu budowli, a przy tym
łącznie z pomiarem inwentaryzacyjnym.
d. Graficzna ilustracja wpływu warunków zewnętrznych
(rys. 7 i 10) wraz z ich weryfikacją pomiarową (rys. 16),
czego dokonuje się wielokrotnie podczas wznoszenia bu
dowli.
e. Diagram do interpretacji wyników pomiaru wygięć
(rys.- 32). Diagram zbudowany jest z kilkunastu linii ugię

cia, odpowiadających teoretycznej reakcji konstrukcji na
przyłożenie określonego obciążenia. W konkretnym przy
padku diagram zawiera linie ugięcia powstałe w wyniku:
— oddziaływania jednostronnego przegrzania, przy ró
żnicy temperatury po dwóch stronach trzonu 1 do’ 8oC,
— oddziaływania wiatru o szybkości 5 i 10 m/sek,
— parcia wiatru o szybkości 5 m/sek, spotęgowanego
wpływem jednostronnego pola temperatury 2oC.
Zestawione linie ugięcia wskazują, jakiej wielkości sprę
żystych przemieszczeń należy oczekiwać w określonych
warunkach. I odwrotnie. Z diagramu można odczytać, w
jakich warunkach zewnętrznych należy wykonywać obser
wację, aby móc oczekiwać, że wpływ odkształceń dobo
wych nie obciąży wyników ponad przewidywaną wielkość.
W konkretnym przypadku akcentuje się szczególnie silny
wpływ nasłonecznienia przy niewielkim, z uwagi na wiel
ką sztywność konstrukcji (gruba ściana, duża średnica),
wpływie parcia wiatru. Diagram ten jest więc nieodzowny
przy ustalaniu dopuszczalnych warunków wykonywania
obserwacji wygięć.
Na diagram nanoszone będą bowiem wyniki poszczegól
nych pomiarów aktualnych. Jeśli wynik kolejnego po
miaru wykaże nawet znaczne wygięcie trzonu, to i tak
tylko wówczas można je interpretować jako przemieszcze
nie trwałe, jeśli wyraźnie przekroczy ono odpowiadające
warunkom wykonania pomiaru ramy diagramu i znajdzie
następnie potwierdzenie w wynikach powtórnie wykona
nego pomiaru.

6. Zakończenie
Przedstawione w niniejszym artykule problemy geode
zyjnej obsługi wznoszenia jednego z najwyższych na świę
cie kominów żelbetowych, wybiegają zdecydowanie poza
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zakres jednego obiektu. Zresztą rozwiązania metodologicz
ne, które tu znalazły zastosowanie, są rezultatem doświad
czeń przeprowadzonych na kilku innych znacznie niższych
obiektach.
Dzięki temu właśnie znaleziono teoretyczne uzasadnienie
wielkości przemieszczeń wywołanych odkształceniami do
bowymi, a w szczególności wpływem jednostronnego na
słonecznienia.
Na tym tle nie można nie zwrócić uwagi na fakt, że w
pracach geodezyjnych, dotyczących obsługi wysokich bu
dowli, popełnia się w praktyce bardzo istotne nieprawi
dłowości, które obniżają wartość tych prac.
Wydaje się, że niezbędne jest przede wszystkim doko
nanie odpowiednich zmian w instrukcjach technicznych.
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Pierwsze w Pelsce przemysłowe zastosowanie lasera gazowego
dla wyznaczania kierunku wyrobisk górniczych
1. Ogólne zasady laserów oraz podstawowe wiadomości
o promieniowaniu

Słowo laser powstało od pierwszych liter angielskich
wyrazów Light Amplification by Stimulated Emission of
Radiation, co oznacza: wzmocnienie światła przez stymu
lowaną (wymuszoną) emisję promieniowania.
Laserem nazwano przyrząd elektroniki kwantowej ge
nerującą spójną wiązkę promieniowania elektromagnetycz
nego w zakresie fal widzialnych lub promieni podczerwo
nych. Zasadę promieniowania wyjaśnia model atomu i po
stulaty kwantowe Bohra:
1. Atom nie promieniuje energii, jeżeli elektron porusza
się po orbicie, na której jego kręt jest całkowitą wieloh

krotnością

—, jest to tak zwana orbita dozwolona.

Uektron pod∏∣eι∣onγ na w>jitry

poziom enerQefγcmγ E 2

Paaajace
P rom en∣OWθr e

E 3

Dozwolone poziomy

E 2

Qnergelyczne ∣orb∣∣yl

Teorię Bohra uzupełnił (w 1917 r.) Einstein w swej pracy
teoretycznej poświęconej emisji i absorbcji. Einstein zało
żył, że układ kwantowy oddaje swoją energię dwoma dro
gami: spontanicznej emisji promieniowania (promieniowa
nie niespójne) oraz — drogą wymuszonej emisji promie
niowania. Przy emisji wymuszonej jeden kwant promienio
wania wyzwala przy zderzeniu z atomem wzbudzonym
nowy kwant (rys. 2).
Naturalną tendecją atomu jest posiadanie jak najmniej
szej energii. Mówimy wtedy, że atom znajduje się w sta
nie podstawowym. Aby atom mógł promieniować, należy
przenieść jego elektron na wyższy poziom energetycznyJest to początek tak zwanej akcji laserowej, polegającej
Pried em∣slq

Ei

/

2. Gdy elektron w atomie przeskakuje z jednej z „do
zwolonych” orbit, której odpowiada energia E1 na orbitę
bliższą jądra, której odpowiada mniejsza energia E2, na
stępuje emisja promieniowania.
3. Częstotliwość emitowanego promieniowania hf = E¡ —
-E1, gdzie:
E2 — E1 — różnica poziomów energetycznych, między któ
rymi nastąpiło przejście kwantowe,
f
— częstotliwość,
h
— stała Plancka,
hf
— kwant energii.
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Absorbcja i emisja promieniowania przez atom w ujęciu
modelu atomu Bohra
/
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Rys. 2.

Wymuszona emisja promieniowania

na wzbudzeniu niektórych atomów lub jonów odpowied
niej substancji do wyższego metastabilnego poziomu ener
getycznego (pompowanie), a następnie na wyzwoleniu ener
gii w postaci kwantów promieniowania spójnego.
Właściwości lasera zależą od ośrodka czynnego, w któ
rym zachodzi akcja laserowa. Ze względu na budowę ośrod
ka czynnego rozróżniamy lasery: krystaliczne, szkliste, cie
czowe, gazowe, półprzewodnikowe. Jony laserujące ośrod
ka czynnego decydują o długości Wypromienxnvanej fali.
Ta cecha decyduje głównie o doborze lasera do konkret
nego zadania. Dla doboru lasera bardzo istotny jest także
sposób emisji promieniowania. Rozróżniamy lasery o im
pulsowej oraz ciągłej emisji promieniowania.
Obecnie stosuje się najczęściej lasery rubinowe, szkliste
neodymowe, gazowe (hel + neon, CO2), półprzewodnikowe
(arsenek galu).
Pierwszym, skonstruowanym przez Maimana (USA) w
roku 1960, był laser rubinowy działający impulsowo.
W Polsce pierwsze lasery rubinowe i gazowe skonstruo
wano w Instytucie Fizyki PAN, w Wojskowej Akademii
Technicznej oraz na Uniwersytecie Poznańskim w roku
1963.

Rezonator optyczny tworzą dwa zwierciadła Fabry’egoPerota; jedno z nich jest częściowo przejrzyste (1—2%),
co pozwala na wyprowadzenie części promieniowania na
zewnątrz lasera. Rezonator optyczny powoduje, że promie
niowanie rozchodzące się wzdłuż osi rury i osi zwierciadeł
będzie nieskończenie wiele razy odbijać się kolejno od
przeciwległych zwierciadeł. Za każdym przejściem przez
ośrodek czynny promieniowanie będzie podlegało wzmoc
nieniu, aż do granicy nasycenia. Rezonator mogą opuścić
tylko te promienie, które są w dostatecznym stopniu
wzmocnione, a więc promienie wielokrotnie odbite, a przez
to równoległe do osi rezonatora optycznego.
Zwierciadła Fabry’ego-Perota są napylone cienkimi war
stwami dielektrycznymi, odbijając fale o określonej dłu
gości. Jeśli akcja laserowa ma się rozwinąć tylko dla fali
o λ = 632,8 nm dobieramy taką liczbę i grubość warstw
dielektrycznych, aby zwierciadła odbijały promienie o te;
długości fali. Zamiast płaskich zwierciadeł układu Fabry’e
go-Perota stosuje się najczęściej układ konfokalny (rys. 5).
W układzie konfokalnym straty mocy spowodowane dy
frakcją światła są niższe o parę rzędów wielkości niż dla
zwierciadeł płaskich. W przemysłowym zastosowaniu Ia-

2. Laser gazowy (helowo-neonowy)
Laser gazowy pracujący w sposób ciągły skonstruowano
w firmie Bell Telephone w 1961 r. Jako ośrodek czynny
zastosowano mieszaninę helu i neonu w stosunku 10: 1.
Mieszaninę gazową znajdującą się w rurze można pobu
dzić do akcji laserowej za pomocą prądu stałego, przepły
wającego przez gaz lub przez wytworzenie pola wysokiej
częstotliwości. Przebieg akcji laserowej przedstawiono za
pomocą schematu energetycznego poziomów helu i neonu
(rys. 3).
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Rys. 4. Schemat lasera gazowego na mieszaninie helu i neonu:
a — wzbudzenie, b — elektroda, c — rura laserowa, d — płytka
Brewstera, e — zwierciadło, f — pryzmat, g — luneta
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Rys. 3. Poziomy energetyczne helu 1 neonu

Przepływający przez mieszaninę gazową prąd stały po
woduje naruszenie równowagi cieplnej, atomy przechodzą
z jednego poziomu energii na drugi. Atomy helu spełniają
tu rolę pobudzenia, natomiast atomy neonu są środowis
kiem wzmocnienia. Wskutek gazowego wyładowania w mie
szaninie helu z neonem pobudzają się metastabilne po
ziomy 21s i 28s. Pobudzone atomy helu zderzają się z ato
mami neonu znajdującymi się w stanie normalnym. Przy
tym atomy helu oddają swą energię atomom neonu, prze
nosząc je do poziomów 2 S2, 3 S2. Proces ten nazywamy
„pompowanie”.
Atomy, przechodząc z poziomu wyższego na niższy, wypromieniowują zwykle kwanty o wartości równej różnicy
energii stanów:
2S, → 2P4 i 3Sj → 2P1
Przy przejściu 2 S2 → 2 P4 zachodzi promieniowanie podczer
wone o długości fali λ = 1152 nm natomiast efektem przej
ścia 3 S2 → 2 P4 jest emisja światła czerwonego o długości
fali λ = 632,8 nm.
Mieszanina helu i neonu: helu pod ciśnieniem 1 mm Hg,
neonu — 0,1 mm Hg znajduje się w rurze kwarcowej
o średnicy kilku milimetrów, zamkniętej płytkami kwarco
wymi ustawionymi pod kątem Brewstera. Aby przejście
na niższy poziom zachodziło w zgodnej fazie zastosowano
rezonator optyczny (rys. 4).

serów „He - Ne” (helowo-neonowych) wykorzystano najistot
niejszą zaletę układu konfokalnego zwierciadeł — małą
wrażliwość na rozregulowanie rezonatora. W rezonatorach
ze zwierciadłami płaskimi minimalne odchylenie od ró
wnoległości powoduje przerwę akcji laserowej.
Kąt rozbieżności wychodzącego promienia laserowego
możemy określić zależnością:
2Â
ɑ = — w radach
na
gdzie:
« — kąt rozbieżności wiązki promienia,
λ — długość fali,
a — promień wiązki laserowej
W zależności od konstrukcji przyrządów rozbieżność ta
waha się w granicach 0,2—10 miliradów (0,5’—30’) przy
czym rozbieżność 0,2 milirada występuje przy rezonatorze
ze zwierciadłami płaskimi.
Kąt rozbieżności wydawałby się bardzo mały, ale do sto
sowania lasera jako wskaźnika kierunku jest zbyt duży.
Rozbieżność 0,6 milirada (~ 2’) daje na odległości 500 m
wiązkę o średnicy 30 cm. Rozbieżność promienia możemy
zmniejszyć za pomocą prostego układu optycznego zwięk
szając średnicę wyjściową promienia. Wskutek zwiększe
nia przekroju promienia w stosunku α1 i a2 jego rozbież
ność zmniejsza się w takim samym stosunku (rys. 6).
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Rozbieżność kątowa nie skupionego promienia laserowego
2Ż
α1 =------ w radach
πα1
Rozbieżność kątowa skupionego promienia
2?
a i
- - - = a. ʃɪ
— w radach
πα2
∕2
Bardzo istotne jest, aby środek promienia laserowego po
krywał się z optyczną osią układu soczewkowego. Układ
optyczny daje promień konwergentny. To znaczy, że pro
mień wychodzący będzie zogniskowany. Dzięki temu pozo
stałą rozbieżność promienia można skompensować w okreś
lonych granicach i otrzymywać promień praktycznie rów
noległy.
Moc wyjściowa stosowanych laserów „He-Ne” wynosi od
0,2 do 25 mW. Dla mocy wyjściowej 3 mW, przy średnicy
promienia 50 mm, gęstość strumienia wynosi 0,5 mW/cm2.
Przystawki optyczne pozwalają formować promień o trwa
łej minimalnej średnicy około 10 mm, a więc maksymalna
gęstość strumienia wynosić będzie 3,8 mW∕cm2. W obu
przypadkach nie uwzględnia się strat w przystawkach op
tycznych.
Gęstość energii promieniowania słonecznego na szero
kości geograficznej Polski wynosi około 80 mW/cm2, jak
z powyższego wynika, promieniowanie lasera nie jest nie
bezpieczne dla oka ludzkiego.
Z ostatnich badań oddziaływania promienia laserowego
na mieszaniny pyłowe i gazowe w kopalniach podziem
nych wynika, że gęstość mocy promienia nie może spo
wodować zapalenia tych mieszanin.
α∙ —

3. Próby stosowania lasera helowo-neonowego
w geodezji górniczej
W ostatnim dwudziestoleciu mechanizacja drążenia wy
robisk górniczych pozwoliła osiągnąć postęp drążenia do
3 m/godzinę, natomiast metody ukierunkowania wyrobiska
praktycznie nie uległy zmianie. Geodeci górniczy chcąc
sprostać nałożonym na nich zadaniom kładą ogromny wy
siłek w swą pracę, jednak tradycyjne prace miernicze za
częły wpływać hamująco na postęp robót górniczych.
Laser „He - Ne” dający prawie równoległą wiązkę światła
widzialnego, o pracy ciągłej, stwarza możliwość rozwiąza
nia tej trudnej sytuacji. Zestawiając ciężki sprzęt gór
niczy i warunki, w jakich on pracuje, z delikatną budową
lasera „He - Ne”, można by sądzić, że wprowadzenie lasera
do górnictwa podziemnego nie ma szans powodzenia.
Już w 1965 r. na XI Kongresie FIG w Rzymie oraz na
sympozjum naukowym w Dreźnie, dyskutowano nad pró
bami i możliwościami zastosowania laserów w geodezji,
jednak dyskusja ta ograniczała się tylko do dalmierzy la
serowych dalekiego zasięgu, a więc nieprzydatnych w po
miarach podziemnych. Geodeci niemieccy z „Towarzystwa
Budowy Kopalń Węgla” już w 1965 r. przeprowadzili
pierwsze próby z laserem „He - Ne” w pomiarach pod zie
mią.
Próbę taką przeprowadzono w przecznicy o długości
600 m z laserem „He - Ne” firmy Spectra Physics (Kalifor
nia) model 130. Laboratoryjny model lasera zbudowano na
specjalnej ławie wraz z układem dwóch soczewek skupia
jących z zadaniem zmniejszenia rozbieżności 25-krotnie.
Mimo dość prymitywnego sposobu przeprowadzenia próby
(cały układ ustawiony na dwóch statywach był mało sta
bilny) można było stwierdzić, że prace nad wprowadzeniem
lasera „He - Ne” do geodezji górniczej mają szanse powo
dzenia.
W Polsce pierwsza myśl wprowadzenia lasera „He - Ne”
do geodezji górniczej powstała w Zjednoczeniu Budownic
twa Kopalń Rud, w 1967 r. Postanowiono, że próby prze
prowadzi się w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń Rud
Miedzi w Lubinie z użyciem lasera „He - Ne” konstrukcji
WAT. Laser o podobnych parametrach produkcji firmy
Spectra-Physics model 115 kosztuje 4650 dolarów; nie była
więc to sprawa bez znaczenia.
Do prób użyto laser aktualnie zbudowany dla potrzeb
naukowych WAT, a więc w obudowie nie przystosowanej
do warunków górniczych. Laser zawieszono przy stropie
wyrobiska na jednej kotwi, poprzez specjalnie skonstruo
wane urządzenie do regulacji w dwu płaszczyznach, na
bazie zużytego teodolitu wiszącego. Urządzenie laserowe
składało się z następujących podzespołów (rys. 7):
— zasilacza lasera podłączanego przez autotransformator
do sieci 127 V,
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— generatora WCZ pracującego na częstotliwości około
27 MHz z mocą 120 W,
— głowicy laserowej zawierającej rurę laserową wzbu
dzoną prądami WCZ oraz
— układu regulacji luster, układu optycznego zawęża
jącego wiązkę laserową.
Do układu optycznego wykorzystano lunetę astronomicz
ną wbudowaną na przedłużeniu osi optycznej rezonatora.
Moc wyjściowa lasera wynosiła około 5 mW, rozbieżność —
8 miliradów. Próby miały wykazać, czy w trudnych wa
runkach klimatycznych kopalń LGOM-u można będzie za
stosować laser „He - Ne” jako wskaźnik kierunku. Kierunek
powinien być wyznaczony w postaci świetlnej intensywnej
plamki czerwonej o średnicy nie większej niż 50 mm na
odległości 500 m. Przyrząd powinien wyznaczać kierunek
w obu płaszczyznach.
Przeprowadzone pomiary wykazały słuszność koncepcji
zastosowania lasera jako wskaźnika kierunku, po prze
konstruowaniu obecnego przyrządu, dostosowując go do
określonego działania. Należy zaznaczyć, że doświadczenia
te przeprowadzono na zasadzie entuzjastycznej pomocy na
ukowców z WAT-u dla przemysłu. Wobec pozytywnych
wyników Zjednoczenie Budownictwa Kopalń Rud zawarło
wieloletnią umowę z WAT, dotyczącą wprowadzenia lase
rów do górnictwa, a jako pierwsze zastosowanie — lase
rowy wskaźnik kierunku.
Powołano grupę roboczą z zadaniem wdrożenia w 1969 r.
laserowego wskaźnika kierunku w kopalniach miedzi Za
głębia Lubińskiego. Powołany zespól mobilizował fakt
wdrożenia (w ostatnich dwóch latach) z olbrzymimi ko
rzyściami laserowego wskaźnika kierunku do sterowania
kombajnów chodnikowych w Stanach Zjednoczonych
i NRF. W NRF zaczęto również stosować laserowe wskaź
niki kierunku w przekopach drążonych metodą strzelniczą.
Podobne próby ze sterowaniem kombajnów chodniko
wych przeprowadzili naukowcy z WAT-u wspólnie z kon
struktorami ZKMPW na polskim kombajnie ALFA (w
1969 r.).
Kanadyjczycy zastosowali laserowy wskaźnik jako pion
środkowy przy głębieniu szybu, co pozwoliło znacznie
usprawnić pracę, a przede wszystkim podnieść dokładność
obudowy szybu, co jest niezmiernie ważne dla pracy szybu.
Zespół powołany przez ZBKR, przy współudziale WAT
prowadzi aktualnie próby nad polskim rozwiązaniem la
serowego pionu szybowego.
Duże szanse powodzenia ma zastosowanie w geodezji
górniczej laserowego dalmierza dla małych odległości fir
my WILD-SERCEL Dl 10. Źródłem promieniowania jest tu
dioda Ga-As. Długość fali światła 720—920 nm (bliska
podczerwień). Wynik pomiaru rzutowany jest w postaci
5-cyfrowej liczby na matówkę. Błąd średni 1—2 cm. Zasięg
pomiaru 1000 m.
4. Zastosowanie laserowego wskaźnika kierunku
w warunkach kopalń LGOM
W oparciu o uzyskane doświadczenia na kopalni Polko
wice, Wojskowa Akademia Techniczna skonstruowała la
serowy wskaźnik kierunku, którego działanie wypróbowano
w grudniu 1969 r. na tejże kopalni. Po dwutygodniowych
próbach postanowiono stosować laser w każdym wyrobisku

Rys. 7.

Pierwszy model laserowego wskaźnika kierunku

górniczym drążonym -przez przedsiębiorstwo w przypadku,
gdy odcinek prosty będzie przekraczał 150 m.
Załoga Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Rud Miedzi
w Lubinie podjęła zobowiązanie pobicia rekordu zjedno
czenia w drążeniu przekopów. Wychodząc naprzeciw podję
temu zobowiązaniu, służba miernicza przedsiębiorstwa zain
stalowała na tym wyrobisku laserowy wskaźnik kierunku
do normalnej eksploatacji mżmo szczególnie nie sprzyja
jących warunków klimatycznych.
Luty 1970 r. należy uważać za datę przemysłowego za
stosowania laserów w geodez’ji, a także w górnictwie. Ta
kie osiągnięcie stawia Polskę w czołówce światowej wy
korzystania światła laserowego dla potrzeb geodezji i gór
nictwa.
Budowa przyrządu. Laserowy wskaźnik kierunku
konstrukcji WAT-u wykorzystuje gazowy laser helowo-neonowy. Czynnik gazowy znajdujący się w rurze pobudzany
jest ładunkiem prądu stałego. Pobudzenie prądem o wy
sokiej częstotliwości powodowałoby dodatkowe straty die
lektryczne, a wskutek tego dodatkowe rozgrzewanie się,
co ujemnie wpływa na pracę lasera.
Urządzenie składa się z dwóch zasadniczych części, za
silacza o wymiarach 240 X 340 X 250 mm, podłączonego bez
pośrednio do sieci oświetleniowej 127 V oraz głowicy la
serowej (rys. 8) o wymiarach 0 160 mm i długości 700 mm.

Rys. 8.

Warunki pracy przyrządu. Laserowy wskaźnik
kierunku zabudowano w przekopie kopalni Polkowice. Prze
kop drążono jako jednonitkowe wyrobisko (ostatnie 500 m)
dwutorowe o przekroju 17 m2. Przewietrzanie odbywało się
za pomocą dwóch wentylatorów lutniowych WLE-600. Na
całej długości wyrobisko było oświetlone; punkty świetlne
o mocy 150 W rozmieszczono co 15 m. Postęp dobowy
przekopu przy zabiorze 3 m wynosił 15 m/dobę.
Dla wypróbowania przyrządu stworzono (w dniu wol
nym od pracy) szczególnie niesprzyjające warunki klima
tyczne, przekraczające normy dla normalnej pracy ludzi,
aby w pełni móc potwierdzić, że laser może pracować
w każdych warunkach klimatycznych.
Parametry klimatyczne podczas prób przy laserze: za
pylenie 273 z/cm8, temperatura 29,80C, wilgotność 69,3%;
w przodku odległym o 330 od lasera: zapylenie 175 z'cms,
temperatura 29,2oC, wilgotność 69%.
W tych warunkach laser pracował bez zarzutu, dając
w czole przodka intensywnie czerwoną plamkę o średnicy
55 mm, minimalnie drgającą.
Podczas wiercenia otworów strzałowych (8 wiertarek
typu Panther) w wyrobisku powstaje mgła wodna, która
całkowicie tłumi światło laserowe. Okres ten jest jednak
tak krótki, że nie uzależnia stosowania lasera. Wyniki
tych doświadczeń gwarantowały sprawną pracę lasera
w normalnych, zgodnych z przepisami bhp, warunkach
pracy załogi.
Początkowo laserowy wskaźnik pracował bez przerw, co
spowodowało przegrzanie elementów zasilacza, po wymia
nie uszkodzonych oporników włączano laser tylko w mo
mencie wykonywania obrysu przodka. Zbyt krótki okres
pracy i częste wyłączanie rury laserowej spowodowało jej
zapowietrzenie. Jako optymalny czas pracy przyrządu
ustalono 4 godziny na zmianę, co zagwarantowało beza
waryjną pracę przyrządu.

Laserowy wskaźnik kierunku

Głowicę laserową podzielono w płaszczyźnie poziomej
na dwie komory laserową i optyczną. W komorze lasero
wej (rys. 9) zainstalowano rurę laserową wraz z rezonato
rem optycznym oraz część układu zasilacza. Natomiast
w komorze optycznej — lunetę astronomiczną oraz kolimator do przybliżonego ustawienia głowicy. Do wprowa
dzenia wiązki laserowej z rezonatora do lunety użyto
pryzmatu, jak to pokazano na schemacie (rys. 4).
Lustra w rezonatorze optycznym ustawiono w układzie
konfokalnym o rozstawie 640 mm. Po stronie wyjścia pro
mienia znajduje się lustro częściowo przepuszczające (1,7%).
Na oba końce rury laserowej nałożono hermetycznie rur
ki szklane z przyklejonymi lustrami, przez co układ rezo
natora z rurą laserową tworzy jednolity zespół odizolowa
ny od środowiska wilgotnego i zapylonego. Osadzenie
choćby kilku pyłków na wewnętrznej powierzchni zwier
ciadeł może uniemożliwić odbicie niezbędne dla otrzyma
nia promienia indukowanego i przerwać promieniowanie.
Wyjściowa moc lasera wynosi około 3 mW, długość fali
promieniowania 632,8 nm.
Przyrząd skonstruowano tak, że zapewnia bezpieczeń
stwo przeciwwybuchowe, jednak do obecnej chwili nie
ubiegano się o uzyskanie cechy BM (dla kopalń LGOM
cecha BM nie jest wymagana).
Głowica laserowa osadzona jest w ramie tak, że za po
mocą śrub ruchu leniwego można przyrząd bardzo dokład
nie ustawić w dwu płaszczyznach. W wyrobisku głowicę
laserową podwiesza się za pomocą dwóch kotwi zabudo
wanych w stropie. W przypadku mało spójnych skał stro
powych można głowicę laserową zabudować na obudowie
murowej lub na specjalnie wykonanym postumencie.
Ostatnio wyprodukowano laserowy wskaźnik kierunku,
w którym całość zespołu mieści się w jednej obudowie,
jednak przyrząd ten nie przeszedł prób praktycznych.

Rys. 9.

Komora laserowa

Ustawienie i kontrola. Aby zapobiec uszkodze
niu przy robotach strzałowych przyrząd zamocowano w
odległości 50 m od czoła przodka, nie stosując żadnych
dodatkowych zabezpieczeń. Kotwy mocujące założono w
stropie wyrobiska według dotychczasowego kierunku. Po
podwieszeniu lasera ustalono przybliżony kierunek pro
mienia jako prostą równoległą do zadanego kierunku (dla
drążenia pierwszych 30 m). Traktując środek geometrycz
ny obiektywu lunety jako punkt poligonowy i wysokoś
ciowy (A) wytyczono prostą równoległą do osi przekopu.
Kierunek prostej Zastabilizowano punktem poligonowym
(B), określając równocześnie różnice wysokości między
punktami poligonowymi A i B. Uwzględniając nachylenie
wyrobiska obliczono Δ h między punktem poligonowym B
a osią promienia laserowego. Po zawieszeniu w punkcie
poligonowym B pionu, śrubami ruchu leniwego ustawiono
tak promień laserowy, aby przebiegał przez pion w odleg
łości Δ h od punktu poligonowego (rys. 10). Odległość mię
dzy punktami A i B wynosiła 50 m.
Dla dokładniejszego ustawienia zogniskowano promień
laserowy w punkcie poligonowym B, gdzie utworzyła się
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bardzo intensywna i stabilna plamka czerwona o średnicy
7 mm. W miarę postępu robót ognisko promienia lasero
wego przesuwano, doprowadzając w końcowym etapie ro
bót (352 m od lasera) do praktycznie równoległej wiązki
o średnicy 55 mm.
Omawiany odcinek przekopu, prowadzony za pomocą la
serowego wskaźnika kierunku, doprowadzał do przebicia
międzyszybowego o długości 5243 m, co nakładało dodat
kowe obowiązki kontroli. Kierunek promienia laserowego
sprawdzano za pomocą teodolitu giroskopowego. Różnica
w zadanym kierunku była zbyt mała, aby korygować
wcześniej zadany kierunek. Dozór górniczy został zobo
wiązany do kontroli promienia laserowego na punkcie po
ligonowym B, a później na dalszych punktach zakładanych
co 100 m. Przez miesiąc pracy przyrządem (do momentu
zbicia) nie stwierdzono zmiany położenia laserowego. Uzna
no także za niecelowe stabilizowanie więcej niż dwa punk
ty kontrolne. Do promienia laserowego budowano także
tory, jednak silne oświetlenie wyrobiska, przy zbyt małej
mocy lasera powodowało, że promień był za mało wi
doczny. Stwarzało to konieczność „wychwytywania" pro
mienia laserowego specjalną tarczą.

5. Względy dokładnościowe i ekonomiczne
stosowania laserów przy prowadzeniu wyrobisk górniczych
o dużym wybiegu
W warunkach górnictwa rud w LGOM-ie, przy reali
zacji wyrobisk górniczych, służba miernicza wykonawcy
prowadzi pomiary w oparciu o własną sieć poligonową
dowiązaną do punktów i reperów I rzędu — pomiary in
westora. Osnowa do realizacji wyrobisk w robotach przy
gotowawczych i udostępniających opiera się na następują
cych założeniach:
a) osnowa poligonowa:
— pomiar kątów — zamknięcie na stanowisku
fp — 40” (II rząd)
— pomiar długości — dopuszczalna odchyłka dwukrotnie
mierzonego boku:
d1 = 20 )' n
n — ilość przyłożeń (III rząd);

b) osnowa wysokościowa:
— dopuszczalna odchyłka ciągu mierzonego dwukrotnie:
dh = 30 J-zLkm

Przepisy mówią o maksymalnych odległościach dla prowa
dzenia wiszących ciągów obowiązanych jednostronnie:
— w Poligonizacji
≤ 300 m
— w niwelacji geometrycznej ≤ 500 m (odległość między
głównymi znakami niwelacyjnymi w kopalni).
A największa odległość od kierunku do przodka 50 m.

Ponieważ kierunki z punktu poligonowego zakłada się
praktycznie w jednym położeniu lunety, należy przyjąć
jako bardziej prawdopodobną wielkość 150”. Jest to błąd
w kierunku ostatniego boku ciągu wiszącego w odniesie
niu do Poligonizacji I rzędu.
B. Niwelacja geometryczna
Z praktyki stosowanej przy przenoszeniu kierunków po
ziomych można zaproponować następujące obliczenie błędu
„łaty” najbliższej przodka.
1. Błąd określenia ostatniej „łaty” od reperu:
— dla jednego przeniesienia m.h = 4- 2 1∕2^ mm> gdzie
,
50
± 2 mm przyjęto jako błąd celu i odczytu na łacie, ca
lówce, stąd:
"ij∕,3t0 = mMia y 8

380
n=—≥8

m∆hi,, = ± 8 mm

2. Błąd określenia wysokości ostatniej „łaty”, na pod
stawie instrukcji:
mJΛ3,0 = 30 pz0,4 mm
m∆h,,a = ± 19 mm

Przy zastosowaniu lasera, a więc przedłużeniu raz wy
znaczonego kierunku, błąd ustawienia promienia zależy
tylko od dokładności jednorazowego jego wytyczenia. Pro
mień laserowy jako zmaterializowana oś dostępna i czynna
na całej długości wyrobiska, musi być pewną linią od
niesienia, a więc w miarę możliwości określona dokładniej
niż tradycyjny kierunek „sznurkowy”.
Bazę dla przedłużenia kierunku stanowi bok poligonowy
o długości 50—70 m, którego azymut sprawdzono za po
mocą teodolitu giroskopowego, a więc został określony
z błędem ≤ 20”.
Błąd określenia wysokości punktu bazowego B — kon
troli promienia laserowego w płaszczynie pionowej należy
ocenić jako błąd przeniesienia wysokości niwelacją precy
zyjną od znaku RPi do punktu B, a więc m Δ h ≤ 1 mm.
Wielkość wyraźnej plamki świetlnej w odległości około
70 m od przyrządu w trakcie ustalania promienia lasero
wego: ogniskowa = 70 m, wynosi mniej niż 7 mm. Okreś
lenie jej środka można uzyskać więc praktycznie niemal
bezbłędnie. Łączny wpływ niwelacyjnego usytuowania pro
mienia przyjmijmy ± 3 mm.
Reasumując, z przedstawionej analizy wynika, że w
przodku, w odległości 380 m od lasera, otrzymamy elipsy
błędów o półosiach en i ep.
a. Wymagania instrukcji:
cn = nij⅛ = 19 mm

Analiza dokładności
A. Poligonizacja
1. Na podstawie Instrukcyjnego niezamknięcia kątowego
poligonu:
mp = mσ = 60” ∖n

D = 300 m→ n = 6

o ⅛ 200

D = 380 m

mσ, = 150"

2. Według niezamknięcia kątowego na stanowisku w II
rzędzie: flι = 40", stąd dla pojedynczego kąta

150"
e„ =------- · 380 = 285 mm
p
200

fß

ma.

y,2

z prawa przenoszenia się błędów
m⅞j = 6n⅛.
300
n~ 5~0

^

dla zbicia D = 380 m
więc n = 8
40"
zmσβ = —— . y 6 = 70
√2

a dla mσa = 80"
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Rys. 10.

Ustalenie promienia laserowego

w żądanym kierunku (o, J h)

się
jąć
ląd
ie-

b. Na podstawie pomiarów:
eh = τnjhi99 = ɛ mm
80"
eD =------· 380 = 152 inni
p
200

c. Przy wykorzystaniu promienia laserowego:
30-

m,∕jA.n
3
eh = ------— ∙ 380 =----- 380 = 23 mm
50
50

■du
zie

ep =----- ∙ D —------- · 380 = 38 mm
p
ρ
200

za-

)d-

zysży
ro
ma
xiLiej

wy
X)>ny

in
szy
syιm.
oło
roeśaal
ro-

w
isy

Tablica 1. Zestawienie wielkości eh i ep

lP-

1
2
3

Zgodnie z instrukcją tolerancja
— z pomiarów bezpośrednich
— dla lasera

th
mm

eP
mm

•
mm

19
8
23

285
152
38

286
152
44

Druga sprawa,. to sposób korzystania z tradycyjnych
„godzin” kierunkowych w wyrobisku, to jest każdorazowe,
przed odwierceniem i odstrzeleniem przodka, wyznaczenie
jego obrysu. Jeżeli przerwa na tę czynność trwa tylko
10 minut, to w skali rocznej przy średnim zabiorze 28 m,
da to tylko 833 godziny.
Przeciętny postęp dobowy na robotach chodnikowych
wynosi w przedsiębiorstwie 4,1 mb.
Oczywiście efektem końcowym nie będzie liniowy przy
rost produkcji przy wykazanych oszczędnościach czaso
wych, gdyż zależność nie jest taka prosta. Efekty są tutaj
trudne do dokładnego wyliczenia, a że są wyraźne, można
było ocenić po pracy jednego tylko urządzenia laserowego
przy szybkościowym prowadzeniu wyrobiska na zbicie.
Stwierdzono większą rytmiczność pracy, eliminację bieżą
cej obsługi realizacyjnej miernictwa oraz w efekcie —
równe ociosy i prostoliniowość wyrobiska.
Jeżeli laser i jego czerwona wiązka światła zostały
przez górników przyjęte z takim entuzjazmem, co przy
wrodzonej niechęci ludzkiej i sceptycyzmie do nowości
było dziwne, należy uznać jego narodziny dla polskiego
górnictwa i geodezji jako bardzo szczęśliwe i oczekiwane.
6. Projekty zastosowania lasera w innych rozwiązaniach

Zestawienie w tablicy 1 wyraźnie faworyzuje stosowa
nie lasera do przedłużania kierunków, a więc prowadzenie
w taki sposób wyrobisk górniczych. Nie można było ująć
w liczby i porównać możliwość odwzorowywania kierun
ków geodezyjnych w przodku wyrobiska. Wykazane w ta
blicy wartości pod pozycją 1 i 2, to tylko ocena dokład
ności osnowy geodezyjnej, a pozycja 3 daje realną dokład
ność położenia punktu w przodku.
Plamka laserowa w tej odległości nie przekracza 50 mm
i pozwala dokładnie znaleźć obrys przekroju pędzonego
chodnika. Sposób laserowy eliminuje więc błędy osobowe
określenia każdorazowego tego przekroju przed każdym
odstrzałem przodka.
Można chyba pokusić się o sprecyzowanie generalnego
wniosku: prowadzenie wyrobisk górniczych przy zastoso
waniu promienia laserowego jako odwzorowania zadanego
kierunku geodezyjnego jest celowe i zabezpiecza wymaga
nia dokładnbściowe.
Efekty ekonomiczne. We wszystkich zagadnie
niach produkcyjnych, nie mniej od jakości wyrobu bardzo
istotną cechą jest koszt, a więc opłacalność tej produkcji.
Zasadą postępu technicznego jest w konsekwencji wpro
wadzenia nowych urządzeń czy sposobów obniżka kosztów
Produkcji przy zachowaniu wymogów dokładności.
Laser jest na pewno ogromnym krokiem w nowoczesność
miernictwa górniczego. Gwarantuje dokładność wymaganą
Przepisami i daje olbrzymie efekty ekonomiczne przez:
a) zmniejszenie obsługi mierniczej przy realizacji wy
robisk (po zainstalowaniu 10 egzemplarzy laserów można
wyeliminować z prac realizacyjnych dwa zespoły mier
nicze);
b) lepsze wykorzystanie czasu pracy załóg przodkowych,
'-zas niezbędny na założenie lub przeniesienie kierunków
w wyrobisku wynosi około 4 godzin. Często za jednym po
bytem w przodku istnieje możliwość założenia jednego tyl
ko z kierunków, a przewieszenie ich obowiązuje co 50 mb
wyrobiska.
Przy rocznych zadaniach przedsiębiorstwa, na przykład
w 1969 r. — 14 kilometrów wyrobisk, ilość przewieszeń
wynosi 280. Czas niezbędny na te operacje jest równy
1120 godzinom. Jest to nie zawsze przerwa w pracy za
łogi przodkowej, ale na pewno często ograniczenie tempa
lej pracy.

Praktyczne zastosowanie w górnictwie aparatury lase
rowej z wynikiem pozytywnym pozwala snuć plany dal
szego jej wdrażania celem wyeliminowania dotychczaso
wych metod rozwiązywania niektórych zagadnień inży
nierskich. Życzeniem do spełnienia byłoby zastąpienie
w ogóle wszelkiego stosowania pionowania mechanicznego
w górnictwie.
Obecnie rozważana jest możliwość zastosowania lasera
jako pionu centralnego przy budowie szybów, szybików
itp. Jeżeli zagadnienie to zostanie rozwiązane, to następ
nym etapem może być zastąpienie pionów zbrojeniowych
dla szybów promieniami laserów. Efekty tych rozwiązań
będą olbrzymie, gdyż zdecydowanie zmieni się charakter
prac przygotowawszych i montażowych w szybach przy
budowie wysokich konstrukcji itp.
Dalszym zastosowaniem promieni laserowych powinno
być wykorzystanie ich do przeniesienia współrzędnych
z powierzchni do wyrobisk górniczych przy pomiarach
orientacyjnych.
Wykorzystanie lasera do przedłużenia kierunków geode
zyjnych w wyrobisku górniczym — jako pierwsze w Polsce
zastosowanie przemysłowe tego urządzenia — daje możli
wość jego powielenia przy wszystkich pracach traserskomontaźowych w wyrobisku. A więc układanie torów, ście
ków, przystrzałki ociosów, montaż rurociągów itp.
Należy tylko oczekiwać rozpowszechnienia urządzeń la
serowych w górnictwie, bo początek został zrobiony i to
bardzo udanie. Stąd i te marzenia o dalszym ich zastoso
waniu.
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Scalenia gruntów we Francji
III

Instytucje przeprowadzające prace scaleniowe
Zgodnie z przepisami obowiązującego we Francji Ko
deksu Rolnego, a szczególnie pierwszej jego księgi, i w
niej rozdziału zatytułowanego „urządzenie gruntów”, do
przeprowadzenia tego rodzaju prac powołane są trzy na
stępujące organizmy:
— gminne komisje przekształcania gruntów i scalenia,
— departamentalne komisje przekształcania gruntów
i scalenia,
— Wyższa Rada Konsultatywna Urządzania Gruntów.
Wszystkie te organizmy funkcjonują przy współudziale
prefektów i podległych im służb inżynierii rolnej oraz pod
nadzorem ministra rolnictwa.
Oficjalne, a raczej formalne podjęcie prac nad prze
kształcaniem struktury przestrzennej gruntów w danej gro
madzie zaczyna się właśnie od powołania gminnej, a na
stępnie departamentalnej komisji przekształcania gruntów
i scalenia, które w dalszej treści nazywane będą w skró
cie: pierwsza — komisją gminną, a druga — komisją de
partamentalną.
Wniosek w sprawie powołania komisji gminnej składają
zainteresowani tymi pracami do dyrektora DDA1). Ten
zaś kieruje wniosek wraz ze swoją opinią do prefekta, w
gestii którego leży powołanie takiej komisji.

1. Gminna komisja i jej rola
Prefekt, na podstawie opinii dyrektora DDA, podejmuje
decyzję co do wszczęcia prac nad przedkształceniem struk
tury gruntów. O ile decyzja ta jest pozytywna, tenże pre
fekt wydaje odpowiednie postanowienie, które jest ogłasza
ne w lokalu merostwa danej gminy. W postanowieniu tym
podaje się do wiadomości zainteresowanych, że w takiej
a takiej gminie przeprowadzone będą prace nad prze
kształceniem struktury gruntów, że w związku z tym po
wołana będzie komisja gminna oraz, że upoważnia się dzia
łającą na terenie danego departamentu Izbę Rolniczą do
wyznaczenia ośmiu kandydatów na reprezentantów w tej
komisji.
Po upływie 15 dni od chwili ogłoszenia tego postanowie
nia, na wniosek dyrektora DDA, prefekt zatwierdza skład
komisji gminnej. Przedstawia się on następująco:
1) sędzia sądu kantonalnego — jako przewodniczący,
2) przedstawiciel służby inżynierii rolnej z DDA,
3) przedstawiciel innych służb rolnych z DDA,
4) przedstawiciel służby katastralnej (z departamentu),
5) przedstawiciel urzędu wód i lasów,
6) mer gminy lub jego zastępca,
7) , 8) i 9) trzech właścicieli gospodarstw lub w przy
padku, gdy właściciele gruntów w danej gminie nie miesz
kają na miejscu, trzej użytkownicy wybrani przez prefekta
ze Wspromnianej wyżej listy ośmiu proponowanych ze stro
ny Izby Rolniczej. Ponadto prefekt mianuje dodatkowo jesz
cze z tej listy dwóch zastępców członków komisji.
Funkcję sekretarza komisji sprawuje jeden z urzędników
DDA wyznaczony przez dyrektora tejże DDA. Członkowie
komisji nie będący urzędnikami państwowymi muszą po
siadać obywatelstwo francuskie, nie mogą być pozbawie
ni praw obywatelskich oraz muszą być pełnoletni.
Komisja ma swoją stałą siedzibę w lokalu merostwa
gminy. Jej posiedzenia zwołuje przewodniczący. Uchwały
komisji zapadają większością głosów i są ważne jedynie
wówczas, gdy w posiedzeniu bierze udział przewodniczący
i co najmniej 4 członków, w tym 2 właścicieli lub użytkow
ników gruntów. Z posiedzeń spisuje się protokół, a decyzje
podjęte przez komisje są ogłaszane w lokalu merostwa.
Komisja międzygminna. W szczególnych przy
padkach, gdy stwierdzone zostanie, że na przykład, na sku’) DDA — Direction Departamental de TAgriculture — Depar
tamentalna Dyrekcja Rolnictwa. Można ten organ porównać z na
szym wydziałem rolnictwa i leśnictwa prezydium WRN.
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tek znacznej liczby „różniczan” (termin polski) pracami
należy objąć obszary należące do dwóch lub więcej są
siadujących ze sobą gmin, powoływana jest i funkcjonuje
w trybie identycznym jak komisja gminna — komisja mię
dzygminna. Jej siedzibą jest lokal merostwa tej gminy, na
obszarze której znajduje się największa powierzchnia grun
tów objętych omawianymi pracami.
Podkomisje gminne. Jak widać z podanego wy
żej składu osobowego komisji gminnej, jest to ciało w swej
większości dość oficjalne, i raczej niezbyt predestynowane
do codziennej, roboczej działalirości na terenie gminy. Ma
jąc to na względzie, choć nie przewidują tego podstawowe
akty prawne, Ministerstwo Rolnictwa w swej instrukcji
dotyczącej wykonania tych prac, zaleca powoływanie cia
ła bardziej elastycznego, związanego na co dzień z miejscem,
na którym prowadzone są prace. Konieczność powoływa
nia podkomisji uzasadnia się także i tym, że prace nad
przekształceniem struktury przestrzennej gruntów, a szcze
gólnie prace scaleniowe, trwają zwykle dość długo. Roz
wiązując jednocześnie szereg problemów wymagają licz
nych spotkań roboczych. Podkomisja wykonuje więc
wszystkie szczegółowe opracowania, przedstawiając je w
formie propozycją czy sugestii do zatwierdzenia przez właś
ciwą oficjalną komisję.
Choć podkomisja spełnia formalnie tylko rolę usługową,
to w rzeczywistości jest ona właściwie instytucją najważ
niejszą. Jej przewodniczącym jest mer. Pozostali jej człon
kowie to owi trzej pełnoprawni i dwaj zastępcy członków
„głównej komisji”, reprezentujący właścicieli lub użytkow
ników gruntów; przedstawiciel DDA oraz inne wyznaczone
przez komisję osoby znające teren, na którym przeprowa-

Problem mechanizacji:
— u góry zbyt wąskie działki nie sprzyjają mechanizacji, powo
dują ponadto, że wiele kawałków gruntu, szczególnie na obrzeżu
działek, pozostaje nie uprawionych
— u dołu — scalenie powiększa znacznie powierzchnie parcel, co
pozwala zastosować mechanizację i zyskać tym samym znaczne
korzyści w stosunku do siły pociągowej

I
I

dzane są prace, jego specyfikę, i mogące być przydatne
przy opracowj,waniu projektu. Sekretarzem podkomisji
jest geodeta prowadzący prace. Podkomisję zwołuje jej
przewodniczący (mer) na wniosek geodety lub DDA.
Znaczenie gminnej komisji. Można zaryzyko
wać twierdzenie, że komisja gminna jest organizmem (ra
zem oczywiście z omówioną wyżej podkomisją), rzeczywiś
cie przeprowadzającym prace nad przekształceniem prze
strzennej struktury gruntów, kierującym poszczególnymi
ich fazami i decydującym o każdym przedsięwzięciu. Sam
skład komisji — z sędzią kantonalnjrm na czele, kilku wy
sokiej klasj’ specjalistami z departamentu oraz przedstawi
cielami ogółu uczestników tych prac — sprawia, że posia
da ona wysoką rangę i znaczenie wśród rolników fran
cuskich. Z uwagi na układ stosunków własnościowych we
Francji, na istotę i sens tego zagadnienia w ogóle, geode
ta jest w tym zespole wysoko cenioną i uznawaną osobą,
ale o aspekcie raczej projektanta technicznego. Nie decy
duje on jednak w kwestiach bezpośrednio dotyczących
spraw własnościowych, jak na przykład dysponowania
gruntów na różne cele, potrąceń ekwiwalentów itp. Tego
typu sprawy są wyłączną domeną komisji, która podej
muje w tej mierze odpowiednie decyzje. Ta właśnie rola
i to oblicze komisji będzie wyraźnie zauważalne w całym
procesie prac urządzeniowych.
2. Komisja departamentalna
Komisja ta ma charakter hierarchicznie wyższy w sto
sunku do komisji gminnej. Jest organem jakby nadrzęd
nym nad komisją gminną i może kontrolować wszystkie
jej przedsięwzięcia i decyzje. Powołuje ją także prefekt za
rządzeniem, które jest publikowane w departamentalnym
dzienniku urzędowym. Komisji tej przewodniczy wyższy
urzędnik sądowy, wyznaczony przez przewodniczącego Są
du Apelacyjnego. W skład tej komisji wchodzą jeszcze:
2) kierownik działu inżynierii rolnej DDA,
3) kierownik działu innych służb rolnych DDA,
4) kierownik działu wód i lasów DDA,
5) dyrektor departamentalnego biura katastralnego,
6) dyrektor biura hipotecznego,
7) przewodniczący Izby Rolniczej w departamencie,
8) przewodniczący federacji związków zawodowych pra
cowników rolnych,
9—13) pięciu przedstawicieli gruntów z danej gminy,
z których co najmniej czterech musi uprawiać swe grunty,
wybranych przez prefekta z 15-osobowej listy przedstawio
nej przez Izbę Rolną.
Komisja ta ma swoją siedzibę w lokalu prefektury. Po
siedzenie jej zwołuje przewodniczący. Uchwały są ważne,
jeśli w posiedzeniu bierze udział przewodniczący lub jego
zastępca i co najmniej 6 innych członków, w tym 3 właś
cicieli gruntów.

Inne organa związane z postępowaniem urządzeniowym
Uczestnik scalenia niezadowolony z jego przebiegu oraz
z wydanych w tej mierze decyzji przez komisję departa
mentalną ma prawo w ciągu dwu miesięcy od otrzyma
nia takiej decyzji odwołać się do właściwego dla miejsca
tych prac trybunału administracyjnego. Istnieje jeszcze
jedna, wyższa i ostateczna instancja odwoławcza, tym ra
zem od orzeczenia trybunału administracyjnego — jest nią
Rada Państwowa'.
Według danych uzyskanych z publikacji oficjalnych, w
latach poprzednich, średnio około lθo∕o uczestników tych
prac składało skargi do komisji gminnej. Po wprowadze
niu odpowiednich poprawek, do komisji departamentalnej
występowało ze skargami już tylko 5%, a do Trybunału
Administracyjnego 1250 uczestników. Najwyższa instancja
w tych sprawach, a mianowicie Rada Państwowa rozpa
trzyła w latach:
1966
1967
— odwołań ministra rolnictwa
22
38
— odwołań zainteresowanych _____ 57___ _______ 49
razem: 79
87
Należy zaznaczyć, że również i minister rolnictwa ma pra
wo odwołać się od orzeczenia Trybunału Administracyjne
go, o ile decyzja tego ostatniego nie odpowiada zasadom
polityki resortu.
Rada Państwowa podejmuje swoje decyzje w bardzo
krótkim czasie. Z dotychczasowej jej działalności wτynika,
że około 1/3 decyzji Rady jest pozytywnych dla apelujących,
a 2/3 — jest negatywnych.

3. Prace wstępne komisji gminnej

Komisja gminna obowiązana jest odbyć swoje pierwsze
posiedzenie w ciągu miesiąca od dnia jej powołania. Na
tym pierwszym posiedzeniu analizuje ona warunki gospo
darcze i ekonomiczne terenu, na którym mają być wykona
ne prace przekształceniowe oraz — co jest niezmiernie
istotne w tym momencie — decyduje o metodzie ich prze
prowadzenia. W tym względzie istnieją trzy następujące
możliwości:
— scalenie gruntów,
— przekształcenie dokonywane bez procesu scaleniowe
go (coś jak gdyby nasze wymiany gruntów),
— zmiany polubowne między poszczególnjuni rolnikami
lub rolnikami a gruntami „SAFER”.
Komisja może również podzielić obszar gminy na części
wskazując, jaki z wymienionych wyżej zabiegów jest nie
zbędny do wykonania na każdej z określonych części. W
tym miejscu wyjaśnia się więc sprawa nazwy komisji
gminnej, której pełne miano — jak już zaznaczono wcześ
niej — brzmi: Komisja Gminna Przekształcania Gruntów
i Scalenia. W zależności bowiem od potrzeb może ona prze
prowadzać jeden, dwa lub nawet wszystkie trzy zabiegi
razem.
Ponieważ przedmiotem niniejszego artykułu jest opisa
nie procesu scaleń, przeto w dalszjτn ciągu zajmę się tyl
ko przypadkiem, kiedy komisja gminna orzekła w sposób
zdecydowany potrzebę dokonania tego właśnie tj’pu prac.
W takim przypadku komisja dokonuje następujących
czynności:
a) określa propozycje co do obszaru scalenia. O ile obszar
ten ze względów gospodarczych ma objąć grunty położone
na terenie sąsiedniej gminy, stanowiące własność bądź bę
dące w użytkowaniu rolników z tejże gminy sąsiedniej, sta
wia propozycje co do powołania komisji międzygminnej.
Komisja może także proponować włączenie do obszaru
scalenia gruntów położonych na terenie sąsiedniej gminy,
ale należących do właścicieli bądź użytkowanych przez rol
ników z gminy, w której dokonuje się scalenia. W tym
przypadku nie zachodzi potrzeba powoływania komisji mię
dzygminnej;
b) proponuje geodetę — wykonawcę scalenia, którego da
rzy zaufaniem i któremu chciałaby powierzyć wykonanie
tych prac. Musi to być oczywiście geodeta figurujący na
liście zatwierdzonej przez ministra rolnictwa.
c) określa prace, które z uwagi na prowadzone scalenie
gruntów, nie powinny być na obszarze scalenia Wykonjnvane (inwestycje);
d) powołuje podkomisję gminną.
Propozycje komisji dotyczące obszaru scalenia muszą
być podane do wiadomości zainteresowanym, którzy w
okresie 15 dni mają możliwość wypowiedzenia się co do
nich. W związku z tym, w siedzibie merostwa wyłożone są
do publicznego wglądu następujące dokumenty:
— wyciąg z protokołu komisji dotyczący sprawy okre
ślenia obszaru scalenia,
— mapa (odbitka z mapy katastralnej) z wykreśloną gra
nicą obszaru scalenia. O ile wykonywane są także inne
rodzaje prac urządzeniowych, wykazuje się je obwódkami
odpowiednich kolorów,
— specjalny rejestr, do którego zainteresowani mogą
wpisywać swoje uwagi.
Po upływie 15 dni komisja gminna przesyła całość akt
do komisji departamentalnej, która po wyrażeniu swej
opinii w tej sprawie przedkłada odpowiedni wniosek pre
fektowi. Wydawane na zakończenie całego tego postępowa
nia zarządzenie prefekta podawane jest do publicznej wia
domości w gminie (lub w gminach zainteresowanych), jak
również ogłaszane w dzienniku urzędowym departamentu.
Zarządzenie to określa, w sposób dość precyzyjny, obszar
scalenia, podając sekcje i poszczególne arkusze map kata
stralnych (jednak bez wymienienia numerów parcel), usta
la datę rozpoczęcia prac, zawiera wzmiankę zabraniającą
podejmowania jakichkolwiek prac zmieniających aktual
ny stan na gruncie, takich jak: zakładanie nowj,ch plan
tacji, ogradzania (łąk i pastwisk), meliorowanie indywidualne, budowanie lub ulepszanie dróg prywatnych i gminnych
itp. Upoważnia wreszcie geodetę do wejścia na grunty i w
obejścia scalanych gospodarstw oraz przypomina o karach
grożących za niszczenie, uszkodzenie lub zmianę położenia
znaków geodezyjnych, graniczników czy reperów.
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4. Przygotowawcze prace techniczne
Instrukcja techniczna Ministerstwa Rolnictwa, dotyczą
ca wykonania prac scaleniowych, dzieli całość prac przygo
towawczych na cztery fazy, a mianowicie:
— przygotowanie wstępnej dokumentacji geodezyjnej,
— przeprowadzenie dochodzeń w sprawie ustalenia fak
tycznych (w sencie prawnym) właścicieli gruntów,
— klasyfikacja i szacunek gruntów poddanych scaleniu,
— zaznajomienie zainteresowanych z wynikami ustale
nia powierzchni ich gospodarstw i szacunku gruntów.
Przygotowanie
wstępnej
dokumentacji
geodezyjnej. DDA zamawia i otrzymuje od służby
katastralnej następujące materiały: karty (fiszki) dla każ
dej parceli figurującej aktualnie w katastrze gruntów, wy
kaz parcel według poszczególnych sekcji i kart mapy kata
stralnej obszaru scalenia oraz odpowiednią ilość odbitek
z tych map zarówno na materiale przeźroczystym, jak i na
papierze drukarskim (offset). Instrukcja techniczna zazna
cza jednak, że odbitki z oryginałów map katastralnych nie
powinny być wykorzystywane dla celów projektowania, a
jedynie wykorzystywane jako materiał pomocniczy. Od
stępstwo od tej zasady wymaga specjalnej zgody minister
stwa.
Jeśli idzie o materiały kartograficzne, to kataster fran
cuski dysponuje obecnie i dostarcza geodetom wykonującym
scalenie dwojakiego rodzaju mapy: aktualizowane niedaw
no i utrzymywane w aktualności oraz pamiętające jeszcze
czasy napoleońskie i przedstawiające stan własności i sy
tuację terenu z tego właśnie okresu. W tej pierwszej fa
zie prac technicznych geodeta zobowiązany jest wyjść na
grunt, porównać otrzymane materiały ze stanem faktycznie
istniejącym i w sposób szybki i uproszczony wnieść na
podkład nowe elementy sytuacji terenowej. Na tak prowi
zorycznie zaktualizowany podkład, geodeta wkreśla gra
nice obszaru scalenia oraz na podstawie fiszek katastral
nych wpisuje na każdęi parceli nazwisko i imię właścicie
la, powierzchnię parceli i symbol klasy katastralnej. Na
stępnie odbywa się na gruncie szczegółowe określenie ob
szaru scalenia. Przeprowadza je geodeta w obecności człon
ków podkomisji oraz przy licznym udziale osób zaintereso
wanych tak z gminy scalanej, jak i z gmin sąsiednich, bez
pośrednio do obszaru scalenia przylegających. Przy wszel
kich wynikających w tym momencie sporach, geodeta po
sługuje się wyłącznie mapą katastralną, próbując nama
wiać do ugody. Jeśli takowa nie następuje, geodeta kieru
je sprawę do rozstrzygnięcia przez służbę katastralną. Wła
ściwym jednak zadaniem geodety w tej fazie prac (pod
kreśla to mocno instrukcja) jest raczej spojrzenie na sens
gospodarczy ustalenia obszaru scalenia.
Dalsze czynności geodety i podkomisji — to uzgodnie
nie z odpowiednimi władzami kategorii dróg i ewentual
nych zamierzeń co do projektowanych zmian w tym zakre
sie, określenie terenów wyłączonych ze scalenia (na przy
kład pod budynkami i tuż koło budynków, jeśli właści
ciel nie wyraża na to zgody), spisanie protokołu granicznego
i wreszcie utrwalenie granic obszaru scalenia.
Po zakończeniu tej grupy czynności przewodniczący ko
misji gminnej przesyła do urzędu hipotecznego odpis wy
kazu parcel objętych scaleniem.
Ustalenie faktycznych właścicieli grun
tów. Ustalenia te dokonywane są przez geodetę, przy
udziale członków podkomisji oraz osób zaproszonych zna
jących dobrze warunki w danej gminie. Ustalenie polega
na bardzo szczegółowym badaniu każdej parceli. Wykorzy
stuje się do tego wszelkie dostępne dokumenty oraz prze
prowadza rozmowy z zainteresowanymi. Wynikłe w toku
tych ustaleń spory może rozstrzygać tylko sąd. W wyni
ku tych badań powstaje bardzo obszerny operat, w którym
każda parcela jest przypisana właścicielowi. Następnie do
konuje się dalszego jeszcze podziału na grupy obejmujące
grunty: męża, żony, dobra gminne, dobra wspólne, grunty
nieuźytkowane itp.
W zakresie ustalenia właścicieli Kodeks Rolny zawiera
całą masę szczegółowych przepisów określających zasady
postępowania w różnych szczególnych przypadkach, jak na
przykład uznawania podziałów nie odnotowanych w kata
strze, dodawania lub zabierania gruntów przez wody itp.,
ale nawet ich streszczenie przedłużyłoby bardzo niniejszy
artykuł.
Kwalifikacja i szacunek gruntów podda
nych scaleniu. Cały zespół wykonywanych w tym za
kresie czynności ma na celu ustalenie rzeczywistej produk
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cyjności gruntów poddanych zabiegom scaleniowym. Ustale
nia te polegają na:
— określeniu rodzaju użytku (rola, łąka naturalna, za
drzewienia itp.) oraz podział tych użytków na klasy,
— ustalenie wartości 1 ha gruntów zaliczonych do posz
czególnych użytków i klas,
— zakwalifikowanie poszczególnych parcel lub ich części
do odpowiednich użytków i klas,
— oszacowanie parcel według ich produkcyjności.
a. Określenie rodzaju użytku oraz podział ich na klasy —
jest czynnością specyficzną w warunkach francuskich, wy
konywaną li tylko na potrzeby scalenia gruntów. Jak już
bowiem uprzednio zaznaczono, kataster posiada swoją wła
sną, bardzo uproszczoną i opartą na zupełnie innych zasa
dach klasyfikację. Instrukcja zastrzega zresztą, że pray
przygotowaniu klasyfikacji dla przeprowadzenia scalenia
gruntów nie powinno się brać pod uwagę żadnych uprzed
nio istniejących, zbliżonych charakterem danych, a już w
żadnym przypadku danych katastralnych.
Użytki gruntowe określa się, mając na uwadze naturalną
przydatność gleby oraz jej aktualne wykorzystanie.
Liczba klas może być różna, w zależności oczywiście od
zróżnicowania gleb oraz regionu. Liczbę klas określa się
w ten sposób, że najpierw lístala się klasę najwyższą i kla
sę najniższą nadając im odpowiednie, wynikające z ich
produkcyjności, wartości. Analizując następnie pozostałe
grunty w stosunku do tych dwu klas, komisja dochodzi
do wniosku, ile powinno być klas pośrednich pomiędzy
tymi klasami skrajnymi. Według specjalistów francuskich
zwiększanie się liczby klas polepsza niewątpliwie precyzję
prac i pozwala dokładniej porównać wartości wniesione
do scalenia przez poszczególnych jego uczestników z war
tościami, jakie otrzymują oni po scaleniu. Jednak taka
„apteka” ma i swoje złe strony, bowiem prace obliczenio
we stają się bardziej żmudne i pracochłonne. Ogólnie przy
jęło się (i tak zaleca instrukcja) określać 5 lub 6 klas
gruntów ornych i 3 lub 4 klasy dla użytków zielonych.
Sama klasyfikacja gruntów rozpoczyna się od ustalenia
tak zwanych parcel wzorcowych (parcelles étalons),
zwanych również parcelami typowymi. W tym celu komi
sja wybiera z całego terenu scalenia, osobno dla każdej kla
sy gruntu ornego czy użytku zielonego, parcelę, która sta
nowi jak gdyby idealną przedstawicielkę danej klasy, i do
której porównywane będą wszystkie pozostałe parcele na
obszarze scalenia. Można więc powiedzieć, że wykonywa
na we Francji przy scaleniach gruntów klasyfikacja jest
klasyfikacją względną, przeprowadzaną metodą porównaw
czą.
Wspomniane wyżej parcele wzorcowe muszą spełniać dwa
zasadnicze warunki:
— powinny być bardzo dobrze znane członkom komisji
gminnej oraz członkom podkomisji i dokładnie zidentyfi
kowane na gruncie (pełne oznaczenie katastralne),
— powinny być homogeniczne (jednorodne).
W przypadku gdy obszar scalenia jest dość rozległy lub
gdy występują nań tereny bardzo zróżnicowane pod wzglę
dem geograficznym (rzeźby terenu), zaleca się wybór kilku
parcel wzorcowych dla każdej z klas, w różnych strefach
obszaru.
b. Ustalenie wartości 1 ha gruntów zaliczonych do posz
czególnych użytków i klas. Przy ustalaniu wartości 1 ha
gruntów stosowane jest założenie, że wartość ta ma cha
rakter czynnika służącego dla dokonania ekwiwalentowania i w związku z tym, w żadnym przypadku przy jej
ustaleniu nie może być brany pod uwagę czynnik wartości
sprzedażnej gruntów, wartość przyjmowana przy różnego
rodzaju dzierżawach, czy wartość zawarta w katastrze. Dla
celów techniki scalenia zaleca się wyrażanie tej wartości
za pomocą specjalnej jednostki, którą nazywa się „punk
tem scaleniowym”. Punkt ten wyraża więc rzeczywistą
wartość produkcyjną gruntów, w sposób niezależny od wy
mienionych' wyżej innych wartości. '
Dla określenia rzeczywistej wartości produkcyjnej grun
tów, komisja powinna przeanalizować szereg wewnętrznych
i zewnętrznych czynników gleby, mających wpływ na tę
produkcyjność oraz wyważyć ich działanie. Jako czynniki
wewnętrzne uważa się:
— naturalne stałe cechy gleby i podglebia, zależne od
charakteru geologicznego, własności fizycznych, chemicz
nych i biologicznych gleby,
— ulepszanie, zmiany i modyfikowanie gleb w różny sta
ły lub przejściowy sposób, wpływające na ich jakość lub
chroniące je przed szkodliwymi wpływami zewnętrznymi,

— ulepszanie, zmiany i modyfikacje przejściowe lub cza
sowe, wpływające na jakość naturalną lub właściwość tych
gleb.
Natomiast jako czynniki zewnętrzne literatura wymie
nia: odległość między poszczególnymi parcelami tego same
go właściciela (rozrzut), formy parcel, dostęp do dróg, od
ległość od budynków, nachylenie stoków, warunki odpły
wu wód powierzchniowych itp. Zarówno jednak literatura
jak i instrukcja techniczna nie znajdują zasadniczego wpły
wu czynników zewnętrznych na rzeczywistą wartość pro
dukcyjną gleby i nie widzę potrzeby ich uwzględniania.
Wyjaśnia się to w sposób następujący:
— jednym z podstawowych dobrodziejstw wynikających
ze scalenia jest generalna poprawa i eliminacja niekorzyst
nego działania tych właśnie czynników, natomiast
— scalenie nie polepsza w zasadzie, w sposób bezpośred
ni, wymienionych uprzednio czynników wewnętrznych gle
by, jeśli w wyniku scalenia podwyższa się dochodowość —
to następuje to w sposób pośredni.
W odniesieniu zaś do poszczególnych czynników zew
nętrznych rozumowanie jest następujące: rozproszenie par
cel — do chwili scalenia ma niewątpliwie zasadniczy wpływ
na wielkość i wartość uzyskiwanej produkcji. Ale właśnie
scalenie poprzez skomasowanie rozrzutu, redukuje w
konsekwencji do minimum wpływ tego czynnika, forma
(kształt) parcel — może mieć wpływ na produktywność.
Można jednak przyjąć za pewnik, że po scaleniu wszyscy
jego uczestnicy otrzymają parcele o właściwych, przysto
sowanych do zastosowania maszyn, kształtach. Tak więc
obecna ich forma, dobra czy zła, nie powinna być brana
pod uwagę; oddalenie od zabudowań można oceniać w róż
ny sposób w stosunku do poszczególnych zagród. Obecnie
parcela oddalona dla jednego właściciela jest bliska lub
lepiej usytuowana dla innego gospodarstwa, a jeszcze ina
czej będzie sprawa wyglądała po scaleniu. Nie należy więc
i tego czynnika brać pod uwagę, jako że scalenie wyelimi
nuje i te niedogodności.
Jakby zresztą nie było, rygorystycznie zaleca się prze
strzeganie wydzielania ekwiwalentów zamiennych w od
niesieniu przede wszystkim do czynników wewnętrznych.
Reasumując, w toku szacowania nieruchomości, celem
czego jest głównie określenie rzeczywistej wartości pro-

Przyklad scalenia w gminie Saint-Etienne-Ie-Laus:
— u góry sytuacja przed scaleniem
— u dołu sytuacja po scaleniu
Widoczne na dalszym planie mokradła, zastąpione zostały obecnie
przez pola uprawne. Na pierwszym planie duże kształtne pola w
miejsce nieforemnych i małych parcel

dukcyjnej gruntów, należy wyeliminować zawsze wpływ
czynników zewnętrznych, które przecież zabieg taki jak
scalenie modyfikuje i ulepsza.
c. Zakwalifikowanie poszczególnych parcel lub ich części
do odpowiednich użytków i klas (klasyfikacja). Dla prze
prowadzenia klasyfikacji posłużyć się można jedną z dwóch
stosowanych we Francji metod. Pierwsza z nich, uproszczo
na i stosowana zwykle na terenach „łatwych” polega na
tym, że określa się na gruncie całe strefy (nasze kontury)
charakteryzujące się jednakową wartością. Druga nato
miast metoda wymaga porównania do parcel wzorcowych
wszystkich przedscaleniowych parcel kolejno, jedna po
drugiej. W efekcie tej drugiej metody otrzymuje się rów
nież kontury o jednakowej wartości, ale oczywiście są one
z reguły dużo mniejsze.
Istnieje także zasada, że w przypadku, gdy jakaś parce
la ze względu na jej niejednorodność glebową nie może
być w całości zaliczana do danej klasy, dokonuje się jej
podziału, kwalifikując poszczególne jej fragmenty do od
powiednich klas.
Klasyfikacji podlegają także drogi prywatne oraz drogi
należące do gminy i nieużytki. Nadaje im się jednak odpo
wiednio zmniejszone wartości, a w przypadku nieużytków
po prostu symboliczne.
Po zakończeniu klasyfikacji geodeta sporządza jak gdy
by mapę klasyfikacyjną. W tym celu nanosi na jedną z od
bitek katastralnych granice konturów, opisuje je i koloru
je w sposób określony z instrukcji.
d. Oszacowanie parcel według ich produktywności. Czyn
ność ta polega jedynie na manipulacjach rachunkowych
sprowadzających się do przemnożenia powierzchni danej
parceli przez jednostkową wartość ustaloną dla 1 ha dane
go użytku i klasy.

Zaznajomienie zainteresowanych z wynikami ustalenia po
wierzchni gruntów ich gospodarstw
Po zakończeniu obliczeń związanych z ustaleniem wartoś
ci każdej parceli, wyniki ich wprowadza geodeta na
wspomniane już uprzednio fiszki parcel. Następnie segre
guje je w porządku alfabetycznym nazwisk właścicieli
i przystępuje do sporządzania tak zwanych „biuletynów’
indywidualnych”. Biuletyny te, wykonywane dla każdego
właściciela gruntów na obszarze scalenia, zawierają wykaz
należących doń parcel, z ich oznaczeniem, powierzchnią,
klasami ustalonymi przez komisję oraz wartością.
Dalsze dokumenty wykonywane w tym momencie, to pro
jekt zawiadomienia uczestników scalenia o wyłożeniu do
wglądu dokumentów z dotychczas wykonanych prac oraz
wykazy zawiadomień, na podstawie których rozesłane bę
dą za pośrednictwem mera wymienione wyżej biuletyny.
Po zaakceptowaniu tych wszystkich dokumentów przez
DDA, mer przekazuje za pokwitowaniem lub przesyła
pocztą:
— biuletyn indywidualny,
— zawiadomienie o otwarciu postępowania związanego
z ogłoszeniem stanu władania i szacunku gruntów,
— specjalne wyjaśnienia dla właścicieli, jak mają dalej
postępować i czego się żąda od nich w toczącym się postę
powaniu.
Mer obowiązany jest zwrócić do DDA wszystkie pokwito
wania odbioru lub nadania do właścicieli wymienionych
wyżej dokumentów.
Zaraz po rozesłaniu dokumentów, następująca dokumen
tacja scaleniowa (po przyjęciu jej przez komisję gminną
i po zaakceptowaniu przez DDA) jest wykładana w lokalu
merostwa na okres 15 dni:
— mapa przedscaleniowego stanu własności z uwidocznio
ną na każdej parceli klasyfikacją gruntów, nazwiskiem
i imieniem właściciela i powierzchnią,
— wykaz parcel zawierający nazwiska i imiona właści
cieli oraz powierzchnie i wartości parcel,
— duplikaty poszczególnych biuletynów indywidualnych,
— memoriał wyjaśniający metodę przyjętą przy klasyfi
kacji i szacowaniu gruntów oraz inne uwagi,
— rejestr reklamacji, do którego zainteresowani nie mo
gą jednak wpisywać swoich uwag w okresie wyłożenia. Do
piero po upływie 15 dni przybywa do gminy wyznaczony
przez przewodniczącego komisji specjalny komisarz docho
dzeniowy, w obecności którego przez 3 następne dni zain
teresowani mogą wpisywać swoje uwagi i wnioski.
Pożądane jest, aby komisarz znał doskonale problemy da
nego scalenia, umiał wyjaśnić wszelkie wątpliwości i ewen
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tualnie pomógł poszczególnym rolnikom w jasnym i wy
raźnym sformułowaniu uwag. Zaleca się także, aby w tych
dniach był obecny na terenie gminy geodeta — wykonaw
ca scalenia.
Po zakończeniu okresu wyłożenia dokumentów oraz po
upływie 3 dni przeznaczonych na wyjaśnienia i składanie
wniosków, komisja gminna badała złożone reklamacje, po
dając swoje decyzje w tym względzie do wiadomości ogól
nej, przez ich wywieszenie.
Jednocześnie geodeta otrzymuje z DDA odesłane z uwa
gami właścicieli biuletyny indywidualne. Na podstawie tych
wszystkich materiałów, w porozumieniu z komisją gminną
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Mechaniczno-analityczna metoda obliczania pól

Dotychczasowy rozwój elektronicznej techniki obliczenio
wej w naszym kraju umożliwił skrócenie procesu oblicze
niowego pól metodą analityczną, dzięki zastosowaniu do
obliczeń elektronicznych maszyn cyfrowych (EMC). Zasto
sowanie na przykład programu I i III systemu PG-4 na
specjalistycznej maszynie cyfrowej GEO-2 umożliwia otrzy
manie wielkości żądanych pól na drodze obliczeń anali
tycznych wykonywanych przez maszynę w wyniku dostar
czonych danych początkowych z dokumentacji pomiarowej.
Natomiast obliczanie pól na mapach, które nie posiadają
dokumentacji pomiarowej względnie powstały w dawnych
czasach, odbywa się metodami tradycyjnymi, to jest meto
dami: mechaniczną, graficzną lub kombinowaną.
W chwili obecnej powstała możliwość zastosowania no
wej metody, którą proponuję nazwać metodą Hiechaniczno-analityczną. Mianowicie w Katedrze Maszyn Matema
tycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
kierowanej przez płk doc. dr inż. Μ. Stolarskiego, wyko
nano urządzenie, które zostało nazwane „Cyfro-wym wtór
nikiem wykresów”. Urządzenie to umożliwia konwersję ry
sunków i wykresów na kod cyfrowy. Do zastosowania w
geodezji proponowałbym zmianę nazwy podobnego urządze
nia na „Elektroniczny czytnik współrzędnych”.
Urządzenie to odczytuje współrzędne, zaopatruje je w
niezbędne znaki redakcyjne i automatycznie zapisuje na
taśmie papierowej w kodzie ustalonym przez użytkownika
lub współpracuje z EMC poprzez kanał przesyłania infor
macji.
Taśma dziurkowana może być użyta jako taśma danych
do EMC, która w krótkim czasie przeprowadzi zadane obli
czenia i poda wyniki.
Zadaniem operatora jest obwodzenie specjalnej głowicy
po wybranych punktach i przez naciśnięcie odpowiedniego
klawisza spowodowanie zapisu współrzędnych, przy czym
istnieje możliwość wprowadzenia na taśmę dodatkowych
danych, na przykład numerów odczytywanych punktów.
Urządzenie wyposażone jest również we wskaźnik cyfrowy,
którym zostają wyświetlane aktualne wartości współrzęd
nych XYw układzie odniesienia urządzenia.
Urządzenie składa się z następujących zespołów:
1) stołu XYz koordynatomierzem,
2) szafy z zespołami elektronicznymi,
3) pulpitu
4) perforatora
Ad 1. Stół X Y służy do pomiaru współrzędnych poło
żenia głowicy, ustawionej przez operatora na odpowiednim
punkcie. Przesunięcia głowicy są zamieniane przez konwer
tory położenia (i współpracujące z nimi zespoły elektro
niczne) na ciągi przyrostów jednostkowych w obydwu
osiach. Stół X Y składa się z układu prostowodów, głowi
cy ustawczej, układu konwersji ruchu posuwisto-zwrotne
go na obrotowy, dwóch przetworników, szufladki z zespo
łami elektronicznymi, stojaka i płyty drewnianej formatu
AoAd 2. Zespoły elektroniczne składają się z trzech części:
a) części przetwarzającej ciągi przyrostów na dane cyfro
we,
b) części sterującej przetwarzaniem,
c) układów pomocniczych.
Ad 3. Na zespół pulpitu składają się trzy, wzajemnie po
wiązane, podzespoły:
— sygnalizacji,
— sterowania,
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sporządza on ostateczną listę uczestników scalenia oraz ich
wkładów.
c.d.n

— wprowadzania symboli na taśmę.
Podzespół sygnalizacji obejmuje wszystkie żarówki syg
nalizujące stan pracy urządzenia, błąd, blokadę wejścia
urządzenia, wprowadzanie symboli na cyfry lub litery.
Podzespół sterowania obejmuje zespół przycisków usta
wiających rodzaj pracy, zerujących urządzenie, inicjujących
wybieranie współrzędnych.
Podzespół wprowadzania symboli obejmuje zespół przy
cisków wpisujących na taśmie określone symbole.
Ad 4. Perforator 5- lub 8-kanałowy.
Przed rozpoczęciem pracy operator może wybrać jedną
z następujących skal: 1 : 11, 1 : 21, 1 : 51, 1 : 10. Oznacza
to podstawę kwantowania 0,1 mm, 0,2 mm, 0,5 mm i 1,0 mm,
czyli położenie punktu może być odczytane z dokładnością
0,1 mm, 0,2 mm, 0,5 mm lub 1,0 mm.
Oprócz odczytywania współrzędnych urządzenie wykonu
je jeszcze inne działania, na przykład odczytywanie przy
rostów współrzędnych wybranych przez operatora. Opis
pracy urządzenia przy innych działaniach został tu pominię
ty jako mniej ważny dla celów geodezyjnych.
Na wymienionym urządzeniu przeprowadziłem próby po
miarów współrzędnych punktów dla celów obliczenia pól
działek. Pomiary te dały pozytywne rezultaty chociaż urzą
dzenie jako prototypowe posiada jeszcze szereg usterek,
które w niedługim czasie zostaną usunięte.
Obliczanie pól przy wykorzystaniu elektronicznego czyt
nika współrzędnych można przeprowadzić dwoma sposo
bami.
Sposób I. Na mapie należy zanumerować punkty za
łamania granic działek. Następnie, ustawiając głowicę urzą
dzenia kolejno na obrane punkty, zapisujemy na taśmie
numery poszczególnych punktów i ich współrzędne w ukła
dzie urządzenia.
Stosując na przykład program III, sposób I systemu PG-4
maszyny specjalistycznej GEO-2, układamy odpowiedni plan
obliczeń, który zapisujemy również na taśmie. Tak przy
gotowaną taśmą, po kontrolnym odczytaniu na dalekopisie,
możemy wprowadzić do maszyny GEO-2, która dokona
obliczeń i poda wyniki.
Sposób II — polega na zapisie na taśmie współrzęd
nych punktów położonych na obwodzie poszczególnych dzia
łek. Stosując w tym przypadku sposób III systemu GP-4
dostarczymy również maszynie GEO-2 danych do obliczeń
poszczególnych pól działek.
W tym przypadku należy zwrócić uwagę, aby współrzęd
ne punktu początkowego, zapisane na początku i końcu wy
kazu współrzędnych, były identyczne. Osiągniemy to przez
odpowiednie ustawienie głowicy nad danym punktem i skon
trowanie wyświetlanych współrzędnych.
Proces obliczeniowy pól metodą mechaniczno-analityczną uległby jeszcze bardziej skróceniu, gdyby dane z czyt
nika elektronicznego współrzędnych były przekazywane przez
kanał informacji bezpośrednio do EMC. Ten sposób można
by stosować tylko w tych przypadkach, kiedy maszyna nie
byłaby obciążona innymi zadaniami.
*

Analiza dokładności obliczania pól metodą mechaniczno-analityczną jest tematem oddzielnej mojej pracy.
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Zestawiając dane z tablic 1, 2, 3 i 4 obliczymy pojemność
ogólnej masy informacji o nieruchomościach wyrażoną w
oktetach. Obliczenie to przedstawiono w tablicy 5.
Z tablicy 5 wynika, że cała masa informacji o nierucho
mościach pomieści się w czterech zespołach magnetycznych
pamięci typu IBM 2841/2321. Dla przechowania danych
o sieciach geodezyjnych potrzeba pięciu takich zespołów,
razem dziewięciu zespołów.
Użycie magnetycznych urządzeń pamięciowych dla całej
masy informacji o nieruchomościach i sieciach geodezyj
nych jest korzystniejsze, ponieważ te urządzenia:
— są jednolite; nośnikiem wszystkich informacji jest kar
ta magnetyczna, do wprowadzania informacji do pamięci
służy we wszystkich przypadkach taśma dalekopisowa;
— mogą być łatwo przyłączane do państwowej lub spe- ,
cjalnej sieci telekomunikacyjnej.
Z powyższych wywodów wynika, że już obecnie istnieją
techniczne możliwości zrealizowania banku danych dla in
formacji o nieruchomościach i sieciach geodezyjnych. Nie
znaczy to, aby te możliwości istniały już teraz w naszym
kraju. Biorąc jednak pod uwagę fakt niezmiernie szybkiego
postępu w dziedzinie tu rozpatrywanej można się spodzie
wać, że w okresie najbliższych 10 lub 15 lat możliwości te
będą konkretne i u nas.
W 1968 roku, na konferencji FILE 68 w Kopenhadze,
rozpatrującej organizację pamięci komputerów, opubliko
wano prognozę rozwoju konstrukcji i zastosowania kom
puterów do 2000 roku. Według tej prognozy już za 10 lat
pojawią się komputery reagujące na mowę ludzką (ich
prototypy są obecnie w stadium badań): za 20 lat ceny
komputerów obniżą się do połowy, a każdy przeciętny kom
puter będzie mógł zmagazynować w swej pamięci wiedzę
całej ludzkości, ponieważ w ciągu tego czasu pojemność
pamięci wzrośnie tysiąckrotnie (odpowiada to podwojeniu
co dwa lata) [21] i wobec tego cała masa informacji, którą
chcemy obecnie umieścić w banku danych, zajmie tylko
skromną część pamięci przeciętnego komputera.
Obok zagadnień technicznych występują też nie mniej
ważne zagadnienia organizacyjne. Wiadomo, że mechani
zacja i automatyzacja nie są elastyczne. Dlatego też czę
ste są wypadki,'w których z powodu niemożliwości przy
stosowania mechanizacji lub automatyzacji do struktury
organizacyjnej danej instytucji odwraca się zagadnienie,
Przystosowując strukturę organizacyjną do wymagań sta
wianych przez mechanizację i automatyzację. Mechaniza
cja, a zwłaszcza automatyzacja mają to do siebie, że cały
system, to jest organizacja i technologia pracy muszą być
obmyślone i znormalizowane w najdrobniejszych szczegó
łach nie pozostawiając żadnych niedopowiedzeń, gdyż ma
szyna nie jest zdolna do podejmowania decyzji w nieprze
widzianych wypadkach; może się wówczas zatrzymać, ze
psuć lub co najgorsze — dać fałszywy wynik. Dlatego też
Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do mechanizacji
lub automatyzacji danego procesu należy zagadnienie
Wszechstronnie rozpatrzyć. W takiej sytuacji znajduje się
obecnie kraj związkowy Dolna Saksonia w NRF. Podjęto
tam myśl zmechanizowania katastru w sensie utworzenia
centralnego banku danych dla całego kraju, połączonego
siecią teleksową z placówkami powiatowymi. Do szczegó
łowego opracowania tego tematu powołano specjalną komi
sję złożoną z różnych fachowców; niezależnie od pracy tej
komisji odbywa się otwarta dyskusja na łamach wszyst
kich niemal zawodowych czasopism ukazujących się w NRF
[8, 9, 11], Studia podjęto od podstaw, analizując na przy
kład optymalną wielkość powiatu (powierzchnia, zaludnie

nie) z punktu widzenia ekonomiki pracy komputerów.
Trzeba przy tym pamiętać o tym, że wysoki standard tech
niczny NRF ułatwia w dużym stopniu realizację takiego
zagadnienia jak mechanizacja katastru. Tak na przykład
Niemiecka Poczta Federalna zapowiedziała przed pewnym
czasem, że zmontuje specjalną obficie rozgałęzioną sieć te
leksową przeznaczoną wyłącznie do utrzymania sprawnej
łączności między ośrodkami zmechanizowanych obliczeń
i ich klientami [3]. Szybka i niezawodna łączność jest nie
odzownym warunkiem sprawnego funkcjonowania tych
ośrodków oraz banków danych.
Tablica 5

Działka wiejska
Działka miejska
Budvnck wiejski
Budynek miejski

Cyfry

Litery

Oktetv

36
46
26
46

115
133
41
58

133
156
54
81

j

Liczba ι Oktety

48x10« *64x10
14x10· 22x10·
16x10« 8x10«
28x10« 23×108

Razem 117x10«

Z przeprowadzonych wyżej rozważań wynika, że infor
macje o nieruchomościach i sieciach geodezyjnych w na
szym kraju pomieszczą się w dziewięciu urządzeniach ty
pu odpowiadającego systemowi IBM 360. Można utworzyć
dziewięć regionalnych banków danych, łącząc na przykład
po dwa województwa w sposób następujący:
1.
2.
3.
4.

Białystok, Olsztyn
Gdańsk, Bydgoszcz
Koszalin, Szczecin
Zielona Góra, Poznań
9. Warszawa (miasto

5. Wrocław, Opole
6. Katowice, Łódź
7. Kraków, Rzeszów
8. Kielce, Lublin
i województwo)

Największą powierzchnię miałby zespół Kielce — Lu
blin — 44 394 km2; najmniejszą powierzchnię i największe
zaludnienie — zespół Katowice — Łódź — 26 858 km2
i 6 000 000 mieszkańców; najmniejsze zaludnienie — zespół
Koszalin — Szczecin — 1 700 000 mieszkańców [23],
Regionalny bank danych powinien być instytucją na
własnym rozrachunku gospodarczym i podlegać organiza
cyjnie jednej z delegatur Głównego Urzędu Geodezji i Kar
tografii w danym regionie. Powinien mieć bezpośrednie po
łączenie teleksowe z drugą delegaturą, z przedsiębiorstwa
mi geodezyjnymi GUGiK i Ministerstwa Gospodarki Ko
munalnej oraz z wojewódzkimi, miejskimi i powiatowymi
komórkami geodezyjnymi na terenie regionu. Bank powi
nien posiadać komplet programów obliczeń geodezyjnych
uwzględniających to, że materiałami początkowymi będą
surowe wyniki pomiarów w terenie. Pożądane będzie na
wiązanie kontaktów z Zakładami Elektronicznej Techniki
Obliczeniowej (ZETO), istniejącymi na terenie regionu.
Banki danych będą obsługiwały przede wszystkim szereg
różnych instytucji gospodarczych i technicznych, które już
obecnie doceniają znaczenie tego rodzaju informacji geo
dezyjnej, istniejącej na razie w mniej doskonalej postaci
ewidencji gruntów [15]. Możliwa będzie również obsługa lud
ności przez dostarczenie informacji niezbędnych przy za
wieraniu transakcji alienacyjnych, aczkolwiek wykazała
ona tendencje do zanikania. W 1967 roku zawarto w ca
łym kraju zaledwie 12 361 transakcji kupna-sprzedaży i da
rowizny nieruchomości (najwięcej w woj. krakowskim —
2738, najmniej w woj. szczecińskim — 82) [23].
Na czym będzie polegała działalność banku danych?
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Na gromadzeniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i roz
powszechnianiu informacji o nieruchomościach i sieciach
geodezyjnych. Będzie to więc klasyczna działalność infor
macyjna będąca jednocześnie działalnością geodezyjną —
jak to zaznaczono już na wstępie niniejszego artykułu.
Będzie to ponadto działalność scentralizowana i zmechani
zowana. Tok pracy można sobie wyobrazić mniej więcej
tak. Wszystkie liczbowe wyniki pomiarów kątowych i linio
wych będą automatycznie rejestrowane na taśmie daleko
pisowej w miejscu ich powstawania, to jest w terenie. Te
surowe nie wyrównane wyniki będą kierowane do najbliż
szej komórki geodezyjnej (powiatowej, miejskiej, przedsię
biorstwa) łącznie z materiałem opisowym i graficznym
(szkice sieci pomiaru szczegółów). Zadaniem komórki geo
dezyjnej będzie nadanie otrzymanym materiałom oznacze
nia (adresu) według jednolitego dla całego kraju systemu,
przeniesienie danych opisowych na taśmę dalekopisową oraz
odpowiednie zakodowanie materiałów graficznych i wyperforowanie ich na taśmie dalekopisowej, z której można
dokument odtworzyć za pomocą koordynatografu sterowa
nego przez komputer. Tak opracowane materiały będą prze
słane do banku danych przez sieć teleksową.
W banku danych nastąpi przetworzenie tych informacji
na postać ostateczną, przeznaczoną do przechowywania
i rozpowszechniania. Bank danych będzie przechowywał
określone materiały. Będą to znane już z poprzednich roz
ważań dane liczbowe i opisowe. Wszystkie dane graficzne
(rysunki, szkice) będą przechowywane w postaci zakodowanej w liczby. Wszystkie informacje będą się odnosiły
do aktualnego i faktycznego stanu terenu.
Bank nie będzie opracowywał projektów, która to czynność będzie należała do odpowiednich komórek geodezyjnoprojektowych. Natomiast bank powinien otrzymać wyniki
pomiaru wniesionego na grunt projektu. Pomiar taki po
winien być wykonany z punktów sieci geodezyjnej i powi
nien mieć takie elementy, które mogłyby być użyte do
sprawdzenia elementów wytyczenia projektu.
Opisane postępowanie będzie się odnosić wyłącznie do
danych technicznych. Akta formalne (zezwolenie na po
miar, protokoły kontroli, dochodzenia w terenie itp.) powinny być traktowane jak inne akta administracyjne, día
których przepisy ustaliły tryb ewidencjonowania, porządko
wania, przechowywania i niszczenia po upływie ustalone
go okresu czasu.
Utworzenie banków danych odbije się istotnie na orga
nizacji przedsiębiorstw i komórek geodezyjnych. Wobec
tego, że stosowana będzie liczbowa metoda pomiaru i opra
cowania wyników, stanie się zbędne kreślenie map, w
związku z czym ulegną likwidacji kreślarnie. Podobnie bę
dą zlikwidowane pracownie obliczeniowe, których funkcje
przejmą komputery banków danych. Natomiast pozostaną
wszelkiego rodzaju pracownie projektowe łącznie z kom
puterami służącymi do obliczeń projektowych. W skład
tych pracowni wejdą zespoły terenowe wnoszące elementy
projektu na grunt.
Cały zasób informacji banku danych będzie przechowy
wany w postaci „zapisów” na podłożu magnetycznym. Znik
ną więc szafy z mapami, regały z tomami akt, rejestrami
i Wykazamh meblujące obecnie pomieszczenia składnic geo
dezyjnych. Natomiast interesant poszukujący w dowolnej
komórce geodezyjnej na terenie regionu informacji o nie
ruchomościach lub punktach osnowy geodezyjnej otrzyma
na miejscu, w tejże komórce, w postaci maszynopisu na
odpowiednim formularzu wydrukowanym przez dalekopis
żądane dane liczbowe i opisowe; informacje w postaci gra
ficznej wykona dla niego na miejscu elektryczny koordynatograf sterowany z banku danych przez sieć teleksową.
Materiały przechowywane obecnie w składnicach geode
zyjnych będą stopniowo przetwarzane i przekazywane do
banków danych i w ten sposób dokona się przejścia od
dnia dzisiejszego do jutra.
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WOJCIECH NAGÓRSKI_____________________
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne

Opracowanie kosztorysu na ASCOCIE
Opracowanie i wyliczenie kosztorysu dla celów doku
mentacji względnie rozliczenia za wykonaną pracę jest w
geodezji jedną z pracochłonniejszych czynności. Uproszcze
nia w tej dziedzinie idą przeważnie w kierunku zaoszczę
dzenia czasu na długim i uciążliwym wyliczaniu poszcze
gólnych pozycji kosztorysu.
W swoim artykule „Uproszczony sposób obliczania koszto
rysu” (zeszyt nr 3/1970 Przeglądu Geodezyjnego) kol. An
drzej Dąbrowski przedstawił nam rozwiązanie tego zagad
nienia w Białostockim Okręgowym Przedsiębiorstwie Mier
niczym.
Istnieje możliwość jeszcze większego uproszczenia tych
i tak pracochłonnych czynności, dzięki wprowadzeniu do
obliczeń maszyny księgującej ASCOTA 170 z mnożarką
elektroniczną TM 20.
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne zakupiło w
ubiegłym roku dwie tego typu maszyny księgujące, głów
nie w celu usprawnienia czynności w dziale ekonomicznym
i księgowości. Maszyny tego typu posiadają wiele zalet,
z których przytoczę tu niektóre:
— posiadają uniwersalny (dla prądu stałego i zmiennego)
silnik elektryczny 125-W (od II połowy 1962 roku — 90-W)
dla napięć 220 V (na żądanie dla napięć 110 V);
— zdolności nastawcze klawiatury cyfrowej i zdolności
liczące zespołów (liczników), wyrażające się 12 miejscami;
— zdolność oddzielnego lub łącznego sterowania 2—9 grup
licznikowych stwarza liczne możliwości wykorzystania licz
ników lub ich zespołów w układach współzależnych;
— ASCOTA 170 posiada kasetę sterującą, która warun
kuje pracę maszyn i pozwala na zastosowanie dwóch
różnych lub współzależnych programów.
Po zapoznaniu się z możliwościami wykonywanych za
dań przez ASCOTĘ zlecono Przedsiębiorstwu Obrotu Ma
szyn i Urządzeń Biurowych opracowanie specjalnego pro
gramu w celu wykonywania na maszynie księgującej kosz
torysów w oparciu o wymagania obowiązujących instruk
cji.
Tablica 1

Nr
nor
my

Opis czynności

Nazwa
jedn.

Symbol
norm

Cena
jedn.

Norma
godz/
/jedn.

2,52
6,30
14,70

0,240
0,600
1,400

1,28
1,55
1,82

0,040
0,048
0,057

1
2
3

Porównanie mapy w terenie 1 — 3 str.
Porównanie mapy w terenie 4 — 6 str.
Porównanie mapy w terenie 7 — 8 str.

ha
ha
ha

ZPO8292/1
ZPO8292/2
ZPO8292/3

6
7
8

Pomiar sytuacyjny I stopień trudn.
Pomiar sytuacyjny II stop, trudn.
Pomiar sytuacyjny III stop, trudn.

Pkt
pkt
Pkt

B7002
B7003
BtOO4

Równocześnie z opracowaniem przez wymienione przed
siębiorstwo programu dla celów kosztorysowania w War
szawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym, opracowano spe
cjalny zestaw norm wykorzystywanych przy pracach po
towych i kameralnych w tymże przedsiębiorstwie (tabli
ca 1).
Jak widać, zestaw ten zawiera: kolejny numer, opis czyn
ności, nazwę jednostki, symbol normy, cenę i normę go
dzin na jednostkę. Wprowadzenie tego zestawu pozwala za
oszczędzić czas wysoko kwalifikowanego geodety, który
obecnie po ustaleniu warunków technicznych, strefy, stop
nia trudności i współczynników sporządza projekt koszto
rysu, w którym podaje stronę zestawu, kolejną pozycję,
współczynniki oraz ilość jednostek.
Pozostałe współczynniki wykonuje operator ASCOTY.
Odnajduje on w zestawie podaną stronę i pozycję, wpisu
jąc potrzebne czynniki i wylicza kosztorys.
Proces kosztorysowania został opracowany w dwóch pro
gramach, których zastosowanie uzależnione jest od wyko
nywanych czynności. W programie I wykonuje się operacje
obliczeniowe w poszczególnych działach. W tym celu, po
włączeniu maszyny do pisania, wykonuje się opis czynności,
następnie wpisuje się nazwę jednostki oraz normę. W dal
szej kolejności operator wprowadza do maszyny ilość jed
nostek, współczynniki oraz wartości jednostek.

Jednocześnie maszyna wykonuje potrzebne operacje obli
czeniowe i podaje cenę skorygowaną, zachowując ją w
„pamięci” III i IV grupy liczników.
Po wyliczeniu w ten sposób poszczególnych pozycji ca
łego działu przestawia się maszynę do pracy w progra
mie II.
Kolejną czynnością jest podsumowanie działu, którą ma
szyna wykonuje samodzielnie, po naciśnięciu klawisza su
my końcowej liczników grupy III i IV. Wartość końcową
wprowadzamy do odpowiedniego licznika grupy V. Na
stępnie wykonuje się zestawienie działów (czynność tę wyTablica 2

Czas potrzebny na wykonanie
kosztorysu
Lp.

Opis czynności

metodą trady
cyjną w min

1
2

3

Przygotowanie kosztorysu metodą trady
cyjną kolumny 1 — 5 i 7 — 8
Przygotowanie kosztorysu na ASCOCIE —
wypisanie kolumn 1 — 2 i 8
Obliczenia metodą tradycyjną:
a) wyliczenie kolumny 6 i 9
b) podsumowanie działów
c) zestawienie działów

Praca wysoko kwalifikowanego geodety
4

5

Przepisywanie kosztorysu na maszynie
(praca maszynistek)
Wykonanie kosztorysu na ASCOCIE
(praca operatora)

Zestawienie

na ASCOCIE
w min

30
20
70

100

20

40
40
140

60

konujemy w programie I bez pracy mnożarki). Wartość
poszczególnych działów maszyna wpisuje automatycznie, po
naciśnięciu klawisza sumy końcowej liczników grupy V.
Zastosowanie ASCOTY pozwala na skrócenie o ponad
połowę czasu wykończenia kosztorysu. Tablica 2’ charak
teryzuje stopień pracochłonności wykonania kosztorysu me
todą tradycyjną i na maszynie księgującej ASCOTA typ 170.
Za przykład posłużył kosztorys trasy wykonanej przez
WPG. Jest on dobrym przykładem ze względu na typowe
pozycje w nim występujące, zawiera w VII działach 56 po
zycji (tablica 2).
Jak zaznaczyłem na wstępie, wprowadzenie maszyny
ASCOTA miało na celu usprawnienie i przyśpieszenie wy
konania zadań w WPG. Obecnie, po rocznej pracy, należy
stwierdzić, że założenia, z jakimi przystąpiono do pracy na
ASCOCIE, zdały całkowicie egzamin, a efektem jest zmniej
szenie pracochłonności obliczeń o około 5Oo∕o, w tym czas
wysoko kwalifikowanego geodety został zmniejszony do 1/5
czasu potrzebnego na wykonanie kosztorysu metodą trady
cyjną.
Całkowicie wyeliminowano natomiast tak potrzebną przy
innych zadaniach przedsiębiorstwa pracę maszynistek.
Obok już wymienionych, dających się wyliczyć zysków,
nowa metoda kosztorysowania pozwala na przyśpieszenie
cyklu opracowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej,
co w efekcie pozwala na szybsze realizowanie zleceń na
pływających do WPG.
Obecnie w NRD wypuszczono na rynek nowy typ maszy
ny ASCOTA kl. 170L z dziurkarką taśmy, stanowiącą noś
nik informacji w elektronicznym przetwarzaniu danych. W
tym nowym typie ASCOTY dziurkarka taśmy jest bezpo
średnio sprzężona z maszyną, co stanowi jej wielką zale
tę. Dotychczas można było zastosować do ASCOTY kl. 170
dziurkarkę taśmy w formie przystawki. Mimo istotnego
ułatwienia pracy przystawki te nie znalazły szerszego zas
tosowania ze względu na skomplikowany system sprzężenia
z maszyną. Powodowało to nieścisłości dziurkowanych in
formacji oraz często zawodziły pod względem technicznym.
Zastosowanie taśmy dziurkowanej do maszyny ASCOTA
umożliwi jeszcze bardziej przyśpieszenie wykonania kosz
torysu, co wydajnie przyczyni się do skrócenia czasu opra
cowania dokumentacji.
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150-Iecie Wojskowej Akademii Inżynieryjnej
im. Waleriana W. Kujbyszewa w Moskwie
W grudniu ubiegłego roku upłynęło 150 lat od założenia
Wojskowej Akademii Inżynieryjnej im. Waleriana W. Kujbyszewa (WIKA) i 115 lat działalności wchodzącego w jej
skład Wydziału Geodezyjnego.
Akademia ta została założona w końcu 1819 roku i po
czątkowo nazywała się Główną Szkołą Inżynieryjną (wyż
sza uczelnia wojskowa), następnie od 1855 roku — Wojsko
wą Akademią Inżynieryjną, a w 1935 roku zostało jej na
dane imię wybitnego radzieckiego działacza komunistycz
nego Waleriana W. Kujbyszewa.
Początkowo w jej programie nauczania znalazły się na
stępujące dziedziny techniki wojskowej: fortyfikacje, minerstwo, przeprawy pontonowe, drogi i mosty oraz budow
nictwo; w końcu XIX wieku doszły nowe: koleje, łączność,
elektrotechnika i aeronautyka (która później stała się sa
modzielną gałęzią szkolnictwa wojskowego), a w XX wie
ku, w miarę postępu nauki i techniki liczba dyscyplin sta
le się powiększała. W okresie Iat 1925—1932 Akademia In
żynieryjna była połączona z Akademią Artyleryjską w jed
ną całość nazwaną Wojskowo-Techniczną Akademią, po
czym stanowiła ona odrębny zakład naukowy.
Rówieśniczką tej najstarszej w naszym bratnim kraju
wyższej uczelni wojskowej była Szkoła Wojskowa Aplika
cyjna w Warszawie, założona w 1820 roku, z której mieli
się wywodzić „uczeni broni” w zakresie artylerii, inżynierii,
saperskim i kwatermistrzowskim, przy czym szkoła ta re
prezentowała również węższą specjalizację geodezyjno-topograficzną.
Akademia Kujbyszewa w ciągu półtorawiecznej swej dzia
łalności wykształciła dziesiątki tysięcy inżynierów wojsko
wych, pośród których znalazło się wielu znakomitych nau
kowców, jak na przykład: A.E. Teljakowski, F.F. Laskows
ki, E.I. Totleben, M.N. Gersiewanow, N.P. Pietrow i inni.
W murach tej uczelni kształcił się ojciec rosyjskiej fizjo
logii I.M. Sieczenow, pisarze F.M. Dostojewski i D.W. Grigorowicz, kompozytor i profesor fortyfikacji w jednej oso
bie C.A. Kjui, a także znany teoretyk wojskowości prof.
G.A. Leer. Wysokie kwalifikacje zespołu profesorsko-wykładowczego uczelni gwarantowały należyty poziom prac
naukowo-badawczych i dobre przygotowanie przyszłych
inżynierów wojskowych; wykłady prowadziło wielu zna
komitych uczonych, na przykład: prof. D.I. Mendelejew,
prof. N.L. Kirpiczew, akademik Μ.W. Ostrogradzki, członek
Akademii Nauk SSSR — prof. F.N. Krasowski, prof. Da
nilow i zasłużeni działacze nauki i techniki RSFSR — N.M.
Aleksapolski, M.D. Konszin i inni.
Z uwagi na to, że geodezja zyskuje coraz większe zna
czenie w technice wojskowej, i że daje się odczuwać brak
publikacji w tym przedmiocie, ten zakres działalności Aka
demii Inżynieryjnej zostanie potraktowany bardziej szcze
gółowo.
Niezależnie od istniejącej od 1822 roku Wojskowej Szko
ły Topograficznej, został utworzony w 1854 roku przy Aka
demii Generalnego Sztabu Oddział Geodezyjny, którego ce
lem było kształcenie samodzielnych wykonawców i kierow
ników wielkich robót geodezyjnych, z jednoczesnym zabez
pieczeniem słuchaczom potrzebnej edukacji wojskowej do
służby sztabowej. Na całokształt nauczania w zakresie matematyczno-geodezyjnym składał się dwuletni kurs teore
tyczny i tyleżletni kurs praktyczny w Obserwatorium As
tronomicznym w Pulkowie.
Poziom wykształcenia zarówno w zakresie technicznym,
jak i wojskowym był wysoki; nierzadko oficerowie po ukoń
czeniu Oddziału Geodezyjnego bez uzupełniającego doszkoIenia przodowali na stanowiskach ogólnowojskowych, a nie
którzy przydzieleni zostali od razu do Sztabu Generalnego.
Szereg geodetów wojskowych, wychowanków tego Od
działu: LI. Stebnicki (1832—1897), N.J. Zinger (1842—1918),
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W.W. Witkowski (1856—1924), I.I. Pomerancew (1847—1918),
N.O. Szczetkin (1860—1927) i inni zostali wybitnymi uczo
nymi w dziedzinie astronomii, geodezji, grawimetrii, karto
grafii i topografii.
Nie od rzeczy będzie listę tę powiększyć o nazwiska kil
ku uczonych z innych rosyjskich ośrodków naukowych,
a mianowicie:
1. W.J. Struwe (1793—1864) astronom, geodeta i metrolog,
założyciel i dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w
Pulkowie, zwanego w tym czasie „astronomiczną stolicą
świata”.
2. A.P. Bolotow (1803—1853), profesor geodezji, autor
pierwszych podręczników rosyjskich: „Geodezja” Część I
i II, wydanych w latach 1836 i 1837, „Kurs wyższej i niż
szej geodezji”, wydany w latach 1845 i 1849.
3. M.W. Piewców (1843—1902), astronom, geodeta i geo
graf, autor oryginalnego sposobu określania szerokości geo
graficznej z dwu gwiazd.
Wydaje się również pożyteczne przypomnienie dawnych
podręczników rosyjskich z zakresu astronomii, geodezji,
kartografii i topografii, jakie ukazały się w końcu XIX wie
ku i na początku wieku XX:
a. N.J. Zinger „Kurs wyższej geodezji” — wydany w
1898 roku, „Kurs astronomii” (część teoretyczna), wydany
w latach 1899 i 1922 i „Kurs astronomii” (część praktycz
na), wydany w latach 1915 i 1924.
b. W.W. Witkowski „Praktyczna geodezja” — wydana w
latach 1898 i 1911, „Topografia”, wydana w latach 1904,
1915, 1928 i 1940, „Kartografia” — wydana w 1907 roku.
c. F.N. Krasowski — „Podręcznik wyższej geodezji” (we
spół z W.W. Danilowem), część I — wydana w 1926 roku,
część II — w 1932 roku, wydanie II wydano w latach 1938
i 1939.
Wracając do historii Oddziału Geodezyjnego przy Akade
mii Generalnego Sztabu należy zaznaczyć, że w 1919 roku
został on włączony w skład Wojskowej Akademii Inżynie
ryjnej, z jednoczesnym podniesieniem go do rangi wydzia
łu.
Pierwszym dziekanem tego wydziału został wybitny uczo
ny i pedagog W.W. Witkowski. Dla należytego zabezpiecze
nia przygotowania geodetów wojskowych, od samego po
czątku istnienia omawianego wydziału ściągnął on do sie
bie znanych uczonych: akademika J.M. Szokalskiego, dy
rektora Pulkowskiego Obserwatorium Astronomicznego A.A.
Iwanowa, prof. W.F. Naidienowa i innych.
W roku 1924 Wydział Geodezyjny został przeniesiony do
Moskwy i włączony jako Oddział Wojskowy do Wydzia
łu Geodezyjnego Moskiewskiego Instytutu Mierniczego
(obecnie MIIGAiK).
Oficerowie — słuchacze tego Oddziału uczyli się dyscy
plin wojskowych (taktyki, historii wojskowości, geografii
wojskowej itp.) w Akademii im. MΛV. Frunzego i w obo
zach tej uczelni odbywali ćwiczenia taktyczne, a zimą
uczestniczyli w ćwiczeniach sztabowych.
W związku z rozszerzeniem się kręgu zagadnień nauko
wych w zakresie wojskowości, socjalno-ekonomicznym i in
nym omawiany Oddział został w 1930 roku przeobrażony
w Wydział Wojskowo-Geodezyjny. Moskiewski Instytut
Mierniczy ze swoją wysoko kwalifikowaną kadrą naukowodydaktyczną dawał dobre przygotowanie swym słuchaczom
w zakresie dyscyplin o charakterze ogólnym i technicznym,
jednakże wykształcenie i wychowanie wojskowe nie mogło
być w cywilnej uczelni należycie dostosowane do potrzeb
i zadań służby wojskowej. Z tego względu w 1932 roku
Wydział Wojskowo-Geodezyjny został wcielony z powro
tem do Wojskowej Akademii Inżynieryjnej im. W.W. Kujbyszewa, przy czym powiększono znacznie liczbę słuchaczy
tego Wydziału i utworzono następujące katedry wyższej

geodezji i astronomii, fotogrametrii, kartografii i służby
woj skowo-topograficznej.
Władza radziecka stworzyła nieograniczone możliwości
dla rozwoju nowych gałęzi geodezji, a szczególnie fotogra
metrii lotniczej (aerofotogrametrii). Już w 1918 roku Kor
pus Wojskowych Topografów przeprowadził pierwsze, na
wielką skalę zakrojone, doświadczenia w dziedzinie zdjęć
lotniczych, które w następnych latach kontynuowano. Gwo
li ścisłości historycznej należy dodać, że pierwsze tego ro
dzaju zdjęcie ujścia rzeki Newy zostało wykonane w
1886 roku (z wysokości 800 m, 1200 m i 1500 m — przy
użyciu balonu), a ponadto w tymże roku sfotografowano
w taki sam sposób m. Petersburg i twierdzę Kronsztadt za
pomocą „aerofotoaparatu” skonstruowanego przez W.I. SrieZniewskiego.
Uchwały zjazdu topografów wojskowych w 1924 roku za
leciły przyjęcie zdjęć lotniczych w technice geodezyjnej,
a metodę kombinowaną sporządzania map topograficznych
opanowano w zupełności w ciągu następnych 3 lat.
Po Wielkiej Rewolucji Październikowej zostały szeroko
rozwinięte prace kartograficzne, w związku z czym zaszła
potrzeba wyszkolenia inżynierów wojskowych nie tylko
o specjalności astronomiczno-geodezyjnej, ale też i fotogra
metrycznej oraz kartograficznej. Tego rodzaju podział spe
cjalizacji w nauczaniu został wprowadzony w roku 1927 na
ówczesnym Oddziale Geodezyjnym i utrzymał się obecnie.
Prace naukowo-badawcze zespołu dydaktycznego na Wy
dziale Geodezyjnym Akademii nabrały szczególnie dużego
i wszechstronnego rozmachu w ostatnim półwieczu jej dzia
łalności. Długo przetrwa wartość dorobku naukowego wy
bitnego uczonego i pedagoga prof. N.A. Urmajewa, które
go talent i wszechstronna wiedza pozostawiły wyraźny
ślad we wszystkich prawie dziedzinach geodezji. Oprócz
badań w zakresie wyrównania triangulacji, przeprowadzo
nych jeszcze w okresie przedwojennym, powszechne uzna
nie przyniosły prof. Urmajewowi, wydane przez niego, pra
ce z fotogrametrii i kartografii matematycznej, w tym rów
nież rozpracowanie ogólnej teorii odwzorowań kartograficz
nych, stwarzające możliwość uzyskania dowolnego rzutu
o założonych cechach.
Szerokie zastosowanie w praktyce zyskał opracowany
przez prof. A.W. Mazajewa sposób „równych wysokości”
wyznaczania szerokości i długości geograficznej, do czego
przyczyniło się nieograniczenie się tylko do strony teore
tycznej tego zagadnienia, ale i sporządzenie przez niego
nieodzownych pomocy technicznych, jak na przykład tabli
ce i robocze efemerydy gwiazd.
Dobrze są znane w gronie radzieckich geodetów prace
naukowe tego zespołu w dziedzinie geodezji, astronomii,
grawimetrii, fotogrametrii i kartografii, jak również i na
zwiska ich autorów: P.A. Gadajewa. B.A. Litwinowa, A.N.
Lobanowa, H.P. Makarowa, W.P. Morozowa, N.P. Lawro
wa, N. N. Woronkowa, W. A. Merkulowa, G. A. Oszurkowa
i innych, w których to pracach zostały rozwiązane ważne
problemy zarówno natury teoretycznej jak i praktycznej.

Aktywny udział pedagogów Akademii w pracach nauko
wo-badawczych sprzyjał przygotowaniu wysokokwalifiko
wanych inżynierów wojskowych; do pomocy w tych pra
cach wciągano słuchaczy starszych kursów, członków to
warzystw naukowych i odpowiednie biura konstrukcyjne, co
wszystko razem pozwoliło podwyższyć poziom szkolenia
i jakość projektów dyplomowych. Ponadto profesorowie
i wykładowcy Akademii, na podstawie uogólniania doświad
czeń z przebiegu poprzednich i ostatniej wojny rozpraco
wywali nowe podręczniki, instrukcje i regulaminy, przez
co brali niepośledni udział w zabezpieczeniu działań bojo
wych wojsk.
Za szczególne osiągnięcia w przygotowaniu inżynierów
wojskowych i zasługi bojowe Wojskowa Akademia Inży
nieryjna im. W.W. Kujbyszewa została odznaczona w
1944 roku, to jest w 125 rocznicę swej działalności, Orde
rem Czerwonego Sztandaru, a w 1968 roku — Orderem
Lenina.
Uczeni z WIKA pomagają stale zarówno wojskowym jak
i cywilnym instytucjom oraz zakładom w rozwiązywaniu
aktualnych problemów naukowych i inżynieryjno-technicz
nych, ponadto uczestniczą aktywnie w projektowaniu, eks
pertyzach, konsultacjach i odbiorach ważniejszych obiek
tów i budowli w różnych dziedzinach gospodarki naro
dowej.
Potwierdzeniem zasług naukowych i osiągnięć w dzia
łalności zawodowej uczonych i pedagogów Akademii było
przyznanie prof. I.M. Rabinowiczowi tytułu Bohatera Pra
cy Socjalistycznej, nagrody państwowej i tytułu zasłużone
go działacza nauki i techniki RSFSR oraz szeregu innym
profesorom i wykładowcom licznych orderów i nagród.
Do całości obrazu historycznego brak jest jeszcze kilku
niezwykle znamiennych akcentów. Słuchacze ówczesnej
Głównej Szkoły Inżynieryjnej brali udział w Wojnie Krym
skiej (1853—1856), a wielu z nich w bohaterskiej obronie
Sewastopola; z czasu wojny z Japonią (1904—1905) znany
jest bohater obrony Portu Artura — R.I. Kondratienko wy
chowanek Wojskowej Akademii Inżynieryjnej. W czasie
wojny domowej wychowankowie Akademii brali udział
w działaniach bojowych: w lutym 1918 roku zarówno słu
chacze jak i wykładowcy zostali włączeni do organizacji
obrony Piotrogrodu, w 1919 roku podczas ofensywy Judenicza i Kolczaka większość stanu osobowego tej uczelni
wyjechała na front. W czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnia
nej Akademia dała frontowi około 5000 oficerów wojsk in
żynieryjnych i służby topograficznej. Ponadto jej wycho
wankowie demonstrowali zawsze, kiedy zaszła ku temu po
trzeba, swój internacjonalny obowiązek, uczestnicząc licz
nie w okazywaniu bratniej pomocy narodom: Hiszpanii,
Chin i Mongolskiej Republiki Ludowej.

LITERATURA
1. Geodezja i Kartografia nr 1/1970, str. 11—14. Moskwa 1970
2. Czasopismo Wojskowo-Inżynieryjne, nr 12/54, str. 44—45
3. Kartograficzne 1 geodezyjne prace w Rosji w XIX wieku i w
początkach XX wieku. Akademia Nauk SSSR. Moskwa 1967 r.

List do Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Warszawa dn. 14 Iipca 1970 r.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej
Nr TG.9-Π-l-l∕70

Przewodniczący Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
obywatel dr inź. Stanisław Pachuta

W związku z pozytywnym ustosunkowaniem się Za
rządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich
do wniosku Ministerstwa Gospodarki Komunalnej

o zorganizowanie w 1970 r. Konkursu Jakości Robót
Geodezyjnych w resorcie gospodarki komunalnej,
składam na ręce Obywatela Przewodniczącego po
dziękowanie za zorganizowanie tego Konkursu
i sprawne przeprowadzenie oceny zgłoszonych prac.
Równocześnie proszę o przekazanie podziękowania
Sądowi Konkursowemu oraz zespołowi współpracują
cemu ze Stowarzyszenia Geodetów Polskich w akcji
konkursowej.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej
(—) Inż. M. Zubelewicz
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Z ZYCIA OttCANIZACJI
Gość z Nigerii

Na zaproszenie prezesa Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii, mgr
inż. Borysa Szmielewa przebywał w
Polsce od dnia 30.8.1970 r. do 4.9.1970 r.
pan R. Oluwole Coker, szef służby geo
dezyjnej i kartograficznej Federalnej
Republiki Nigerii.
W czasie swego pięciodniowego po
bytu w naszym kraju, pan Coker za
poznał się ze sposobem i technologią

Wykonywanych przez nas prac geode
zyjno-kartograficznych z zakresu po
miarów podstawowych, sporządzania
map w różnych skalach przy użyciu
metod fotogrametrycznych oraz prac z
zakresu kartografii ogólnej.
Szczególne Zaintersowanie nigeryjskiego gościa wzbudził sposób zagęsz

i z t&Fé/ñ/íi
czania osnowy geodezyjnej stosownie
do potrzeb i wymagań danego terenu
i opracowywania na tej podstawie map
Wielkoskalowych dla obszarów o du
żym znaczeniu gospodarczym oraz te
renów miejskich. Przy tej sposobności
szef geodezji nigeryjskiej miał moż
ność wyrażenia swego uznania dla
metodyki naszej pracy i jakości uzy
skiwanych produktów. Pan Coker in

teresował się również bardzo żywo
wykonywaniem zdjęć lotniczych przy
użyciu helikoptera i związanymi z tym
możliwościami dalszego rozszerzenia
zastosowania fotogrametrii.
W czasie wizyty pana Cokera w
Państwowym Przedsiębiorstwie Wy
dawnictw Katrograficznych zostały u

stalone warunki wymiany materiałów
kartograficznych między Polską ą Ni
gerią.
Równie duże zainteresowanie ze
strony naszego gościa wywołał najwi
doczniej niespodziewany przez niego
fakt produkowania w Polsce własnej
konstrukcji dalmierzy elektromagne
tycznych oraz elektronicznej maszyny
cyfrowej, przystosowanej do potrzeb
geodezji. Pan Coker miał możność za
znajomić się z dalmierzem RG-IO oraz
z komputerem GEO-2 w Instytucie
Geodezji i Kartografii, a także w ka
tedrze Budowy Maszyn Matematycz
nych Politechniki Warszawskiej, gdzie
był przyjmowany przez przedstawicieli
kierownictwa Katedry.
Odrębnym momentem wizyty par^
Cokera był jego wyjazd do Częstocho
wy, gdzie Państwowe Przedsiębior
stwo Geodezyjne prowadzi na szeroką
skalę pomiary realizacyjne związane
z trwającą obecnie wielką rozbudową
Huty im. Bolesława Bieruta. Przy tej
okazji pan Coker zaznajomił się z wy
pracowanym u nas systemem pomia
rów odkształceń, interesując się możli
wością zastosowania ich w Nigerii, w
szczególności jeśli chodzi o budowle
wodne.
Zakończeniem wizyty była konferen
cja u Prezesa GUGiK, w czasie której
omawiano wszechstronnie możliwości
i zasady współpracy polsko-nigeryjskiej w zakresie geodezji i kartografii.
Wszystkie spotkania i rozmowy ce
chowała atmosfera serdeczności i wza
jemnego zrozumienia obopólnych in
teresów wynikających z zamierzonej
współpracy.
Serdecznie żegnany szef nigeryjskiej
służby geodezyjnej opuścił Warszawę
dnia 4 września br., udając się w dro
gę powrotną do swego kraju.
A.K.

„Pionowe planowanie
przestrzenne"
Konferencja
naukowo-techniczna w Sofii
Konferencja na temat pionowego pla
nowania przestrzennego, zorganizowa
na przez Stowarzyszenie NaukowoTechniczne Geodetów Bùłgarskich, od
była się w Sofii w dniach 28 i 29 ma
ja 1970 r.
Udział w konferencji, w ramach
akcji bezdewizowej wymiany naszego
Stowarzyszenia, wzięli koledzy Sławo
mir Dawidziuk i Bronisław Lipiński.
Konferencji przewodził prof. Wasyli
Peewski. Konferencja objęła tematycz
nie pionową organizację zagospodaro
wania terenu; środowiskowo zaś — in
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żynierów geodetów zatrudnionych w
resorcie budownictwa i architektury,
rolnictwa i przemysłu spożywczego
oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kar
tografii. Konferencji patronowały wy
mienione wyżej resorty, a powitał ją
oficjalnie wiceminister budownictwa i
architektury. Przemówienia powitalne
wygłosili również przedstawiciele sto
warzyszeń: Polski, Jugosławii i Węgier.
Na konferencji wygłoszone zostały
następujące referaty:
1. Wykorzystanie katastralno-regulacyjnych planów dla opracowania
technicznych projektów zagospodaro
wania pionowego terenu — prof. W.
Jonczew, inź. E. Peniew.
2. Pionowe planowanie osiedli miej
skich inż. B. Broniew.
3. Metody i szczególne rozwiąza
nia pionowego planowania w osiedlo
wym budownictwie i w kompleksach
gruntów o małej przydatności (nośno
ści) — inż. N. Nietow.

4. Metody i szczególne przypadki
pionowego planowania w przedsięwzię
ciach przemysłu maszynowego i elek
trotechnicznego — inż. Tondżorow.
5. Wertykalne planowanie na tere
nach przemysłowych o stromych sto
kach — inż. D. Stojanow.
6. Projektowanie wysokościowe dróg
magistralnych w miastach — inż. Μ.
Michajlow.
7. Metody i szczególne przypadki
pionowego planowania (wyrównania)
pól uprawnych — inż. N. Ł o p a t o w.
8. Opracowania wysokościowe obiek
tów produkcyjnych gospodarstw rol
nych — inżynierowie: Z. Janew,
I. Andrejew.
9. Szczególne przypadki planowania
wysokościowego placów i ośrodków
społecznych, obiektów kulturalnych i
użyteczności publicznej — inżyniero
wie: I. Niedielkow, Μ. Genew,
W. Rożankow.

10. Pionowe planowanie centrów i
placów miejskch — inżynierowie: D.
Diuków, J. Iwanow.
11. Wykorzystanie obliczeniowych
maszyn elektronicznych w planowaniu
wysokościowym zagospodarowania te
renu — doc. inż. G. Zlatanow.
12. Planowanie pionowe szybkich
arterii komunikacyjnych i skrzyżowe '
przecinających się w różnych pozio
mach oraz podziemnych przejść pie
szych — inż. S. F i 1 i p o w.
13. Planowanie wysokościowego za
gospodarowania kompleksów uzdrowi
skowych — Inż. inż. D. Dinko w, I.
Iliew.
14. Pionowe planowanie kompleksu
uzdrowiska „Albena” — prof. inż. W.
Jonc z~e w.
15. Zagospodarowanie wysokościowe
terenów i urządzeń sportowych — inź.
D. Burow.
Temat konferencji jest dalszą próba
podniesienia jakości i efektywności
prac technicznych.

Nagroda kongresowa

Na ostatnim posiedzeniu Komitetu
Permanentnego FIG (Fédération In
ternational des Géomètres), które mia
ło miejsce w Budapeszcie w dniach
18, 19 i 21 sierpnia br., podjęta została
uchwała o ustanowieniu specjalnej
nagrody z okazji odbywających się co
3 lata międzynarodowych kongresów
Federacji.
Jak wiadomo, najbliższy kongres
FIG odbędzie się w dniach od 30
sierpnia do 14 września 1971 roku w
Wiesbaden (NRF), a następnie w 1974
roku w Waszyngtonie i w 1977 roku
— w Sztokholmie.
Polska, a dokładniej członkowie Sto
warzyszenia Geodetów Polskich, mają
już na tym odcinku pewne sukcesy,
gdyż w latach poprzednich, w spora
dycznie przeprowadzanych przez FIG
podobnych konkursach, koledzy nasi
zajmowali wysoko notowane miejsca.
Należy więc sądzić, że i obecnie nie
zabraknie przedstawicieli naszego Sto
warzyszenia w ogóle w konkursie, a
być może i na podium nagrodzonych,
tym więcej, że udział w tej imprezie
stawia przed jej uczestnikami szereg
możliwości, a mianowicie:
— rozsławienie poziomu naszej wie
dzy w dziedzinie geodezji na forum
międzynarodowym,
— uzyskanie nagrody w wysokości
2000 Fs (franków szwajcarskich),
— zaproszenie do udziału (bezpłat
nego) w obradach kongresu.
Dla lepszego zorientowania się co. do
zasad nagrody konkursowej, podaje
się poniżej jej regulamin oraz formu
larz zgłoszenia się do udziału.
Ponieważ w toku dyskusji na po
siedzeniach Komitetu Permanentnego
FIG zgłoszono jeszcze drobne popraw
ki do regulaminu, może on ulec małej
zmianie, ale nie będą to jakieś spra
wy zasadnicze.

Statut nagrody kongresowej
Z okazji każdego kongresu przyzna
wana będzie nagroda dla młodych
geodetów za przedstawienie wybitnych
opracowań lub przyczynków zawodo
wych wysokiej klasy w dziedzinie
działalności FIG. Cel i znaczenie tej
nagrody są następujące:
Chcialoby się jak najszerzej zazna
jomić młodych geodetów z celami FIG,
aby przyciągnąć ich w przyszłości do
aktywnej współpracy międzynarodo
wej.
§ 1
(1) FIG ustala nagrodę konkursową,
która powinna wynosić co najmniej
2000 franków szwajcarskich.
(2) Konkurs powinien być opubliko
wany w pierwszym Biuletynie każdego
nowego Biura FIG.
(3) Stowarzyszenia — członkowie
FIG powinny podać do wiadomości w
Odpowdednim czasie w ich wydawnic
twach krajowych komunikaty doty
czące ustalenia nagrody konkursowej.
§ 2
Wszyscy młodzi geodeci należący do
stowarzyszeń — członków FIG mają
prawo przedstawić swoje prace. Gra
nicę wdeku uczestniczących ustala się
na 35 lat.
§ 3
(1) Nie precyzuje się dokładnie te
matu opracowania referatu, jednakże
powinien on wiązać się z pracami ko
misji grup: A, B i C FIG.
(2) Konkurs ogranicza się do zakre
su działania jednej tylko grupy komi
sji, a mianowdcie Grupy B — Topo
grafia i Kartografia.
§ 4
(1) Referat powinien być pracą ory
ginalną, która nie była dotychczas pu

blikowana i powinien liczyć od 3000
do 5000 słów.
(2) Referat powinien być napisany
na maszynie, na kartkach o formacie
297 X 210 mm, w jednym z trzech ję
zyków używanych w FIG (angielski,
francuski, niemiecki — przyp. aut.).
(3) Praca powinna być wdasciw,a pod
względem formy gramatycznej i lite
rackiej.
§ 5
Referaty powdnny być nadesłane
sześć miesięcy przed rozpoczęciem
Kongresu do Biura FIG, wraz z da
nymi personalnymi autora (patrz §§ 2
i 4 oraz załączony formularz zgłosze
nia), po uprzednim zaaprobowaniu
przez przewodniczących stowarzyszeń
członkowskich. Prace, które nadejdą
po upływde tej daty nie będą brały
udziału w konkursie.
§ 6
(1) Jury składa się z:
1.1. Członków Biura FIG
1.2. Przewodniczącego grupy komisji,
której dotyczy wybrana praca.
1.3. Dodatkowo powołanych eksper
tów, o ile to okaże się niezbędne.
(2) Decyzja jury jest ostateczna.
§ 7
(1) Autor nagrody będzie zapraszanyna kongres przez Przewodniczącego
FIG. Koszty przejazdu pokryje kon
gres. Nagroda kongresowa zostanie
wręczona podczas sesji otwarcia.
<2) Autor nagrodzonej pracy będzie
miał okazję wygłosić swój referat na
jednej z roboczych sesji kongresu.
§ 8
Załączony formularz powinien być
należycie wypełniony przez autora re
feratu, podpisany i przesłany do ma
cierzystego stowarzyszenia. Stowarzy
szenie to poświadcza dane personalne
autora, sprawdza właściwość terminów’
i przesyła pracę do Biura FIG dla
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podjęcia ostatecznej decyzji przez jury
(patrz załączony formularz).

*
FORMULARZ
Dane personalne

(pisać drukowanymi literami)

Nazwisko i imię....................... ... .
Data urodzenia
..............................................
Dyplomy lub inne kwalifikacje . . .
Działalność *)
....................................................
Adres.....................................................................
Oświadczam, że niniejsza praca nie
była nigdy publikowana, że posiadam
niezbędne pozwolenie na jej opubliko
wanie i że FIG ma prawo publikować
moją pracę.
Oświadczam ponadto, że zaakceptuję
każdą decyzję jury.
Podpis..............................................
*) Jeżeli autor jest studentem, należy
zaznaczyć nazwę uniwersytetu lub uczelni
technicznej.

Zgoda Stowarzyszenia — członka FIG
Wyraża się zgodę na uczestnictwo
w konkursie na nagrodę kongresu
w....................................................... załączonego
do niniejszego formularza referatu.
Poświadcza się jednocześnie dokład
ność danych personalnych autora.
Data..............................................
Podpis..............................................
*

Dla zainteresowanych konkursem
podaje się wykaz grup oraz komisji
działających w FIG, jak również na
zwiska kolegów korespondentów na
szego Stowarzyszenia, pracujących w
tych komisjach:
Grupa A. Organizacja i działalność
zawodowa
Komisja 1 — Działalność zawodowa
Komisja 2 — Kształcenie zawodowe
— Z. Adamczewski
Komisja 3 — Literatura zawodowa
— T. Bychawski

Grupa B.
Komisja
ne —
Komisja
pomiarów

Topografia i kartografia
4 — Pomiary hydrograficz

5 — Instrumenty i metody
—
W. Kłopociński
P. Niemczyk

Komisja 6 — Geodezja inżynieryj
na — K. Bramorski
Grupa C. Administracja gruntów
Komisja 7 — Kataster i organizacja
terenów rolnych — Μ. Szymański
Komisja 8 -ɪ Planowanie przestrzen
ne, planowanie i rozwój miast — B.
Zukowski, B. Lipiński
Komisja 9 — Szacowanie i zagadnie
nia własności gruntów.
Wymienieni koledzy, współpracując
z poszczególnymi komisjami mogą nie
wątpliwie udzielić młodym kolegom
praktycznych wskazówek co do kon
kursu i informacji w zakresie pracy
FIG.

6)
wcif
90°
7)

= <)

8)
real:
9)
czor
W
men
kier
fakt
runi
W
CZOV
gran
pory
Tecl
świę
celó1
st. :
fere:
oraz
mi :
Z
cych

IV Wojewódzki Konkurs Sprawności Zawodowej Geodetów
województwa kieleckiego
W dniach 27 i 28 czerwca 1970 r.
Zarząd Oddziału SGP w Kielcach zor
ganizował w Pińczowie czwarty z ko
lei konkurs sprawności zawodowej.
Impreza ta jest zaliczana do najpo
ważniejszych, jakie odbywają się na
terenie naszego województwa, i to nie
tyle ze względu na konkurs, ile na
towarzyszące mu imprezy dodatkowe.
Jak stwierdzał regulamin konkursu,
celem było doskonalenie wśród geo
detów umiejętności dobierania naj
właściwszych metod pomiaru, rodzaju
narzędzi, prawidłowego i szybkiego opracowywania wyników pomiarów
oraz wyrabianie sprawności w posłu
giwaniu się nowoczesnym sprzętem
przy rozwiązywaniu różnorodnych za
gadnień, spotykanych w codziennej
praktyce.
Z drugiej zaś strony impreza taka
jest znakomitą okazją do szerokiej wy
miany
doświadczeń,
nawiązywania
kontaktów i współpracy między geo
detami różnych resortów.
Treścią tegorocznego zadania kon
kursowego było wyznaczenie na grun
cie figury geometrycznej w postaci
kwadratu o boku 10 metrów przy za
łożonym położeniu punktu początko
wego kwadratu i narzuconym kierun
ku jednego z boków. Założeniem było
również i to, że budowany kwadrat
nie był dostępny do bezpośrednich
pomiarów liniowych i kątowych. Oso
by wykonujące pomiary były oddalone
od budowanego kwadratu naturalną
przeszkodą w postaci rzeki Nidy. OTientacyjna odległość miejsca pomiaru
i wyznaczonego kwadratu wynosiła
60—80 metrów.
W rejonie wyznaczonego kwadratu
mogła się znajdować jedna osoba ze
startującego zespołu, wyposażona w
taki sprzęt, jak: łaty, dalmierze, tycz
ki, szpilki, piony, paliki, gwoździe,
młotek. Natomiast w rejonie wykony
wania pomiarów mógł być używany
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dowolny sprzęt i dowolnie wybrane
metody.
O kolejności zajętych miejsc zdecy
dowała dokładność uzyskanych wyni
ków oraz czas wykonania zadania,
który nie mógł być dłuższy od 90 mi
nut. Według regulaminu konkursu ze
społy miały być podzielone na trzy
grupy klasyfikacyjne:
I grupa zespołów, która uzyska wy
niki różniące się od wielkości teore
tycznych o wartości mniejsze bądź
równe 3 cm, na wszystkich bokach
i przekątnych wyznaczonej figury;
II grupa zespołów, która uzyska od
chyłki nie przekraczające ± 6 cm;
III grupa zespołów, która uzyska od
chyłki nie przekraczające ± 9 cm;
Do konkursu zgłoszono 10 zespołów
4-osobowych z poszczególnych kół za
kładowych, a po sprawdzeniu wyników
.okazało się, że tylko cztery zespoły
spełniły warunki regulaminu pozwa
lające na zaliczenie do wymienionych
wyżej grup. Te cztery zespoły zakwa
lifikowały się do I grupy, inne prze
kroczyły wymagane dokładności dla
III grupy i zgodnie z regulaminem nie
zostały sklasyfikowane.
Komisja sędziowska, której przewod
niczył mgr inż. Feliks Banaskiewicz,
po zaznajomieniu się z wynikami po
stanowiła przyznać dwie równorzędne
nagrody zespołowi Koła nr 1 przy
Kieleckim Okręgowym Przedsiębior
stwie Mierniczym i zespołowi Koła
nr 5 przy Wojewódzkim Przedsiębior
stwie Geodezyjnym Gospodarki Komu
nalnej. Zwycięskie zespoły reprezento
wali następujący koledzy:
Koło nr 1 — Marek Skiba, Danuta
Skiba, Paweł Bednarz, Paweł Czerski.
Koło nr 5 — Stanisław Biskup, Jó
zef Majkusiak, Sławomir Trojacki
i Jerzy Nowicki.
Trzecie miejsce przypadło zespołowi
Koła nr 9 z Miejskiej Pracowni Geo
dezyjnej w Kielcach, które reprezento

wali koledzy: Ryszard Banaczkowski,
Józef Grab, Edmund Halecki i Ma
ciej Stec.
Ponieważ zespół Koła nr 1 zdobył
pierwsze miejsce po raz trzeci z ko
lei, otrzymał z tej racji na własność
puchar przechodni Zarządu Oddziału
SGP. Serdecznie gratulujemy.
Dla zespołu kolegi St. Biskupa or
ganizatorzy postanowili ufundować
drugi puchar.
Trzy pierwsze zespoły otrzymały
cenne nagrody i dyplomy, zakupione
z funduszów Zarządu Oddziału SGP
w Kielcach i rad zakładowych insty
tucji geodezyjnych.
W krótkiej ocenie sposobów zastoso
wanych do rozwiązania zadania trzeba
stwierdzić, że najpopularniejszy był
ten, który sprowadzał się do:
a) przeniesienia punktu początko
wego figury i kierunku boku przez
przeszkodę,
b) wyznaczenia przed przeszkodą
kwadratu o zadanym boku,
c) przeniesienia punktów kwadratu
za przeszkodę, co realizowano metodą
wcięć kątowych z odpowiednio dobra
nej bazy, za pomocą, dwóch teodoli
tów.
Nieco inną metodę zastosowali kole
dzy z MPG w Kielcach, a objaśnia ją
poniższy rysunek i krótki opis.
1) przedłużano kierunek boku 1—2—
—5 przed przeszkodą do dowolnego
punktu A,
2) z punktu A realizowano bazę pod
kątem równym 90° do kierunku bo
ku 1—2,
3) odmierzono bok A—B równy 100
metrów,
4) mierzono teodolitem kąt B -w
punkcie B,
5) wzdłuż bazy AB odmierzono od
cinki „a” równe bokowi kwadratu,
uzyskując punkty A1i B1,
Mgr inż. Konrad Pirwitz
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6) z punktów A1 i B1 realizowano
wcięcie kątowe punktu 4 pod kątami
90° i B,
7) obliczono d = 100 tg β i ∙⅜γ =
d+a
= <⅛ AB2, tg γ =-------100
8) wyznaczono punkt 2 z bazy A—B,
realizując wcięcie kątowe 90° i γ,
9) w sposób wyżej opisany wyzna
czono punkt 3.
W metodzie tej najważniejszym mo
mentem jest dokładne przedłużenie
kierunku 1—2—5, tak aby punkt A
faktycznie znalazł się na tym kie
runku.
W pierwszym dniu spotkania w Piń
czowie odbyła się przewidziana pro
gramem prelekcja kol. Stanisława Na
pory na temat Konferencji NaukowoTechnicznej w Bled (Jugosławia), po
święconej inwentaryzacji użytków dla
celów planowania regionalnego. Kol.
St. Napora był uczestnikiem tej Kon
ferencji i zrelacjonował jej przebieg
oraz podzielił się osobistymi wrażenia
mi z pobytu w Jugosławii.
Z pozostałych imprez towarzyszą
cych tradycyjnie konkursowi· wymie

zaimn
Ozwiqzanie zadania nr 84
Zadanie nr 84 wzbudziło żywe zain
teresowanie miłośników matematyki.
Oto kilka opinii o tym zadaniu:
— Kol. Henryk Liberek z Jarocina
— „Zadanie piękne! Opowiedziane
barwną wschodnią fabułą, ponadto oZdobione interesującym rysunkiem.
Tak pięknego zadania jeszcze na ła
mach Przeglądu nie widzieliśmy ...
chociaż rozwiązań może nie być wie
le, nie jest to bowiem zadanie łatwe,
mimo wielkiej jego prostoty”.
— Kol. Józef Zdyb z Gdańska —
„Do zadania dobierałem się kilka razy
i nie mogłem go rozgryźć. Nie dawało
mi ono spokoju... Założyłem wreszcie,

nić trzeba wieczorek taneczny, mecz
piłłti nożnej pomiędzy reprezentacja
mi WPGGK i WBGiUR oraz zwiedza
nie miejscowych zabytków.

Do Pińczowa przybyło dużo, bo 120
osób, a więc co czwarty geodeta na
szego województwa, stąd niezrozumiały
dla organizatorów był mały udział w

że trójkąt jest prostokątny i otrzyma
łem wzór d = p/R(R-2r). Przy za
łożeniu, że trójkąt jest równoramien
ny otrzymałem identyczny wzór (rys.
1). Jednakże sposób, w jaki doszedłem
do szukanej „liczby miar”, nie dawał
mi zadowolenia. Zabrałem się do roz
wiązań trygonometrycznych i wreszcie
w momencie, kiedy wydawało mi się,
że rozwiązanie ogólne jest niemożli
we, drogą przekształceń otrzymałem
ten sam wzór d — y,R(R-2r)
dla
dowolnego trójkąta. Zadanie jest „korbiaste”.
— Kol. Longin Strutyński z Bla
chowni Śląskiej — „Zadanie bardzo
ładne i niełatwe”.
— Kol. Zbigniew Sanigorski z Wro
cławia — „Wyrazy uznania za intere
sującą formę podania zadania, połą
czenie ciekawego zagadnienia z inte
resującą treścią i oprawą plastyczną”.

imprezie kolegów z Wojewódzkiego
Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych.
Należy sądzić, że tym razem Zarząd
Kola nr 2 przy WBGiUR nie przepro
wadził odpowiedniej pracy na swoim
terenie.
Jak wspomniano na początku niniej
szego artykułu, spotkanie w Pińczo
wie było okazją nieskrępowanej wy
miany opinii na temat sytuacji byto
wej geodetów; wydawanych instrukcji
i cenników geodezyjnych. Miałem okazję zauważyć, iż niektórzy koledzy
pochwycili projekt kol. Kazimierza Sa
wickiego, wyrażony w jego artykule
pt. „O reliktach geodezyjnych w Gó
rach Świętokrzyskich” drukowanym
w Przeglądzie Geodezyjnym nr 10 z
1969 roku. Sprawa dotyczyła odszuka
nia znaków sieci triangulacyjnej zało
żonej w 1829 roku na terenie woje
wództwa kieleckiego.
Oceniając całość imprezy można po
wtórzyć słowa pisane już przy takiej
okazji w latach poprzednich, że była
to impreza udana i bardzo potrzebna.
Mgr inż. Konrad Pirwitz
Kielce

Odpowiedź dla dowolnych trójkątów
opisanych na okręgu o promieniu r,
a wpisanych w okrąg o promieniu R,
jest następująca:
O1Os = d = yR (B — 2r)

A oto rozwiązanie nadesłane przez
kol. Kamila Kasprzyckiego z BielskaBiałej.
Zgodnie z rysunkiem 2 punkt O2
leży wewnątrz trójkąta ABC
O1BO2 = ɪ — <£ O2BD

< O2BD = 180o - 90o - γ = 90° - γ =
= 90° - y/2 - 90° + α∕2 + β∣2 =
= a/2 + β∕2 - y/2
«Κ O1BO2 = β∕2 - a/2 -β∕2 + y/2 =
= y/2 —a/2

Zgodnie z rysunkiem 3 punkt O2
leży na zewnątrz trójkąta ABC

*

Rys. 2
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⅛ O1BO2 = β∣2 + < O2BD

O2BD = 180o - 90o - 180o + y =
- γ-90o = y∕2-9O + 9O-α∕2-0∕2 =
= y/2-a/2-0/2
< O1BO2 = β∕2 + γ∕2-a∕2- β∕2 =
= γ∣2-a∣2

a więc wielkość
1 BO2 nie zależy od
położenia środka O2 w stosunku do
trójkąta.
Z twierdzenia cosinusów:

Brak miejsca nie pozwala niestety
na podanie innych ciekawych rozwią
zań, jak na przykład kol. Zbigniewa
Sanigórskiego z Wrocławia, Andrzeja
Dąbrowskiego z Białegostoku, Henryka
Liberka z Jarocina, Grzegorza Kraw
czyka ze Szczecina, Longina Strutyńskiego z Blachowni, Andrzeja Laszkiewicza z Białegostoku, Krystyny Turzyńskiej z Wrocławia i Remigiusza
Szczepańskiego z Warszawy.
Niektóre z nich, w oparciu o zało
żenia upraszczające (trójkąt równora
mienny) prowadziły do równania trze
ciego stopnia:
d3 + Ild2- 16d— 176 = 0
A oto rozwiązanie Nasir ad Dina
(rys. 4):

sin2/1/2
cos γ∕2 cos a/2 + sin γ∕2 sina/2
— 2Rr .— -------------------------------- =
sin β∣2
= R2 + 2Rr×

×

O1O2 = R2-2Rr

O1O2 = √R(R-2r)

2 sin a/2 sin γ∕2 —
— cos y/2 cos α∕2 — sin y/2 sin a/2

O1O2 = √8(8-6) = √16^ = 4

*

sin/ł/2

cosa/2 cosy/2 — sina/2 siny/2
_ p2_ 2 Rr_____ -_____ _________ -_____ —_ _
sin[90o-(a∕2 + y∕2)]
= R2-2Rr

cos(y∕2 + a∕2) _ R2_9Br

cos(y/2 + a/2)

d = √R(R-2r)
po podstawieniu danych
d = √64-48 = 4
*

Wzór ogólny d = }∕R(R-2r)
podali również koledzy Ksawery Ma
lewicz z Radomska i Józef Zdyb z
Gdańska.

2. BD jest dwusieczną kąta ABC,
a więc <⅜ ABD = <⅛ CBD, zaś łuk AD
= łuk DC.
3. Kąty CAF i CBF są sobie równe
jako oparte na tym samym łuku CF.
Z (1), (2) i (3) wynika, że <⅛ FBO1 =
= <£ BO1F, a więc BF = FO1.
Kąty EBF i EAF oparte o średnicę
EF są kątami prostymi:
BF2 = FE-FG = 2R -FG
4.
FO21 = BF2 = IR-FG
Zgodnie z uogólnionym twierdzeniem
Pitagorasa:
O1O2 = FO21 + FO2 -2FO2. FH
O1O2 = FO21 + R2 — 2R(FG + GH)
O1H jest równoległe do BC, a więc
O1K = r = GH.
5.
P1O2 = FO21 + R2-2R(FG + r)
Z (4) i (5)
O1O2 = 2R-FG+R-2R-FG-2Rr

1. AF jest dwusieczną kąta CAB,
a więc
CAF =
BAF, zaś łuk CF =
= łuk BF.

Liczbę nadesłanych rozwiązań (15)
należy uznać za bardzo wysoką, ze
względu na stopień trudności zadania.
Należy ono do rarytasów matema
tycznych, a zajmował się nim Euler.
Wiele uznania należy się wszystkim,
którzy podjęli trud rozwiązania.
W wyniku losowania nagrodę w po
staci mapy plastycznej otrzymał ko
lega Henryk Liberek z Jarocina.
Nagrody książkowe w drodze loso
wania otrzymali koledzy: Remigiusz
Szczepaniak z Warszawy, Krystyna
Tuszyńska z Wrocławia, Andrzej Laszkiewicz z Białegostoku, Andrzej Dą
browski z Białegostoku i Zbigniew Sanigórski z Wrocławia.
St. J. T.

rozwiλzanie zadania nr 84 nadesłali
Remigiusz Szczepaniak (Warszawa), Wiktor
Pletruian (Szczecin), Krystyna Turzynska
(Wrocław), Andrzej Laszkiewlcz (Białystok),
Longin Strutynskl (Blachownia Śląska), Ka-

mil Kasprzycki (Bielsko-Biała), Kazimierz
Grzywa (Katowice), Grzegorz Krawczyk
(Szczecin), Roman Arabski (Łódź), Henryk
Liberek (Jarocin Poznański), Andrzej Bo
gucki (Ostrowiec Świętokrzyski), Andrzej

Dąbrowski (Białystok), Ksawery Malewlcz
(Radomsko), Zbigniew Sanlgórskl (Wroc
law, Józef Zdyb (Gdańsk), Tomasz Balaban
(Szczecin), Edmund Musiał (Radomsko), Jan
Starek (Wrocław).

NAGRODA

Zadanie nr 89
Trzy okręgi O1, O2, O3 o jednako
wym promieniu R = R1 = R2 = R3 = 1 m,
z których żadne dwa nie pokrywają
się, przecinają się w jednym punkcie
A123 (rys. 1).
Obliczyć promień okręgu O4 prze
chodzącego przez 3 punkty przecięcia
każdych dwóch okręgów (A12, A13,
A2 3).
Zadanie nadesłał kol. Juliusz Milew
ski z Warszawy.
Rozwiązanie zadania należy nade
słać do dnia 10 lutego 1971 roku. —
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Za prawidłowe rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda w postaci mapy plastycznej —
od Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyni
ku losowania 5 nagród dodatkowych w
postaci książek od Stowarzyszenia Geo
detów Polskich.
UWAGA !

Koledzy pragnący zamieścić w „Kąci
ku Zadań” zadania do rozwiązania, pro
szeni są o nadsyłanie takich zadań łącz
nie z rozwiązaniami. Projekty przyjętych
przez redakcję, nadesłanych wraz z roz
wiązaniami, zadań są honorowane ry
czałtem w wysokości 200 zł.
Autorom zadania przysługują prawa
autorskie.

∕∣

GEODEZJA i KARTOGRAFIA

⅛SEOD KSIĄZIE
4IL⅞⅞ t wydtuuttetw

(Moskwa)

Nr 5 — maj 1970 r. — A. Μ. Fil a-

t o w . — Polepszenie jakości produkcji
— doniosłą rezerwą podniesienia efek
tywności wytwórczości. — N. N. L ebiediew, Μ. S. Czeremisin —
Rozwój prac inżynieryjno-geodezyjnych przy wznoszeniu dużych budowli
na- i podziemnych. — F. W. D r obyszew — Laureat Nagrody Leni
nowskiej.— W. F. Czerników —
Naukowo-Badawczy Instytut Geodezji
Stosowanej. — Μ. A. Blumin, F.
E. Reznickij — Próby zastoso
wania dalmierza świetlnego KDG-3
i analiza dokładności pomiarów tym
dalmierzem. — Kolektywy pracy komu
nistycznej. — W. R. Jaszczenko
— Zakładanie reperów za pomocą
wiercenia. — B. J. Sergiejew —
Organizacja pracy oraz właściwości
technologii pojedynczych procesów
przy fotogrametrycznym zagęszczaniu
sieci punktów. — W. A. Bratkow
ski j — Niektóre problemy opraco
wania profili podłużnych rzek i wyko
rzystanie ich przy fotogrametrycznym
zagęszczaniu wysokościowym. — Μ. W.
Szulmin — Kontrola stereoskopo
wego opracowania rzeźby terenu na
podstawie punktów pośrednich ciągów
wysokościowych. — W. A. Byczen o k — Wykorzystanie materiałów
taksacji leśnej do sporządzania i od
nawiania map topograficznych. — G.
A. Pierwuchin — Uzgadnianie
nazw punktów triangulacyjnych. — B.
Szmielew — 25-lecie służby geode
zyjnej w PRL. — P. Halas — Roz
wój geodezji węgierskiej w okresie 25-lecia. — N. N. Spasskij — Mię
dzynarodowa współpraca geodetów
i kartografów radzieckich. — A. A.
Genike, L. P. Pellinen — Sym
pozjum metod pomiarów odległości
dalmierzami elektrooptycznymi oraz
refrakcji atmosferycznej. Bibliografia.
Nr 6 — czerwiec 1970 r. — W. W.

Kiszinskij — Wyniki pracy służ
by topograficzno-geodezyjnej i karto
graficznej w I kwartale 1970 r. — W.
D. Bolszakow — Wyższe studia
geodezyjne w ZSRR. — K. A. Saliszczew — Studia kartograficzne na
uniwersytetach. — L. W. Owczinn i k o w — Szkolenie fachowców ze
średnim wykształceniem geodezyjnym.
— L. J. Pik, E. A. Nikanorow
— Próba produkcyjna nasadki światłodalmierczej DNK-02. — F. W. S z ιγο w,
G. W. Jegorow, W. F.
Chomaza — Ocena dokładności po
miarów krótkich odległości dalmierzem
elektrooptycznym. — Μ. J. Boreck i j, G. W. Masłów, S. W. Mi
ch a j e w — Temperatury w otworach
dla wierceń termicznych w marzłości.
•— E. G. Larczenko, W. A.
Dwoskin — Elektronowe maszyny
cyfrowe i efektywność ich zastosowa
nia.— I. I. Krasnorylow —Jed
na z przyczyn wahania błędu osobowe
go przy obserwacjach z mikrometrem
bezosobowym. — A. W. Butkiewicz
Obliczenie wag współrzędnych w me
todach Mazajewa i Somnera. — F. F.
Lysenko — Kontrolowanie sieci
szeregowych i blokowych metodą
orientacji wiązek. — W. A. Szulɪn a n — Wyrównanie wysokości pun
któw sieci fototriangulacji,. skonstru
owanych na autografach z zastosowa

z
niem elektronowej maszyny cyfrowej
MIÑSK-22. — E. I. Panow — Pró
ba pracy zespołu topograficznego w
dziedzinie odnowienia map w skali
1 :25 000. — W. B. Iljin — Auto
matyczna regulacja naświetlenia w ka
merze lotniczej AFA-TEU i AFA-TES.
— E. S. Osinuk — Wybór skali
zdjęcia topograficznego i cięcia war
stwie dla budownictwa melioracyjnego
przy drenowaniu głębokim. — E. G.
Sergunin, W. P. Tichonow, T.
A. Tkaczewa — Wpływ czystości
połączenia diazowego na jakość kopii
diazotypowych. — A. S. Wasmut,
I. W. Mucznik, W. A. Nikola
jewa, B. Μ. Czudinowicz —
Automatyzacja procesu odczytywania
informacji kartograficznej. — A. A.
Lutyj — Mapy energetyki i prze
mysłu opałowego w zagranicznych at
lasach naukowo-informacyjnych. — O.
E. Bucholc — Nowy atlas dla szkół
średnich. — E. J. Ardabjewa —
Seminarium na temat reambulacji
map. — Kronika. — Bibliografia. —
Mikołaj Modrynski
CHARTERED SURVEYOR
Nr 7 — styczeń 1969 r. — Przyszły

wzór posiadania i rozwój własności. —
W. A. W e s t — Filozoficzny punkt
widzenia. — F. E. Cleary — Prak
tyczny punkt widzenia, r— J. W. Μ.
Wilson — Przyszłość planów rozwo
jowych. — Komputery — system Dimpro.—
Nr 8 — luty 1969 r. — P. S. Edg-

s o n — Centrum handlowe i jego roz
wój z punktu widzenia inwestora. —
T. A. D. Sainsbury — Centrum
handlowe a dezyderaty handlu. — C.
C. K. — Automatyzacja obliczeń
i kreślenia przy zdjęciu szczegółów. —
Nr 9 — marzec 1969 r. — Μ. E. A.

Bowley — Organizacja przemysłu
budowlanego. P. Trenck — Ten
dencje rozwoju przemysłu budowlane
go. — H. G. Nicholson — Przej
ście na system metryczny w budow
nictwie. — D. R. Denman — Włas
ność i związane z tym uprawnienia. —
C. C. Bonsey — Ośrodki wypo
czynku i parki zawodowe. W. A.
Hines — Akustyka w biurach. — H.
R. Hatfield — Rejestracja foto
graficzna ruchu gwiazd i planet.
Nr 10 — kwiecień 1969 r. — Lle

ve 1 y n-D avies

— Przyszłość bu

downictwa mieszkaniowego. — R. W.
Wates — Budownictwo mieszkanio
we w latach 1980—1989. — N. W.
Humpries — Geodezja na usługach
żeglugi. — C. Ellis, E. Byrne —
Miasto roku 2000. — G. R. Judd —
Rolnictwo w latach 1970—1979.
Nr 11 — maj 1969 r. — S. A. C r o ss i c k — Ekspansja gospodarcza Wiel
kiej Brytanii. — H. Hudson —
Sprawy podatkowe przy wykonywaniu
zawodu geodezyjnego za granicą. —
D. Μ. Gunn — Przymiary a system
metryczny.—
Nr 12 — czerwiec 1969 r. — H. W.

French — Szkolenie zawodowe w
przyszłości. — H. R. Pitt — Dezy
deraty zawodu geodezyjnego odnośnie
szkolnictwa zawodowego. — N. W.
Humpries — Geodezja na usługach
żeglugi. — G. L. Burke — Pomoc
gospodarcza dla krajów rozwijających
się. — E. L. Wuddac h-M a r t e y —
Wykorzystanie sztucznych satelitów
Ziemi dla celów geodezyjnych.—
Nr 1 — lipiec 1969 r. — Rola geo
dety w przyszłości. Przyszła rola geo
dety w budownictwie, rolnictwie, pla
nowaniu, górnictwie, w praktyce pry
watnej i w administracji państwowej.
Nr 2 — sierpień 1969 r. — J. F. B.

Switzer — Rola geodety w społe
czeństwie. — R. Steel — Przewidy
wania o przyszłości zawodu geodety.—
Nr 3 — wrzesień 1969 r. — P.

G.

Bowing — Farma mleczna w tro
pikach.

Nr 4 — październik 1969 r. — P.

Book — Szkoła administracji. — G.
Sandwith — Bogactwo mineralne
czy produkcja spożywcza. — R. J. C.
— Klasyfikacja gruntów a planowanie
wsi. — D. Μ. Stakes — Drogi wod
ne a wydobycie minerałów. — G. I.
Archibald, A. Μ. Weir — Osia
danie terenu pod wpływem eksploata
cji górniczej.—
Nr 5 — listopad 1969 r. — H.

W.

West — Ewidencja gruntów w kra
jach rozwijających się. — J. Mc A u sɪ311 — Komisja Rolna — jej przesz
łość, teraźniejszość i przyszłość. — C.
R. Warcham — Społeczne znacze
nie lokalizacji przemysłu.—
Nr 6 —grudzień 1969 r. — J. Clark

— Przemówienie przewodniczącego
Stowarzyszenia Geodetów Angielskich.
— A. Siddal — Szacunek dla ce
lów ubezpieczenia nieruchomości.
St. J. Tymowski

Zarys historii organizacji społecznych
geodetów polskich
— wydany z okazji 25-lecia Stowarzyszenia
Geodetów Polskich

— w bibliotece każdego geodety
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⅛∏(1
POLSKIEGO TOWARZYSTWAI FOTOGRAMETRYCZNEGO

ANDRZEJ IDZIK

0 możliwościach opracowań rzeźby terenów zakrytych płaskich za pcmocą autografów
„Szata roślinna jest jednym z najważniejszych elemen
tów środowiska, w jakim żyjemy; decyduje ona w znacz
nej mierze o gospodarce, a nawet o dziejach narodu” [lj.

*
Z uwagi na miejsce roślinności w przyrodzie, jak rów
nież z uwagi na to, że wszechstronne występowanie roślin
ności utrudnia, a często uniemożliwia dokonanie dokład
nych pomiarów zdjęcia powierzchni terenu zarówno me
todami bezpośrednimi (w terenie), jak i pośrednimi ze
zdjęć lotniczych, rozpatrzenie zagadnienia tego wpływu,
a w szczególności maksymalnego jego wyeliminowania przy
sporządzaniu map, jest rzeczą bardzo istotnej wagi.
Jednym z podstawowych powodów dla przeprowadzenia
takich badań jest fakt, że stan lasów w Polsce wynosi
24,3% powierzchni kraju, użytków rolnych 49,0%, a łąk
i pastwisk 13,5% (dane liczbowe zaczerpnięto z Encyklope
dii Przyroda i Technika [1]); średnia zaś wysokość względ
na typowych form terenu w Polsce rzadko przekracza
5 m (tablica nr 1 z [2]). Dodatkowym aspektem przema
wiającym za przeprowadzeniem takich badań są czynniki
ekonomiczne wynikające z ewentualnych zastąpień metod
pomiarów bezpośrednich metodą fotogrametrycznego zdję
cia rzeźby terenu.
Zagadnienie takie jest możliwe do zrealizowania, a to
z tego powodu, że geografia roślin (mimo ciągłych zmian
zbiorowiska roślinnego w przyrodzie) stwierdza wyraźne
prawidłowości w rozmieszczaniu gatunków. Powszechnie
wiadomo, że roślinność każdego obszaru ma swoisty cha
rakter, a jej rozwój i forma zależą od następujących czyn
ników:
— położenia geograficznego,
— klimatu,
— rzeźby terenu,
— gleby,
— stosunków wodnych,
— przemian geologicznych, jakie miały miejsce na oma
wianym terenie,
— rozwoju cywilizacji.
Odwracając zagadnienie, to jest znając roślinność wy
stępującą na badanym obszarze oraz wymienione powyżej
czynniki, można wiele dopowiedzieć o rzeźbie terenu, nie
oglądając bezpośrednio jego powierzchni.
Dlatego też pozwolę sobie na zacytowanie następnego
zdania bezpośrednio związanego ze zdaniem przytoczonym
na wstępie: „Dlatego poznanie roślinności Polski jest dla
nas równie ważne, jak zdobywanie odpowiednich wiado
mości z dziedziny naszej historii czy geografii”.
Rozpatrując zagadnienie możliwości opracowań rzeźby
terenów zakrytych i płaskich za pomocą instrumentów
stereoskopowych, będziemy posługiwać się pojęciami uprzednio omówionymi w [3, 4, 5 i 7]. Należałoby tu za
znaczyć, że na wybór tych pojęć miały' wpływ wyniki
badań medycznych [6, 8, 9], ponieważ jedynie medycyna
w sposób najbardziej bezpośredni, a zarazem najprostszy
i wszechstronny potrafi ocenić możliwości człowieka w je
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go czynnościach — w naszym przypadku obserwatora
kreślącego warstwice.
Tymi wspomnianymi pojęciami będą: „błąd warstwicy”
jako błąd przestrzenny leżący w płaszczyźnie prostopadłej
do warstwicy bezbłędnej oraz „błąd kreślenia warstwicy
względem powierzchni terenu”. W pracy tej będziemy po
sługiwać się różnicami wysokości pokrycia wychodząc
z założenia, że samo pokrycie jako takie nie powinno
mieć istotnego wpływu na dokładność opracowania rzeźby
terenu, a wszelkie „deformacje” odtworzeń rzeźby wyni
kają z nierównoległości górnej powierzchni pokrycia do
powierzchni terenu, to jest z różnic wysokości pokrycia.
Wpływ niejednakowych lub błędnie wyznaczonych wy
sokości pokrycia na dokładność opracowywania warstwie
fotogrametrycznych [3] wyznaczono z rysunku 1, gdzie: na
terenie o nachyleniu a występuje pokrycie o średniej wy

sokości h. Istniejące maksymalne różnice w wysokości po
krycia wynoszą ± ∆h. Przy opracowywaniu każdej po
wierzchni popełniamy błąd ± m'p, który jest błędem kreś
lenia warstwicy względem tej powierzchni [4, 5], a jego
maksymalna wartość równa jest amplitudzie ruchu har
monicznego, jakim posuwa się znaczek przestrzenny wzglę
dem warstwicy bezbłędnej (wzór 12 z [5]), to jest
/(»-’+1)

A =----------- sɪn/ɪetgɑ
V

(1)

gdzie:
f — ogniskowa kamery,
V — stosunek bazowy,
β — ostrość przestrzenna wzroku obserwatora,
a — kąt nachylenia terenu.
Oprócz tego popełnia się błąd ustawienia wysokości war
stwicy ±mh. Wykorzystując prawa prawdopodobieństwa

występowania błędów, można powiedzieć, że błąd warstwicy mw będzie ograniczony przez elipsę o półosiach:
6 = Jft
a = Jft ctg a + ∏⅛
(2)
Wielkość błędu warstwicy mw w zależności od kąta -na
chylenia terenu będzie się wahać w granicach:

n⅛ =

mi

-■ ± d

(3)

sɪn ɑ

gdzie 2d jest średnicą elipsy błędów lub inaczej
mh
i------------------------------- z--- z--------

mw= —■.— ± ∣∕(Jftctgα+ ml)2 cos2α +(Jft)2 sin2α
sina

(4)

Natomiast zakres występowania błędu warstwicy mw bę
dzie ograniczony przez jego większą wartość graniczną
(wzór 7 z [3]), to jest:
m⅛

mw = —----- F d

optymalny). Ma to również logiczne uzasadnienie z zależ
nością (9). Obserwator wyczuwa różnice wysokości J h
w jedną i drugą stronę od nastawionej wysokości, a więc
operuje w zakresie 2 J h. Aby więc mógł opracować jaką
kolwiek powierzchnię, musi ona być większa od przedziału,
w jakim on operuje w ramach swej doskonałości zawodowo-biologieznej.
Dwa pierwsze nawiasy wielomianu (8) umożliwiają nam
jednocześnie dokonanie właściwego wyboru typów kamer
fotogrametrycznych w zależności od występujących war
tości ∆h -na terenie przeznaczonym do opracowań stereo
skopowych. Inaczej mówiąc, interesująca nas wartość J h
wyznacza „poziom” (rysunek 2), powyżej którego zostanie
ona uchwycona przy opracowywaniu, natomiast wartość
Jh, będąca poniżej tego „poziomu”, zostanie w opracowa
niu w sposób naturalny „wyłączona” — pominięta. Ma to
bardzo istotne znaczenie, ponieważ J h występuje raz jako
różnica wysokości rzeźby terenu, a wówczas będą nas in
teresować typy kamer gwarantujące wychwycenie intere

(5)

sina

Korzystając ze wzoru (3) po uwzględnieniu (1) wyznaczy
my pochodną błędu warstwicy do stosunku bazowego, to
jest:
dmw _ dmw dm'p
dv
dnip
dv

i przyrównamy ją do zera w celu wyznaczenia ekstremal
nych wartości funkcji mw względem v. Wyrażenie to bę
dzie równe zeru, gdy:
[Jftv+(v2 + l)∕sin^](v2-l) = 0

(7)

a przedstawiając powyższe wielomiany w postaci iloczynów
dwumianów liniowych otrzymamy:
Jft+√Jft2-4∕2sin2/?

Jft — )/Jft2 — 4/2 sin2/? \

V —--------------------------------------------------------

2f sinβ

2/sin/?
-1) = 0

/
(8)

Z warunków v = ± 1 wynika, że najkorzystniejsze wyniki
przy opracowywaniu rzeźby terenu uzyskamy przy użyciu
kamery, gdzie b = f, czyli przy założeniu 60-procentowego
pokrycia podłużnego (p = 60%) dla kamery o kącie roz
warcia 1210 (co pokrywa się z wnioskami z [10 i 11]).
W. Löscher w pracy [10] na drodze badań wpływów róż
nych błędów na błąd paralaksy uzyskał wartość 123°,
a formując końcowy wniosek stwierdził: „optymalny kąt
rozwarcia wynosi około 120°”.
Należałoby tu zaznaczyć:
1) że W. Löscher uzyskał Stvoje rezultaty w oparciu
o dane obecnego stanu rozwoju techniki, natomiast autor
niniejszego artykułu rozpatrzył zagadnienie od strony odru
chów warunkowych obserwatora, to jest od strony me
dycyny;
2) na powyższą optymalną wartość v nie ma wpływu
wprowadzenie do zagadnienia różnic pokrycia terenu, to
jest w przeciwieństwie do tego artykułu w [7 i 11] roz
patrywano zagadnienie opracowania rzeźby terenu, nie
biorąc pod uwagę wpływu pokrycia.
Rozpatrując pierwszy z nawiasów wielomianu (7) wi
dzimy, że
I O2 + l)ʃsɪnɑ I

(9)

Wyrażenie to jest identyczne" ze wzorem 11 z [5] lub 3
z [7] na minimalną różnicę wysokości, jaką wyczuwa obser
wator. Wielkość ta odnosi się zarówno do deniwelacji te
renu, jak również do różnic wysokości pokrycia, a zatem
i ten wzór jest uniwersalny. Natomiast rozpatrując dwa
pierwsze nawiasy z wielomianu (8) widzimy, że dla wartości:
Jft < 2fsinβ
(10)
uzyskamy wartości v urojone, to znaczy nie występujące
w zakresie liczb rzeczywistych. Wartość
Jft = 2/sin/?

(11)

jest zatem graniczną wartością, od której istnieje możność
stereoskopowego opracowywania jakiejkolwiek powierzchni,
dlą tej wartości v = ± 1 (stosunek bazowy najbardziej

sujących nas wartości J h; drugi raz jako różnice wyso
kości pokrycia terenu, które skażają — deformują opraco
wywaną rzeźbę terenu i wówczas, aby ten wpływ wyeli
minować w sposób -naturalny będą nas interesować typy
kamer, za pomocą których można dokonać tej eliminacji.
To skomplikowane zagadnienie zostanie dokładniej omó
wione w dalszej części artykułu w oparciu o pewne zja
wisko występujące w świecie roślinnym, jak również o da
ne dotyczące wysokości względnych typowych form terenu
Polski.
Rozpatrując zagadnienie od strony roślinnej szaty Polski
powinno nas interesować w pierwszej kolejności rozmie
szczenie gatunków roślin w obrębie naszego kraju lub
osiągane przez nie granice swego występowania.
Rozmieszczenie najważniejszych gatunków roślin w po
szczególnych częściach naszego kraju dało podstawę do
podziału Polski na jednostki geobotaniczne, między inny
mi na działy:
— dział północny, obejmujący Pojezierze Mazurskie
i część Podlasia, -odznaczający się chłodnym torealnym
klimatem;
— dział bałtycki obejmujący swym zasięgiem większą
część Polski, odznaczający się klimatem o cechach przejś
ciowych pomiędzy klimatem morskim a kontynentalnym,
urozmaiceniem rzeźby terenu i gleb;
— wyżyny środkowopolskie mające dużą rozpiętość
wzniesień nad poziom morza i różnorodność rodzajów gleb
charakteryzują się roślinnością bardzo zróżnicowaną;
— dział górski, odznaczający się klimatem chłodnym
i wilgotnym, tym surowszym, im wyżej nad poziomem
morza. To stopniowe pogarszanie się warunków życia spo
wodowało zróżnicowanie roślinności na bardzo wyraźne
piętra.
Dalszym zagadnieniem, jakie nas powinno zainteresować,
jest określenie zależności zachodzących pomiędzy zbioro
wiskiem roślinnym a środowiskiem, a w dalszej kolej
ności — stosunki panujące w tych zbiorowiskach z uwzględ
nieniem, że wpływ na kształtowanie się zbiorowisk roślin
nych ma także gospodarcza działalność człowieka. W ba
daniach tego zagadnienia duże usługi oddaje nam glebo
znawstwo i klimatologia.
Wymagania siedliskowe dla każdego zespołu roślinego
(zespół — jednostka w ścisłej klasyfikacji szaty roślinnej)
są ściśle określone, jak również zespół roślinny ma z na
tury rzeczy określony skład gatunkowy, a w związku z tym
ten -sam wygląd i występuje w tych samych warunkach
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siedliskowych. Z kolei wygląd i niektóre własności roślin,
jak również formacja roślin, wynikają w dużym stopniu
z przystosowania się roślin do warunków klimatyczno-glebowych.
Wiadomo jest powszechnie, że niektóre gatunki roślin
można znaleźć tylko w określonych zespołach, wiadomo
jest również, że rośliny nie występują w przyrodzie bez
ładnie. Przyczyny tworzenia tych ugrupowań są rozmaite,
ale największą rolę odgrywa tu to, że każdy z gatunków
ma swoje określone wymagania życiowe co do klimatu
(temperatury, światła i wilgotności otoczenia), żyzności
i struktury gleby i innych siedliskowych czynników. Przez
to jest zrozumiałe, że rośliny o podobnych wymaganiach
grupują się razem.
Wzajemne stosunki pomiędzy gatunkami w zespole ukła
dają się w sposób rozmaity — od harmonijnego współży
cia począwszy, na pasoźytnictwie kończąc. Na pierwszy
plan jednak wysuwa się walka o byt: o światło, wodę,
pokarm, tak w strefie nad- jak i podziemnej. Przez to
gatunki charakterystyczne dla danego zespołu osiągają w
nim właśnie optimum swego rozwoju, a w innych zespo
łach roślinnych niemal zupełnie nie rosną lub rosną zna
cznie rzadziej. Oprócz walki o byt pomiędzy poszczególny
mi gatunkami istnieje walka jeszcze bardziej bezwzględna
pomiędzy osobnikami wewnątrz każdego gatunku, wyni
kiem której jest (przynajmniej na pewnych etapach roz
woju tych osobników) podobna parametryzacja budowy.
Dla fotogrametrii najbardziej istotna jest ich wysokość.
Zbiorowiska roślinne nie są stałe, ulegają one ustawicz
nym, najczęściej bardzo powolnym przemianom (o ile nie
wkroczy ze swą działalnością człowiek, lub o ile nie na
stąpi jakiś kataklizm). Zjawiska związane ze zmianami se
zonowymi roślinności nie prowadzą do zmian składu ga
tunkowego zbiorowiska. Natomiast gdy obumierają w nim
jedne gatunki, a na ich miejsce pojawiają się inne, wy
stępuje zjawisko przekształcania się zbiorowiska roślinne
go. Przyczynami powodującymi te przekształcenia mogą
być: rywalizacja pomiędzy gatunkami roślin łącznie z in
wazją roślin obcych, a przede wszystkim zmiany środowis
kowe zachodzące bądź pod wpływem samej roślinności (na
przykład zmiany struktury i żyzności gleby), bądź niezależ
nie od niej (na przykład zmiany klimatyczne, stosunków
wodnych i inne).
Obecna geografia roślin wyróżnia zbiorowiska roślin
w sposób bardzo dokładny. Określa ona, z jakich gatunków
składa się każde środowisko, i w jakiej ilości występują
w każdym zbiorowisku poszczególne gatunki. Wyznaczone
w ten sposób zbiorowiska roślin łączy się w jednostki
o odpowiedniej hierarchii. Jest to materiał wyjściowy dla
map fitosocjologicznych, pozwalających na szybkie zorien
towanie się w charakterze szaty roślinnej danego terenu.
Oprócz tego mapy te dostarczają lub służą pomocą w do
starczaniu danych o:
— współistnieniu różnych zespołów roślin, a zarazem
o zespołach dominujących na danym terenie, o stopniu
przekształcenia krajobrazu przez człowieka,
— zależności roślin od stosunków wodnych, rzeźby te
renu, podłoża geologicznego, występujących gleb i od kli
matu.
Najbardziej dokładnych map wymagają tereny zagospo
darowane przez człowieka lub w najbliższym czasie prze
znaczone do zagospodarowania. Z tego powodu najbardziej
interesującymi nas zbiorowiskami roślin będą użytki rolne,
stanowiące 49,0% powierzchni kraju oraz łąki i pastwiska
(13,5%) i lasy (24,8% powierzchni kraju).
Najmniej problemów przy opracowywaniu rzeźby terenu
ze zdjęć lotniczych napotykamy na obszarach pokrytych
roślinnością wchodzącą w skład użytków rolnych, a to
z tego powodu, źe tereny użyte pod ich uprawę są o ła
godnej konfiguracji, roślinność w obrębie jednego gatunku
lub odmiany jest tej samej wysokości, a różnice wysokości
pomiędzy poszczególnymi gatunkami czy odmianami są łat
we do dokładnego określenia (nawet kameralnie posłu
gując się odpowiednimi zestawami tabelarycznymi). Jedyną
istotną trudnością jest uchwycenie modelu stereoskopowe
go w przypadkach falowania roślinności, spowodowanego
wiatrem w momentach naświetlania filmu.
Wśród roślinności łąk i pastwisk czołowe miejsce zaj
muje rodzina traw. Wysokość roślinności jest różna w za
leżności od klimatu i tak na zboczach pogórz i na wierz
chowinach gór — bardzo niska, a osiąga maksymalną wy
sokość na stepach (do 1,5 m) i sawannach (nawet do 2,5 m

490

wysokości). Zróżnicowanie pod względem gatunków jest
także różne. W strefie klimatu umiarkowanego łąki są naj
bardziej trwałymi użytkami zielonymi. Największe sku
piska łąk i pastwisk znajdują się w zlewniach i dolinach
rzek, na terenach bagiennych oraz w obszarze górskim.
Dla Stereometrii istotne będą tylko obszary górskie i czę
ściowo obszary dolin rzecznych oraz tereny, gdzie wystę
pują zjawiska denudacji (obnażania).
Stan lesistości Polski wynosi 24,8%, co daje nam 12
miejsce w Europie. Najbardziej zalesionymi są wojewódz
twa: zielonogórskie — 42,8%, koszalińskie — 33,8%, rze
szowskie — 30,1% oraz katowickie — 29,6%, a więc obsza
ry o konfiguracji terenu bardziej lub mniej falistej. Lasy
iglaste zajmują 83,9% całej powierzchni leśnej, a często
są to sztuczne drzewostany jednogatunkowe. Obszary po
kryte lasem są najtrudniejsze do opracowania, a szczegól
nie te, gdzie występują zróżnicowane czynniki siedliskowe
(to jest wilgotność, światło, ciepło, gleba jako całość),
a drzewostan uzgodniony jest z siedliskiem, to znaczy jest
on o odpowiednim składzie i strukturze. Tu roślinność źyjąca gromadnie dzięki zdolnościom wszechstronnego wyko
rzystania warunków siedliskowych maksymalnie „masku
je” rzeczywistą rzeźbę terenu.
Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki istnieje zakres
możliwości opracowań Stereometrycznych sposobem cią
głym dla terenów płaskich, a zarazem zakrytych, należy
uprzednio zwrócić uwagę na:
— wysokości względne typowych form terenu (tablica 1
Z [2]),
— charakter roślinności występującej na interesującym
nas obszarze,
— kąty nachyleń zewnętrznej (górnej), opracowywanej
powierzchni, to jest terenu, o ile obszar jest otwarty lub
górnej powierzchni roślinności, o ile jest on zakryty,
— szereg danych liczbowych związanych z technologią
produkcji (opracowań) ze szczególnym uwzględnieniem:
wysokości nalotu, parametrów kamer lotniczych, parame
trów stereoskopowych instrumentów do kartowania.
W oparciu o powyższe dane można przystąpić do do
kładnej analizy, w jakim stopniu interesujący nas obszar
nadaje się do opracowań Stereometrycznych sposobem cią
głym. Danymi kwalifikacyjnymi będą:
1. Różnice wysokości (dotyczące zarówno deniwelacji te
renu, jak i różnic wysokości pokrycia), będące graniczną
wartością, od której istnieje możliwość stereoskopowego
opracowania jakiejkolwiek powierzchni (wzór 11).
∆h = 2f sinβ
2. Różnice wysokości -będące granicznymi wartościami
dla opracowań stereoskopowych przy użyciu kamer o od
powiednich parametrach (wzór 9)
Ah = (y2+1)≠sinff
•
V

Dane liczbowe przedstawione w tablicy 2 i na rysunku 3
wyznaczono dla
β=V i β = 6'
co jest rzeczą umowną, należy bowiem pamiętać, że ostrość
przestrzenna u -najlepszych osobników badanych obniża się
do wartości bardzo małych, rzędu 5” (wartości te jednak
odnoszą się do warunków optymalnych), natomiast roz
dzielenie 6’ w dołku środkowym oka u najlepszych bada
nych osobników jest granicą, do której przedmiot widzia
ny obuocznie jest pojedynczy [8, 7], a zatem związek

0≤6'

(12)

określa górną granicę przedziału wysokości dokładnego
opracowywania przy „nierównościach” terenowych będą
cych powyżej 6’ w dołku środkowym oka (w przypadkach
masowego występowania pojedynczo rozrzuconych krze
wów, drzew, zabudowań, głazów itp., obserwator będzie
zatracał kontakt z powierzchnią opracowywaną).
Zakres wysokości odpowiadający:
1,≤0≤6'

(13)

można przesunąć bądź przez użycie kamery o innych para
metrach, bądź przez obserwowanie modelu w innej skali
(tablica 2, rys. 3). O tym przesunięciu decydować będą:

Tablica 1. Wysokości względne i właściwe cięcia warstwicowc dla typowych form Icrcnu Polski

Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

Nr mapy
i prof.

Nazwa formy typowej

Plaska i falista powierzchnia moreny dennej
Morena pagórkowata
Wały i wzgórza moreny czołowej
Drumliny
Równiny morenowe (strefa starszego zlodowacenia)
Pagórki i wzgórza morenowe zdenudowane
Rozmvte powierzchnie morenowe
Wały ozowe
Pagórki i wzgórza kemowe
Równiny sandrowe
Tarasy i równiny napływowe
Dna dolin
Zbocza silnie ponacinane
Wydmy i piaski lotne
Powierzchnie płaskie pokryte lessem
Powierzchnie pokryte lessem i poprzecinane wąwozami
Niskie spłaszczone garby wyżyn
Kopulaste pagóry starszych form wyż.
Wierzchowiny wyżynne
Pasma starych gór fałdowych
Zrównane powierzchnie przedgórza i pagórza starszych gór
fałdowych
Masywy i grzbiety starych gór fałdowych
Płaskie garby pagórza młodych gór fałdowych
Rozgałęzione i wydłużone grzbiety młodych gór fałd.
Kotliny śródgórskie
Skaliste formy wysokogórskie
Formy utworzone sztucznie
Różne formy rozproszone

[p»l
ίρ]

3

1
2
4

5
6
9
7

8

10
11
13

12

14

Wysokość względna formy
w m

śred.

mała

3
6
18
6
2
4
o
8
8
3
1
1,5
10
5
2
15
20
60
40
120

0
3
6
3
0

10
160
80
200
20
250
2

j

0
2
5
1
0
0,5
5
1
1
5
5
6
9
5
4
4
6
10
5
20
0,5
—

duża
6
10
80
15
4
20
10
30
40
5
3
5
20
20
5
45
60
—
—
—

Kąt pochyl,
*
stoków
w stop.
0-7
7-15
15-25
10-20
0-2
5-15
0-5
7-18
10-18
0,1-0,15
0-2
0-5
5-15
5-20
0-15
5-30
5-8
6-12
5-25

—
—
—

Właśc.
cięcia
form
średn.

Właśó.
cięcia
form
małych

1,0
2,0
6,0
2,0
0,6
1,3
0,6
2,6
2,6
1,0
0,3
0,5
3,3
1,6
0,6
5,0
6,6
20,0
13,0
40,0

1,6
1,6
2,0
3,0
1,6

3,3
53,0
26,0
66,0
6,0
83,0

1,3
1,3
2,0
3,3
1,6
6,9

—

Występ,
form.
w% pow.
kraju

Iloczyn
wag. ps.
form
średn.

13,0
6,4
1,4
0,1
14,3
4,2
8,0
0,1
0,2
7,6
12,4
12,5
0,2
0,5
1,2
4,1
2,7
0,6
1,2
0,2

13,0
12,8
8,4
0.2
8.6
5,4
4,8
0,2
0,5
7,6
3,7
6,2
0,6
0,8
0,7
20,5
17,8
12,0
15,6
8,0

6,6
4,3
1,2
3,6
0,3

1,2
0,5
3,5
1,4
0,4
0,1
1,0

3,9
26,5
91,0
92,4
2,6
8,3
—

1,6
0,7
7,0
4,6
0,6
0,6
—

ɪ,o

Iloczyn
wag. ps.
form
małych

-

105,6
s, = -------- --- 1,07 m
98
z całej powierzchni kraju

sl ≈≡= —— = 0,91 m
82,1
z obszaru niżowego

— wymagana dokładność opracowania, a z tym wiąże
się skala opracowania,
— parametry stereoskopowych instrumentów do karto
wania,
— względne wysokości form terenowych, jak również
— różnice wysokości w pokryciu.

Tablica 2

Minimalne kąty nachylenia terenu dla
oprać, stereoskop, sposobem ciągłym
Typ
kamery
fl·

,
**2+1 . o
ω
1S αmin = --------- sι∏ P Ctg -TF
2

(wzór 4 z [7]) dla
_ 0 = 1' i ω = l°30,

SKALA

Δ⅛

(,,+1)fsιn3
9

dla modelu w skali:

1 : 7500

1 : 10 000

3 = 1’
3 = 6'

f-ɪ'
3-6’

w metrach

8,8/23
11,5/18
15,2/23
21/18

2o40'
3°
3°
4o20'

0,38 - 2,3
0,56 - 3,3
0,74 - 4,5
1,48 - 8,9

0,51-3,1
0,74-4,4
0,99 - 6,0
1,98-11,9

wyznaczony dla maksymalnych wartości błędów punktów
dopasowania wysokościowego r∏h dla maksymalnych róż
nic wysokości pokrycia Zl h oraz dla minimalnych kątów
nachyleń terenu a.
Wartość
przeliczona na skalę opracowania powinna
być ostatecznym wskaźnikiem decydującym o dopuszczeniu
interesującego nas obszaru do opracowań Stereometrycznych.
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amplitud odchyleń kolejnych opracowań. Przegląd Geodezyjny

22. R. Finsterwalder -Topographisch-morphologische Kar
tenproben. ZfV 1959, z. 2, str. 33—36

8. Y. Le Grand — Oczy i widzenie (tłumaczenie z francuskie
go). PWN, Warszawa 1964
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cowników fotogrametrii. Klinika Oczna 4/1957, XXVIII, str.
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to. W. Löscher — Überlegungen zur Wahl von Format und
Bildwinkel für die Luftbilmessung. OzfV 1963, z. 5, str. 140—
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11. A. I d z i k — O doborze formatu zdjęcia i kąta rozwarcia ka
mery dla opracowań stereoskopowych. Przegląd Geodezyjny

12. W. Szafer — i inni. — Szata roślinna Polski. Warszawa
1959
13. W. Szafer — Zarys ogólnej geografii roślin. Warszawa 1949
14. J. Tricart — Zagadnienia geomorfologiczne. Warszawa, 1960
15. C. Koppe — Die neue topographische Landeskarte des Her
zogtums Braunschweig. ZfV 1902, s. 14, str. 397
16. G. Lindig — Neue Methoden der Schichtlinienprüfung.
ZfV 1956, z. 7, str. 244—251
17. G. Lindig — Die Bedeutung des Schwerpunktes der Koppeschen Geraden. AVN 1956, s. 12, str. J68—373
18. G. Lindig — Ermittung der Koppeschen Formel über den
Lagefehler. AVN 1956, z. 11, str. 337—344
19. R. Finsterwalder — Klassische Topographie und moderne
Photogrammetrie. Wiederspruch oder Synthese? ZfV 1961, z. 12,
str. 457—472
20. R. Finsterwalder — Photogrammetrische Höhenschicht
linien. ZfV 1957, z. 7, str. 203—209

23. Μ. Modrynski — Zagadnienie odtworzenia rzeźby terenu
na mapach w skalach dużych według badań radzieckich. Prze
gląd Geodezyjny 1959, nr 9, str. 337—340, nr 10, str. 376—379
24. Μ. N. S o k o ł o w — O wysotje Sieczjenije reliefa na topograficzeskich kartach. Geodezija i Kartografija 1969, nr 5,
str. 40—45
25. G.D. Whltmore — Contour Interval Problems. Surveying
and Mapping 1953, nr 2

26. F. Töpfer — Untersuchungen zur Beurteilung topographis
cher Schlchtliniendarstellungen. Verm. Techn. 1961, z. 12, str.
380—383
27. W. S. Sjellchanowicz — Niekotoryje woprosy tocznosti
izobrażenija reliefa gorɪzontaljami. Geodezija i Kartografija
1958, nr 9, str. 54—64
28. W. Heissler — (Tłumaczenie W. Sztompke) — Badania
dotyczące wyboru najbardziej ekonomicznej skali zdjęć lot
niczych. Warszawa 1956
29. A. Idzik — Próba opracowania mapy dla terenów wysoko
górskich w skali 1 : 10 000 metodą zróżnicowaną. Przegląd Geo
dezyjny 1966, nr 5, str. 207—210
30. A. Idzik — O małych formach terenu. Przegląd Geodezyjny
1967, nr 8, str. 297—301

31. A. Idzik — Poszukiwania w celu ściślejszego określenia do
kładności warstwie. Przegląd Geodezyjny 1967, nr 10, strr400—404
32. A. Idzlk — O badaniach warstwie.
1968, nr 6, str. 232—235

Przegląd Geodezyjny

33. A. Idzik — Zagadnienie wyznaczania stałych na wzorze
Koppego, rozpatrywane od strony rachunkowej. Przegląd Geo
dezyjny nr 9, str. 379—381

Mgr inż. MARIAN SZYMAŃSKI

FIG

Sesja Vll Komisji FIG
-Kataster i Organizacja Terenów Rolnych

W dniach od 25 do 30 maja 1970 roku, na zaproszenie
Stowarzyszenia Geodetów Jugosłowiańskich, odbyło się w
Splicie kolejne, doroczne posiedzenie VII Komisji FIG.
W obradach wzięli udział przedstawiciele 13 państw.
Na wstępie obrad przyjęto kol. E. Erturka — (Turcja) —
jako nowego członka komisji. Obecnie więc komisja liczy
38 czonków reprezentujących 23 państwa oraz 4 członków
korespondentów.
Frzewodnictwo Komisji, zgodnie z ustaleniami przyjętymi
na XII Kongresie FIG w Ix>ndynie, objął kol. dr Mirko To
mic z Jugosławii, a wiceprzewodniczącym (który będzie
przewodniczącym w następnej kadencji) został kol. Renato
Solari ze Szwajcarii. Komisja złożyła jednocześnie wyrazy
podziękowania koledze R. Perrin z Francji, za wielki wkład
pracy podczas wieloletniego kierowania komisją.
Zasadniczym celem jednak tej sesji Komisji VII było
przedyskutowanie przygotowywanych na Kongres w Wies
baden czterech podstawowych referatów, a mianowicie:
1. Kataster i jego zasady jako podstawa dla podatku grun
towego — referent kol. dr Tomic (Jugoslowia).
2. Zasady wpisywania i oznaczania nieruchomości w re
jestrach gruntowych — referent kol. J.L.G. Hennsen (Ho
landia).
3. Zachowanie efektów technicznych i ekonomicznych na
terenach, na których zostały wykonane prace urządzenio
wo-rolne — referent kol. J. Knoell (Niemiecka Republika
Federalna).
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4. Badania dotyczące specyfiki i zasad organizacji tere
nów rolnych w krajach śródziemnomorskich i innych — re
ferent kol. U. Sorbi (Włochy).
W toku obrad poszczególni autorzy przedstawili tezy
swoich referatów, po czym odbyła się dyskusja nad nimi.
Należy tu zaznaczyć, że autorzy piszą swe opracowania w
ten sposób, iż najpierw opracowują ankiety dotyczące te
matu; ankiety te rozsyłają do wszystkich członków komisji
i w końcu dokonują ich podsumowania, opisując poszcze
gólne procesy w poszczególnych krajach i wyciągając wnio
ski.
W dyskusji nad poszczególnymi referatami, obok zgłoszo
nych licznych uwag stwierdzono także, że poważne trud
ności w jednolitym ujęciu tematu, a szczególnie w porów
naniu problemów, wynikają na skutek braku ujednolicone
go wielojęzycznego słownika wyrażeń fachowych z dzie
dziny urządzeń rolnych.
Niemniej jednak dyskusja dała bogaty materiał, na pod
stawie którego referenci będą dalej pracować nad powie
rzonymi im tematami.
Podczas przerw w obradach komisji oraz po ich zakoń
czeniu, uczestnicy sesji odbyli szereg wizyt w różnych in
stytucjach geodezyjnych, a mianowicie w Składnicy Do
kumentów Geodezyjnych oraz w Biurze GEOPROJEKT w
Splicie, Biurze Katastru i Urządzeń Rolnych w Vinkovicach; mieli możność zapoznania się z pracami przy organi
zacji terenów rolnych w delcie rzeki Neretwy, a także
z pracami nowego pomiaru miasta Sarajewa i innymi.
Przebieg sesji uznano za bardzo interesujący i cenny.

BABICZ JOZEF

Dorobek historii geodezji w okresie 25-iecia
II

BABICZ Józef
10. Z. K. Novokszanova — Aleksiej Andriejewicz Tillo,
kartograf, gieodezist i gieograf. Izdatielstwo gieodieZiczeskoj Iitieratury. Kwartalnik Historii Nauki i Tech
niki 1962, nr 3, s. 389—390.
11. Zebranie Zespołu Historii Geodezji Zakładu Historii
Nauki i Techniki PAN. Tamże 1966, nr 4, s. 413—414.
lia. „Oficyna kartograficzna” — Dziesiąta wystawa SGP,
otwarta 22.VI.1970 r. Tamże, 1970, nr 4.
BARSZCZAK Marian, GUZINSKI Antoni
12. Wojskowe mapy topograficzne, organizacja i metody
prowadzenia zajęć. Warszawa 1962. Wojskowe Zakłady
Graficzne, 8o, 59 s. nlb, rys. 1, tabl.
BARYCZ Henryk
13. Stanisław Grzepski — człowiek i twórca (w), Stani
sław Grzepski — Geometria to iest miernicka nauka.
Wrocław 1957, S. 1—59.
14. Stanisław Grzepski na tle rozwoju polskiej nauki re
nesansowej (w). Dodatek do Przeglądu Geodezyjnego
poświęconego 400 rocznicy wydania Geometrii Grzepskiego. 1967, nr 5, s. 2—4.
BASAJ Józef (i inni)
15. Wspomnienia wykonawców reformy rolnej z 1944 r.
Przegląd Geodezyjny 1966, nr 8, s. 327—331.
BEM Stanisław
16∙ Rysunek map. Wyd. 2 uzupełnione. Warszawa 1963.
PPWK, s. 226, tabl., mapy, pl. ilustr.
17. O mojej pracy na Politechnice Warszawskiej. Przegląd
Geodezyjny 1963, nr 11, s. 462—463. (Wykaz pracow
ników naukowych i absolwentów s. 463—468).
10- Życie i praca Polaków studiujących w Instytucie
Mierniczym w Moskwie. Lista wychowanków-Polaków
Instytutu Konstantynowskiego w Moskwie w latach
przed I wojną światową. Tamże 1965, nr 10, s. 406—407.
BEREZOWSKI Eugeniusz
10. Rozwój terytorialny miasta Łodzi. Przegląd Geode
zyjny 1955, nr 2, s. 49—50, nr 4, s. 113—114, nr 8,
s. 268—270.
20. 10 lat pracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjne
go w Łodzi. Tamże 1961, nr 1, s. 39—40.
21· Rajmund Rembielihski — urbanista i budowniczy
miast w województwie mazowieckim w okresie Kró
lestwa Polskiego (1815—1832). Tamże 1962, s. 346—349.
22- Krótki szkic o rozgraniczeniu gruntów w państwie
rzymskim. Tamże 1962, nr 11, s. 476.
23- Zagadnienia
graniczne
w
Polsce
(w
okresie
Xiii-XVIII wieku). Tamże 1962, nr 12, s. 508—510.
24. Marcin Poczobutt-Odlanicki (1728—1810). Tamże 1963,
nr 3, s. 135—136.
25· Zagadnienie pomiaru miast w Polsce w pierwszej po
łowie XIX w. Tamże 1963, nr 8, s. 350—356.
Hec. Jasiuk Jerzy. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1964,
nr, 2 s. 330.

20- Michał Pelka-Polihski — rozprawa „O geodezji”
, (z 1816). Tamże 1964, nr 1, s. 21—24.
27. Juliusz Colberg — geodeta i kartograf cywilny pierw
szej połowy XIX wieku (1776—1831). Tamże 1965, nr 5,
? s. 191—195.
2°. Wincenty Wrześniowski — geodeta i matematyk oraz
jego publikacje. Tamże 1966, nr 3, s. 151—155.
2θ∙ Polomierz (powierzchniomierz) Μ. Zelihskiego (Gelińskiego). Tamże 1967, nr 1, s. 25—28.
2°· Kolokwium poświęcone dziełom kartograficznym Fry
deryka Getkanta. Kwartalnik Historii Nauki i Tech
niki 1968, nr 3, s. 739—742.

31. W piętnastolecie śmierci prof. Edwarda Warchalowskiego. Tamże 1968, nr 3, s. 745—746.
32. Franciszek Armihski (1789—1848) astronom polski, za
łożyciel Warszawskiego Obserwatorium Astronomicz
nego. Przegląd Geodezyjny 1968, nr 1, s. 32—33.
33. Mapy Fryderyka Getkanta w świetle kolokwium nau
kowego poświęconego jego pracom kartograficznym.
Tamże 1968, nr 4, s. 152—154.
34. Rosyjskie pomiary baz triangulacyjnych w XIX wieku.
Tamże, 1969, nr 11, s. 475—479.
BIERNACKI Franciszek
35. Rozwój i stan współczesnej grawimetrii w ZSRR. Geo
dezja i Kartografia. T. I. 1952, z. 4, s. 225—232
36. Prof. F. N. Krasowski i jego rola w rozwoju radzieckiej
nauki geodezyjnej. Przegląd Geodezyjny 1952, nr 11,
s. 349—350
37. Międzynarodowa kooperacja w geodezji i kartografii.
Geodezja i Kartografia. T XI. 1962. z. 2, s. 167—189
BITTNER Ireneusz
38. O Janie Śniadeckim. Przegląd Geodezyjny 1957, nr 4,
s. 156—157
BOCZAR Stanisław
39. Profesor doktor Józef Ryzner (1881—1955). Zeszyty
Naukowe AGH. Geodezja. 1959, nr 2, s. 8—9
Borowiejska-Birkenmajerowa Maria
40. Demel Juliusz — Działalność urbanistyczna i architek
toniczna senatu Wolnego Miasta Krakowa w latach
1815—1846. Studia i materiały do teorii i historii archi
tektury i urbanistyki. T. IV. Warszawa 1963, PWN,
195 s., plany. Sekcja Architektury i Urbanistyki Pol
skiej Akademii Nauk
BOKUN J., Bujanowski W., Czerski Z., Dulian B., Kamela Cz., Kluss T., Kryński S., Milbert S., Niewiarow
ski J., Odlanicki-Poczobutt Μ., Opalski W., Radecki J.
41. Rapports sur les travaux géodesiques exécutés en Po
logne de 1957 à 1960 présentés a la XHe Assemblée Ge
nerale de l’Association de Géodésie de FUnion Géodésique et Géophysique Internationale. Helsinki, 26
juillet-6 août 1960. Geodezja i Kartografia 1962, nr 3—4,
s. 285—305
BOKUN Jerzy, Koronowski Ryszard, Leśniok Henryk,
Radecki Julian
42. Przegląd osiągnięć nauk geodezyjnych w okresie XX-Iecia PRL. Tamże. T. XIII. 1964, z. 3, 138—208
BOKUN Jerzy, Cichowicz Ludowslaw, Dobaczewska
Weneda, Kamela Czesław, Kryński Stanisław, Odlanicki-Poczobutt Michał, Opalski Wiesław
43. Rapport sur les travaux géodesiques exécutés en Po
logne de 1963—1967 présenté à la XIVθ Assemblée
Générale de l’Association Internationale de Géodé
sie de FUnion Geodesique et Géophysique Internatio
nale. Lucerne, 25 septembre — 7 octobre 1967. Tamże
1969, nr 1, s. 77—89
BÖHM Josef
44. 250 lat szkolnictwa geodezyjnego w Pradze Czeskiej.
Przegląd Geodezyjny 1957, nr 8, s. 313—315
BOLSZAKOW Bazyli, Modryhski Mikołaj
45. Rozwój Moskiewskiego Instytutu Inżynierów Geodezji,
Aerofotogrametrii i Kartografii w okresie'50 lat władzy
radzieckiej. Przegląd Geodezyjny 1967, nr 11, s. 421—423
BROCKI Zygmunt
46. Analiza map morskich G. Getkanta z XVII w. Kwar
talnik Historii Nauki i Techniki 1965, nr 3, s. 480—181
BROUSEK Jifi
47. Zarys historii wsi czeskiej. Przegląd Geodezyjny 1966,
nr 11, s. 433—437
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BUCHOLC Ignacy
CZARNECKI Władysław
48. Uwagi o mocy dowodowej planów i operatu katastru
73. Plany historyczne m. Poznania (Sprawozdanie). Rocz
pruskiego przy rozgraniczeniu nieruchomości. Przegląd
niki Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1960, nr 1, s. 111—
Geodezyjny 1965, nr 1, s. 10—12
112.
BUCZEK Karol
74. Plany historyczne m. Poznania. Poznań 1961, PWN, 38 s.
49. Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku.
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział
Zarys analityczno-syntetyczny. Wrocław 1963. Zakład
Nauk Technicznych. Prace Komisji Budownictwa i Ar
Narodowy im. Ossolińskich, 119 s. XLVIII. Monografie
chitektury. Tom I, z. 1
z dziejów nauki i techniki, t. XXIV
75. Co pozostało z planów historycznych m. Poznania. Ze
50. History of polish cartography. Wroclaw 1966, Z.N. im.
szyty Naukowe Pol. Pozn. 1965, nr 7, s. 97—108, mapy,
Oss.
rys.
BYCHAWSKI Tadeusz
76. Plan m. Poznania z 1793 r. Zeszyty Naukowe Pol. Pozn.
51. Pierwszy Geodeta (o Eratostenesie). Przegląd Geode
1966, nr 41, s. 311—314.
zyjny 1958, nr 1, s. 30—32
Rec. Ref. Żurnai 1967, nr 10 M 16
52. Geodeci kalifa. Przegląd Geodezyjny 1960, nr 6, s. 212—
C
zelejewski j., Kocoi s., Thikian Ad.
—217
■ 53. Bychawski Tadeusz, Barański Władysław, Cytowski 77. Miary i wagi. Tabele przeliczeniowe. Praca zbiorowa
pod red. W. Walewskiego. Warszawa 1952
Henryk, Sadowski Tadeusz, Zarębski Andrzej, Galas
DĄBROWSKI Julian
Bronisław, Dąbrowski Julian, Stępień Andrzej, Sztomp78. Millenium. Przegląd Geodezyjny 1959, nr 1, s. 1—8
ke Wacław, Lukszo Franciszek — Wspomnienia. Prze
79. Na 15-lecie dekretu o pomiarach kraju i organizacji
gląd Geodezyjny 1960, nr 12, s. 450—458
miernictwa. Tamże, 1960, nr 5, s. 145
54. Le mesurage de l’arc monograde du méridien effectué 80. Od rysunku na piasku do kserografii. Tamże, 1961,
par les astronomes du calife al Ma’Moun. Études d’Hinr 10, s. 384—388, nr 12, s. 465—469
stoire de la Science et de la Technique. Monografie
DĄBROWSKI Piotr, Świętochowski Wojciech Piotr
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55. Jubileusz prof, dr Ljubomira Dimova. Przegląd Geode
s. 229—233
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56. Richeson A.W. — English Land Measuring to 1800. In
niki 1967, nr 1, s. 193—194
struments Practice. Cambridge, Mass., 1966. Tamże
DANGER
nr 1969, nr 3, s. 126—127. Kwartalnik Historii Nauki 82. O MetonieRaymond
słynnym astronomie i geometrze greckim.
1970, nr 1, s. 150—153
Przegląd Geodezyjny 1954, nr 5, s. 151—152
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DEMEL Juliusz
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downictwa Miejskiego w Krakowie. Kraków 1955. Stu
dia Wawelskie
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58. Akademia XV-Iecia Głównego Urzędu Geodezji i Kar
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DMOCHOWSKI Stanisław
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85. Początki powstania służby fotogrametrycznej po 1945
CHOJNACKA Kazimiera
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nr 7, 1957, s. 270—274
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61. CHOWANIEC Czesław
dezyjny 1969, nr 1, s. 34
Une carte militaire polonaise au XVII-e s. (Les origines
87. Formowanie się wielkiej własności ziemskiej w Polsce.
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Tamże, 1969, nr 5, s. 199—200
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s. 546—562
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dezyjny 1961, nr 12, s. 462—465
CICHOWICZ Ludoslaw
Dziczkaniec Józef
63. Rozwój i stan współczesnej astronomii praktycznej w
Związku Radzieckim. Geodezja i Kartografia, T. II, 90. Moje wspomnienia z frontu we Włoszech. W 15 roczni
cę wyzwolenia Bolonii. Przegląd Geodezyjny 1960, nr 4,
1953, z. 2, s. 117—126
s. 129—132
64. Instrumentarium astronomiczne Kopernika (z wystawy
DziurzyNski Patrycy
kopernikowskiej w Politechnice Warszawskiej). Prze
91. Udział służby rolnej i geodezyjnej w uwłaszczaniu rol
gląd Geodezyjny 1954, nr 7, s. 215—217
nym na ziemiach północnych i południowych. Przegląd
65. Był kwiecień 1945 roku... (Opowieść osnuta na tle praw
Geodezyjny 1969, nr 7, s. 281—284
dziwych wydarzeń). Tamże 1955, nr 4, s. 117—121
ERICKSON Robert F.
66. O pierwszym naukowym wyznaczeniu rozmiarów zie
92. Francuska wyprawa geodezyjna z roku 1735. Kwartal
mi i jednostkach miar długości przyjętych przez Eranik Historii Nauki i Techniki 1959, nr 3, s. 465—481
tostenesa. Tamże 1955, nr 9, s. 322—323
Fedczina w.n.
67. O międzynarodowym roku geofizycznym i jniędzyna- 93. Prace badawcze polskich topografów i geodetów wojs
rodowej operacji długości geograficznej. Tamże 1955,
kowych w Azji Środkowej (Turkiestan) w drugiej po
nr 10, s. 360—363
łowie XIX wieku. Polsko-Radzieckie Sympozjum. Hi
68. Dawne instrumenty astronomii geodezyjnej. Geodezja
storia polsko-rosyjskich kontaktów w dziedzinie geolo
i Kartografia 1963, z. 3/4, s. 209—243
gii i geografii. Streszczenia referatów. Warszawa 1969,
69. Siedemdziesięciolecie urodzin J.D. Żongołowicza. Tamże,
s. 14—15
T. XVI, z. 3, s. 145—147
FRANKIEWICZ Bogdan
70. Sześćdziesięciolecie urodzin E. Buchara. Tamże, T. XVI, 94. Zbiory kartograficzne Wojewódzkiego Archiwum Pań
1967, z. 3, s. 167—168
stwowego w Szczecinie. Szczecin 3, 1967, s. 21—28
CYWIŃSKI Justyn
FRELEK Marian
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WARSZAWA, LISTOPAD—GRUDZIEŃ 1970 r.

Kryteria do określania przydatności istniejących
podkładów geodezyjnych dla prac
urządzeniowo-rolnych

Dynamiczny rozwój prac związanych ze scaleniem i wy
mianą gruntów wymaga odpowiednich podkładów geode
zyjnych. Przed wojną podkłady takie uzyskiwano drogą
bezpośredniego pomiaru i sporządzania na jego podstawie
mapy zwanej pierworysem. Obecnie, kiedy na terenie ca
łego kraju dokonano gigantycznej pracy geodezyjno-klaSyfikacyjnej, związanej z zakładaniem ewidencji gruntów,
przeprowadzanie nowych pomiarów i sporządzanie specjal
nych podkładów należy dokonywać tylko wówczas, jeżeli
kartometryczność mapy ewidencyjnej danego obiektu jest
tak niska, że nie pozwala na dokonywanie na niej czyn
ności obliczeniowo-projektowych z wymaganą dokładnoś
cią. W związku z tym zachodzi potrzeba ustalenia sto
sunkowo szybkiego, a zarazem najmniej pracochłonnego
sposobu określania przydatności map ewidencyjnych do
konkretnych prac urządzeniowo-rolnych.
W tym artykule występuję z propozycją rozwiązania tego
zagadnienia w oparciu o proste zależności geodezyjno-matematyczne oraz o powszechnie stosowane metody obliczeń
na podkładach geodezyjnych. Na wstępie stwierdzam, że
o przydatności podkładu geodezyjnego można mówić tylko
wówczas, jeżeli wiemy, że dokładność uzyskanych wyników
obliczeń na tym podkładzie nie będzie mniejsza od prze
widzianej dla danej roboty; im bowiem dokładność zało
żona będzie wyższa, tym większe wymagania będziemy
stawiać w stosunku do wartości kartometrycznej podkła
du. Dlatego nie można mówić o przydatności podkładów
geodezyjnych w ogóle, lecz o ich przydatności dla danej
roboty, z uwzględnieniem obowiązujących dla niej wa
runków technicznych.
W związku z tym robimy takie założenie, że jeżeli na
konkretnym egzemplarzu mapy ewidencyjnej będziemy mo
gli obliczyć powierzchnie działek z założoną dokładnością,
to podkład dla tego rodzaju prac będzie się nadawał.
Przyjęcie do badań powierzchni działki a nie innego
elementu terenowego uzasadnia się tym, że powierzchnia
ta jest poprzez ewidencję gruntów wykorzystywana przez
różne dziedziny gospodarki narodowej i dlatego powinna
być pewna i obliczona z możliwie największą dokładnoś
cią. Przyjmując takie założenie należy ustalić:
a) dokładność, z jaką chcemy obliczać lub wyznaczać
powierzchnię działek oraz
b) kryteria do stwierdzenia przydatności badanego pod
kładu do danej pracy.
Ponieważ ustalenie dokładności obliczania powierzchni
zależy od rodzaju pracy i leży w gestii czynnika decydu
jącego o warunkach technicznych i zasadach prowadzenia
takich prac, nie omawiam tego zagadnienia, podejmuję
natomiast próbę ustalenia kryteriów do określania przy
datności istniejących podkładów.
Powierzchnię działek czy to w pracach inwentaryzacyj
nych, czy projektowych, obliczamy w ogromnej większości
Przypadków metodą kombinowaną — analityczno-graiiczną jako dającą największą (poza metodą analityczną)
dokładność obliczania powierzchni. W związku z tym, je
żeli przy stosowaniu tej metody możemy na konkretnym
Podkładzie geodezyjnym otrzymać wymaganą dokładność
obliczenia powierzchni działek, to podkład ten jest przy
datny dla danej pracy urządzeniowo-rolnej.
Ponieważ w metodzie kombinowanej większy czynnik
obliczania powierzchni (długość działki) jest mierzony gra
ficznie, ten czynnik będzie w największym stopniu rzuto
wać na dokładność obliczenia powierzchni.
Celem określenia zależności pomiędzy dokładnością obli
czania powierzchni a dokładnością pobrania miary gra
ficznej, przeanalizujemy wzór na powierzchnię działki
w formie prostokąta, jako najczęściej spotykaną:
P1 = α∙b,
(])
gdzie a — długi bok mierzony w terenie, b — krótki.

Jeżeli obliczymy teraz powierzchnię tej działki na pod
kładzie za pomocą miar: a) wyznaczonej graficznie na
podkładzie z błędem „da” i b) — wyznaczonej z pomiaru
w terenie, czyli obliczamy powierzchnię działki na podkła
dzie metodą kombinowaną, wówczas wzór na powierzchnię
działki przyjmie postać:
P2 = (α + da)∙b
Po rozwinięciu tego wzoru otrzymamy:
P2 = ab + bda
lub podstawiając zgodnie z wzorem (1) zamiast ab — P1
otrzymamy:
P2 - P1 = bda
lub
dP = bda
(2)
Dzieląc stronami wzór (2) przez wzór (1) otrzymamy:
dP
da
P
a
1

Przedstawiając względny błąd powierzchni w formie —
Q

otrzymamy zależność:

da
(3)
a
9
`to ¡znaczy, że względny błąd (dokładność) obliczenia ρο
wierzchni działki równa się względnemu błędowi wyznaczenia na podkładzie długości działki, jeżeli powierzchnia
tej działki jest obliczona metodą kombinowaną. (W tym
wyprowadzeniu pominięto błąd pomiaru w terenie boku
„b” jako zbyt mały).
Rozpatrzono przypadek, kiedy powierzchnię działki wy
znaczonej w terenie obliczono za pomocą pomierzonej na
gruncie szerokości i pobranej graficznie długości różniącej
się od długości w terenie o wielkość „da”.
Powierzchni działki zaprojektowanej za pomocą war
tości obliczać w sposób podany wyżej nie ma potrzeby,
gdyż znamy ją z sumy powierzchni elementów klasyfi
kacyjnych wchodzących w skład tej działki. Pozostaje te
raz tylko określić jej wymiary realizacyjne oraz błąd,
w jakim będzie wyznaczona w terenie. Jeżeli działka ma
kształt prostokąta, to jej powierzchnia wyrażona w mia
rach analitycznych (terenowych) przedstawia się w postaci:
P = ab
G)
a jej szerokość (miara realizacyjna) wyniesie:
P
b= —
(5)
a
Ponieważ długość „a” bierzemy nie z terenu, lecz ζ podkładu, różniącą się w stosunku do jej długości w terenie
o wielkość „da”, szerokość „b” będzie obliczona również
z błędem „db”. Podstawiając do wzoru (5) odpowiednie
parametry otrzymamy:
1

skąd (a +da')∙(b+db) = P
lub
P = ab + adb -∣- bda + dadb
Skracając przez P oraz nie biorąc pod uwagę wielkości
„dadb” jako zbyt małą nie mającą w tym przypadku żad
nego znaczenia, otrzymamy: αdb = — bda.
Dzieląc obie strony tego równania przez „ab” otrzymamy:
db
da
(6)
a
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Zestawiając warunki (8) i (9), gdzie (8) a = qda — który
określa minimalną długość „a” warunkującą dokładność
1
obliczania powierzchni — ;
(9) a = k P, który określa
9
maksymalną długość „a”, warunkującą nieprzekroczenie
1
założonego stosunku wydłużenia —, możemy napisać na

czyli błąd względny szerokości działki (b), obliczonej na
podstawie znanej jej powierzchni (P) i pomierzonej na
podkładzie długości (α + da), będzie się równał błędowi
względnemu tej długości.
Teraz rozważmy tę zależność w odniesieniu do działki
wniesionej na grunt za pomocą miary realizacyjnej (b +
+ db). W tym przypadku powierzchnia działki na grun
cie będzie się różnić od założonej i wyrazi się wzorem:

stępującą nierówność:

P+dP=α(fc+d6)

Rozwijając to równanie otrzymamy:
P + dP = ab + adb
Po skróceniu dP = adb
Dzieląc to równanie przez równanie (1) otrzymamy:
dP
db
P
b
Na podstawie zaś zależności (6)
dP
da
P
T
Przedstawiając błąd względny powierzchni w postaci 1

9
«
Wzór ten przedstawia taką samą zależność, jak wzór (3).
A więc i w tym przypadku powierzchnia działki wyzna
czona w terenie będzie określona z dokładnością równą
błędowi względnemu jej długości pomierzonej na podkła
dzie. Stąd wynika zasada doboru na podkładzie i w te
renie odcinków liniowych do badań przydatności podkładu,
a mianowicie: badać należy odcinki (wyznaczać ich względ
ne błędy), położone w kierunku długich boków przyszłych
działek, łącząc punkty zidentyfikowane w terenie i na
mapie.
da
Jeżeli więc wszystkie
— wyznaczone na danym poda
kładzie będą równe lub mniejsze od założonej dokładności
obliczenia powierzchni działek, wówczas podkład nadaje
się dla danej pracy urządzeniowo-rolnej.
Wzór (7) można przedstawić w postaci:
a = q · da
(8)
Stąd wniosek, że jeżeli chcemy, aby powierzchnia działek
w danych kompleksie była obliczona (metodą kombinowaL
ną) z dokładnością —, to długość działek (wysokość kom9
pleksu) powinna być co najmniej równa różnicy wyzna
czonej z miar graficznych badanych odcinków w tym
kompleksie, a ich miarami w terenie, pomnożonej przez
mianownik błędu względnego powierzchni działki, przyję
tego dla danej roboty.
Jednakże ustalona w ten sposób długość działki może
okazać się zbyt duża, gdyż w świetle przepisu instrukcji
w sprawie scalania i wymiany gruntów, dotyczącego do
puszczalnego wydłużenia działki, stosunek szerokości do
długości nie może przekraczać 1 : 10 (1 : 15) Warunek ten,
który zależy przede wszystkim od powierzchni działki,
limituje jej długość.
Maksymalna długość działki, przy której założony sto
sunek szerokości do długości będzie jeszcze utrzymany,
może być określona z następującego przekształcenia wzoru
na powierzchnię działki:
a
P — a∙b b = —
k
współczynnik wydłużenia.
Po podstawieniu do wzoru
wielkości „b” otrzymamy:

na

powierzchnię

działki

a*
P = —, skąd α2 = kP

a = ∖'k \'P

(9)

gdzie P — powierzchnia działki w m2.
Wzór ten określa granicę „a” (długości działki) warunku
jącą Hieprzekroczenie stosunku 1 : k.

qda ≤ α ≤ kP
(10)
w której „a" może być również uważana jako wysokość
kompleksu, w którym znajduje się działka.
Jeżeli w kompleksie mamy wyznaczone kilka „da”, wó
wczas dla danego kompleksu można wypośrodkować średni
błąd długości stosując zależność:

-1 / [d«2l
=

Rozpatrzony przykład dotyczy przypadku, gdy istniejące
dane spełniają nierówność (11). Jednakże mogą być różne
konstelacje danych i różne formy kompleksów, co wymaga
dalszego rozwinięcia tego tematu. Wyczerpujące omówienie
różnych przypadków przekracza ramy tego artykułu i mo
że mieć miejsce tylko wówczas, jeżeli artykuł ten wzbudzi
szersze zainteresowanie czytelników.
Wracając do omówienia ustalania przydatności podkładu
dla konkretnej pracy, można przyjąć następujący tryb
postępowania:
1. Ustalić w każdym naturalnym kompleksie (ograniczo
ny naturalnymi granicami) ewentualny kierunek przy
szłych działek, które będą zaprojektowane w wyniku sca
lenia lub wymiany gruntów.
2. Wybrać w każdym kompleksie odcinki liniowe łączące
przeciwległe boki kompleksów, w miarę możliwości idące
w kierunku długich boków przyszłych działek. Pożądane
jest, aby były to skrajne granice poszczególnych komplek
sów i linie wewnątrz kompleksów wychodzące z punktów
załamań granic tych kompleksów.
3. Dokładnie zidentyfikować na mapie i na gruncie
punkty stanowiące końce wybranych odcinków i oznaczyć
je na podkładzie kółeczkami i zanumerować, na gruncie
zaś — palikami zabitymi na równi z ziemią. Pożądane jest,
aby możliwie duża liczba tych punktów mogła być wyko
rzystana jako punkty osnowy realizacyjnej.
4. Po pomiarze wybranych odcinków na mapie i w tere
do
nie obliczyć błędy względne ----- oraz średnią ich wielkość
a
w kompleksie.
5. Otrzymane względne błędy porównać z założoną do
kładnością obliczenia powierzchni działek i jeżeli wszystkie
względne błędy długości odcinków będą mniejsze lub równe
założonej dokładności, to podkład nadaje się do danej pracy.
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~nΓ

gdzie n — liczba badanych odcinków w kompleksie.
Wzór (10) przyjmie wówczas postać:
gmjo<o<)∕fc /P
(U)
Jeżeli więc po podstawieniu do tego wzoru tych wielkości
nierówność będzie spełniona, to działki umieszczone w tym
kompleksie będą zaprojektowane z dokładnością nie mniej
szą od założonej, a nie przekroczą założonego wydłużenia.
Na przykład mapa w skali 1 : 5000 : maa = 0,60 mm, q = 100,
P = 1.2500 m2.
Po podstawieniu do nierówności (11) otrzymamy:
300 < 350 < 357
Ponieważ nierówność jest spełniona, więc wszystkie działki
równe lub większe 1,25 ha będą obliczone z dokładnością
co najmniej 1/100, ich wydłużenie zaś nie przekroczy 1 : 10.

miesięcznika PRZEGLĄD

GEODEZYJNY ukazuje się pod
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UKD 528.481(122)(438)

WYRZYKOWSKI F. — Geodetical Research on Contempo
rary Horizontal Movement of Earth Crust in the Area of
Poland. — Przegląd Geodezyjny No 11/1970.—
Research on horizontal movements of earth crust in the area of
Poland concerns the ..benchmark Toruh-Ratusz. It was found that
maximum movements occur in the district of Mława, Tomaszów
Lubelski and Wieluń. The mean error in defining the speed of
these movements was in the limits of ± 1 mm/for 1 year.

UKD 528.486:513.522(122)
Smialowska-UBERMAN Z. — Construction and Rang
ing of Parabolic Curves. — Przegląd Geodezyjny No 11/1970.
Circle curves should not be used on the bending of the grade
line in case of ways for high speed traffic. The author discusses
construction and ranging of parabolic curves in such cases.

UKD 528.021.7:625.57
Odlanicki-Poczobutt μ., eckes k. — study of Rou
te and Establishment of Geodetical Nets for Cable Railways
Using Electrooptical Distance Meters. — Przegląd Geode
zyjny No 11/1970.—
The authors discuss the essential conditions required in case of
planning the route of cable railways. They give data for a geode
tical net on the route of the railways, about 1300 metres long. The
angles of the net were measured by a theodolite with the ac
curacy 11”, while an electro-optical distance meter EOS of Zeiss
Was used for the measurement of length. The accuracy was mx
and r∏υ from 0,003 m to 0,017 m.

UKD 528.486:69.002.2.057.1
PRZEWŁOCKI S. — Problems of Accuracy in Fiting up
Prefabricated Constructions. — Przegląd Geodezyjny No
11/1970,—
The accuracy of fitting up is of the most importance in building
industrial halls and buildings out of prefabricated elements. The
author analyses the disposition of fitting up deviations dx and
¿3/, and gives examples of their graphic presentation.

UKD 528.48:725.41:69.027

ŻAK M. — Surveying Service for Building a Reinforced
Concrete Chimney (h = 300 m2) at Thierbach in the German
Democratic Republic. — Przegląd Geodezyjny Noll/1970.—
In the first part the author gives a description of the technology
of building the chimney and the necessary surveying work. He
explains the influence of wind pressure and of temperature on
the shaft of the Chimne yand the way of keeping to the vertical
axis in the construction of the chimney. He describes measureblent of deformations, especially inclination, sagging and deflec
tion of the chimney.

UKD 528.4:622.1:621.375
GŁOWACKI A., WARCZEWSKI z. — The First Industrial
Use of the Gas Laser in Poland in Defining the Direction
θf Mining Excavation. — Przegląd Geodezyjny No 11/1970.—
The authors give the essential data concerning a pas laser and
Uescribe its use in world mining. In Poland a laser constructed
by the WAT was used in excavating copper at Lubin. The authors
tell us what accuracy was obtained and describe the economic
results.

UKD 528.3/.4.066.067:681.3.07
BYCHAWSKI T. — Surveyors’ Archives — yesterday,
Geodesy Stores — today, Bank of Data — tomorrow. —
Przegląd Geodezyjny No 11/1970.
The author states that surveyors’ archives appeared for the
first time in 19th century, with the estabilishment of the first
cadasters. Work on the mechanization of land cadaster was
started in Austria in 1955. The text of the books and cadaster
lists was put down on punched machine-cards. The latest
attempt is to store cadaster data in the memory of a computer,
ɪn the towns of Canada and USA work is carried on open ’’banks
of data” where besides cadaster information a number of
other technical data is stored.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
— Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z kwietnia 1970 r.
— w sprawie dokonywania zdjęć lotniczych dla celów pub-'
Iikacyjnych. (Monitor Polski — 12/70—103).
Przepisy § 4 stanowią co następuje: „Zasady i tryb do
konywania zdjęć aerofotogrametrycznyćh przez jednostki
państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej dla potrzeb
związanych z wykonywaniem robót geodezyjnych i karto
graficznych, o których mowa w art. 1 dekretu z dnia 26
kwietnia 1948 r. — o prawie dokonywania zdjęć aerofotogrametrycznych (Dz. U. — 24/48—160) oraz w § 1 rozpo
rządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1956 r. — w
sprawie zakresu działania organów państwowej służby geo
dezyjnej i kartograficznej (Dz. Urz. — 40/56—182) określa
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem
Spraw Wewnętrznych”.
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1970 r.
— w sprawie zasad finansowania prac badawczych i wdro
żeniowych. (Dz. Urz. — 12/70—112).

Rozporządzenie określa zasady finansowania: 1) prac nau
kowo-badawczych, 2) prac rozwojowych zwanych pracami
badawczymi, 3) prac związanych z zastosowaniem wyników
prac badawczych w praktyce, zwanych pracami wdrożenio
wymi.
Prace rozwojowe są to prace prowadzone w celu spraw
dzenia prawidłowości rezultatów prac naukowo-badawczych,
poprzedzające ostateczne decyzje o zastosowaniu wyników
tych prac w praktyce.
Do prac wdrożeniowych zalicza się prace związane z uru
chomieniem w skali przemysłowej po raz pierwszy w kraju
produkcji nowych wyrobów lub zastosowaniem nowych
metod wytwarzania (nowej technologii, organizacji produk
cji, mechanizacji i automatyzacji) odpowiadających kryte
riom nowoczesności. Do prac tych zalicza się między inny
mi sporządzanie dokumentacji technicznej, opracowanie pro
jektów norm i dokumentacji dyspozycyjnej, wykonanie na
rzędzi i innych urządzeń, wykonanie próbnych serii, prze
prowadzanie prób.
Tracą swą moc przepisy z późniejszymi zmianami w spra
wach gospodarki finansowej i instytutów (Dz. Urz. —
11/67—47) i funduszu nowych uruchomień (Dz. Urz. —
54/66—325) oraz w sprawach funduszu postępu technicznoekonomicznego (Dz. Urz. — 49/63—274).

—Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia
26 września 1960 r. — wytyczne w sprawie oragnizacji i za
kresu działania wszystkich pracowni geodezyjnych. (Dz.
Urz. MGK — 13/60-116 — patrz ponadto — 13/60-119 —
wynagradzanie).
Wytyczne zostały wydane na podstawie art. 69 pkt 1
ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r — o radach narodowych
(Dz. Urz. — 5/58-16). W wytycznych we wstępie podano:
„Celem stworzenia odpowiednich warunków dla realizacji
całości zadań należących do służby geodezyjnej w resor
cie gospodarki komunalnej oraz nadania wykonawstwu tych
zadań form organizacyjnych odpowiadających ich charakte
rowi — powinny być utworzone w miejsce obecnych ko
mórek geodezyjnych, istniejących w wydziałach gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej prezydiów rad narodowych
miast wyłączonych z województw i miast stanowiących po
wiaty — miejskie pracownie geodezyjne jako jednostki
budżetowe, podporządkowane ściśle wymienionym wydzia
łom”.
Wytyczne regulują całość zagadnień związanych z funk
cjonowaniem i działalnością procesu, a więc sprawy: za
trudnienia, płac, współpracy z przedsiębiorstwami geodezyj
nymi itd.

— Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. — o kolejach. (Jedn.
tekst Dz. U. — 9/70—76).
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1970 r.
— w sprawie praw i obowiązków prezydiów rad narodo
wych. (Dz. Urz. — 11/70—98 — traci moc rozporządzenie
ogłoszone w Dz. Urz. — 48/58—236).
Zebrał i ułożył mgr inż. W. Barański

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej SGP
za miesiąc wrzesień 1970 roku
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpływy z oddziałów SGP do Za
rządu Głównego w miesiącu wrześniu
wyniosły złotych
79 930.—
We wrześniu 1970 r. wypłacono 4 za
pomogi pośmiertne na sumę zło
tych
36 000.—
W okresie ostatnim zmarli następu
jący koledzy: Kazimierz Szarecki,

Komunikaty informacyjne
postępu technicznego
Warszawskiego
Okręgowego
Przedsiębiorstwa
Mierniczego
Zakładowy
Ośrodek
Informacji
Technicznej i Ekonomicznej Koła Za
kładowego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich przy Warszawskim Okręgo
wym Przedsiębiorstwie Mierniczym
wydał kolejny zeszyt „Komunikatów
informacyjnych postępu technicznego”
oznaczony nr 1(6) — 1970 r.
Na treść tego zeszytu składają się
następujące opracowania:
1. Plan
techniczno-ekonomiczny
WOPM na lata 1971—1975 — Inż. Sta
nisława Różanka,
2. Informacje o wykonaniu planu za
rok 1969 — Kazimierz Miszczuk
3. Sposób analityczny wyznaczania
średnich błędów przypadkowych i sy
stematycznych w ciągach niwelacji
precyzyjnej — mgr inż. Witold Kuckiewicz
4. Badanie odkształceń pionowych
stopnia wodnego Dębe — mgr inż.
Wiesław Majewski
5. Pomiary geodezyjne suwnic i to
rów podsuwnicowych — mgr inż. Sta
nisław Starzyński
6. Sprawozdanie z narady naukowotechnicznej na temat: „Wybrane za
gadnienia z geodezji, kartografii i go
spodarki terenami w miastach” —
mgr inż. Zbigniew Kondrat
7. Informacja z III wojewódzkiej
narady technicznej SGP w Katowicach
— mgr inż. Marian Zabicki
8. Informacja z kursokonferencji
na temat normalizacji — mgr inż.
Marian Zabicki
9. Informacja o działalności Koła
Zakładowego SGP w roku 1969 — Inż.
Zbigniew Grabski
10. Komunikat ZOI — Aldona Maracz.

lat 62, z Warszawy, zmarł dnia 21 sier
pnia 1970 r. (zawiadomienie nr 850);
Władysław Namiota, lat 67, z Warsza
wy, zmarł dnia 2 września 1970 r. (za
wiadomienie nr 851); Konstanty Girjat, lat 76, z Bydgoszczy, zmarł dnia
28 sierpnia 1970 r. (zawiadomienie
nr 852); Zygmunt Szczepanik, lat 74,
z Poznania, zmarł dnia 14 września
1970 r. (zawiadomienie nr 863); Antoni

Maruszewski, lat 82, z Lublina, zmarł
dnia 1 września 1970 r

Z prac
Polskiego Towarzystwa
Fotogrametrycznego

Ochrona Terenów
Górniczych

W celu spopularyzowania działalnoś
ci Polskiego Towarzystwa Fotograme
trycznego na forum międzynarodowym
Zarząd PTF podjął stałą akcję publi
kowania na łamach Przeglądu Geo
dezyjnego informacji o charakterze
i rozmiarach tej działalności w ra
mach Międzynarodowego Towarzystwa
Fotogrametrycznego.
W związku z tym Zarząd PTF zwró
cił się do kolegów — reporterów kra
jowych z prośbą o bieżące przygoto
wywanie krótkich notatek informacyj
nych (komunikatów), dotyczących dzia
łalności poszczególnych komisji Mię
dzynarodowego Towarzystwa Fotogra
metrycznego, z którymi koledzy — re
porterzy krajowi bezpośrednio współ
pracują.

Notatki te, dotyczące programów
działania poszczególnych komisji MTF,
planowania sympozjów, posiedzeń grup
roboczych i kongresów oraz udziału
członków PTF w wymienionych for
mach działalności, powinny być prze
syłane bezpośrednio do Redakcji Prze
glądu Geodezyjnego z dopiskiem „In
formacja do Biuletynu PTF”, w for
mie nadającej się do publikacji.

O przesłanej do Przeglądu Geode
zyjnego notatce informacyjnej należy
również powiadomić Zarząd Polskiego
Towarzystwa Fotogrametrycznego.

KASA ZAPOMOGOWA

W miesiącu wrześniu 1970 r. wypła
cono 2 zapomogi bezzwrotne na sumę
złotych 7000, kolegom: z Łodzi — 1
z Warszawy — 1.

Nr 10 — październik 1969 r. Rok IIl
Prof. dr inż. R. Krajewski, dr
inż. B. Dżegniuk, mgr inż. J. Dür
rn a ń s k i, mgr inż. H. Zakiewicz
— Zasady określania zagrożenia obiek
tów i urządzeń ze strony nadpozio
mowych stawów osadowych oraz kie
runki zapobiegania tego rodzaju za
grożeniom. — Prof dr inż. Z. Ko
walczyk, mgr inż. K. Mrazek,
mgr inż. Z. Dychtowicz — Próba
korelacji obniżenia stropu i miąższoś
ci strefy odprężonej w miarę postępu
frontu eksploatacyjnego. — Doc. dr
inż. J. Sztelak — Obliczanie wskaź
ników deformacji powierzchni terenu
wynikające z odwodnienia górotworu.
•— Dr arch. Μ. Król — Projektowa
nie architektoniczne wielorodzinnych
budynków mieszkalnych na terenach
zagrożonych szkodami górniczymi. —
Mgr inż. A. Kot — Nowa metoda
wyznaczania parametrów teorii ru
chów punktów górotworu T. Koch
mańskiego. — Doc. dr inż. K. Tro
janowski — Ruchy powierzchni a
prędkość eksploatacji górniczej i czas
oddziaływania. — Mgr inż. W. S w i ą drowski — Informacja o XV Kon
ferencji Naukowej Komitetu Inżynie
rii PAN oraz Komitetu Nauki Polskie
go Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa w Krynicy. — Zebranie
naukowe poświęcone budownictwu na
terenach górniczych. — Na półkach
księgarskich. — Informacja o działal
ności Komisji d/s. Ochrony Powierzch
ni przed Szkodami Górniczymi w II
półroczu 1969 r. — Informacja o pra
cy Stałej Podkomisji Budowlanej dzia
łającej przy Komisji d/s. Ochrony Po
wierzchni przed Szkodami Górniczymi
w II półroczu 1969 r.

Cena zł 12.—

Zakład Kolportażu Wydawnictw Czasopism Technicznych NOT począwszy od 1971 roku wprowadza
do sposobu prenumerowania czasopism technicznych poważne udogodnienie, które

— odciąży prenumeratorów,
— usprawni pracę kolportażu,
— spowoduje oszczędności finansowe.
Będzie to tzw. prenumerata ciągła, obowiązująca zakłady pracy, biblioteki, organizacje itp.
Instytucja, która zamówi czasopisma techniczne WCT NOT na 1971 r. i wpłaci należność za ten okres,
nie jest obowiązana w latach następnych (1972, 1973, 1974 itd.) nadsyłać co roku nowych zamówień,
ponieważ prenumerata ciągła ważna jest na czas nieograniczony. Dla utrzymania abonamentu wy
starczy w latach następnych wpłacać w przewidzianym terminie od 1 Iipca do 20 listopada należność
za prenumeratę na rok następny.
Zamówienia na prenumeratę ciągłą na rok 1971 prosimy nadsyłać w okresie od 1.VI. do 20.XI. br.
do Zakładu Kolportażu WCT NOT, Warszawa, ul. Mazowiecka 12, nr konta 1-9-121697 — wno
sząc jednocześnie należność za jeden rok.

W przypadku jakichkolwiek zmian (tytułów, rezygnacji z prenumeraty itp.) prosimy o natychmiasto
we powiadomienie o nich Zakładu Kolportażu WCT NOT.
Zaznaczamy, że prenumerata ciągła nie dotyczy prenumeratorów indywidualnych, którzy w dalszym
ciągu zamawiają czasopisma WCT NOT w urzędach pocztowych do każdego 10, miesiąca poprze
dzającego okres prenumeraty: roczny, półroczny, kwartalny.

MAŁE VADEMECUM

przepisów dla geodety zebranych i ułożonych przez mgr
inż. Władysława Barańskiego. Wydanie III, ponownie opracowane według stanu prawnego
na dzień 31 maja 1969 r.
Cena złotych 30.—

Do nabycia w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
ul. Czackiego 3/5.

Warszawa,
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PRZEGLĄD GEODEZYJNY
Miesięcznik
Organ Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Rok XLII

Warszawa — grudzień 1970

Nr 12

UKD 061.3:528.063.9:711.163 ((438)
TYMOWSKI St. J. — Sympozjum w sprawie wykorzysta
nia elektronicznej techniki obliczeniowej przy scaleniach
gruntów. — Przegląd Geodezyjny nr 12/1970
Plan pięcioletni w latach 1971—1975 przewiduje wykonanie scaleń
gruntów rolnych na znacznych obszarach. W roku 1970 zastosowa
no tytułem próby elektroniczne maszyny cyfrowe ODRA 1013 do
wykonania całości obliczeń przy scaleniach gruntów, łącznie
z opracowaniem projektu nowego stanu. Próby wykazały przydat
ność i ekonomiczność zastosowania elektronicznych maszyn cyfro
wych przy scaleniach gruntów.

UKD 378.6631.096:528 (438.181)

GRABOWSKI P. — Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnych
Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, w starej i nowej
strukturze. Przegląd Geodezyjny nr 12/1970
Utworzone w roku 1960 Studium Geodezji Urządzeń Rolnych Wyż
szej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, przekształciło się w roku 1967
w Wydział Geodezji Urządzeń Rolnych. W roku 1970, w wyniku
przeprowadzonych zmian powstał na Wydziale Instytut Glebo
znawstwa i Melioracji Rolnych. Z dawnych 5 katedr pozostało 3.
W okresie 10 lat istnienia 367 osób uzyskało stopień inżyniera geo
dezji rolnej.

UKD 528.541.029.672

GUTKOWSKI A., PACHUTA St. — Niwelator noktowizyj
ny NiP. Przegląd Geodezyjny nr 12/1970
Badania niwelatora działającego w zakresie promieniowania w pod
czerwieni wykazały, że błędy celowania są tu większe niż przy
świetle widzialnym. Błędy te rosną szybko wraz ze wzrostem
odległości celowania.

UKD 528.541.2.024.1
SZCZUREK J. — Zastosowanie połączonych niwelatorów
Ni-Dl do pomiarów ciągów wysokościowych. Przegląd Geo
dezyjny nr 12/1970
Pomiary przeprowadzone zestawem dwu niwelatorów Ni-Dl na
jednej powiększonej płycie, zapewniają wzrost szybkości niwela
cji oraz kontrolę odczytów na stanowisku, a więc korzyści eko
nomiczne i techniczne. Sredni błąd podwojonej niwelacji zesta
wem dwu niwelatorów Ni-Dl wynosił ± 5 mm/1 km.

UKD 528.482:69.027
KANTAREK F., POPIOŁEK E. — W sprawie adekwatnej
i optymalnej metody obserwacji wychyleń kominów prze
mysłowych. Przegląd Geodezyjny nr 12/1970
Określenie wielkości stałego mimośrodu trzonu komina, koniecznie
ważne dla bezpieczeństwa, jest trudne ze względu na ustawiczne
zmiany położenia komina, wywołane przez działanie wiatru i na
słonecznienie. Autorzy podają metodę określenia wychylenia osi
za pomocą niwelacji płaszczyzny podstawy komina. Podstawą tej
metody jest założenie stałości kąta między osią komina a płasz
czyzną jego podstawy.

yflK 061.3:528.063.9:711.163(438)
TbIMOBCKJi C. H.: CιiM∏0311yM no MC∏0Jib3θBamuo 3JieκτpoHHon τexHiικιι πpιι KOMaccapHii 3ewejib.
∏HTiiJieτHMft ∏jιaH 1971—1975 πpeflycMaτpιtBaeτ HcnojiHeHMe ɪɪoMaccailMK CejIbCKOXO3HMCTBeHHbIX 3eMejiB Ha 3HaHMTejlbHbIX πpoCTpaHCTBax. B 1978 rθfly πp∏MeHeHo 3κeπep∏MeHτajiLHo 3IIBM
OflPA 1013 flJIH MCnOJIHeHMJl BCβX BBIHMCJieHMn ∏PM KOMaCCaIlHM 3βMejiB, BMecτe c pa3pa6oτκo½ πpoeκτa hobbix xo3hhctb. 3th 3kcnep∏MeHτBi fl0κa3ajιπ, hto πpιiMeHeHMe 3flBM npɪi κθMaccaιι∏π
3eMejiB B∏ojiHe onpasflaHO.

YflK 378.663.1.096:528(438.181)

PPABOBCKJi ∏.: Oτflejι reofle3∏M H 3eMjιeycτp0ftcτBa b
Bbicnieu arpoHθM∏necκoM πικojιe b Ojib∏ιτbiHe b cτapoii
π HθBθιi cτpyκτype.
O6pa30BaH b 1960 r. κypc reofle3∏M n 3eMJieycτp01"ιcτBa y BbicHieii arponoMMHecKOÜ mκojιe b OJibHiTbiHe BbiJi b 1967 r. npeepaujeH
b Φaκyjibτeτ reθfle311π m 3eMjιeycτp0iicτBa. B 1970 r. κaκ pe3yjibτaτ
McnojIHeHHbix nepeneH npn Φaκyjιτeτe 6bijι coɜflan Mncτιιτyτ πohBOBefleHMH n arp0H0MMHecκMx MejiMopapnii. M3 npejKHiix 5 κaφeflp
ocτajιoeb 3. B πepπofl 10 jιeτ cymecτBθBaH∏H 367 He.∏0Beκ πpπo6peJio 3BaH∏e MHJKeiiepa no 3eMJieflejibHecκoii reofleanM.

yAK 528.541.029.672
ΓyTKOBCKJi A., ΠAXyTA C.: HoκτoBii3HθHHb∏i hmbcjihp.
Mccjie/jOBaHiiH HiiBeJIiipa paGoτaιoιιjero b ;jnana3OHe ιnιφpaκpacHOΓO M3JiyneHMH ∏0κa3aJIM. HTO OUI116KM BH3lipOBaHMH πojιyπaιoτcfl
3/jecb 60Jibme new npn pa6oτe b bm/jiimom M3JiyιιeHiικ. OiiihGkii
B03paeτaκ>τ cκopo no Mepe yBCJiιιιιeHiiH jjjiiiHbi Bn311pH0r0 Jiyna.

y^K 528.541.2.024.1

HjyPEK Ji.: UpMMeHeiiue CoeflMneHHbix HMBejiMpoB
peHIIMX HMBejIMpnbIX XOflOB.

b

n3Me-

U3MepeHMH HCnojIHeHHbie κoM∏JieκτθM AByx HMBeJinpoB Ni-Dl
y CTaHOBJieHHbix Ha oflHoft y BejiiiHeHHoii ∏j∏ιτe, 06ecπeHHBaι0τ yeeJlMHeHlie CKOPOCTH HMBeflMPOBKM H KOHTPOJIb OTCHeTOB Ha CTaHlllIM,
Miiane roBopH, flaκ>τ 3κoHθMiiHecκne π τeXHMHβcκne Bbiroflbi. CpeflHH KBaflpaTHHecKan ouιιι6κa ABOiiHOft HHBejiiipoBKn κ0M∏Jieκτ0M
flByx HiiBejinpoB Ni-Dl paBHa ±5 mm/km.

y^K 528.482:69.027

KAHTAPEK Φ., ΠOΠEJIEK E.: Oδ afleκBaτH0M M οπτμMaJibHOM Meτofle naδjuofleHHM oτκjιoHenιιii φaδpιiHHbix τpyδ.
OnpeflejieHiie 3HaπeHiiH πoctohhhoγo 3κcιιeHτpncMτeτa cτβojιa
τpy6bi, Heo6xθfliι^Mθe n BajKHoe ;uih 6e30πac110cτM, HBJiHeτcπ τpyflHbIM M3-3a ΠOCTOHHHbIX ABMJKeHltH TPy6bI ∏pθMCX0flHHlMX Π0fl BJIMHHiieM Beτpa M cojiHUa. Aβτopbi ,τaιoτ OnncaHMe Meτθfla OnpeflejieHMH
OTKJlOHeHMH OClt ∏PH Π0M0IHH HMBejlHpOBKM ΠJIOCKOCTM OCHOBaHIIH
τpyβbt. B OCHOBy υτoro Meτθfla ∏0Ji0JκeH0 πoctohhctbo yrJia MejKfly
OCbKJ τpy6bl M ΠJIOCKOCTbIO ee OCHOBaHlIH.

Pbzeglad
Czasopismo poświęcone geodezji, fotogrametrii
i kartografii
Organ Stowarzyszenia Geodetów Polskich
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STANISŁAW JANUSZ TYMOWSKI

Sympozjum w sprawie wykorzystania elektronicznej techniki obliczeniowej
przy scaleniach gruntów
Z prac prowadzonych przed VI Kongresem Techników
„Technika w procesie intensyfikacji gospodarki"

W dniach od 12 do 14 października 1970 r. odbyło się w
Kazimierzu Dolnym nad Wisłą ogólnokrajowe sympozjum
w sprawie wykorzystania elektronicznej techniki obliczenio
wej przy pracach związanych ze scaleniem gruntów. Sym
pozjum zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rolnic
twa — Departament Urządzeń Rolnych oraz przez Woje
wódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Lublinie.
O takim układzie zadecydowały dwa fakty:
— po pierwsze Departament Urządzeń Rolnych pragnie
w okresie planu pięcioletniego 1971—1975 w maksymalnym
stopniu zintensyfikować proces scalenia gruntów, przede
wszystkim drogą postępu technicznego;
— po drugie Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń
Rolnych w Lublinie jako pierwsze w Polsce rozpoczęło przy
scaleniach gruntów współpracę z Zakładem Elektronicznej
Techniki w Lublinie, wykonując obliczenia scaleniowe w
całości, łącznie z projektowaniem nowego stanu na elektro
nicznej maszynie cyfrowej ODRA 1013.
Stąd obrady pod hasłem upowszechnienia w całym kraju
uzyskanych doświadczeń toczyły się na Lubelszczyznie w
Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, w Domu Prasy, dobrze przy
stosowanym do prowadzenia obrad, wobec istnienia odpo
wiednich sal na zebrania plenarne i posiedzenia komisji
roboczych, przy możliwości nagłośnienia i rejestracji prze
mówień, wyświetlania niezbędnych rysunków i schema
tów itp. Nie bez znaczenia była możność stosunkowo łatwe
go telefonicznego kontaktu z całym krajem, zwłaszcza, że
w naradzie brali udział dyrektorzy, ich zastępcy do spraw
technicznych oraz główni technolodzy wszystkich woje
wódzkich biur geodezji i urządzeń rolnych, naczelnicy i in
spektorzy departamentu urządzeń rolnych, a także nau
kowcy — wybitni znawcy zagadnień specjalistycznych.
Łatwość kontaktu z komórkami kierowanymi przez więk
szość uczestników sympozjum miała dla nich istotne zna
czenie.
W obradach, w których ogólna liczba uczestników wyno
siła około 80, brali również udział: zastępca Prezydium Wo
jewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie — Kazimierz Mijał,
przedstawiciel KW PZPR w Lublinie — Piotr Kołaczkow
ski, zastępca kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa
PWRN z Lublina — Stanisław Grudziński oraz zastępca
Wydziału Rolnego KW PZPR w Lublinie — Franciszek
Kosik.
Obrady otworzył inż. Wacław Nurek — dyrektor Woje
wódzkiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych, w Lublinie,
który omówił zadania, jakie mają wykonać geodeci lubel
scy przy scaleniach i wymianie gruntów, wskazując na ko
nieczność zastosowania nowoczesnych metod i upowszech
nienia osiągniętych doświadczeń.
Referat wprowadzający przedstawił wicedyrektor Depar
tamentu Urządzeń Rolnych mgr inż. Marian Szymański.

Poiskich

pod

hasłem

Omówił on perspektywy unowocześnienia procesów tech
nicznych w geodezji rolnej ze szczególnym uwzględnieniem
zastosowania elektronicznej techniki obliczeniowej. Najlep
szą drogą prowadzącą do wykonania zadań planu pięcio
letniego w rolnictwie 1971—1975 jest intensyfikacja prac
scaleniowych drogą postępu technicznego, a tu bardzo efek
tywne jest zastosowanie ETO, na co wskazały doświadcze
nia przeprowadzone na terenie Lubelszczyzny.
Doświadczenia te ujęte zostały w referacie inż. J. Kiciń
skiego, który przedstawił zebranym analizę efektów ekono
micznych wynikających z zastosowania maszyny cyfrowej
ODRA 1013 do prac scaleniowych. Wybranym typowym
obiektem, na którym przeprowadzono wszechstronne bada
nia była wieś Kożanówka w powiecie Biała Podlaska, o po
wierzchni 447,47 ha, w tym 256 ha gruntów ornych.
Wieś liczyła 59 gospodarstw rolnych, składających się
przed scaleniem z 1274 działek gospodarczych. Scalenie tej
wsi przeprowadzono niezależnie dwoma różnymi metodami
w oparciu o identyczne założenia programowe.
Scalenie wykonano raz metodą klasyczną, drugi raz —
przy wykorzystaniu ETO. Uzyskano wyniki zgodne z wy
maganiami instrukcji przy niższym o 40o∕o koszcie i szyb
szym wykonaniu. Przed scaleniem na jedno gospodarstwo
wypadały przeciętnie około 22 działki gospodarcze, po sca
leniu — odpowiednio 4. Spośród 291 kilometrów miedz
istniejących przed scaleniem na obszarze gruntów ornych,
pozostało około 98 km. Jeśli przyjąć, że szerokość miedzy
waha się od 0,3 do 0,4 m przyrost powierzchni gruntów
ornych wyniósł około 7 ha, a więc niemal 3β∕o całości tych
gruntów.
Poprawie uległy rozłogi ziemi, stworzone zostały dobre
warunki dla mechanizacji i chemizacji prac polowych.
Z obszaru gruntów ornych zniknęły działki nadmiernie
wydłużone o szerokości zaledwie od 3 do 5 metrów, ciągnące
się na długości od 1500 do 2000 metrów. Przy stosunku
szerokości do długości działek nawet ponad 1: 500, trudna
,była racjonalna gospodarka rolna, zastosowanie maszyn rol
niczych, nawozów sztucznych itp. Uzyskane efekty ekono
miczne zawdzięczać należy przede wszystkim szybkości dzia
łania maszyn matematycznych, gdyż koszt pracy geodety
wynosi jedynie 17 zł za godzinę, podczas gdy koszt pracy
EMC ODRA 1013 — 400 złotych za godzinę.
Pomimo że były to pierwsze prace tego rodzaju, wyma
gające opracowania i wypróbowania programów, wypraco
wania trybu postępowania, przeszkolenia kadr itp., uzyska
ne efekty są zadowalające i gwarantują dalsze sukcesy.
Następnie dyrektor Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Lublinie, mgr Bogdan Miedziak omówił formy
współpracy ZETO (Zakład Elektronicznej Techniki Obli
czeniowej) z użytkownikami na przykładzie współpracy
ZETO z Lublina z Wojewódzkim Biurem Geodezji i Urzą
dzeń Rolnych w Lublinie.

VJ chwili obecnej, na terenie kraju, zakłady elektronicz
nej techniki obliczeniowej, wyposażone w EMC ODRA 1013,
istnieją w Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Opolu i Rze
szowie. Ponadto EMC ODRA 1013 zainstalowane są w wyż
szych uczelniach, instytutach i przedsiębiorstwach w: Bia
łymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Łodzi, Poznaniu,
Warszawie i Wrocławiu.
Maszyn cyfrowych ODRA 1013 nie posiadają: Koszalin,
Olsztyn, Szczecin i Zielona Góra. Przewiduje się, że ZETO
przejdą niebawem na znacznie szybsze elektroniczne ma
szyny cyfrowe ODRA 1204. Nasuwa to konieczność ściślej
szej współpracy pomiędzy pracownikami ZETO a geode
tami przygotowującymi podstawowe materiały wyjściowe
dla pracy maszyn. Chodzi tu nie tylko o jakość przygoto
wania materiałów, lecz również o obecność geodety urządzeniowca rolnego przy samej pracy maszyn. Tylko geodeta
może bowiem decydować o przebiegu i zmianach w fazie
ProjektowEinia nowego stanu.
Z kolei inź. Jan Kobylański przedstawił dotychczasowe
doświadczenia związane z wykorzystaniem elektronicznej
maszyny cyfrowej ODRA 1013 do prac scaleniowych. Omó
wił on kolejno następujące etapy prac wykonanych na
EMC ODRA 1013:
— obliczanie szacunku gruntów oraz opracowanie reje
stru szacunku porównawczego gruntów przed scaleniem
i zestawień przedscaleniowych,
— obliczanie powierzchni ogólnej kompleksów projekto
wanych, wartości tych kompleksów i wartości ogólnej obrę
bu oraz opracowanie odpowiednich zestawień,
— opracowanie projektu scalenie, rejestru Szacunkowoporównawczego gruntów po scaleniu a także niezbędnych
zestawień,
— obliczenie klasyfikacji gleboznawczej, opracowanie re
jestru gruntów i zestawień po scaleniu.

Jako ostatni zabrał głos programista ZETO — Zygmunt
Polski, który na tle charakterystyki i możliwości EMC
ODRA 1013 przedstawił programy przygotowane dla scaleń
gruntów.
EMC ODRA 1013 daje możność wykonania projektu sca
lenia dla obszaru liczącego do 5000 działek gospodarczych,
przy szybkości dodawania i odejmowania 1500 operacji na
sekundę, mnożenia 250 operacji na sekundę i dzielenia 130
operacji na sekundę.
Dla prac scaleniowych opracowano 10 programów zawie
rających łącznie około 16 000 rozkazów.
Moduł 1 — dla prac przedscaleniowych zawiera 4 pro
gramy
Moduł 2 — dla obliczeń powierzchni zawiera 2 programy
Moduł 3 — projektowanie działek zawiera 1 program
Moduł 4 — dla prac poscaleniowych zawiera 3 programy.
Po wygłoszeniu referatów wywiązała się dyskusja, która
dała następujące stwierdzenia:
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— EMC ODRA 1013 umożliwia zaprojektowanie scalenia
obszaru liczącego do 5000 działek gospodarczych. Tymcza
sem na obszarach województw: krakowskiego, rzeszowskie
go, a częściowo i kieleckiego występuje uciążliwa szachow
nica międzywsiowa, co narzuca konieczność jednoczesnego
scalania kilku wsi. Liczba działek gospodarczych dochodzi
nieraz do 120 000. Wykonanie projektu scaleń tego typu
wymaga maszyn o większych możliwościach, względnie
opracowania specjalnego trybu postępowania;
— efektywność projektowania scaleń na EMC ODRA 1013
wymaga skonstruowania automatycznych koordynatografów
wyprowadzających zaprojektowane wielkości na taśmę. Pro
totyp takiego koordynatografu został już skonstruowany w
Instytucie Geodezji i Kartografii. Konieczne jest jak naj
szybsze wprowadzenie go do produkcji;
— podstawą efektywności prac na EMC jest rozbudowa
nie systemu przekazywania danych. Bez sprawnie działają
cej sieci dalekopisów osiągane efekty będą niewspółmier
nie niskie w stosunku do realnie istniejących możliwości.
Szereg osób zabrało głos w dyskusji poruszając szczegó
łowe zagadnienia związane z analizą kosztów, organizacją
prac, rodzajami stosowanych programów, możliwościami
wykorzystania dla prac scaleniowych maszyn GEO-2, itp.

*

Dyskusję podsumował mgr inż. Μ. Szymański, podkreśla
jąc, że toczyła się ona w oparciu o realne doświadczenia,
tuż przed rozpoczynającym się planem pięcioletnim i VI
Kongresem Techników Polskich, jaki ma się odbyć w lu
tym 1971 roku w Poznaniu.
Wskazuje ona z jednej strony na zaangażowanie się śro
dowiska geodezyjnego w zagadnienia postępu technicznego,
będącego dźwignią intensyfikacji gospodarki narodowej,

z drugiej zaś — na istniejące realnie możliwości wielkich
osiągnięć na polu intensyfikacji prac scaleniowych przez
rozwijanie zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej
w geodezji rolnej.

*
Na zakończenie autentyczne wydarzenie ilustrujące sto
sunek ludności wiejskiej do scaleń. Jeden z uczestników
scalenia złożył zażalenie, oświadczając, że nie przyjmie no
wo wydzielonych działek, gdyż został pokrzywdzony. Po
nieważ scalenie miało charakter wzorcowy natychmiast
pojechał w teren inspektor. Gospodarza, który złożył zaża
lenie, odnalazł w polu, orzącego nowo wydzieloną działkę.
Na zapytanie inspektora jak godzi on oficjalną skargę
z objęciem nowego stanu w posiadanie, gospodarz odpo
wiedział: „Skrzywdzić tośta mnie skrzywdzili, ale co miałem
robić, i tak jest lepiej niż było”.

UKD 378.663.1.096:528(438.18)

PIOTR GRABOWSKI

Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnych
Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie
- w starej I nowej strukturze

Od 1 października 1960 roku rozpoczęła swą działalność
dydaktyczną i naukową placówka wyższego Szkolnictw<.
geodezyjnego na Ziemiach Północnych — Zawodowe Stu
dium Geodezji Urządzeń Rolnych w Olsztynie. Powstanie
tej placówki związane było z równoczesnym zorganizowa
niem w roku akademickim 1960/61 oddziałów geodezji urzą
dzeń rolnych przy wyższych szkołach rolniczych w Krako
wie i we Wrocławiu.
Olsztyńskie Zawodowe Studium Geodezji Urządzeń Rol
nych przy istniejącej od 1950 roku tutejszej Wyższej Szkole
Rolniczej, powołane zostało do życia zarządzeniem Ministra
Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 Iipca 1960 roku.
Studium to podlegało początkowo bezpośrednio J.M. Rek
torowi WSR oraz Senatowi uczelni, posiadając własną
Radę Studium, w skład której wchodzili: prorektor do
spraw nauki, kierownicy katedr przedmiotów ogólnych, wy
kładanych w Studium oraz przedstawiciel pomocniczych
pracowników nauki.
W oparciu o opracowany program studiów w roku aka
demickim 1960/61 rozpoczęto pierwsze zajęcia dydaktycz
ne z pierwszym rocznikiem studentów liczącym 91 słucha
czy, przyjętych na studia w wyniku dwukrotnych przyjęć
i egzaminów wstępnych w Iipcu i we wrześniu.
Założenia Studium Geodezji szły przede wszystkim w kie
runku wykształcenia kadr geodezyjnych o profilu urządze
niowo-rolnym. Nauka trwała 4 lata, przy czym ostatni ósmy
semestr był semestrem dyplomowym. Po ukończeniu stu
diów absolwenci otrzymywali tytuł inżyniera geodezji urzą
dzeń rolnych. Ale już w tym okresie myślano o przekształ
ceniu studium w wydział dający absolwentom tytuł magi
strów inżynierów, o tej samej specjalności.
Opracowany program studiów zapewniał słuchaczom uzy
skanie wiadomości z przedmiotów obowiązujących na Sek
cji Urządzeń Rolnych Wydziału Geodezji i Kartografii Po
litechniki Warszawskiej.
Realizacja zadań dydaktycznych z przedmiotów ogólnych
dokonywana była przez istniejące już na WSR katedry (fi
zyki, matematyki, chemii, gleboznawstwa), natomiast przed
mioty geodezyjne i fachowe realizował zespół Geodezyjny
Studium.
Począwszy od 1961 roku obserwuje się ciągły wzrost kadry
Zawodowego Studium Geodezji, który liczbowo zestawiono
w tablicy 1.
Już od drugiego roku swego istnienia w Studium Geo
dezji powstało 7 pracowni prowadzących działalność nau
kowo-dydaktyczną, zgodnie z tematyką grup przedmiotów
mieszczących się w ramach zajęć dydaktycznych:

Rada Wydziału w dniu 28.VI.1970 r. Od lewej: dr Alojzy Wasilew
ski, doc. Janina Raczkowska, doc. Halina Hutorowicz, doc. Witold
Senisson, doc. Włodzimierz Baran, doc. Czesław Platt, doc. Wła
dysław Swidowski

— Pracownia Podstaw Geodezji
— Pracownia Geodezji Wyższej i Astronomii
— Pracownia Fotogrametrii
— Pracownia Kartografii
— Pracownia Rachunku Wyrównawczego i Metod Obli
czeń Geodezyjnych
— Pracownia Geodezyjnych Urządzeń Terenów Rolnych
i Leśnych
— Pracownia Budownictwa Wiejskiego i Architektury
Wsi.
Z inicjatywy Komitetu Międzynarodowej Współpracy Geo
fizycznej przy Polskiej Akademii Nauk i przy poparciu
władz uczelni, zorganizowano w 1961 r., w oparciu o Stu
dium Geodezji — Stację Obserwacji Sztucznych Satelitów
Ziemi nr 1151, zarejestrowaną w biurze KOSMOS w Mo
skwie. Stacja ta spełnia ważne zadania w ramach między
narodowej współpracy komitetów PAN i akademii nauk
ZSRR, NRD, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Finlandii i Szwecji.
Wyposażenie stacji wykorzystywano początkowo także do
prowadzenia zajęć dydaktycznych z Astronomii Geodezyj
nej oraz do prac badawczych, a wyniki badań przedstawiane
były na międzynarodowych i ogólnopolskich zjazdach i kon
ferencjach naukowych.
Sprzęt oraz szereg niezbędnych pomocy naukowych (apa
ratura radiowa, mapy nieba), którymi dysponuje stacja, uzy
skano z Komitetu Międzynarodowej Współpracy Geofizycz
nej. Interesowano się w tym czasie problemem wprowadze
nia metod fotogrametrycznych do obserwacji sztucznych sa
telitów Ziemi, opierając się na doświadczeniach podobnych
stacji w CSRS i NRD.
Zadania rozwoju rolnictwa w Polsce, określone koniecz
nością stałego postępu i wzrostu produkcji, wiążą się ściśle
z rozwojem różnych form kształcenia kadr na wyższym
i średnim poziomie. Wzrastające zapotrzebowanie na wy
kwalifikowaną i fachową kadrę urządzeniowo-rolną jest
wynikiem daleko idących zmian w rolnictwie, wyrażonych
stale wzrastającym postępem technicznym, mechanizacją
Katedra Geodezji Wyższej — badanie czasu precyzyjnym chrono
metrem elektronowym

Tablica 1

Rok

Pracownicy
naukowi

Pracouiiicy
*
naukowo
techniczni

Pracownicy
administra
cyjni

I960
196
1)62
1963
1964
J 965
1966
1967
1968
1969
1970

2
5
6
10
JO
12
15
18
20
23
36

2
3
4
5
6
8
10
10
13
14

J
1
i
2
2
o
3
3
4
5
6

Stażyści

2
3
3
2
3
3
4
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i modernizacją. Rozmieszczenie geograficzne nowo powsta
łych placówek uwarunkowane było brakiem kadr w tych
rejonach kraju.
Przy obecnym, bardzo zróżnicowanym profilu robót geo
dezyjnych, od geodety urządzeniowca rolnego wymagana
jest znajomość wielu dziedzin nauki jak: umiejętność kom
pozycji, zasad planowania, ekonomiki i organizacji produk
cji w rolnictwie, budownictwa itd., zwłaszcza wobec wyraź
nego w ostatnich latach wzrostu udziału prac o charakterze
koncepcyjnym (projektowym).
Zasadnicze zmiany w tym zakresie reguluje uchwała Ra
dy Ministrów nr 225 z 29.VII.1964 r., dotycząca organizacyj
no-technicznej rekonstrukcji branż i gałęzi gospodarki uspo
łecznionej. W związku z tą uchwałą powstała konieczność
podjęcia prac o szerszym zasięgu także w zakresie geode
zyjnych urządzeń terenów rolnych. Między innymi podjęto
koncepcję reformy studiów wyższych w wyższych szkołach
rolniczych, która miała na celu przygotowanie kadry w
oparciu o najnowsze zdobycze nauki i o profilu dostawa
nym do potrzeb gospodarki państwowej. Istotną zmianą
jaką wprowadziła ta reforma jest dwustopniowość studiów:
studia magisterskie i inżynierskie.
Korzystając z tej okazji, kierownik Studium Geodezji
doc. dr W. Senisson wraz z gronem współpracowników
wystąpił z inicjatywą przekształcenia studium w wydział
z dwustopniowym programem dydaktycznym. Projekt ten
został bardzo pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo
Rolnictwa, co w decydujący sposób wpłynęło na powodze
nie tych zamierzeń. W oparciu o stanowisko Ministerstwa
Rolnictwa oraz w wyniku starania władz uczelni, z jej
ówczesnym rektorem, prof. B. Dąbrowskim, a także władz
partyjnych z pierwszym sekretarzem Komitetu Uczelnia
nego doc. dr hab. T. Mazurem, dnia 3.X.1967 r. powołany
został Wydział Geodezji Urządzeń Rolnych przy WSR w
Olsztynie — jako jedyny wydział tego typu w kraju. Utwo
rzono na nim 5 katedr: geodezji, geodezji wyższej i fotogra
metrii, geodezyjnych urządzeń rolnych, matematyki i sta
tystyki matematycznej, przyrodniczych podstaw urządzeń
rolnych.
Zakres działania poszczególnych katedr ograniczał się do
realizacji procesu dydaktycznego, przy czym niektóre ka
tedry obsługiwały także zajęcia dydaktyczne na innych wy
działach i tak: Katedra Matematyki i Statystyki obsługuje
aż 6 wydziałów na studiach dziennych i 3 — na studiach
zaocznych. Katedra Geodezji prowadzi zajęcia również na
Wydziale Budownictwa Lądowego, utworzonym w roku
1968/69, a Katedra Przyrodniczych Podstaw Urządzeń Rol
nych — na Wydziale Rybackim i studiach podyplomowych.
Badania naukowe prowadzono w ramach następujących
zespołów problemowych:
— Zespół Podstawowych Badań Geodezyjnych
— Zespół Geodezyjnych Urządzeń Rolnych
— Zespół Badania Żyzności i Użytkowania Gleb
— Zespół Metod Obliczeń Geodezyjnych
— Zespół Statystyki Matematycznej.
Każdy zespół realizował swą problematykę badawczą w
oparciu o zatwierdzony plan badań. Instrumenty geodezyj
ne i aparatura naukowo-badawcza stanowiły własność całe
go wydziału. Gospodarowanie sprzętem oraz techniczna ob
sługa dydaktyki i badań naukowych należała do zadań czte
rech laboratoriów międzykatedralnych: geodezyjnego, foto
grametrycznego, astronomicznego i chemiczno-rolniczego.
Laboratorium Fotogrametrii — opracowywanie zdjęć lotniczych

Obok laboratorium działał również przy Wydziale Geodezji
Urządzeń Rolnych międzywydziałowy ośrodek obliczeń ma
tematycznych, posiadający maszynę cyfrową UMC-L
Jeszcze w 1970 r. ośrodek ten otrzyma nową maszynę
GEO-2, budowaną przez Katedrę Budowy Maszyn Matema
tycznych PW. W 1973 r. przewidziane jest zainstalowanie
maszyny ODRA-1204 i wprowadzenie do programu studiów
nowego przedmiotu, pod nazwą podstawy elektronicznej
techniki obliczeniowej.
Mimo poważnych zadań dydaktycznych zwiększających
się z roku na rok pracownicy wydziału podnoszą swoje
kwalifikacje, uzyskując dalsze stopnie naukowe. Aktualnie
5 pracowników przygotowuje rozprawy habilitacyjne, a 8 —
ma otwarte przewody doktorskie. Wydział ma szereg osiąg
nięć z zakresu badań podstawowych i prac naukowych
o charakterze wdrożeniowym. Na uwagę zasługuje praca
nad ustaleniem kryteriów rozmieszczenia punktów Laplace’a w sieciach poligonizacji precyzyjnej; opracowanie ogól
nej algebry krakowianów; nowa metoda wyrównania triangulacji satelitarnej i inne. Do tematów o charakterze wdro
żeniowym należy zaliczyć ustalenia nowej technologii prac
scaleniowych na terenie woj. olsztyńskiego. Prowadzone są
obecnie prace nad ustaleniem zasad prawidłowego kształ
towania układu dróg w toku procesu scalania oraz bada
nia nad żyznością gleb lekkich i nad wpływem nawożenia
na ilość i jakość plonów.
Poważne perspektywy zarysowują się przed rozpoczęty
mi badaniami nad automatyzacją niektórych etapów prac
projektowych w geodezyjnych urządzeniach rolnych. Duże
zainteresowanie tymi badaniami wykazują także inne
przedsiębiorstwa geodezyjne. Nie tylko w kraju, ale i za
granicą wzbudziły zainteresowanie prace badawcze z za
kresu biometrii, prowadzone przez zespół problemowy sta
tystyki matematycznej. W najbliższym okresie (1971 r.) prze
widuje się realizację dalszych (około 20) tematów o charak
terze wdrożeniowym.
Słuchacze Wydziału Geodezji Urządzeń Rolnych to mło
dzież pochodzącą nie tylko z terenu miasta i woj. olsztyń
skiego, a także z tak odległych województw jak: rzeszow
skie, lubelskie, koszalińskie, zielonogórskie i in. Większość
z nich, zakwaterowana w ośrodku akademickim w Kortowie, znajduje tutaj znakomite warunki do studiowania
i wypoczynku.
W okresie 10 lat swej działalności Studium i Wydział
Geodezji Urządzeń Rolnych opuściło 367 inżynierów, którzy
zasilili kadry geodetów województw północnych: olsztyń
skiego, białostockiego, bydgoskiego, gdańskiego i koszaliń
skiego. Na terenie woj. olsztyńskiego znalazło zatrudnienie
około 25o∕o absolwentów.
W roku 1970 — roku jubileuszu XX-Iecia uczelni i X-Iecia
Wydziału Geodezji, opuścili już wydział pierwsi magistrowie-inżynierowie. Ilość studentów i dyplomantów w po
szczególnych latach ilustruje tablica 2.
Tablica 2
Rok aka
*
demicki

Liczba stu
dentów

Liczba dy
plomów in
żynierskich
Liczba
dyplomów
magister
skich

1960
-61

1961
-62

1962
-

1963 1964 1965
-64 - 65 -66

91

181

264

341. 347

—

r-

-

53

72

1966 1967
-67 -68

354

362

68

71

385

1968 1969
-69 - 70 Razem

415

423

27

12

367

10

10

Kontynuacją programu zajęć semestralnych są praktyki
wakacyjne dzielące się na uczelniane (po I i II roku) i pro
dukcyjne (po III i IV roku). Ze względu na specjalny cha
rakter tych ostatnich praktyk w procesie dydaktycznym,
zasługują one na szczególną uwagę i są poprzedzone sta
rannym przygotowaniem. Uwzględniając szereg warunków
przy kierowaniu studentów na praktyki produkcyjne, umoż
liwia się im przez to ułatwienie wyboru miejsca pracy, bliż
szy kontakt z przyszłym zakładem pracy, a równocześnie
zabezpiecza oddziaływanie uczelni na prawidłowość zatrud
nienia absolwentów. Jako zasadę przyjęto przede wszyst
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kim kierowanie stypendystów do przedsiębiorstw fundują
cych stypendia. Bliższe kontakty z jednostkami wykonaw
stwa geodezyjnego pozwoliły także na opracowanie takich
tematów dyplomowych, w których materiałem wyjściowym
były głównie obserwacje połowę dyplomantów, wykonane
w ramach prac prowadzonych przez przedsiębiorstwa,
a wyniki których mogły znaleźć zastosowanie w zakładach
pracy.
Na przestrzeni ostatnich 6 lat, w których absolwenci
opuszczali nasz wydział, ilość dyplomantów odbywających
praktykę w biurach poszczególnych resortów ilustruje ta
blica 3.

Resort

Rolnictwa

Gospodarki
komunalnej

WBGi
UR

PBGi
UR

WPGGK

Liczba
dy
plomantów

153

130

14

Instytucje %

43,1

Instytucja

Resort %

35,6
79,7

MPG

11

Spraw
wewnę
trznych

Leśni
ctwa
Innc
przd;

GUGiK
OPM-y

BUL
i PL

21

10

Ra
zem

16

355

4,5

100%

3,1

3,9
7,0

5,9

2,9

*
Interesującą i ciekawą formą praktyk są zagraniczne
praktyki wakacyjne. W Iipcu 1964 i 1965 r. przebywali w
Olsztynie studenci Wydziału Geodezji Sofijskiego Instytutu
Inżynieryjno-Budowlanego. Podczas praktyki w Olsztynie
wykonywali oni pomiar dφ5ch obiektów.
W sierpniu 1964 i 1965 r. studenci Zawodowego Studium
Geodezji Urządzeń Rolnych odbywali praktykę w Bułgarii.
W początkowym etapie z tej formy praktyki skorzystało
25 studentów III roku, uczestnicząc w pracach prowadzo
nych przez filię Sofijskiego przedsiębiorstwa w Warnie
Geoplanprojekt.
W roku 1969 nawiązano kontakty z Moskiewskim Insty
tutem Inżynierów Urządzeń Rolnych (MUZ). Na praktykę
do ZSRR wyjechało 10 studentów IV roku studiów, a gru
pa studentów radzieckich odbywała w tym czasie praktykę
w Olsztynie.
W roku 1970, we wrześniu, odbyła się kolejna wymiana
grup studentów polskich i radzieckich w ramach współpra
cy naukowej.
Pracownicy naukowi Wydziału Geodezji Urządzeń Rol
nych korzystają z dłuższych stypendiów naukowych za gra
nicą, prowadząc tam badania w ramach ich specjalności,
przy czym często ma to związek z tematyką rozpraw habi
litacyjnych, bądź przewodów doktorskich.
»

Rok 1970 jest dziesiątym jubileuszowym rokiem istnienia
wydziału i zbiega się z jubileuszem XX-Iecia uczelni. Z tej
okazji uroczyste posiedzenie Rady Wydziału, w dniu
18 kwietnia 1970 roku zainaugurowało 3-dniowe uroczysto
ści wydziałowe.
Program uroczystości przewidywał okolicznościową sesję
naukową, na której wygłoszono 20 referatów stanowiących
przegląd aktualnej tematyki badawczej wydziału. Szczegó
łowo analizowano zagadnienie dokładności kątowo-liniowych
w sieciach trójkątów triangulacyjnych oraz nowoczesny spo
sób pomiaru długości przy wykorzystaniu dalmierzy elek
tromagnetycznych. Dalsza grupa zagadnień dotyczyła inter
polacji wielomianem potęgowym n-tego stopnia, dokładno
ści wyznaczenia współrzędnych punktów triangulacji sate
litarnej oraz analizę kompleksowego wyznaczenia błędów
systematycznych kamery satelitarnej.
W zakresie urządzania rolniczej przestrzeni produkcyjnej
szereg referatów poświęcono tematyce scaleniowej. Po
cząwszy od określania wpływu czynników terenowych i eko
nomicznych na efekty scalenia gruntów, problemu optyma
lizacji rozmieszczenia poszczególnych działek, przez próbę
matematycznego ujęcia programowania prac scaleniowych
aż do techniki samego projektowania urządzeniowo-rolnego
z równoczesnym przygotowaniem danych do wyznaczenia
projektowanych elementów w terenie. Nie pominięto także
zagadnień prawnych i ewidencyjnych. Równocześnie zorga
nizowano specjalne seminarium kół naukowych oraz zjazd

absolwentów, wydano także okolicznościowy znaczek i album
zawierający między innymi wykaz pracowników i absolwen
tów wydziału. Najbardziej zasłużonym i najstarszym pra
cownikom wręczono dyplomy uznania za dotychczsowy ofiar
ny wkład pracy w powstaniu i rozwój wydziału.
Obecnie cała uczelnia, a wraz z nią i wydział o zmienio
nej nazwie — Geodezji i Urządzeń Rolnych — znajdują się
w trakcie zmiany struktury organizacyjnej. Zmiana ta ma
na celu lepsze dostosowanie szkół wyższych do ich podsta
wowych zadań, takich jak:
a) kształcenie i wychowywanie kadry fachowców w róż
nych kierunkach,
b) prowadzenie naukowych badań podstawowych i roz
wojowych, przy czym zadania te powinny się wzajemnie
uzupełniać.
Efektem dokonywanej przebudowy struktury będzie po
prawa warunków działalności naukowej i dydaktycznej,
wyrażająca się między innymi w:
— zwiększeniu potencjału naukowo-badawczego i dydak
tyczno-wychowawczego oraz doskonaleniu procesu rozwoju
kadry przez studia podyplomowe i doktoranckie,
— koncentracji badań naukowych opartych na węzłowej
problematyce gospodarki narodowej oraz poszukiwaniu lep
szych warunków do efektywnej z nią współpracy,
— lepszym wykorzystaniu kadry naukowej i trudno do
stępnej aparatury badawczej, a zwłaszcza importowanej,
— ułatwieniu kompleksowości i zespołowości badań nau
kowych w warunkach rosnącej specjalizacji poszczególnych
kierunków,
— usprawnieniu dokumentacji i informacji naukowej w
jednostkach organizacyjnych szkoły, a przy tym bardziej
operatywnym zarządzaniu i administrowaniu tymi jednost
kami.
1
Na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnic
twa Wyższego z dnia 21.V.1970 r., w Wyższej Szkole Rolni
czej w Olsztynie powołano nowe jednostki organizacyjne
zwane instytutami. Ogółem na uczelni powstało 20 instytu
tów i 10 samodzielnych katedr, które powołano ze względu
na specyfikę reprezentowanego kierunku, bądź też z powo
du braku dostatecznej ilości samodzielnych pracowników
naukowo-dydaktycznych danego kierunku, aby utworzyć in
stytut.
Na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych powołano je
den instytut i 3 katedry, utworzone z dotychczas istnieją
cych katedr, które w myśl zarządzenia uległy likwidacji
z dniem 31.VIII.1970 r. Od tego momentu Wydział Geodezji
i Urządzeń Rolnych będzie posiadał następujące jednostki:
1. Instytut Gleboznawstwa i Melioracji Wodnych, gru
pujący dotychczasową:
— Katedrę Gleboznawstwa z Wydziału Rolniczego
— Katedrę Przyrodniczych Podstaw Urządzeń Rolnych
z Wydziału Geodezji Urządzeń Rolnych
— Zakład Melioracji Wodnych przy Katedrze Ogólnej
Uprawy Roślin z Wydziału Rolniczego.
Dyrektorem Instytutu mianowano profesora zwyczajnego
dr Hjalmara Ugglę, a jego zastępcami zostali: doc. dr hab.
Teofil Mazur i doc dr hab. Henryk Solarski. Ponadto w
Instytucie zatrudniono doc. dr hab. Stanisława Grabar
czyka, 4 adiunktów ze stopniem doktorskim, 8 starszych
asystentów oraz liczny personel pomocniczy na stanowi
skach naukowo-technicznych.
2. Katedra Geodezji utworzona z dwu dotychczasowych
katedr: Katedry Geodezji i Katedry Geodezji Wyższej i Fo
togrametrii.
Kierownik Katedry — doc. dr Włodzimierz Baran, samo
dzielny pracownik naukowy — doc. dr Witold Senisson, po
nadto pracuje 3 adiunktów, 1 wykładowca, 6 starszych asy
stentów i 2 asystentów.
3. Katedra Zastosowań Matematyki i Statystyki Matema
tycznej, utworzona z dotychczasowej Katedry Matematyki
i Statystyki Matematycznej. Kierownikiem Katedry jest
doc. dr Czesław Platt, a zespół katedry stanowi: doc. dr
hab. Halina Hutorowicz, 2 starszych wykładowców, 1 wy
kładowca, 2 starszych asystentów, 4 asystentów.
4. Katedra Planowania i Geodezyjnego Urządzania Tere
nów Rolnych, utworzona z dotychczasowej Katedry Geode
zyjnych Urządzeń Rolnych. Kierownikiem tej katedry jest
doc. dr Andrzej Hopfer. W skład zespołu pracowników nau
kowo-dydaktycznych wchodzą: doc. dr Władysław Swidowski, 1 wykładowca, 3 starszych asystentów i 2 asystentów.
Oprócz powyższych zasadniczych jednostek działać będą
także wewnętrzne jednostki pomocnicze:
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1. Międzywydziałowy Ośrodek Obliczeń Matematycznych
2. Laboratorium Geodezji
3. Laboratorium Fotogrametrii
4. Laboratorium Chemiczno-Rolnicze
5. Stacja Obserwacji Sztucznych Satelitów Ziemi Nr 1151
6. Terenowa Pracownia Geodezyjna w RZD — Lipowo.
W najbliższej przyszłości przewiduje się uruchomienie na
wydziale studiów uzupełniających i studiów podyplomowych
z zakresu metod projektowania urządzeniowo-rolnego i gle
boznawstwa stosowanego.
W dalszych planach przewidziane jest również urucho
mienie studiów zaocznych.

Realizacja przedstawionej reformy oraz modernizacja
procesu dydaktyczno-naukowego wymagać będzie odpowied
niego ukierunkowania działalności poszczególnych jednostek
i powiązana będzie przede wszystkim z potrzebami gospo
darczymi województwa i kraju.
Zaprezentowana tu nowa struktura Wydziału Geodezji
i Urządzeń Rolnych stanowi krok naprzód w procesie
kształtowania nowej sylwetki absolwenta i w systemie ba
dań naukowych, niezbędny w warunkach dynamicznego roz
woju współczesnej techniki oraz rosnących potrzeb w pro
dukcji.

WŁODZIMIERZ CHEŁMIŃSKI

Działalność Poznańskiego Oddziału SGP w latach 1945-1970
W dniach 1 i 2 września 1970 roku, w nowo wybudowa
nej Sali Królewskiej poznańskiego ratusza, obradował
pierwszy powojenny zjazd geodetów z terenu województwa
poznańskiego, w którym uczestniczyło 60 osób.
Zjazd uwieńczył niejako dążenia różnych grup zawodo
wych, podjęte w momencie uzyskania niepodległości, do
reaktywowania działalności organizacji społecznej geodetów.
Dążenia te były jednakże utrudnione z uwagi na przejęcie
spadku po pięciu organizacjach skupiających geodetów w
okresie przedwojennym. W nowych warunkach politycznospołecznych należało przyjąć odmienne formy działania
i strukturę społeczną, dążąc do zrzeszenia wszystkich geo
detów w jednej organizacji społeczno-zawodowej.
Zagadnienia te były szeroko dyskutowane w czasie obrad
zjazdu, którego program obejmował również szereg refe
ratów fachowych oraz wybór 3 delegatów na zjazd ogól
nopolski. Zostali wtedy wybrani koledzy: Feliks Korus, Ta
deusz Michalski i Stanisław Subczyński.
Drugim etapem działania był zjazd ogólnopolski, obra
dujący w Warszawie, w dniu 15 września 1945 roku. Po
stanowiono wówczas reaktywować działalność przedwojen
nego Związku Mierniczych Przysięgłych RP, zmieniając jego
nazwę na Związek Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej.
Na zjeżdzie uchwalono również zmiany do statutu, umożli
wiające wstąpienie do związku szerszemu ogółowi geode
tów.
To były początki.
W październiku 1948 roku związek przystąpił do Naczel
nej Organizacji Technicznej, a w roku 1951 zmienił nazwę
na Stowarzyszenie Geodetów Polskich.
Pierwsi członkowie z naszego terenu, w liczbie 30 osób,
zostali oficjalnie przyjęci do SGP w grudniu 1945 roku.
Obecnie nasz Oddział liczy 877 członków, co stanowi około

Prezydium akademii. Siedzą od lewej: J. Więckowski, H. Jasiń
ski, St. J. Tymowski, F. Korus, E. Skotnicki, K. Nowakowski,
J. Sierakowski i I. Kaczmarek
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75o∕o ogółu geodetów pracujących na terenie miasta Pozna
nia i województwa poznańskiego. W liczbie tej jest 141 in
żynierów, 705 techników i 31 innych (praktyków, itp.).

Przewodniczący Zarządu Oddziału SGP w Poznaniu kol. Wł. Cheł
miński wita uczestników akademii

Na przestrzeni tych 25 lat zaobserwować możemy dwa
okresy, w których nastąpiły największe przyrosty człon
ków. W pierwszym okresie, w latach 1946—1950, kiedy
zmiany w statucie umożliwiły przystąpienie do Stowarzy
szenia szerokim rzeszom geodetów, stan ilościowy zwiększył
się przeszło 4-krotnie. W latach 1965—1970 stan członków
powiększył się prawie dwukrotnie, co było wynikiem szero
kiej agitacji rozwiniętej przez nasz Oddział oraz wprowa
dzenia nowych form pracy, szczególnie z młodzieżą w Tech
nikum Geodezyjno-Drogowym.
Dużym osiągnięciem jest pozyskanie 33 członków zbio
rowych, co stanowi 800∕o instytucji, które mogą nimi zo
stać.
W początkowym okresie podstawową działalność organi
zacyjną i statutową prowadził Zarząd Oddziału wraz z ko
misjami oddziałowymi. Dla wzmożenia aktywności ogółu
członków w realizacji zadań statutowych i gospodarczych
rozpoczęto od 1951 roku tworzyć koła zakładowe i tereno
we; obecnie działa ich 18. Stały się one podstawowymi
komórkami stowarzyszeniowej działalności organizacyjnej,
natomiast Zarząd Oddziału i komisje oddziałowe zajmują
się specjalistycznymi zagadnieniami o szerszym, międzyza
kładowym charakterze, a także spełniają rolę koordynatora
działalności kół.
Szczególną rolę spełnia szkolne kolo przy Technikum Geodezyjno-Drogowym w Poznaniu, skupiające uczniów wyż
szych klas. Opracowują oni i wygłaszają w ramach dzia
łalności koła referaty na tematy zawodowe; spotykają się
z przedstawicielami różnych instytucji zawodowych i urzą
dzają wycieczki pozwalające im poznać charakter pracy

1
ί

i

Kolega F. Korus składa gratulacje koledze St. J. Tymowskiemu
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w różnych zakładach i w różnych sytuacjach. Celem tej
działalności jest zbliżenie uczniów do problemów zawodo
wych, lepsze przygotowanie do jej wykonywania oraz zwią
zanie ich ze Stowarzyszeniem Geodetów i pracą społeczną.
Oddział Poznański SGP nawiązał w swej 25-letniej dzia
łalności do postępowych i twórczych tradycji przedwojen
nych społecznych organizacji zawodowych, odrzucając ekskluzywność i obronę wąsko rozumianych interesów. Głów
nym celem kształtującym charakter obecnej organizacji jest
aktywne współuczestniczenie w budowie Polski Ludowej,
w realizacji zadań wytyczanych przez partię i rząd. Wyra
zem tego są kierunki i formy działania stosowane w pracy
stowarzyszeniowej i inspirowane w pracy zawodowej człon
ków, a uwzględniające zawsze społeczne zapotrzebowanie.
Podstawowym problemem w okresie minionego 25-lecia
był brak odpowiedniej ilości fachowców. Powojenna kadra
wyszczerbiona w okresie wojny, stanęła w 1945 r. przed
zadaniami przerastającymi jej możliwości. Stale wzrasta
jące zapotrzebowanie na prace geodezyjne przy przeprowa
dzaniu: reformy rolnej, akcji osadniczej, przebudowy ustro
ju rolnego, zakładaniu spółdzielni rolniczych, klasyfikacji
i ewidencji gruntów dla celów odbudowy i rozbudowy prze
mysłu i miast wymagało przygotowania kadr fachowych.
Dlatego też przez cały okres swojej działalności kładliśmy
szczególny nacisk na prowadzenie szkolenia i doszkalania
swoich członków. Zorganizowano szereg kursów, prelekcji,
pokazów, wycieczek technicznych, co miało pozytywny
wpływ na podnoszenie poziomu wiedzy i jej pogłębienie.
Przeprowadzone kursy przyczyniły się do uzyskania kadr
pomocniczych, do szybkiego wdrażania postępu technicznego
oraz do stałego podwyższania wydajności i jakości produk
cji geodezyjnej.
.
Drugim ważnym elementem w pracy naszego Oddziału
było propagowanie i inspirowanie postępu technicznego
przez organizowanie wystaw wynalazczości pracowniczej,
konferencji, kursokonferencji czy też branżowych imprez

w czasie trwania MTP. Koła zakładowe były współorgani
zatorami klubów techniki i racjonalizacji oraz kierowały
ich działalnością.
Trudno omówić tutaj szerzej całą naszą działalność, dla
tego w dalszym ciągu przedstawię w skrócie jej najistot
niejsze wycinki.
Członkowie naszego Stowarzyszenia realizowali zadania
wynikające z uchwał partii i rządu, uczestniczyli w pra
cach rad narodowych różnych stopni, opracowywali szereg
opinii dotyczących spraw zawodowych i gospodarczych,
brali czynny udział w pracach przygotowawczych i obra
dach poszczególnych kongresów techników polskich, byli
aktywnymi współgospodarzami w swoich zakładach pracy,
sprawowali stałą opiekę nad stażystami, organizowali współ
zawodnictwo pracy i uczestniczyli w nim, podejmowali
i realizowali wiele czynów społecznych i produkcyjnych.
Poza tym Poznański Oddział SGP organizował: ogólno
krajowe konferencje naukowo-techniczne, dwa krajowe
zjazdy delegatów SGP, spotkanie międzyoddziałowe, orga
nizuje coroczne posiedzenia Głównej Komisji Techniki SGP,
połączone ze zwiedzaniem MTP oraz szereg innych imprez,
w tym również kulturalno-rozrywkowe jak na przykład
konkursy fotograficzne, zabawy itp.

Pogawędka przy kawie

Już ten ogólny przegląd działalności naszego Oddziału
wskazuje, że wynikające ze statutu naszego Stowarzysze
nia zadania były rzetelnie realizowane. Naszym celem prze
wodnim było zawsze:
— dobro naszego Stowarzyszenia i jego członków,
— dobro zawodu,
— a szczególnie dobro Polski Ludowej.
Realizacja tych zadań była możliwa dzięki ofiarnej pracy
licznej rzeszy członków naszego Stowarzyszenia oraz po
mocy ze strony członków zbiorowych. Ograniczę się jednak
do wymienienia nazwisk kolejnych przewodniczących Za-
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Makieta okolicznościowej patery

rządu naszego Oddziału w latach 1946—1970. Byli nimi ko
ledzy: Feliks Korus, Stanisław Subczyński, Stanisław Buryan, Tadeusz Michalski, Teodor Kantorowicz, Wiktor Koło
dziejczak, Kazimierz Nowakowski, Mieczysław Krysiński,
Włodzimierz Chełmiński (aktualny przewodniczący).
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Cieszy nas, że wielu kolegów zostało wyróżnionych za
pracę społeczną w naszym Stowarzyszeniu wysokimi odzna
czeniami państwowymi i zaszczytnymi odznakami honoro
wymi.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali
koledzy: Jerzy Dobrzyński, Maksymilian Grześkowiak i Ka
zimierz Nowakowski.
Złoty Krzyż Zasługi otrzymali koledzy: Jerzy Dobrzyński,
Kazimierz Nowakowski i Stefan Urbaniak.
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał kolega Antoni Sell.
Poza tym:
— 3 kolegów otrzymało odznaki honorowe „Za zasługi w
rozwoju województwa poznańskiego”,
— 2 kolegów odznaki honorowe miasta Poznania,
— 2 kolegów — brązowe medale „Za zasługi dla obron
ności kraju”,
— 4 kolegów — „Złote odznaki honorowe NOT”,
— 15 kolegów — „Srebrne odznaki honorowe NOT”.
Wielu kolegów zabrała z naszego grona nieubłagana
śmierć, że wspomnę tu tylko kolegów:
— Mieczysława Krysińskiego — przewodniczącego Zarzą
du naszego Oddziału,
— Antoniego Sella — długoletniego skarbnika,

— Władysława Guzka — długoletniego przewodniczącego
Komisji Samopomocy Koleżeńskiej.
Na grobach tych kolegów delegacja Zarządu Oddziału
złożyła w dniu jubileuszu wiązanki kwiatów, a chwilą mil
czenia podczas akademii uczczono ich pamięć.
Zarząd Oddziału, pragnąc wyróżnić najofiarniejszych dzia
łaczy specjalnymi okolicznościowymi pamiątkami, przygo
tował specjalne karnety, które otrzymali koledzy: Stefan
Blady, Stanisław Chmielewicz, Stanisław Cieśla, Jerzy Do
brzyński, Zygmunt Felikszewski, Andrzej Flies, Maksymi
lian Grześkowiak, Alfons Lukomski, Jan Marlewski, Ma
rian Sikora, Jan Skrzypiński, Antoni Studziński, Ignacy
Kaczmarek, Franciszek Kaminek, Ignacy Kaszubowski,
Włodzimierz Kidybiński, Nikodem Konieczyński, Feliks Korus, Ignacy Kozłowski, Romuald Sztukiewicz, Stefan Urba
niak, Bolesław Wański, Tadeusz Zajączkowski, Władysław
Załęski oraz Stanisław Lipiec, Tadeusz Michalski, Roman
Wiśniewski — pracujący na terenach sąsiednich woje
wództw.
*
Na zakończenie podsumowania pragnę podkreślić, że w
okresie naszej 25-letniej działalności, towarzyszył nam
zawsze wiernie Przegląd Geodezyjny, którego pierwszy nu
mer ukazał się już w Iipcu 1945 roku.

Mgr inż. GENOWEFA PIERŚCIONEK

Resortowy konkurs jakości prac geodezyjnych i kartograficznych,
wykonanych w latach 1968-1969
Konkursy jakości robót geodezyjnych w resorcie gospo
darki komunalnej stały się obecnie dodatkowym, ale już
nieodzownym składnikiem pełnej oceny działalności przed
siębiorstw geodezyjnych gospodarki komunalnej i miej
skich pracowni geodezyjnych. Są one pewnego rodzaju
probierzem włączenia się jednostek wykonawstwa geode
zyjnego do współzawodnictwa o miano najlepszych w tym,
co aktualnie określane jest jako „dobra robota”. Szczególną
pozycję stanowią zgłoszone na konkurs roboty geodezyjne
wykonane nie przez jednego wykonawcę, ale przez zespół.
Osiągnięcie wzorowej jakości przez zespół jest znacznie
trudniejsze, ale bardziej odpowiada duchowi czasu, kiedy
to każde niemal zamierzenie gospodarcze, techniczne czy
naukowe wymaga skoordynowanej pracy zespołu wzajem
nie uzupełniających się jednostek.
Ubiegłoroczny kolejny konkurs jakości wykazał dalsze
polepszenie poziomu zgłoszonych robót. W pracach tych
wyraźnie zarysowuje się postęp techniczny i uwieńczona
powodzeniem świadoma dążność do uzyskania efektów eko
nomicznych. Konkurs ten w stosunku do poprzednich ma
to podobieństwo, że wysokości przyznanych nagród, aczkol
wiek wyższe, nie stanowią materialnej zachęty do ucze
stnictwa, a zjawisko coraz większej popularności konkur
su, jakim jest dwukrotny wzrost ilości prac zgłoszonych,
wynika ze zdrowych ambicji wykazania się jak najlep
szym wykonaniem powierzonych zadań. Dalsze pozytywne
zjawisko, to zgłaszanie na konkurs prac trudniejszych,
większych, prac wymagających bardziej długotrwałych
opracowań i zaangażowania znaczniejszych środków.
Prace zgłoszone na konkurs jakości obejmowały więk
szość rodzajów robót geodezyjnych, typowych dla wyko
nawstwa resortu gospodarki komunalnej jak: geodezyjne
opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego
(7 prac), obsługa realizacji obiektów budownictwa (12 prac),
inwentaryzacja urządzeń nad- i podziemnych (9 prac),
zrealizowane pomysły usprawniające (7 prac) i inne.
Rangę konkursu podniosła wyjątkowo przyjemna kole
żeńska, a jednocześnie i uroczysta oprawa ogłoszenia wy
ników konkursu i wręczania nagród. Ciepłe słowa uznania
i pozytywna ocena działalności resortowej służby geode
zyjnej, dokonana przez wiceministra Gospodarki Komu
nalnej inż. Μ. Zubelewicza, były dowodem, że zagadnienia
resortowej służby geodezyjnej są przez ścisłe kierownictwo
MGK należycie doceniane i przypisuje się tym zagadnie
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niom odpowiednią wagę. W uroczystości wręczenia nagród
wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa,
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Zarządu Głów
nego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Ko
munalnej i Przemysłu Terenowego, Zarządu Głównego Sto
warzyszenia Geodetów Polskich i kierownictwa przedsię
biorstw, których członkowie załóg zostali laureatami kon
kursu.
Sąd Konkursu Jakości Robót Geodezyjnych rozpatrzył
56 prac zgłoszonych przez 16 przedsiębiorstw i 18 miej
skich pracowni geodezyjnych, to jest 20 prac o wartości
sprzedażnej powyżej 50 000 złotych, 23 prace o wartości
10—50 000 złotych, 6 prac o wartości 5—10 000 złotych,
a ponadto 7 pomysłów racjonalizatorskich.
Sąd Konkursowy przyznał 16 nagród pieniężnych, 3 na
grody ufundowane przez Zarząd Główny Zw. Zaw. Prac.
Gosp. Kom. i PT oraz 4 wyróżnienia za pomysły uspraw
niające. (Lista nagrodzonych zamieszczona została w zeszy
cie nr 10 Przeglądu Geodezyjnego).
Nagrody wręczał wiceminister inż. Μ. Zubelewicz.
W imieniu laureatów konkursu przemawiało kilku kole
gów z terenu, zapewniając, że nagrody i wyróżnienia zobo
wiązują służbę geodezyjną gospodarki komunalnej do jesz
cze lepszej pracy i dalszego podnoszenia jakości robót. Po
wniesieniu toastu za pomyślne i dalsze Osiągnięcia, dyrek
tor WPGGK w Warszawie, kol. Lisek wręczył wicemini
strowi reprodukcję starej mapy Płocka — miasta, które
jeszcze do niedawna było typowym miastem emerytów,
a dziś — jest potężnym ośrodkiem przemysłu. Drobny
ten podarek sprawił inż. Μ. Zubelewiczowi dużo zadowo
lenia. Zakończeniem tej skromnej uroczystości było obej
rzenie ekspozycji wyróżniających się i ciekawszych prac
nagrodzonych, która wzbudziła żywe zainteresowanie. Wy
stawa ta o bardzo skondensowanym scenariuszu dała prze
gląd dorobku resortowej służby geodezyjnej i udokumen
towała zasadnicze przemiany profilu robót geodezyjnych,
techniki ich wykonania i ogólnego poziomu.
Krótkie omówienie niektórych nagrodzonych prac

Przykładowo podaję krótkie omówienie charakterystyki
trzech nagrodzonych prac geodezyjnych z zakresu pomia
ru odkształceń.

1. Pomiar pionowości wieży Warzywniczo-Ogrodniczej
w Chorzowie, wykonany na zamówienie Zarządu Woje
wódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki Komunalnej
w Katowicach dokonało pomiaru pionowości tak zwanej
wieży warzywniczo-ogrodniczej. Jest to budynek położony
na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej.
Wieża przeznaczona jest do uprawy roślin poddawanych
różnorodnym czynnikom warunkującym życie roślin. Po
siada ona urządzenia umożliwiające wytworzenie najroz
maitszych mikroklimatów, od tropikalnego aż do polarne
go. Poszczególne uprawy umieszczono na 285 półkach, które
mogą być przemieszczane w kierunku pionowym, o ogól
nej powierzchni 8 arów. Budynek wieży posiada lekką
stalową konstrukcję o wysokości 60 m, w kształcie cylin
drycznym. Dwanaście stalowych słupów ustawionych na
monolitycznej ławie fundamentowej, stanowi główną kon
strukcję nośną.
Zadanie geodezyjne, oprócz pomiaru pionowości budynku
wieży, obejmowało wykrycie ewentualnych skrętów słu
pów głównych, osiadania względnego słupów i przemie
szczeń środków konstrukcji na dwóch poziomach.
Wyniki pomiaru poszczególnych elementów pozwalają
określić częstotliwość cykli obserwacyjnych w pionie
i w poziomie. Pierwszy cykl pomiaru pionowości wieży
wykonano metodą biegunową, przy użyciu pionownika
optycznego PZL-Zeissa, stosując równocześnie szereg
usprawnień organizacyjnych oraz technicznych, głównie
w sprzęcie pomocniczym.
2. Warszawskie Przedsiębiorstwo Godezyjne na zlecenie
WPBEiP BETON-STAL dokonywało „obsługę geodezyjną”
montażu 16-kondygnacyjnych budynków. Trzy budynki
osiedla TORWAR charakteryzują się nietypowym kształ
tem, zbliżonym do litery X, a metoda montażu polega
na wznoszeniu „połówki” lub „ćwiartki” ścian nośnych
przed ukończeniem pozostałej części kondygnacji. W pra
cach pomiarowych obsługi budowy wykorzystano właści
wości budowli, to jest istnienie dogodnie rozłożonych dwóch
pionowych kanałów wentylacyjnych przechodzących przez
całą wysokość budynku. Zamiast tradycyjnej metody wy
znaczenia w pionie 14 punktów dla dalszego zastosowania
metodą ortogonalną, pionowo kolejno na poszczególnych
kondygnacjach wznoszącej się budowli, przyjęto tylko dwa
punkty „bazowe”, z których, metodą biegunową, wyzna
czono niezbędne punkty dla wyznaczenia osi ścian nośnych.
Efekty organizacyjno-ekonomiczne całości pracy były znacz
ne. Najważniejsze jednak było to, że niezależnie od wy
sokiego stopnia ułatwienia pracy i sporządzenia przemyśla
nej, starannej i przejrzystej dokumentacji, prace pomiaro
we w bardzo znacznym stopniu stały się bezpieczniejsze,
gdyż przeniesiono je do „wnętrza” budynku zamiast wy
konywania ich na zewnętrznych krawędziach wznoszonej
budowli.
3. Badanie osiadań pochylni w czasie budowy i wodo
wania statków przeprowadziło Przedsiębiorstwo Geodezyj
ne Gospodarki Komunalnej w Szczecinie, na zamówienie
Stoczni Szczecińskiej.
Określenie przemieszczeń płyt fundamentowych pochylni
w trakcie budowy statku i po jego zwodowaniu oraz
pomiary obciążeń za pomocą tensometrów zainstalowanych
w płozach, pozwalają na ustalenie wielkości naprężeń gra
nicznych gruntu i fundamentu na nim posadowionego.
Dane te są niezbędne do stwierdzenia przydatności po
chylni dla budowy masowców o nośności 32 000 DWT
i więcej.
Równolegle prowadzone były: pomiar odkształceń pokła
du statku, pomiar odkształceń statku w czasie montażu
i po zwodowaniu. Analiza całości wyników pozwoli na
przyjęcie odpowiedniej technologii budowy statku. W zwią
zku z tym założono na pochylni specjalnie skonstruowane
repery. Na obiekcie „ruchomym” (pochylni) repery zloka
lizowano w rogach płyt fundamentowych. Sieć reperów
kontrolnych została tak usytuowana, by stałość ich mogła

być oceniana przez ciągi niwelacyjne między reperami
kontrolnymi do pięciu stanowisk instrumentu w ciągu, przy
długości celowych do 25 m. Obserwacje reperów prowa
dzono w czasie 3 faz budowy statku: statek na kilblokach,
statek na płozach, pochylnia po zwodowaniu statku.
Obserwacje prowadzono w bardzo trudnych warunkach,
gdyż odbywały się normalne prace stoczniowe, jak: spa
wanie, stuki montażowe, ruch urządzeń dźwigowych, ma
lowanie itp. Prześwit między płytami pochylni a dnem
statku wynosił ca 1,1 m. Wyniki pomiaru, po ich wyrów
naniu przedstawiono według dat obserwacji w formie gra
ficznej, to jest:
— przemieszczenie reperów pochylni w fazie — statek
na płozach,
— przemieszczenie reperów pochylni w fazie — pochyl
nia po zwodowaniu statku,
— obszary osiadania i wypiętrzania płyt fundamentu.
Podana powyżej przykładowo tematyka niektórych prac
konkursowych daje nam orientację jak bardzo rozszerzył
się zakres prac usługowo-badawczych, wykonywanych
przez geodezyjne jednostki resortu gospodarki komunalnej.
Geodezyjne metody wykonywanych z wielką precyzją prac
obserwacyjno-pomiarowych, metody obliczeniowe określa
jące wartości liczbowe badanych zjawisk oraz określające
dokładności nadają geodezji jako dyscyplinie techniki zna
mię nowoczesności i zarysowują sylwetkę współczesnego
geodety.
Trzy opisane powyżej prace, niezależnie od dużej sta
ranności opracowania, mają podobny tok:
— pomiar głównej i roboczej osnowy geodezyjnej pozio
mej i pionowej,
— pomiar szczegółów sytuacyjnych charakteryzujących
badane zjawiska z ustaleniem częstotliwości wykonywania
pomiarów okresowych.
Przy każdej z omawianych prac użyto najnowocześniej
szego sprzętu pomiarowego, instrumentów geodezyjnych,
fotogrametrycznych, radiotelefonów; w każdej z nich od
stąpiono od tradycyjnych metod pomiarowych. Użycie no
woczesnego sprzętu oraz elektronicznych maszyn oblicze
niowych dało wykonawcom szanse wykazania inicjatywy
i indywidualnego wypracowania nowych metod pomiaro
wych dla wykonania zadania geodezyjnego.
Różnorodność obiektów i warunków pracy pobudzały
inicjatywę wykonawców do zastosowania szeregu rozwią
zań racjonalizatorskich w urządzaniu stanowiska roboczego
i zastosowania sprzętu pomocniczego własnego pomysłu,
zmieniających w sposób zasadniczy organizację całości
pracy. Tak więc dwa podstawowe elementy: odpowiedni
nowoczesny sprzęt oraz świadomi w działaniu, znający
możliwości sprzętu inżynierowie-wykonawcy
decydują
o realizacji na codzień postępu technicznego i ekonomicz
nego.
Miejskie Pracownie Geodezyjne na ogół dużych prac nie
podejmują, ale i tu pracownicy wprowadzają szereg
usprawnień dających znaczne efekty organizacyjno-ekono
miczne.
Prace te, skoncentrowane są głównie na:
— geodezyjnym opracowaniu planów zagospodarowania
przestrzennego,
— przekształceniu struktury powierzchniowej miasta,
— geodezyjnej obsłudze realizacji obiektów budowla
nych.
Miejskie pracownie geodezyjne przy realizacji swoich
codziennych zadań napotykają z reguły na duże trudności,
ze względu na to, że posiadają znaczne braki w wypo
sażeniu w nowoczesny sprzęt geodezyjny i kartograficzny.
Wśród pracowników miejskich pracowni geodezyjnych
panuje dość ożywiony ruch racjonalizatorski — w grupie
zrealizowanych pomysłów usprawniających cztery prace,
jak wyżej podano zostały nagrodzone. Reasumując należy
podkreślić, że miejskie pracownie geodezyjne włączyły sie
do udziału w omawianym konkursie resortowym jakości
robót geodezyjnych, już w znacznie szerszym zakresie niż
w konkursie poprzednim.
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Niwelator noktowizyjny NiP
1. Wstęp
Jednym z zagadnień naukowych, jakimi zajmuje się od
lat Katedra Geodezji WAT, jest badanie możliwości wy
korzystania promieniowania podczerwonego w pomiarach
geodezyjnych. Promieniowanie podczerwone,
zajmując
w widmie promieniowania elektromagnetycznego obszar
leżący w zakresie długości fal od 0,77 μ do 1000 μ, cha
rakteryzuje się zarówno właściwościami specyficznymi dla
światła jak i dla mikrofal. Dzięki tym właściwościom sto
sowanie układów podczerwonych w całym szeregu przy
padków daje szczególne korzyści w porównaniu z zasto
sowaniem obu pozostałych postaci promieniowania elek
tromagnetycznego i tym należy tłumaczyć fakt zaintere
sowania się tym rodzajem promieniowania przez różne
dziedziny techniki.
Można zauważyć, że każdy układ, bez względu na jego
przeznaczenie i charakter zastosowania, składa się z typo
wych elementów (rys. 1).
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Rys. 1. Uogólniony układ podczerwony

Należą do nich: źródło lub cel (to znaczy wykrywany
obiekt), tło, atmosfera lub przestrzeń otaczająca oraz układ
optyczny i detektor. Źródło promieniowania podczerwone
go może znajdować się na powierzchni ziemi, w otacza
jącej ją atmosferze lub poza atmosferą w strefie przestrze
ni kosmicznej. Pochodząca z tych źródeł energia promie
niowania podczerwonego jest Wypromieniowywana zgodnie
z podstawowymi prawami fizyki. Na promieniowanie, emi
towane przez źródło właściwe może się nakładać dodatko
we promieniowanie tła. Tłem takim może być przedmiot
lub ciało znajdujące się na ziemi, względnie ciało nie
bieskie.
Promieniowanie tła jest przyczyną wytwarzania się
w układzie szkodliwego szumu, który, o ile nie zostanie
odpowiednio ograniczony, może być większy niż właściwy
sygnał pochodzący od wykrywanego obiektu. Dlatego też dla
odróżnienia wykrywanego źródła (celu) od związanego
z nim nierozerwalnie tła, w wielu układach stosuje się
odpowiednie rozwiązanie techniczne, eliminujące zjawisko
szumu. Emitowane przez źródło właściwe i tło promienio
wanie musi przejść przez otaczający je ośrodek lub atmo
sferę ziemi, zanim dotrze do urządzenia odbiorczego.
W przypadku układów lunetowych, kamer i innych tego
typu urządzeń, ośrodkiem jest atmosfera ziemska, w któ
rej promieniowanie podczerwone przechodzi zwykle długą
drogę, ulegając występującemu w niej zjawisku rozpra
szania i pochłaniania, co w konsekwencji wpływa w mniej
szym lub większym stopniu na przebieg promienia, a tym
samym — na pracę układu podczerwonego. Zadaniem
układu optycznego jest skupić wiązkę promieniowania wy
chodzącą z właściwego źródła na elemencie detekcyjnym
urządzenia odbierającego promieniowanie. Jednocześnie
układ ten ma na celu odfiltrowanie niepożądanego pro
mieniowania zakłócającego, lub promieniowania tła i ogra
niczenie padającego na detektor promieniowania do pożą
danej długości fali.
Po przejściu przez układ optyczny promieniowanie zostaje skupione na uczulonej powierzchni detektora, który
odgrywa w tym przypadku rolę przetwornika zamieniają
cego padające na jego powierzchnię promieniowanie pod
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czerwone na elektryczne napięcie na wyjściu. Sygnał wyj
ściowy otrzymany z detektora jest wzmocniony w ukła
dach elektronicznych oraz przetworzony do postaci naj
odpowiedniejszej dla danego zobrazowania. W praktyce
stosowana jest duża różnorodność zobrazowań. Mogą to
być zobrazowania wizualne, słuchowe, elektryczne, foto
graficzne, bądź jeszcze inne formy zapisu trwałego.
2. Ogólne założenia budowy niwelatora na podczerwień
Jak na tle przedstawionego wyżej uogólnionego modelu
układu podczerwonego przedstawia się koncepcja budowy
pracującego w podczerwieni modelu niwelatora. Źródłem
właściwym (celem) dla niwelatora jest przedmiot w po
staci łaty niwelacyjnej. Łata może stanowić przy tym
źródło emitujące własne promieniowanie (tak zwany układ
bierny), o określonej długości fali, bądź też działać w opar
ciu o zastosowanie źródła niezależnego, który by ją „oświet
lał”, a która z kolei Odpromieniowywalaby do detektora
strumień energii podczerwonej (tak zwany układ czynny).
Zakłada się, że niwelatorem na podczerwień można do
konywać pomiary zarówno w układzie czynnym jak i bier
nym i przy zastosowaniu dowolnych sztucznych i natural
nych źródeł promieniowania. Otoczeniem instrumentu jest
środowisko atmosfery, przez którą emitowane, bądź odbite
od łaty promieniowanie przechodzi, ulegając po drodze
rozproszeniu i absorbcji. Zagadnienie rozchodzenia się pro
mieniowania w atmosferze jest szczególnie interesujące
z punktu widzenia potrzeb geodezji. W tym aspekcie nie
zostało ono do tej pory szczegółowo rozpracowane dla
żadnego zakresu długości fal. Jak już wspomniano wyżej
promieniowanie emitowane przez łatę w trakcie przejśc:a
przez atmosferę ulega także nałożeniu dodatkowego pro
mieniowania tła, w którym, w tym przypadku będzie
promieniowanie pochodzące od drzew, krzewów, budyn
ków i samej ziemi. Szkodliwy wpływ promieniowania tła
można w układzie niwelatora ograniczyć, stosując specjalny
filtr przepuszczający ten zakres długości fali, jaki emituje
źródło promieniowania. Właściwym odbiornikiem promie
niowania jest sam niwelator, w którym powstaje obraz
obserwowanej łaty. I tu dochodzimy do zagadnienia wy
boru właściwego rodzaju zobrazowania i związanego z tym
detektora. Powinno to być zobrazowanie wizualne. Oko
ludzkie (obserwatora) jest czułe na promieniowanie o dłu
gości fali 0,38 μ — 0,77 « i dlatego obraz utworzony w za
kresie promieniowania podczerwonego, to jest o długości
fali większej od 0,77 μ musi być przetworzony na obraz
widzialny za pomocą specjalnego urządzenia. Na ekranie
urządzenia obserwator zobaczy obraz łaty, jaki widziałby,
gdyby jego oczy były czułe na dany zakres podczerwieni.
Z uwagi na to, że obraz podczerwony nie jest przetwa
rzany bezpośrednio na obraz widzialny, lecz etapem po
średnim jest obraz elektronowy, w niwelatorze dla uzy
skania zobrazowania wizualnego zastosowany został elektronowo-optyczny przetwornik obrazu (rys. 2).

Rys. 2. Schemat działania elektronowo-optycznego przetwornika
obrazu

Należy on do grupy przetworników próżniowych i składa
się z anody i katody. Na katodzie naniesiona jest warstwa
czuła na odpowiedni zakres promieniowania podczerwonego.
Pod wpływem tego promieniowania na podstawie znanego

efektu fotoelektrycznego, z katody zostają wyrzucone elek
trony, których ilość zależna jest od natężenia promienio
wania. Elektrony pędzą do anody, którą stanowi ekran
Iuminiscencyjny. Ekran ten pod wpływem bombardują
cych elektronów świeci, dając obraz widzialny, zwykle
żółty lub jasnozielonkawy Kolor zależy od składników
luminoforu, jakim pokryty jest ekran anody.
Wewnątrz przetwornika wytworzona jest bardzo wysoka
próżnia (rzędu 10-3
*8 mm słupa rtęci), a do anody i katody
podłączone są odpowiednio dodatni i ujemny biegun źródła
prądu o wysokim napięciu. Czułość widmowa przetworni
ka i jego zdolność rozdzielcza są obok powiększenia pod
stawowymi parametrami tego typu przetworników. Czu
łość widmowa przetwornika to czułość względna fotoka
tody przetwornika na poszczególne długości promieniowa
nia elektromagnetycznego, padającego na katodę. Przetwor
niki elektronowo-optyczne są czułe na zakres podczerwieni
bliższej, przy czym maksimum czułości odpowiada długości
fali 0,89 μ.
Zdolnością rozdzielczą przetwornika nazywamy najmniej
szą odległość liniową kontrastowych kresek, które na ekra
nie przetwornika są widzialne jako oddzielne. Określa się
ją ilością kresek (linii) na jeden milimetr. Maksymalna
czułość elektronowo-optycznych przetworników obrazu nie
przekracza w chwili obecnej 50 linii na 1 mm. Powięk
szenie przetwornika wynika ze stosunku wielkości obrazu
utworzonego na ekranie, do wielkości obrazu, utworzone
go na fotokatodzie przetwornika.
Powiększenie przetwornika wykorzystanego do budowy
lunety niwelatora na podczerwień wynosiło — 0,69x.
Zgodnie z zasadą działania elektronowo-optycznego prze
twornika niewidzialny obraz laty, utworzony przez obiek
tyw lunety na fotokatodzie przetwornika, zostaje prze
kształcony na obraz widzialny na jego ekranie. Obraz ten
jest oglądany przez okular. Obiektyw elektronowo-optyczny przetwornika obrazu i okular stanowią razem lunetę
niwelatora na zakres podczerwonej części widma. Ogólną
zasadę działania lunety niwelatora na podczerwień przed
stawia rys. 3.

Rys. 3. Zasada działania lunety na podczerwień: 1 — źródło
światła, 2 — łata niwelacyjna, 3 — obiektyw lunety, 4 — elekIronowo-optyczny przetwornik obrazu, 5 — okular, 6 — obserwa
tor, 7 — układ zasilania

w lunecie na zakres widzialnej części widma. Powoduje
to zwiększenie długości lunety w stosunku do lunety na
zakres widzialny w przybliżeniu o długość przetwornika,
co w przyrządach geodezyjnych jest zjawiskiem niepożą
danym. Okular lunety musi być zogniskowany na ostrość
obrazu utworzonego na ekranie przetwornika. Między prze
twornikiem a obiektywem skupiającym, umieszczonym w
stałej względem siebie odległości, przesuwa się soczewka
ogniskująca, przy czym ostry obraz przedmiotów znajdu
jących się w różnej odległości od instrumentu, uzyskuje
się przez zmianę odległości między soczewką ogniskującą
a obiektywem skupiającym. Odpowiednio do zmiany tej
ostatniej odległości zmienia się ogniskowa całego układu
obiektywu. Ogniskowa ta jest funkcją tej odległości i ogni
skowych wchodzących w skład układu obiektywu socze
wek.
Z optyki geometrycznej wiadomo, że wielkość ogniskowej
soczewki zależy od współczynnika załamania uzależnio
nego z kolei od długości fali 2. Wynika stąd oczywisty
wniosek, że wielkość ogniskowej obiektywu lunety będzie
odmienna od ogniskowej obiektywu niwelatora KONI 007.
Wraz ze zmianą długości ogniskowej zmieniają się i inne
parametry układu, na przykład powiększenie poprzeczne
obiektywu. Rozważania dotyczące analaktyzmu lunet z so
czewką ogniskującą odnoszą się tak samo i do lunet tego
typu na podczerwień z tym, że inne są wielkości wynika
jące z obliczeń układu, gdyż dla podczerwieni inne są —
jak już powiedziano — ogniskowe soczewek obiektywu
lunety (zmiana 2).
Konsekwencją tego jest konieczność zmiany odległości
kresek dalmierczych na siatce fotokatody tak, aby stała
mnożna K = 100 nie uległa zmianie. Niwelator KONI 007
wyposażony jest — jak wiadomo — w mikrometr optyczny
służący do naprowadzania kreski siatki celowniczej na
kreskę łaty i odczytu wartości przesunięcia tej kreski na
bębnie mikrometrycznym. Zasada działania mikrometru
optycznego oparta jest na znanej w optyce geometrycznej
własności płytki płaskorównoległej. Wartość przesunięcia
promienia jest funkcją współczynnika załamania, zależy
więc zatem od długości promieniowania padającego na
płytkę.
Wymagało to od konstruktorów przeprowadzenia analizy
wielkości wynikającej stąd zmiany zakresu mikrometru
i wyznaczenia wartości działki elementarnej mikrometru
pracującego w podczerwieni. Dla niwelatora na podczer
wień wartość elementarnej działki wynosi 0,0493 mm. Od
dzielnym zagadnieniem było przeanalizowanie wpływu
zmiany długości fali na poprawną pracę urządzenia kom
pensacyjnego samoczynnie poziomującego oś celową lu
nety. Powyższe uwagi rzucają pewne światło na zakres
zagadnień, którymi należało się zająć przy przekonstruowywaniu lunety niwelatora. Konstrukcja lunety na podczer
wień wymagała — reasumując — określenia nowych war
tości podstawowych parametrów układu lunety, które uzy
skano w drodze przeliczenia układu optycznego lunety
niwelatora KONI 007 dla długości fali 2 = 0,89 μ.

3. Niwelator noktowizyjny NiP
Z omówionych wyżej założeń wynika, że zagadnienie
budowy niwelatora umożliwiającego dokonywanie pomia
rów w podczerwieni sprowadza się zasadniczo do budowy
lunety tego niwelatora. Pozostałe elementy nie zmieniają
się w stosunku do niwelatora tradycyjnego, pracującego
w zakresie widzialnej części widma. Opracowany w Ka
tedrze Geodezji WAT niwelator noktowizyjny zbudowany
został w oparciu o'pólprecyzyjny niwelator kompensasyjny
Zeissa — KONI 007.
Zagadnienie budowy lunety niwelatora okazało się za
gadnieniem skomplikowanym. Punkt wyjścia dla obliczeń
układu optycznego stanowiła długość fali promieniowania
podczerwonego, odpowiadająca maksimum czułości prze
twornika elektronowo-optycznego (2 = 0,89 ,«).
W lunetowych instrumentach geodezyjnych stosowane są
powszechnie lunety z soczewką ogniskującą. Luneta taka
ma obiektyw złożony, podobny do teleobiektywu fotogra
ficznego, w którym płaszczyzny główne wysunięte są przed
obiektyw. W wyniku takiego przesunięcia ogniskowa tego
złożonego układu jest dłuższa niż odległość obiektywu sku
piającego od płaszczyzny siatki celowniczej, a w przypad
ku lunety na podczerwień od płaszczyzny fotokatody prze
twornika. Siatka celownicza w lunecie na podczerwień na
niesiona jest na płaszczyznę fotokatody, która w związku
z tym musi być umieszczona w płaszczyźnie obrazowej
tego złożonego obiektywu, podobnie jak płytka ogniskowa

Rys. 4 i 5. ogólny widok niwelatora noktowizyjnego NiP
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4. Badanie błędu celowania
4.a. Określenie parametrów siatki celow
niczej. Zagadnieniem, któremu w procesie opracowania
parametrów lunety niwelatora poświęcono szczególnie wie
le uwagi, było określenie wielkości błędu celowania w pod
czerwieni. Z przeprowadzonej analiży źródeł błędu celo
wania wynika, że jest on przede wszystkim funkcją układu
celowniczego. Zmiana wartości tego błędu jest wynikiem
zmiany parametrów układu, a mianowicie wielkości, kształ
tu, jasności i kontrastu znaku celowniczego (siatki celow
niczej) i celu. Układ optyczny, własności fizjologiczne oka,
odległość obserwacji, są czynnikami na zmiany te dodatko
wo wpływającymi. Ze względu na tak dużą różnorodność
przyczyn nie jest możliwe wyprowadzenie a priori wzoru
matematycznego na błąd celowania słusznego dla wszyst
kich przypadków pomiaru. Można natomiast ustalić pewne
ramowe zależności, oparte raczej na doświadczeniach, w któ
rych poszczególne wielkości mają pewien zakres dowol
ności. Te ramowe zależności mogą się odnosić tylko do
określonego przyrządu związanego z określonym układem
celowniczym. Można i należy więc spośród wielu różnych
rozwiązań wybrać te układy celownicze, które najbardziej
odpowiadają danym warunkom pomiaru i spełniają wy
magane dokładności.
Powyższe względy skłoniły więc konstruktorów niwelato
ra do przeprowadzenia badań zmierzających do określenia
parametrów takiego układu celowniczego, który byłby naj
bardziej korzystny dla pomiarów w podczerwieni. Dla prze
prowadzenia powyższych badań zostało zaprojektowane
specjalne stanowisko badawcze pozwalające na wyznacze
nie błędu celowania zarówno w zakresie promieniowania
widzialnego jak i w podczerwieni. W skład stanowiska
badawczego wchodziły trzy podstawowe podzespoły: model
niwelatora (A), model łaty niwelacyjnej (B) i oświetlacz (C),
zmontowane na sztywnej ławie (D) o przekroju poprzecz
nym w kształcie ceownika (rys. 6).
A

dalmierza kreskowego. Szerokość linii siatki na fotokato
dzie przetwornika obrazu o założonej zdolności rozdzielczej
około 50 linii/mm powinna wynosić ±13 μm. Linie siatki
powinny być wykonane metodą trawienia i napuszczone
w sposób trwały tlenkiem kobaltu ze szkłem wodnym.

b. Wynaczenie wielkości błędu celowa
4.
nia. Dalsze badania błędu celowania w podczerwieni prze
prowadzono w funkcji odległości D dla kresek łat niwe
lacyjnych o szerokości 1-,6 mm i 3 mm oraz dodatkowo
dla łaty specjalnej o wymiarach kreski 3 × 16 mm (kreska
wydłużona dwukrotnie). Użyty do pomiarów model niwe
latora wyposażony został w siatkę celowniczą o podanych
wyżej parametrach. Wielkość błędów celowania dla posz
czególnych rodzajów kresek łaty badano przez naprowa
dzania obrazu kreski łaty na środek poziomej kreski siatki
celowniczej, lub w przypadku pomiaru bisektorem klino
wym, przez naprowadzenie obrazu obserwowanej kreski
łaty na środek bisektora klinowego w ten sposób, aby
pomiędzy ramionami bisektora powstały szczeliny o jed
nakowej powierzchni. Obraz obserwowanej kreski prze
suwano za pomocą pokrętki mikrometru i odczytywano
wskazania mikrometru z dokładności 0,1 działki.
W wyniku wielokrotnego powtórzenia tego procesu uzy
skano szereg odczytów mikrometru, odpowiadających n
nacelowaniom i różniącym się od siebie na skutek błędu
celowania. Błąd celowania określono w wyniku wykona
nia K = 3 serii pomiarów danej wielkości po n — 25 nacelowań w każdej serii. DIa wyeliminowania ewentualnych
błędów systematycznych, każdą serię wykonywał inny
obserwator. Po wykonaniu każdej serii wyznaczono błąd
celowania mn według zależności:

gdzie:

(VV)? — suma kwadratów błędów pozornych
a po wykonaniu n — ilość nacelowań w serii
k serii błąd średni

/(VV)i∕t

m—

:
: ∙
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·· ■·.
- .⅜ .±±⅛"t ⅛,∙
Rys. 6. Ogólny widok stanowiska badawczego
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Do budowy modelu łaty niwelacyjnej wykorzystano koIimator, w płaszczyźnie obiektywu którego umieszczono
płytkę szklaną z naniesionymi kreskami łaty tak, aby obraz
ich, dany przez obiektyw, powstał w określonej odległości
od modelu niwelatora. Wielkość kreski na płytce została
tak dobrana, aby jej obraz realizowany przez obiektyw
kolimatora w określonej odległości od niwelatora, odpo
wiadał rzeczywistej wielkości kreski łaty. W ten sposób
dla określonej długości celowej, kreska odpowiadająca da
nej odległości była oglądana przez lunetę niwelatora pod
takim kątem, pod jakim byłaby widoczna kreska rzeczy
wistej łaty ustawionej w tej samej odległości. Błąd ce
lowania badano dla celowych o długości 10 m, 20 m, 30 m,
40 m, 50 m i 70 m.
Każda badana wielkość została określona niezależnie
przez tych samych obserwatorów i w tych samych wa
runkach w świetle widzialnym i w podczerwieni.
Przebadano między innymi różne warianty siatek celow
niczych pod względem ich kształtu, kontra^towości, szero
kości kresek i wielkości kąta bisektora klinowego. W wy
niku przeprowadzonej analizy porównawczej rezultatów,
w której za kryterium oceny przyjęto wielkość błędów ce
lowania, określono najkorzystniejsze parametry siatki ce
lowniczej te mianowicie, przy których otrzymano najmniej
sze błędy celowania.
I tak ustalono, że siatka celownicza przeznaczona do
pomiaru niwelatorem w zakresie promieni podczerwonych
(przy zastosowaniu elektronowo-optycznego przetwornika
obrazu) powinna umożliwiać celowanie na kreskę łaty za
pomocą pojedynczej kreski, bądź za pomocą bisektora kli
nowego o kącie 15° ±20' oraz pomiar odległości za pomocą
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Wartości błędów wyrażone zostały w działkach mikrometru,
a następnie przeliczone na milimetry.
Łącznie określono 39 wielkości błędów celowania (w za
leżności od sposobu celowania, odległości i rodzaju kresek
łat), wykonując 2925 pomiarów w jednakowych warun
kach dla obydwu zakresów promieniowania.
Wszystkie wyniki badań zestawiono w tablicach i przed
stawiono graficznie na wykresach. Taki rodzaj przeprowa
dzania badań i przedstawiania wyników pozwala bez trud
ności określić zmianę wartości błędu celowania, uzyska
nego w podczerwieni, w stosunku do błędu wynikłego
z pomiarów w świetle widzialnym.

5. Wnioski
Porównanie wyników pozwala wyciągnąć następujące
ogólne wnioski:
1. We wszystkich rozpatrywanych przypadkach błędy ce
lowania (mp) w podczerwieni są większe niż w świetle wi
dzialnym (mo) i rosną szybko wraz ze wzrostem odległości
celowania, co wynika z warunków widoczności kresek łaty
na ekranie przetwornika.
2. Najlepsze wyniki daje celowanie za pomocą bisektora
klinowego na kreski specjalne 3 × 3 mm.
Ilustrują to zamieszczone przykładowo tablice błędów
celowania.
Tablica

A.

Celowanie kreską poziomą siatki celowniczej

Tablica B.

Celowanie biscktorcm klinowym

Łata standardowa o kres
*
kuch 1,6 mm

Łata standardowa o kreskacli 3 mm
Łata specjulna o kreskach
3×3 mm

40

50

20

30

±0,022

±0,028

±0,043

±0,063

±0,098

±0,242

-

-

±0,022

±0,040

±0,062

±0,081

±0,106

.mP.
(mm)

±0,074 !±0,101

±0,168

±0,251

±0 ,399

nιo
(mm)
nip
(min)

±0,022

±0,062

-

±0,106

±0,130

-

±0,302

I» (>")
mo
(mm)
nip
(mm)
nιo
(mm)

±0,084

-

Wielkość błędów celowania przy celowaniu Disektorem
klinowym przedstawia ponadto wykres (rys. 7).

Rys. 7. Wykres błędu celowania bisektorem klinowym na
o szerokości kreski 1,6 mm, 3 mm i 3 mm spec.
dla kreski 2,6 mm bez przetwornika
dla kreski 1,6 mm z przetwornikiem
dla kreski 3 mm bez przetwornika
dla kreski 3 mm z przetwornikiem
dla kreski 3 mm spec, z przetwornikiem

łatę

3. Zbudowany w oparciu o powyższe wyniki badań pro
totyp niwelatora pracującego w zakresie promieniowania
podczerwonego ma w chwili obecnej ograniczony zasięg

działania. Ograniczenie to jest spowodowane właściwościa
mi elektronowo-optycznego przetwornika obrazu, jego dwo
ma podstawowymi parametrami, a mianowicie czułością
widmową i zdolnością rozdzielczą.
Zdolność rozdzielcza, zapewniająca maksimum 50 1/mm
jest stanowczo za mała (stąd duże wartości błędów celowa
nia i słaby stosunkowo zasięg niwelatora). Maksimum czu
łości odpowiada długości fali λ około 0,89 μ, co sprawia
że układ pracuje w podczerwieni bliskiej, położonej tak
blisko widzialnej części widma elektromagnetycznego, że
spodziewanie się wysokich efektów w pokonywaniu szkod
liwych wpływów środowiska, w jakim przebiegają pomia
ry (refrakcja) staje się wątpliwe. Tym niemniej zagadnie
nie możliwości wykorzystania promieniowania podczerwo
nego w geodezji jest nadal sprawą otwartą, wymagającą
przeprowadzenia badań zmierzających do uzyskania obrazu
maksymalnie wyraźnego dla założonej zdolności rozdziel
czej przetwornika i jego czułości przez budowę takiego
układu, w którym straty promieniowania osiągałyby mini
mum. Wiąże się to ściśle z budową odpowiednich łat emi
tujących wiązkę promieniowania podczerwonego o dużym
natężeniu.
5. Całość problemu, jakim jest zastosowanie podczerwie
ni w pomiarach geodezyjnych, wymaga wreszcie komplek
sowego teoretycznego opracowania zagadnienia zachowania
się całego zakresu promieniowania podczerwonego przy
przejściu przez atmosferę traktowaną jako środowisko nie
jednorodne. Opracowania takiego, ujmującego zagadnienie
z punktu widzenia pomiarów geodezyjnych, brak jest
w literaturze. Być może, że właśnie tam, w zakresie pod
czerwieni pośredniej lub dalszej, znajdzie się klucz do
rozwiązania problemu refrakcji.
LITERATURA
1. I. B. Lewitin- Technika promieniowania podczerwonego
Warszawa 1961.
2. St. Pachuta — Badanie dokładności pomiarów geodezyj
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3. W. Wojciechowski — Analiza wartości podstawowych
parametrów siatki celowniczej i błędu celowania niwelatorem
w zakresie promieni podczerwonych — rozprawa doktorska
1969 r.
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Zastosowanie połączonych niwelatorów Ni-Dl do pomiarów ciągów wysokościowych
1. Wprowadzenie

2. Niwelator Ni-Dl

Obserwowany w ostatnich latach niezwykle dynamiczny
rozwój we wszystkich działach techniki nie ominął także
geodezji. Z każdym rokiem pojawia się wiele nowych kon
strukcji, w których wprowadzono nowe rozwiązania oraz
ulepszenia. Przykładem tego mogą być niwelatory posiada
jące urządzenie do samoczynnego poziomowania osi celo
wej. W produkowanych przez zakłady niwelatorach 70% po
siada już mechanizm Samopoziomujący. Zastosowanie me
chanizmu samopoziomującego w niwelatorach zwiększyło
tempo prac, a uzyskiwane wyniki mieszczą się w grani
cach dokładności odpowiednich typów niwelatorów Iibelowych. Z krajów socjalistycznych produkcją seryjną niwe
latorów samopoziomujących zajmują się firmy: Zeiss —
NRD (niwelatory Ni 025, Ni 007), MOM — Węgry (Ni-B3,
Ni-Dl). Natomiast w Związku Radzieckim zakłady produ
kują niwelatory samopoziomujące (NS-2, NTS-46, NSM,
NSM-1, NSM-2), raczej na zaspokojenie własnego rynku.
Polskie Zakladj' Optyczne wyprodukowały jeden typ niwe
latora samopoziomującego — NiL, lecz produkcję tych ni
welatorów przerwano.

Przed przystąpieniem do omówienia zasadniczego zagad
nienia, chciałbym przytoczyć krótki opis oraz charaktery
stykę użytego do eksperymentu niwelatora samopoziomu
jącego Ni-Dl, firmy MOM (Magyar Optikai Muvek) —
Węgry (rys. 1).
Instrument ten posiada kompensator typu wahadłowego
(rys. 2), którego działanie mechaniczne polega na automa
tycznym ustawieniu osi celowej w poziomie. Realizuje to
zawieszony próżny cylinder wahadłowy (6), złączony dwo
ma płaskimi sprężynami z dwoma wspornikami (3), który
wraz ze zwierciadłem (2) może swobodnie wahać się w rur
ce (4). Przy nachyleniu niwelatora wahadło pod działa
niem siły ciężkości zajmuje pionowe położenie. Między
rurką (4), nieruchomym cylindrem (5) i wahadłem (6)
istnieje luz. Przy wahaniach zachodzi zredukowanie energii,
ponieważ powietrze przemieszcza się z jednej części luzu
w drugą. Na skutek tego wahania zanikają, czemu sprzyja
schodkowa forma cylindra-wahadła.
Wracając do schematu niwelatora przedstawionego na
rys. 2, chcę jeszcze omówić drogę promienia. Promień
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wychodzący od przedmiotu przechodzi przez klin optycz
ny (1) i odbity od zwierciadła (2), ustawione pod ką
tem 50≡ do poziomu, pada na obiektyw (7). Następnie, po
przejściu przez niego oraz soczewkę ogniskującą (8), zostaje załamany w pryzmacie prostokątnym (9) tak, aby
trafił na płytkę ogniskującą z wyrytym krzyżem kresko
wym (10). Promień wychodzi z instrumentu przez oku
lar (11).

W dolnej części instrumentu (rys. 2) znajduje się koło
poziomie (14) wraz z systemem oświetlającym (15) oraz
odczytowym (13, 9 i 12).
Sama luneta instrumentu (rys. 1) jest ustawiona piono
wo (zbudowana na zasadzie peryskopu). Środek obiektywu
znajduje się wyżej o 92 mm od środka okularu. Powierzch
nie szklane stykające się z powietrzem są powleczone po
włoką przeciwodblaskową. W zewnętrznej budowie niwe
latora (rys. 1) można rozróżnić następujące zasadnicze
części:
1 — wejście promieni światła zamknięte klinem optycz
nym,
2 — zdejmowany korpus ochraniający mechanizm we
wnętrzny,
3 — pokrętka śruby, która przenosi ruch na mechanizm
soczewki ogniskującej,
4 — libela pudełkowa do ustawienia instrumentu w po
ziomie,

5 — okular lunety,
6 — okular urządzenia odczytowego kola poziomego,
7 — śruby mikroruchu koła poziomego,
8 — spodarka ze śrubami ustawczymi.
Dla pełniejszego zobrazowania podaję tablicę z zesta
wionymi danymi dotyczącymi charakterystyki technicznej
niwelatora Ni-Dl.

Rys. 3

3. Opis połączenia dwóch niwelatorów Ni-Dl

Dobre osiągnięcia techniczne, mały ciężar oraz niewiel
kie wymiary gabarytowe podsunęły mi myśl połączenia na
jednej płycie dwóch niwelatorów Ni-Dl (rys. 3a). Uzy-

Tablica 1

Luneta
Powiększenie
Średnica źrenicy wejściowej
średnica źrenicy wyjściowej
Pole widzenia Iunetv
Najkrótsza celowa
Asymetria nitek krzyża
Stała dalmiecza ,,k”
Stała dalmiecza ,,c”
Kompensator
Maksymalne wychylenie:
w kierunku pomiaru,
poprzeczne do pomiaru
Dokładność poziomowania
osi celowej za pomocą kompensatora
Przewaga Iibelli pudełkowej
Koło poziome
Średnica podziału
Wartość działki podziału
Bezpośredni odczyt
Odczyt szacunkowy
Błąd runu
Średni błąd niwelacji podwójnej na
na 1 km
Wymiary niwelatora
Ciężar niwelatora
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Wg danych
fabryki

Wyniki
z pracy
[1]

Wyniki
z pracy
[3]

16×
24 min
—
2’08'
1,5 m
—
100
0

16×
24 mm
1,5 mm
2o10'
1,9 m
—
__________
__________

16 X
23,95 min
1,49 mm
2o08,5'
1,86 m
0,003
99,99
0,001

±10'
—

±9'
—

±9,3'
±8,6'

±0,5"
10'/2mm

±0,4"
IO72 mm

8'/2 ɪnɪn

48 mm
Ig
2 Oc
2c
—

__________
—
—
—

Ig
20c
2c
K

±3—4 mm

±4 mm
±4,5 mm
a 12O× 180 mm
1,18 kG

skałem przez to odpowiedni zestaw, który można wyko
rzystać do niwelacji ciągów wysokościowych. Korzyścią
jest tu otrzymanie podwójnych odczytów na łatach (wstecz
i w przód), z jednego ustawienia zestawu. Pozwala to na
szybsze prowadzenie pomiaru, zachowując jednak koniecz
ną kontrolę na pojedynczym stanowisku.
Sama strona techniczna połączenia przedstawiona jest na
schematycznym rys. 3 (niwelatory Ni-Dl w odpowiedniej
skali z niewielkimi uproszczeniami).
Pierwszym krokiem było dobranie płyty o wielkości
i grubości, która gwarantowałaby niezmienność płaszczyzny
(w pewnych granicach) pod wpływem działania ciężarów
obu niwelatorów. Materiał na nią, poza spełnieniem po
przedniego warunku, powinien mieć jak najmniejszy ciężar
właściwy. Zastosowałem więc płytę o kształcie elipsy (półosie a = 12,3, b = 7,4 cm) wykonaną z duraluminium

o grubości 6 mm. Płyta taka, na podstawie obliczeń teore
tycznych, będzie odpowiednio sztywna oraz wytrzymała.
Wpływ na przyjęcie podanych wyżej wymiarów półosi
elipsy miał rozstaw „d” osi pionowych obu instrumentów.
Rozstaw ten był uwarunkowany promieniem obrotu „r"
punktu maksymalnie oddalonego od osi obrotu niwelatora
(końce śrub mikroruchu) i wyniósł d = 14,7 cm. Przesu
nięcie osi celowej w płaszczyźnie pionowej uzyskałem
przez podłożenie pod jeden z niwelatorów pierścienia koło
wego o wysokości 13 mm, wykonanego także z duralumi
nium. Połączenie instrumentów z płytą następuje za pomo
cą dwóch śrub mosiężnych o gwincie metrycznym M16×2.
Śruby te mają łebki sześciokątne, pasujące do klucza bę
dącego w wyposażeniu instrumentu. Przykręcenie płyty do
oryginalnego statywu K 002 odbywa się za pomocą śruby
sprzęgającej. Wszystkie trzy otwory na śruby w płycie
posiadają zabezpieczające tuleje z kołnierzem (w tym jed
na z naciętym gwintem M16X2 wykonane z mosiądzu.
Ciężar tak wykonanej płyty wraz ze śrubami wyniósł
0,55 kG.

4. Zakres przeprowadzanych badań
Badanie mające na celu ustalenie przydatności oraz do
kładności dwóch niwelatorów Ni-D- przy niwelacji cią
gów przprowadziłem na osnowie wysokościowej. Pomierzo
na osnowa służyła do sporządzenia podkładu geodezyjnego
potrzebnego pod porjekt sieci wodociągowe jdla wsi. Sieć
ta, przedstawiona na rys. 4, składała się z 26 ciągów

Tablira 2

Suma różnic wysokości na odpowiednich ciągach,
uzyskanych:

Nr Długość
cią ciągu
gu w [km]

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

2,4
2,0
0,4
0,5
0,8
0,5
0,6
0,7
1,1
1,4
0,9
0,9
0,8
0,9
0,7
0,5
0,5
2 2
0,5
0,6
0,9
0,6
0,8
1,3
2,1
0,6

Śrcdn.
długość Ilość z niwelacji przy
Czas
celów, stan. wzruszeniu ni
w [m]
welatorem Ni-Dl niwel.
w [godz]
w [ni]

66,6
62,5
40,0
20,8
57,1
62,5
60,0
58,3
28,9
35,0
34,6
28,1
20,0
19,5
50,0
62,5
41,7
27,5
62,4
60,0
25,0
60,0
57,2
40,6
43,7
15,0

18
16
5
12
7
4
5
6
19
20
13
16
20
23
7
4
6
40
4
5
18
5
7
16
24
20

29,457
15,094
14,381
27,440
7,962
2,171
7,560
4,937
34,997
37,777
32,836
42,614
51,369
60,040
16,640
10,928
17,348
2,500
2,509
0,093
52,720
4,711
8,094
44,632
29,006
52,815

z niwelacji
Czas
zestawem
dwóch niwelat. niwel.
Ni-Dl w [m] w [godz]

1,6
1.4
0.4
0,9
0.6
0,4
0,5
0,5
1,7
1.8
1,2
1,5
1,9
1,8
0,7
0,4
0,6
3,7
0.4
0,5
1,7
0,4
0,6
1,5
2-2
1,9

29,454
15,090
14,377
27,441
7,964
2.171
7,559
4,938
35,000
37,780
32,832
42,610
51,372
60,042
16,641
10,929
17,350
2,501
2,507
0,094
52,725
4,712
8,094
44,629
29,000
52,812

1,2
1,1
0,3
0,8
0,4
0,3
0,4
0,4
1,2
1,2
0,8
1,0
1,3
1,5
0,5
0,3
0,4
2.8
0,3
0.3
1,2
0,3
0,5
1,0
1,5
1,4

— ustawienie i spoziomowanie niwelatorów (według
Iibeli pudełkowej),
— wycelowanie oraz odczyty łaty wstecz, ostrożny obrót
na łatę w przód obu niwelatorów i odczyty.
Chcialbym jeszcze w formie wykresu (rys. 5) podać po
równanie szybkości (wydajności pracy „v" w km/godz przy
niwelacji „ze wzruszeniem” i. „zestawem” dwóch niwela
torów Ni-Dl.
Średni błąd niwelacji na 1 km wyznaczyłem z 12 za
mkniętych poligonów niwelacyjnych i zestawiłem w ta
blicy 3.
Tablica 3

Rys. 4

o łącznej długości 25,2 km, zbiegająca się w 16 punktach
węzłowych. Sieć ta została pomierzona niwelatorem Ni-Dl,
dokonując każdorazowo na stanowisku dwóch odczytów
przez obniżanie osi celowej. Następnie te same ciągi po
mierzono zestawem połączonych dwóch niwelatorów Ni-Dl.
Dane liczbowe z pomiarów zestawione zostały w tablicy 2.

Nr
poi.

Ciągi wchodzące
w skład poligonu

1
2—
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1-2-3
2ψ9-4-5-6 7-8
8 + 11-10
7 + 12-11-17
6 + 13-12-16
5 + 14-13-15
19 + 26 + 22-14
18-19
20 + 21-26
23+24-21
3+4-22-23-25
1+9 + 18 + 20 + 24-10-17-16-15-25

Długość
obwodu
p w [km]

Odchyłka
zaniknięcia
f

P

4,8
6,2
3,0
2,9
2,7
3,2
2,6
2,7
2,1
3,0
4,4

-13
+ 17
-10
-13
+ 4
- 7
-11
- 6
+ 7
- 2
+ 12

169
289
100
169
16
49
121
36
49
4
141

12,8

-22

484

P

P

I

I
I
,
I

'

35,21
46,61
33,33
58,27
5,93
15,31
46,54
13,33
23,33
1,33
32,73
37,81
349,73

m∣c = ± 5>3 ɪɪuɪɪ
n = ilość poligonów, f w [mm]
Rys. 5

Jak widać z danych liczbowych zestawionych w tablicy 1,
niektóre wyniki są identyczne z podanymi w metryce
instrumentu. Natomiast dane, które odbiegają „in plus” lub
„in minus” można tłumaczyć seryjną produkcją instrumen
tu. Jednak różnice są nieduże, a więc instrument jest peł
nosprawnym przyrządem i można nim wykonywać odpo
wiednie przy tej klasie niwelatora pomiary.
Jednym z niwelatorów wziętych do sprzężenia był ten
sam, który badano w pracy [3].
Sam pomiar na stanowisku zestawem dwóch niwelato
rów to:

5. Wnioski

Wnioski z przeprowadzonych pomiarów polowych zesta
wem dwóch niwelatorów Ni-Dl można ująć w następują
cych punktach:
1. Pomiar zestawem wykazał pełną jego przydatność
praktyczną, a prosta konstrukcja samej płyty umożliwia
wykonanie jej małym nakładem kosztów we własnym za
kresie.
2. Wzrost ciężaru o 1,73 kG (niwelator 1,18 kG + płyta
0,55 kG) nie ma wpływu na zmęczenie obserwatora prze
noszącego zestaw ze stanowiska na stanowisko.
3. Wzrost szybkości niwelacji ciągów amortyzuje koszty
wykorzystania dodatkowego niwelatora.
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4. Otrzymanie na każdym stanowisku dwukrotnej różni
cy wysokości pozwala na natychmiastową kontrolę odczy
tów.
5. Różnica w szybkości (tablica 2) między niwelacją „ze
stawem”, a niwelacją „ze wzruszeniem”, jest na tych cią
gach większa, które prowadzą wzdłuż trasy o mniej utwar
dzonej powierzchni. Przy niwelacji „ze wzruszeniem” na
trasie nieutwardzonej, więcej czasu i wysiłku poświęca się
na wyciągnięcie nóg statywu i ponowne jego ustawienie.
6. Średni błąd podwójnej niwelacji na 1 km wyniósł
±5 mm (tablica 3).
Chcialbym jeszcze podać kilka uwag o samym niwelatorze Ni-Dl, jakie nasunęły mi się w czasie prac polowych:
1. Peryskopowa budowa niwelatora podwyższa celową,
która przebiega wyżej nad terenem, przez co zmniejsza
się wpływ refrakcji.
2. Prawidłową pracę zapewnia w zupełności ustawienie
instrumentu według Iibeli pudełkowej o przewadze
8712 mm.
3. Wstrząsy tłumione są przez kompensator w czasie
mniejszym niż 2, co umożliwia pracę nawet przy przenoszo
nych drganiach spowodowanych ruchem.
4. Stałość położenia osi celowej warunkuje przy dobrej
rektyfikacji instrumentu odchyłkę od równych długości
celowych na łatę „wstecz” i „w przód” do 4 m.
5. Celowe nie powinny przekraczać 50 m.
6. Przy silnym, porywistym wietrze i kołysaniu się gle
by pod wpływem różnych dynamicznych obciążeń, pracy
nie powinno się prowadzić.
7. Dużym utrudnieniem przy pracy jest brak osłony
przeciwsłonecznej.

Reasumując rozpatrywane wnioski można stwierdzić peł
ną przydatność zestawu składającego się z dwóch niwelatorów samopoziomujących Ni-Dl firmy MOM do niwelacji
ciągów niższych klas, na przykład klasy IV.
Zestaw ten może mieć również zastosowanie przy nastę
pujących pracach geodezyjnych:
— wyznaczaniu różnic wysokości przy pomiarach reali
zacyjnych,
— wysokościowych pomiarach w geodezji górniczej,
— wysokościowego pomiaru przy profilach poprzecznych
i podłużnych,
— niwelacji powierzchniowej,
— niwelacji czopów statywów bazowych przy pomiarach
drutami inwarowymi.
LITERATURA
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W sprawie adekwatnej i optymalnej metody obserwacji
wychyleń kominów przemysłowych
1. Wstęp
Praktyka obserwacji wysokich kominów przemysłowych
dostarcza przykładów na trudności w realizacji elementar
nego wymogu pomiarów, to znaczy ich adekwatności. Mó
wiąc po prostu, mierzone wielkości nie zawsze są rzeczy
wiście szukanymi.
Coraz to bardziej wnikliwa analiza pracy statycznej bu
dowli, zwiększające się dokładności pomiarów oraz duże
wymiary budowli, w których nawet małe, drugorzędne
zmiany ich stanów są możliwe do pomiaru przez współ
czesne metody geodezyjne unaoczniają, że uzyskane wy
niki reprezentują często inne zupełnie stosunki zjawisk
niż to się w pobieżnej ocenie uznaje.
Elementarny więc wymóg, by podawane przez geodetę
wielkości reprezentowały rzeczywiście potrzebne do anali
zy statycznej budowli dane, w potocznej praktyce nie jest
realizowany.
Chcąc zilustrować poruszony tu problem na przykładzie
kominów należy wyjaśnić, że w analizie ich bezpieczeń
stwa potrzebna nam jest wielkość stałego mimośrodu cię
żaru (trzonu) z dokładnością około ±1 cm. Do oceny wiel
kości mimośrodów zmiennych, pomiary ich rzeczywistych
wielkości potrzebne są tylko w specjalnych przypadkach,
na ogół w przypadkach wyłącznie o charakterze nauko
wym. Powyższe stwierdzenie od razu daje kryteria przydatności poszczególnych metod obserwacji, a mianowicie::
a) możliwość uzyskania mimośrodu stałego,
b) osiągnięcie potrzebnych dokładności przy minimal
nych kosztach.
Konieczność prowadzenia okresowych kontrolnych po
miarów stanu kominów przemysłowych wynika z zagroże
nia spowodowanego nadmiernym ich wychyleniem. Szcze
gólnie odnosi się to do kominów znajdujących się pod
wpływem eksploatacji górniczej. Dotychczas w pomiarach
tych stosuje się najczęściej metodę wcięć kątowych i me
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todę różnicową. Coraz częściej zaczyna się stosować me
todę fotogrametryczną.
Główną wadą wyszczególnionych metod jest uzyskiwa
nie chwilowych wielkości nachyleń lub wielkości skażo
nych przez zmienne, dynamiczne przyrosty nachyleń, spo
wodowane sprężystymi odkształceniami osi komina. Tworzą
one zbiór spostrzeżeń niejednorodnych, nie nadających się
jako nierównoczesnych do wcięcia łub wyrównania. Doty
czy to szczególnie kominów wysokich. Te i inne wady
usuwa metoda określania okresowych wychyleń kominów
przez pomiary niwelacyjne jego podstawy, opisana w pra
cy [1]. Jest ona adekwatna w stosunku do wymagań spe
cjalistów budowlanych, a dodatkową jej zaletą jest pro
stota i wysokie walory ekonomiczne. Szczególnie duże ko
rzyści może ona przynieść w obserwacjach związanych
z wpływem eksploatacji górniczej na kominy przemysłowe.

2. Wymagania dla pomiarów stawiane przez specjalistów
budowlanych
Badanie komina nawiązuje się do pewnego stanu po
czątkowego, zwanego często „stanem zerowym”. Rozumiemy
przez to inwentaryzację jego rzeczywistej formy geome
trycznej odniesionej do pewnej daty kalendarzowej. Ko
min, w założeniu pionowy, wskutek różnych czynników jak
błędy wykonawstwa i nierównomierność podłoża nawet
zaraz po Avzniesieniu odbiega od swej teoretycznej postaci
(o pionowej osi głównej) i stan ten należy ująć inwenta
ryzacją „stanu zerowego”.
Wiele czynników powoduje zmiany nachylenia komina.
Sprężyste właściwości jego trzonu oraz podłoża sprawiają,
że pod wpływem wiatru i nasłonecznienia następuje wy
gięcie trzonu. Wiatr przyczynia się również do jednostron
nego nachylenia fundamentu na sprężystym podłożu.
Wspomniany już mimośród początkowy (montażowy) i na
chylenie terenu wskutek eksploatacji górniczej, to dalsze
przyczyny Odstawania środka ciężkości trzonu od pionu,

które z kolei powoduje dodatkowe, jednostronne osiadanie
fundamentu. Istotną sprawą jest tu czasowo zmienny cha
rakter niektórych wpływów. Wektor obciążenia wiatrem
zmienia się bezustannie i szybko, wektor nasłonecznienia
zmienia się regularnie co do kierunku w okresie dobowym
oraz losowo co do wielkości. Podobnie zmieniają się zwią
zane z nimi wpływy na odkształcenia podłoża. Ponieważ
wielkości odkształceń od wiatru i nasłonecznienia są dość
znaczne, na przykład przy wysokości komina 152,5 m od
powiednio 10 cm, przy υ = 6,5 m/s wiatru i 10 cm przy
różnicy nasłonecznienia At — 6oC, więc zdecydowanie prze
wyższają dokładność wewnętrzną metod geodezyjnych. Sko
ro więc położenie komina bezustannie się zmienia wartość
mają tylko spostrzeżenia wykonane równocześnie na
wszystkich stanowiskach wcinających, co jest prawie nie
możliwe do realizacji. Kierunki ustalane kolejno z po
szczególnych stanowisk odnoszą się więc do różnych
położeń komina, co w efekcie daje nam mylną informację.
Spostrzeżeń tych nie można więc użyć ani do wcięcia, ani
do wyrównania bo dotyczą one „różnych kominów”.
Oto pierwszy ważny fakt. Ale nawet „momentalna” obser
wacja położenia komina w danej chwili nie zadowala nas
pod względem potrzeb obliczeń statycznych. Wielkości rze
czywistego wychylenia musiałyby być bowiem uzupełnione
związanym z tą chwilą wektorem wiatru i nasłonecznienia.
Ponieważ wielkości te musimy w analizie statycznej i tak
uwzględniać w wielkościach granicznych, przepisanych nor
mą, dane rzeczywiste są dla nas zbędne. W rezultacie więc
chcemy znać tylko stałe wielkości wychyleń, to znaczy bez
uwzględnienia wpływów chwilowych.
Wynika stąd ważny wniosek, że celowa jest tylko ta me
toda obserwacji, która eliminuje występowanie wpływów
czasowych.
Omawiane pomiary wychyleń kominów są rzadko prowa
dzone w normalnej praktyce inżynierskiej, ale są bardzo
powszechne przy pomiarach kontrolnych kominów na tere
nach górniczych. W tym przypadku omówione wyżej za
strzeżenia do metodyki dotychczasowych obserwacji są
szczególnie aktualne. Często bowiem błąd nierównoczesnego
wyznaczenia położenia komina jest identyfikowany z samą
wartością wychylenia i podaje się wykres rzekomej wę
drówki komina wskutek eksploatacji górniczej, gdy w rze
czywistości położenie jego nie ulega zmianie a wykres
przedstawia błędy kolejnych okresowych obserwacji.

3. Celowość stosowania metody określania wychyleń
kominów przez pomiary niwelacyjne

4. Wnioski końcowe

Kąt zamocowania między pionową (zbliżoną do pionu)
osią komina a płaszczyzną podstawy (zbliżoną do poziomu)
możemy uważać za stały. Stąd obserwacja położenia pod
stawy daje obraz wychylenia osi pionowej, lecz już z eli
minacją sprężystego odkształcenia tej osi. Dochodzi się w
ten sposób do znacznego uproszczenia problemu fl], Dla
wyznaczenia wychylenia komina ze „stanu wyjściowego”
wystarczy bowiem:
1) wyznaczyć jednorazowo współrzędne co najmniej
3 punktów badawczych, Zastabilizowanych w najniższej
części komina lub jego podstawie,
2) pomierzyć różnice wysokości pomiędzy tymi punktami,
3) obliczyć za pomocą poniższych wzorów wychylenie ko
mina:
N1 = ^(Λ-Λ)
(i)

IVr=

(Bn-B0)

(2)

gdzie:
— wychylenie komina w kierunku osi x.
— wychylenie komina w kierunku osi V,
— wysokość komina, to jest pionowa odległość
między punktami badawczymi a wierzchoł
kiem komina,
An, Bn, C — współrzędne wektora normalnego do płasz
czyzny wyznaczonej przez Zastabilizowane
punkty, dla pomiaru wyjściowego,
A„, Bn
— współrzędne wektora normalnego, obliczone
dla pomiaru aktualnego (n = 1,2,3.. ).
Nx
Nv
W

Współrzędne punktów można uznać za stałe przez cały
okres pomiarów. Niewielkie ich zmiany nie mają istotnego
znaczenia. Zatem współczynnik C będzie miał wartość
stałą.
Dla obliczenia zmian wychyleń pomiędzy kolejnymi cykla
mi pomiarowymi zamiast wektora „zerowego” należy wziąć
wektor z pomiaru poprzedniego.
Dla wyznaczenia płaszczyzny wystarczy 3 punkty o zna
nych współrzędnych. W celu zwiększenia dokładności po
miaru celowe jest Zastabilizowanie większej ilości punk
tów. Wtedy współrzędne wektora obliczamy stosując prostę
wyrównanie [2].
Pomiar położenia podstawy powinien być wykonany rów
nocześnie oraz w kilku seriach, w określonych odstępach
czasu. Chodzi bowiem o eliminację wpływów chwilowych
obciążeń, które aczkolwiek w zdecydowanie mniejszym
stopniu niż na trzon komina, działają również na sprężyste
podłoże.
Dokładność metody niwelacyjnej zależy głównie od do
kładności pomiar różnic wysokości między punktami ba
dawczymi. Pomiary można wykonywać za pomocą:
a) niwelatora precyzyjnego i łat stojących,
b) niwelatora precyzyjnego i łat wiszących,
c) niwelatora hydrostatycznego.
Najdokładniejszy jest pomiar niwelatorem hydrostatycz
nym (mAh = ± 0,01 mm), lecz jest on utrudniony z powodu
ciężkiego sprzętu. Nieco mniej dokładne wyniki uzy
skuje się przy zastosowaniu łat wiszących {mAh = ± 0,15÷
0,20 mm). Łaty stojące obniżają możliwą do uzyskania do
kładność metody i mogą być stosowane przy mniejszych
wymaganiach dokladnościowych. Praktyczne badania pro
wadzone przy użyciu łat wiszących wykazały prostotę tego
sposobu. Uzyskano przy tym błąd średni wychylenia około
± 6 mm dla komina o wysokości 50 m, a więc zadowala
jącą dla obliczeń statycznych komina.
Na podkreślenie zasługuje prostota i szybkość metody.
Obserwacje praktyczne wykazały, że jest ona szybsza od
dotychczasowych metod geodezyjnych około 15 razy i 8—10
razy szybsza od metody fotogrametrycznej. Efekty eko
nomiczne z jej zastosowania są więc olbrzymie. Możliwe
jest również zautomatyzowanie obserwacji przez zastoso
wania na przykład stacjonarnego niwelatora hydrostatycz
nego [2].

1. Dynamiczne wychylenia komina występujące pod wpły
wem wiatru i różnic temperatury powodują, że powszech
nie dotychczas stosowane metody obserwacji dają wielko
ści nieadekwatne dla analizy statycznej budowli.
2. Wychylenie komina praktycznie wolne od wpływów
dynamicznych, a więc istotne dla obliczeń statycznych,
można uzyskać stosując metodę niwelacyjną polegającą na
określeniu zmian nachyleń komina przez pomiary niwela
cyjne punktów badawczych, Zastabilizowanych w jego pod
stawie.
3. Metoda niwelacyjna jest adekwatna w stosunku do
wymagań specjalistów budowlanych, a dodatkową zaletą
jest jej prostota i wysokie walory ekonomiczne oraz moż
liwość automatyzacji pomiarów. Szczególnie duże korzyści
może ona przynieść w obserwacjach związanych z wpływa
mi eksploatacji górniczej na kominy przemysłowe.
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Przypis

Zagadnienie jest ogólniejsze w stosunku do przytoczonego tu
szczególnego przypadku kominów przemysłowych i dotyczy „zasad
obserwacji budowli” w ogóle. Szczególnie drastyczne przypadki
Hieadekwatnosci pomiarów dostarczają na przykład: spostrzeżenia
odkształceń terenu górniczego w pobliżu budowli, pomiary spręży
stych odkształceń ogniw budowli itp.
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Kilka uwag w sprawie aktualizacji map miejskich
Wśród szeregu godnych uwagi i rozpatrzenia wniosków
zawartych w treści artykułu kol. Floriana Poloczka pt. „Ob
sługa geodezyjna w mieście”, zamieszczonego w zeszycie
nr 7/1970 Przeglądu Geodezyjnego, znajdują się wnioski
poruszające problem aktualizacji map miejskich. Jest to za
gadnienie rzeczywiście nabrzmiałe z uwagi na ogrom mate
riału geodezyjnego zgromadzonego już w tej chwili i lawi
nowo narastającego w składnicach materiałów geodezyjno-kartograficznych, prowadzonych przez organa państwowej
służby geodezyjnej szczebla powiatowego.
Przypisy punktu nr 95 podpunktu 3 Instrukcji B-IX
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii nakładają obowią
zek aktualizowania map (przez służbę geodezyjną prowa
dzącą składnicę) wynikami pomiarów uzupełniających, przy
czym dopuszcza się na określonych warunkach możliwość
zlecania wykonania takich aktualizacji map uprawnionym
jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii pismem okólnym
nr 6 z dnia 1.VI.1968 r. dodatkowo ustalił, że za zgodą orga
nu służby geodezyjnej szczebla wojewódzkiego wyniki po
miarów mogą być wniesione przez wykonawcę pomiarów
bezpośrednio na pierworys mapy zasadniczej, o ile wyko
nawcą roboty jest państwowa jednostka wykonawstwa geo
dezyjnego.
Przepisy te nie precyzują obowiązku aktualizowania map
w innych skalach niż skala mapy, która powstaje w wyni
ku pomiaru uzupełniającego, konkretnie na przykład — obo
wiązku aktualizowania mapy zasadniczej miasta w skali
1 :1000 w przypadkach, gdy w wyniku pomiaru uzupełnia
jącego powstaje mapa w skali 1 : 500, choć z praktyki wia
domo, że proceder taki bywa uprawiany przy porozumieniu
się trzech stron, to jest: zamawiającego, wykonawcy i orga
nu służby geodezyjnej szczebla powiatowego, pociągając za
sobą pewną, aczkolwiek nieznaczną zwyżkę kosztów robót
geodezyjnych.
Przytłaczająca większość map w skali 1 : 500, sporządza
nych w wyniku średniej wielkości i drobnych pomiarów
uzupełniających sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych,
stanowi podkłady do projektowania inwestycyjnego, a więc
z dużym stopniem pewności można stwierdzić, że przedsta
wiona na tych mapach sytuacja i rzeźba terenu ulegnie
przeobrażeniom w wyniku zrealizowania inwestycji. Tym
samym podkład mapowy traci bardzo szybko swoją aktual
ność, a wprowadzenie uzupełnień z takiego pomiaru na
mapę zasadniczą miasta byłoby obarczaniem tej mapy sy
tuacją, co do której z góry wiadomo, że nie ma szansy
dłuższego przetrwania.
Problemem samym w sobie byłoby ustalenie przez jakich
użytkowników, i do jakich celów używana jest mapa za
sadnicza miasta oraz w jakim stopniu, i w jakim zakresie
szczegółów sytuacyjnych aktualność tych map jest niezbędna
w kontekście potrzeb różnych resortów gospodarki naro
dowej.
Jednymi z poważniejszych odbiorców — użytkowników
map zasadniczych miast z natury rzeczy są organa plano
wania przestrzennego (pracownie urbanistyczne) oraz spe
cjalistyczne jednostki koncepcyjnego projektowania miej
skiego (na przykład w zakresie sieci komunikacyjnej).
W dziedzinie ogólnego planowania przestrzennego i pro
jektowania koncepcyjnego problem ten — zdaniem auto
ra — jest nie tak ostry. Niemniej treść map w zakresie
aktualnego stanu zabudowy jest czynnikiem istotnym. Na
tomiast w kontekście materiału porównawczego, jakim są
opracowania urbanistyczne i specjalistyczne, i używane jako
ich podkład Wielkoskalowe materiały kartograficzne, należy
uznać, że posiadanie w pełni kartometrycznych i w pełnym
zakresie szczegółów aktualnych map, jest istotnym warun
kiem właściwego opracowywania planów szczegółowych za
gospodarowania przestrzennego miast i projektów inwesty
cyjnych.
Nie rzadkie są stąd przypadki, że wspomniane jednostki
projektowania i planowania we własnym zakresie uzupeł
niały podkłady miejskie w skali 1 : 1000 o kontury budyn
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ków, powstałe po sporządzaniu map przez jednostki wyko
nawstwa geodezyjnego. Czynności te dokonywane w drodze
tak zwanej „inwentaryzacji urbanistycznej”, są oczywistej
dokładności, tak jak oczywiste są mogące wynikać z tego
skutki. Stan rzeczy w zakresie możliwości uzyskania aktual
nych podkładów mapowych miast był podnoszony ze strony
jednostek planowania przestrzennego i projektowania kon
cepcyjnego, wysuwających postulaty takiego na przykład
typu, by służba geodezyjna na bieżąco aktualizowała mapy
w miarę narastania zainwestowania terenu. Działalność taka
byłaby sprzeczna z oczywistymi kryteriami ekonomiki w
geodezji, niemniej wysuwanie wspomnianych wyżej postu
latów świadczy o wadze problemu dla tych jednostek.
Jak geodezja może wyjść na przeciw tym postulatom?
Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 Iipca 1963 roku — w sprawie wykonywania czynności geode
zyjnych przy wyznaczaniu obiektów budowlanych (Monitor
Polski nr 60, poz. 307) w § 8 ust. 1 ustala, że zgodność po
łożenia na gruncie założonych fundamentów powinna być
sprawdzona na wniosek kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w ciągu 7 dni od dnia zawiadomie
nia o ich założeniu, przy czym w odniesieniu do budownic
twa powszechnego czynność sprawdzenia wykonują powia
towe organa państwowej służby geodezyjnej.
Obowiązki wynikające z tego zarządzenia mogłyby — zda
niem autora — stwarzać warunki owej „bieżącej” aktuali
zacji mapy zasadniczej miasta, poprzez wnoszenie na ma
tryce tych map (nie na pierworysy) wyników pomiarów
kontrolnych założonych fundamentów. Oczywiście, o ile
służba budowlana i jednostki wykonawstwa budowlanego
rygorystycznie przestrzegałyby wynikających dla siebie ze
wspomnianego zarządzenia obowiązków.
Tych kilka sformułowań nie wyczerpuje problemu takie
go podejścia do aktualizacji map miejskich, aby spełnione
były zarówno warunki ekonomiki prac geodezyjnych, jak
i potrzeby użytkowników map. Jego rozwiązanie z uwagi
na złożoność powinno być przedmiotem badań od strony
zakresu i sposobu wykorzystywania map zasadniczych miast
przez jednostki korzystające z tych map do planowania
przestrzennego, projektowania i codziennej działalności go
spodarczej. Zdaniem autora rozwiązanie problemu mogłoby
iść w kierunku:
a) okresowego aktualizowania, względnie w określonych
przypadkach odnawiania miejskiej mapy zasadniczej w
skali 1 : 1000 poszczególnych dzielnic lub osiedli, przy czym
okresowość ta siłą rzeczy wynikałaby z tempa przebudowy
lub rozbudowy miast w określonych ich częściach, przy
skorelowaniu tych zamierzeń z programem prac w zakresie
szczegółowego planowania przestrzennego,
b) bieżącego uzupełniania matryc mapy zasadniczej mia
sta w skali 1 : 1000 o sytuację fundamentów zamierzonych,
w trybie przepisów zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrz
nych z 19.VII.1963 r., przy czym wewnątrz rysunku konturu
fundamentów należałoby wpisywać informację o projekto
wanym przeznaczeniu budynków i projektowanej ilości kon
dygnacji, żądaną w stosunku do budynków istniejących
przez przepisy Instrukcji D-II GUGiK, a także informację
o projektowanej wysokości „zera” budowli, z dopiskiem na
przykład „w budowie”,
c) zaniechania dążenia do uzupełniania map zasadniczych
miast w skali 1 : 1000 wynikami pomiarów uzupełniających,
wykonywanych dla konkretnych bieżących zadań projekto
wania inwestycyjnego.
*

Z usprawnieniem procesu odnawiania map miejskich
wiąże się wdrożenie zastosowania fotogrametrii do sporzą
dzania map Wielkoskalowych. W tych zaś przypadkach, gdy
metody fotogrametryczne nie będą mogły mieć zastosowa
nia — zdaniem autora — celowe byłoby powrócenie do
sporządzania zarysów, przy uwzględnieniu oczywistego obo
wiązku aktualizowania ich przez organa służby, względnie
jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
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Przez wiele wieków ludzie odbywali podróże po morzach
i oceanach głównie dla przewozu wytworzonych przez siebie
dóbr materialnych oraz dokonywania połowów. Bezpieczeń
stwo związane z tymi przedsięwzięciami wymagało opisania,
zbadania, pomierzenia i naniesienia na mapy obszarów wod
nych oraz rejestrowania zachodzących w nich przemian,
jak również ustawiania i obsługi latarń morskich, znaków
rozpoznawczych, urządzeń radiotechnicznych i akustycznych.
Zagadnienia te wchodziły w zakres hydrografii morskiej.
Z biegiem czasu rozwinęło się budownictwo morskie,
zwiększony został zakres prac czerpalnych, związanych
z utrzymaniem odpowiednich głębokości na torach wod
nych, wyznaczanych nieraz w znacznych odległościach od
lądu. Zaczęto eksploatować złoża ropy naftowej i różnego
rodzaju rud na obszarach morskich. Eksploracja i eksploa
tacja bogactw odbywa się nie tylko u wybrzeży i na mo
rzach, lecz zaczęła mieć miejsce na rozległych przestrze
niach oceanicznych pokrywających prawie trzy czwarte
powierzchni Ziemi. Odnosi się wrażenie, że ludzkość znaj
duje się u progu nowej ery podwodnych badań i eksploa
tacji.
W ciągu najbliższych dziesięciu lat powinien mieć miej
sce stały wzrost ilości projektów realizacji obiektów bu
downictwa morskiego [2]. Wraz ze wzrostem podwodnych
przedsięwzięć zachodzi potrzeba stosowania bardziej dokład
nych i. pewnych sposobów obserwacji podwodnych i wy
znaczania pozycji.
Obserwacje hydrograficzne dostosowane do opracowywa
nia map morskich dają nie wystarczające informacje dla
wymienionych wyżej prac.
Z konieczności, dla realizacji tych prac, zaczęła się roz
wijać nowa gałąź geodezji tak zwana geodezja mor
ska [1]. Strona naukowa tej nowej gałęzi dotyczy okre
ślania na morzu pozycji „wysokości”, elementów grawi
metrycznych oraz odchylenia pionu. Praktycznie wiąźe się
ona głównie z pomiarami dotyczącymi eksploatacji złóż
mineralnych, ropy naftowej, a także budownictwa mor
skiego.
Określanie pozycji geodezyjnych na morzu staje się coraz
bardziej skomplikowane w miarę wzrastania odległości od
brzegu. W przypadku posługiwania się przyrządami optycz
nymi umieszczonymi na lądzie pozycje na morzu można
określać w promieniu do 5 Mm, jeżeli wybrzeże jest niskie,
i do 40 Mm — jeżeli jest ono wysokie.
Jednym z zadań wymagających geodezyjnego określenia
pozycji jest wyznaczenie granicy morskiej państwa za po
mocą znaków umieszczonych na dnie morza albo wskaza
nia sposobu, który mógłby być zastosowany na statku dla
określenia jego pozycji na tej granicy. Ponieważ granice
państwa rozciągają się tylko do 3 Mm w głąb morza; ścisłą
pozycję można otrzymać za pomocą przyrządów ustawionych
na lądzie przez triangulację, elektroniczne pomiary odległo
ści albo połączenie obu tych metod.
Jak wiadomo dokładności tych metod przewyższają do
kładność, z jaką można ustawić znaki na dnie morza albo
wprowadzając statki na z góry określone pozycje.
Również eksploatacja ropy naftowej z dna mórz wyma
ga oznaczenia na morzu pozycji z dużą dokładnością. Jak
wiadomo, podmorskie obszary, na których znajduje się ropa
naftowa (w celach administracyjnych) dzielone są na kwa
draty o powierzchni około 2000 hektarów [1]. Kwadraty te
wyznaczane są w oparciu o sieć triangulacyjną nawiązaną
do sieci triangulacyjnej wybrzeża. Punkty tej sieci na
morzu znajdują się na platformach wiertniczych, na któ
rych można ustawiać teodolity. Praktycznie triangulacją
obejmuje się obszary leżące do 70 Mm od brzegu (1 Mm =
1852 m). Na obszarach morskich eksploatowanych poza za
sięgiem widoczności z brzegu, określa się pozycję przy uży

ciu systemów elektronicznych. Systemy te pozwalają na
określenie odległości do 100 Mm z dokładnością około
± 30 m lub nieco dokładniej. Dokładność określenia pozycji
za pomocą tych systemów uzależnione jest od kąta prze
cięcia się miejsc geometrycznych pozycji w stosunku do
stacji brzegowej oraz zmiany szybkości rozchodzenia się
fal radiowych. W miarę oddalania się od brzegu dokład
ność określania pozycji w sposób powyższy znacznie się
obniża. Praktycznie systemy elektroniczne, których urządze
nia stacjonarne znajdują się na lądzie, można wykorzysty
wać do 1000 Mm.
Gdy chodzi o obszary położone dalej od brzegu określa
nie pozycji odbywa się na podstawie systemów nawigacyj
nych sztucznych satelitów Ziemi, z których system
TRANSIT od roku 1967 udostępniony jest do przeprowa
dzania zadań o charakterze cywilnym.
Obecna technika określania pozycji dla celów niewojsko
wych wynosi około ± 50 metrów. Przewiduje się, że dla
pokrycia całej Ziemi należałoby mieć nie mniej niż 12,
a być może 24 satelity wszystkie na synchronizowanych
wysokościach [3].
W tym miejscu należy zauważyć, że po założeniu świato
wej sieci triangulacji satelitarnej, założonej w oparciu o ob
serwacje geodezyjnych (a nie nawigacyjnych) sztucznych sa
telitów Ziemi, powstanie możliwość lokalizacji stacjonar
nych urządzeń różnych pomiarowych systemów elektronicz
nych w jednym układzie.
Pozwoli to oczywiście na wyznaczanie pozycji w skali
światowej z jednakową dokładnością, możliwą do przyjęcia
w pracach technicznych (nie nawigacyjnych).
Do określenia pozycji istnieją także pewne systemy aku
styki podwodnej, oparte na zespołach aparatów umieszczo
nych na dnie morza. Systemy te pozwalają (w ograniczo
nych rejonach oceanów) określać pozycję z dokładnością
rzędu kilku metrów. Jednak absolutne pozycje tych urzą
dzeń muszą być określane przy wykorzystaniu nawigacyj
nych sztucznych satelitów Ziemi lub systemów radionawi
gacyjnych dalekiego zasięgu [1].
Z kolei występuje w geodezji morskiej problem .,wysoko
ści na morzu”. Jak wiadomo wysokości na lądzie określa
się w stosunku do średniego poziomu morza. Niestety na
morzu istnieje wiele takich sił (jak siły wywołujące przy
pływy i odpływy morza) zmieniających w sposób ciągły po
wierzchnię morza, która staje się trudną do powiązania ze
średnim poziomem morza. Problem ten nie został dotych
czas rozwiązany.
Jednym z największych niedomagań (z gospodarczego
punktu widzenia) jest brak na oceanach znajomości war
tości elementów grawitacyjnych, pozwalających na okre
ślenie zależności pomiędzy geoidą a sferoidą. Pomiary gra
wimetryczne wykonywano dotychczas z okrętów podwod
nych. Dokładność tych pomiarów wiąźe się z trudnością
ich zredukowania do poziomu morza, brakiem dokładnego
rozeznania głębokości i przypływu, a także z nieznajomo
ścią prawdziwej wielkości gradientu ciężkości. Stosuje się
również specjalne grawimetry podwodne instalowane na
dnie mórz [1],
Dla badania formy powierzchni oceanów proponuje się
ostatnio również wykorzystanie sztucznych satelitów Ziemi.
Przypuszcza się, że ciągły pomiar odległości pomiędzy sate
litą a powierzchnią oceanu powinien pozwolić na określenie
tej powierzchni z dokładnością średniego błędu rzędu ± 5 m
do ± 10 m.
Astronomiczno-geodezyjne odchylenie pionu jest również
poważnym zagadnieniem w geodezji morskiej. W ciągu
ostatnich lat skonstruowano specjalną „platformę stabilizo
waną”, która, umieszczona na statku, pozwala wskazać kie
runek pionu na morzu z dokładnością około 15 sekund łu-
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kowych [1]. Zbudowany na podstawie takiej platformy radiosekstant umożliwia na morzu obserwacje naturalnych
ciał niebieskich i sztucznych satelitów Ziemi w astrono
micznym układzie współrzędnych horyzontalnych. Jak wi
dać z powyższych pobieżnych rozważań istnieją trudne
(i o doniosłym znaczeniu dla celów niegeodezyjnych) proble
my geodezji morskiej. Należy przypuszczać, że intensywny
rozwój nauk pozwoli w dobie dzisiejszej na uzyskanie na
morzach i oceanach większych od obecnie uzyskiwanych do
kładności obserwacji geodezyjnych, co przyczyni się do
ogólnego rozwoju badań tych obszarów Ziemi, jak i do ich
eksploatacji.
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Uwagi do artykułu „Geodezyjna obsługa zagadnień gospodarki komunalnej”
w miastach nie stanowiących powiatów miejskich
Artykuł inż. Helgarda Fritza, zamieszczony w zeszycie
nr 7/1970 r. Przeglądu Geodezyjnego, podobnie jak cykl
artykułów (między innymi zeszyty PG nr 4/1966, 5/1966,
12/1969, 2/1970) — mgr inż. Bronisława Lipińskiego na temat
zagadnień geodezji miejskiej i gospodarki terenami, nasu
wają pewne refleksje, ponieważ te artykuły nadal stanowią
charakter postulatów nie rozstrzygniętych przepisami praw
nymi.
Istniejąca struktura organizacyjna służb geodezyjnych
i zarządów gospodarki terenami w miastach nie stanowią
cych powiatów miejskich nie pozwala na zaspokojenie po
trzeb resortu gospodarki komunalnej, stąd wymagana jest
pilna reorganizacja tych służb.
Sugerowane przez Ministerstwo Rolnictwa tworzenie re
feratów do spraw miejskich w powiatowych biurach geode
zji i urządzeń rolnych problemu tego nie rozwiąże z na
stępujących powodów:
— cała moc przerobowa większości powiatowych biur
geodezji i urządzeń rolnych skierowana jest na prace urzą
dzeniowo-rolne, związane ze scaleniami i wymianą gruntów.
— do prac scaleniowych biura te oddelegowały w zasa
dzie najsilniejszą kadrę techniczną,
— pozostała kadra tych biur obsługuje potrzeby inwesty
cji związanych z rolnictwem i inne prace o mniejszym
znaczeniu,
— powiatowe biura geodezji i urządzeń rolnych w zasa
dzie nie posiadają odpowiedniego sprzętu geodezyjnego do
różnorakich specjalistycznych pomiarów miejskich, na przy
kład do inwentaryzacji urządzeń podziemnych,
— referaty do spraw pomiarów miejskich, wobec braku
odpowiedniego działu na szczeblu wojewódzkich biur geo
dezji i urządzeń rolnych, a tym samym — nadzoru specja
listycznego, nie gwarantują odpowiedniej jakości robót,
— w praktyce, przy zakładanej strukturze organizacyjnej,
st∙worzenie referatów do spraw miejskich w powiatowych
biurach geodezji i urządzeń rolnych oznaczać będzie tylko
zwiększenie liczby etatów o tak zwanych „pracowników
interwencyjnych” delegowanych do wszystkich robót wyni
kających z potrzeb tych biur, a nie resortu.
Zagadnienie geodezji miejskiej małych miast nie może
być rozpatrywane w oderwaniu od problematyki powiato
wych zarządów gospodarki terenami, działających przy wy
działach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów
powiatowych rad narodowych.
Utworzenie referatów do spraw pomiarów miejskich w
powiatowych biurach geodezji i urządzeń rolnych, w zasa
dzie nie wniesie nic w kierunku poprawy działalności tych
zarządów.
Zarządy gospodarki terenami są „odpowiednikiem” byłych
referatów urządzeń rolnych w wydziałach rolnictwa i leś
nictwa, przejętych przez powiatowe biura geodezji i urzą
dzeń rolnych.
Analogicznie, zarządy gospodarki terenami mogą prawidło
wo działać tylko jako jeden twór (jednostka organizacyjna)
z komórkami geodezyjnymi.
Nie bez znaczenia jest również współpraca z organami
planowania przestrzennego w zakresie opracowywania opinii
do planów ogólnych (MPO), szczegółowych (MPS), czy pro
jektów wyznaczenia terenów budowlanych itp. O ile służba
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geodezyjna resortu rolnictwa bezpośrednio współpracuje
z tymi organami przez opracowywanie wytycznych rolnych,
uzgodnienia, wyznaczenia projektów w terenie itp., to ze
strony organów gospodarki komunalnej w miastach nie
stanowiących powiatów miejskich działalność ogranicza się
do formalnych uzgodnień, bez wnikania w treść planów,
często na skutek nieznajomości tej problematyki od strony
technicznej. W rezultacie, w toku realizacji planów zago
spodarowania przestrzennego ujawniają się trudności, któ
rych można uniknąć we właściwym czasie, gdyby organa
te zatrudniały geodetów znających doskonale problematyki;
planowania przestrzennego i odpowiednio reagowały.
Warto przy tym podkreślić że głównymi realizatorami
planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach
miast są organa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w
szerszym zakresie niż organa rolnictwa i leśnictwa na
obszarach gromad.
Z powyższych rozważań nasuwa się wniosek, że problem
ten może być rozwiązany w różnych alternatywach, między
innymi przez:
1) powołanie powiatowych zarządów geodezji miejskiej
i gospodarki terenami miejskimi przy wydziałach gospodar
ki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów powiatowych rad
narodowych, z prawem wykonywania robót geodezyjnych;
2) utworzenie powiatowych biur geodezji i urządzeń rol
nych oddziałów geodezji miejskiej i gospodarki terenami
nierolniczymi — przy wydziałach rolnictwa i leśnictwa,
z warunkiem utworzenia odpowiednich jednostek na
szczeblu wojewódzkim i centralnym drogą przejęcia zadań
i etatów przez resort rolnictwa z resortu gospodarki ko
munalnej;
3) utworzenie wydziału lub powiatowego zarządu geode
zji, gospodarki terenami i planowania przestrzennego (na
prawach jednostki równorzędnej wydziałowi) — drogą reor
ganizacji powiatowych biur geodezji i urządzeń rolnych,
zarządów gospodarki terenami i zespołów (pracowni) urba
nistycznych.
Obojętne, która forma organizacyjna zostałaby przyjęta,
problem wymaga bardzo pilnego rozwiązania przez odpo
wiednie akty prawne. Oczywiście, że decydującą rolę powi
nien odgrywać tu rachunek ekonomiczny. Ż powołaniem
nowych jednostek wiąźą się ściśle sprawy sprzętu, pomiesz
czeń biurowych, wyposażenia i płac.
Wydaje mi się jednak, że trudności te wiążą się w każ
dym przypadku i w każdej alternatywie. Straty poniesio
ne przez Skarb Państwa na skutek braku jednostki, która
czuwałaby nad zagadnieniem geodezji miejskiej przy jej
współzależności z gospodarką terenami na obszarach miast
nie stanowiących powiatów, wielokrotnie przekraczają koszt
wydatków związanych z powołaniem i utrzymaniem odpo
wiednich jednostek.
*
W artykule niniejszym wybrałem jedynie syntezę niektó
rych uwag do powyższego problemu, ponieważ zagadnienie
zostało szczegółowo omówione w opublikowanych już arty
kułach na łamach Przeglądu Geodezyjnego.

Wspolzawodniciwo w Wojewódzkim
Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych
w Warszawie
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W dniu 11 Iipca 1970 roku załoga
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urzą
dzeń Rolnych w Warszawie obchodzi
ła uroczystość zwycięstwa w socjali
stycznym ogólnokrajowym współza
wodnictwie pracy między wojewódzki
mi biurami geodezji i urządzeń rol
nych. W tym dniu, z rąk wiceministra
rolnictwa tow. L. Cegielskiego i wice
przewodniczącego Zarządu Głównego
Związku Zawodowego Pracowników
Rolnych w PRL, tow. S. Kabzińskiego,
załoga WBGiUR otrzymała sztandar
przechodni, ufundowany przez Mini
stra Rolnictwa i Przewodniczącego
ZZ Prac. RoIn. za zajęcie pierwszego
miejsca we współzawodnictwie ogól
nokrajowym.
W
uroczystości
wzięli
ponadto
udział: sekretarz WKW PZPR tow.
Antoni Polowniak, zastępca przewod
niczącego Prezydium WRN tow. Zdzi
sław Luciński, dyrektor Departamen
tu Urządzeń Rolnych Ministerstwa
Rolnictwa tow. Konstanty Dumański,
I sekretarz Komitetu Dzielnicowego
PZPR tow. Adam Świstak, kierow
nik Wydziału Ekonomiczno-Rolnego
WKZSL tow. Zygmunt Idziak, wice
przewodniczący Zarządu Okręgu ZZ
Prac. Roln. tow. Czesław Budek, kie
rownik Wydziału Rolnictwa i Leśni
ctwa PWRN tow. Jerzy Kożuch, prze
wodniczący
Zarządu Oddziału ZZ
Prac. Roln. tow. Zbigniew Pogrodko,
sekretarz tegoż Zarządu — tow. Lu
cjan Napiórkowski, kierownik Delega
tury Głównego Urzędu Geodezji i Kar
tografii tow. Julian Dąbrowski oraz
przewodniczący Rady Zakładowej ZZ
Prac. Roln. przy WBGiUR w Białym
stoku tow. W. Swierzbiński.
Referat okolicznościowy podsumo
wujący dorobek 1969 roku wygłosił
dyrektor Wojewódzkiego Biura Geode
zji i Urządzeń Rolnych — Jan Kło
potowski.
Charakteryzując dorobek WBGiUR
podkreślił on, że załoga wykazała du
żą aktywność społeczną podejmując
zobowiązania produkcyjne dla uczcze
nia rocznicy wielkich wydarzeń histo
rycznych. Społeczna postawa załogi
Dekoracja odznaczonych

pozwoliła na wykonanie planu tere
nowego w 1969 roku w 109,4%, przy
zmniejszonym zatrudnieniu, prawie o
4% w stosunku do roku 1968.
Głównymi kierunkami działalności
produkcyjnej w 1969 roku były:
— scalenia i wymiana gruntów,
— zakończenie ewidencji gruntów,
— opracowania w zakresie karto
grafii gleb.
Omawiając powyższe trzy kierunki
pracy wojewódzkiego biura, dyrektor
J- Kłopotowski podkreślił, że wykona
no scalenia i wymiany gruntów w
1969 roku na obszarze 21 707 ha, z tym,
że zlikwidowano szachownicę gruntów
na obszarze około 16 000 ha.
Prace nad dokumentacją w zakre
sie ewidencji gruntów dla terenów
rolnych województwa zostały w zasa
dzie zakończone w 1969 roku, a był
to rok bardzo efektywny, gdyż do po
wiatów zostało przekazanych 457 obiek
tów o powierzchni prawie 190 000 ha.
W trzecim kierunku działalności
(Biura Kartografii Gleb) opracowano
i przekazano użytkownikom dalsze
mapy glebowo-rolnicze w skali 1 : 5000
dla obszaru 200 000 ha i opracowano
mapy w skali 1 :25 000, prawie dla
obszaru 170 000 ha.
Osiągnięcie jest tym większe, że
opracowania te szły z doskonaleniem
starej dokumentacji klasyfikacyjnoewidencyjnej dla powiatu Sierpeckiego.
Jedną z podstaw osiągnięcia sukce
su w ogólnokrajowym współzawodni
ctwie były inicjatywa podejmowania
czynów społecznych, których wartość
(łącznie z pracami wykonanymi przez
służbę powiatową) szacuje się na su
mę ponad 1 100 000 złotych, z czego
na powiatowe biura przypada suma
835 000 złotych.
Podsumowując dorobek, Dyrektor
WBGiUR podkreślił rolę i znaczenie
powiatowych biur geodezji i urządzeń
rolnych. Na uwagę zasługuje fakt, że
wzrasta liczebnie kadra biur powiato
wych dzięki zrozumieniu władz powia
towych i wojewódzkich oraz dzięki
przesuwaniu etatów z WBGiUR na ich
rzecz. Zwiększył się udział biur powia-

Wręczenie sztandaru przez Wiceministra
Rolnictwa — Dyrektorowi WBGiUR

towych w przerobie biura wojewódz
kiego o prawie 50%, a przerób na
książkę zamówień wzrósł w 1969 roku
o 15,5%, dochodząc do wartości około
12 300 000 złotych.
W dalszej kolejności zostały podane
wyniki współzawodnictwa tak między
biurami powiatowymi jak również we
współzawodnictwie wewnątrzzakłado
wym.
Z okazji uroczystości zastępca prze
wodniczącego PWRN tow. Zdzisław
Luciński wręczył złote odznaki „Za
zasługi dla województwa warszaw
skiego” następującym pracownikom:
Adamowi Kundziczowi, Jerzemu Ko
walskiemu, Leszkowi
Porębskiemu,
Stanisławowi Stasiakowi, Robertowi
Tautowi.
Dyplomy Ministra Rolnictwa i ZG
Zw. Zaw. Pracowników Rolnych za
zajęcie czołowych miejsc we współ
zawodnictwie powiatowych biur geo
dezji i urządzeń rolnych wręczyli wi
ceprzewodniczący Zarządu Głównego
i Zarządu Okręgu ZZ Prac. Roln.

Sztandar w rękach przedstawicieli załogi WBGiUR w Warszawie
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przedstawicielom następujących biur
powiatowych w: Mińsku Maz., Mła
wie, Grójcu, Sierpcu.
Specjalne dyplomy przewodniczą
cych Prezydium WRN oraz Zarz. Okrę
gu ZZ Prac. Roln. otrzymały, oprócz
załóg wymienionych wyżej biur po
wiatowych także załogi biur w: Płoń
sku, Płocku, Sokołowie Podlaskim,
Ostrowi Mazowieckiej, Garwolinie i
Ciechanowie. Zarząd Okręgu ZZ Prac.
Roln. przyznał zaszczytne tytuły „Bry
gad Pracy Socjalistycznej” czterem
pracownikom Działu Kartografii Gleb
i Klasyfikacji Gruntów.
Z rąk wiceprzewodniczącego Zarz.
Okręgu ZZ Prac. Roln. oraz kierow
nika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa
WRN odznaki „Przodownika Socjali
stycznej Pracy” otrzymali: Antoni Buj

Lampka wina dla odznaczonych

nowski, Zenon Karasiewicz, Stanisław
Kukawka, Jan Kulka, Adam Kundzicz,
Leon Kuźnicki, Edward Nowakowicz,
Stanisław Okrutny, Janusz Siwicki,
Ryszard Skuza, Jan Stanisławski, Zbig
niew Szalek i Zdzisław Wieczorkow
ski.
Dyrektor Departamentu Urządzeń
Rolnych Min. Roln. wręczył odznaki
„Za zasługi w dziedzinie geodezji i
kartografii”, przyznane na wniosek
Ministra Rolnictwa przez Ministra
Spraw Wewnętrznych — Złotą odzna
kę: Henrykowi Swierzbmskiemu, srebr
ne: Stanisławowi Szabłowskiemu, Zbi
gniewowi Szalkowi i Zdzisławowi Ta
larowi.
Dyplomy uznania za osiągnięcie czo
łowych
miejsc w socjalistycznym
współzawodnictwie
pracy Dyrektor

WBGiUR i Przewodniczący Rady Zw.
Zaw. Prac. Roln. przyznali 28 pracow
nikom.
Zajęcie I miejsca w ogólnokrajo
wym współzawodnictwie pracy miało
również wpływ na przyznanie z okazji
„Święta Plonów” odznaczeń państwo
wych wyróżniającym się pracowni
kom.
Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali:
Eugeniusz Barański, Jadwiga Fabisiak,
Antoni Kosmala, Stanisław Krzewski,
Stanisław Kukawka, Marian Ledwoch,
Andrzej
Lukasiewicz
i Stanisław
Okrutny.
Na zakończenie uroczystości załoga
WBGiUR podjęła uchwałę o przystą
pieniu do współzawodnictwa o tytuł
,,Zakładu Pracy Socjalistycznej”.

IN

Mgr inż. E. Barański

Obchody 25-lecia w Poznaniu
Zarząd
Oddziału
Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w Poznaniu posta
nowił uczcić ćwierćwiecze powojennej
działalności Oddziału. Z tej okazji
zorganizowano w dniu 19 września
1970 roku, w Domu Technika, uroczy
stą akademię, na którą przybyło
180 osób. W akademii uczestniczyli
również zaproszeni goście, a mianowi
cie:
— w imieniu Przewodniczącego Pre
zydium Rady Narodowej Poznania —
mgr Jerzy Sierakowski,
— sekretarz generalny SGP — kol.
Henryk Jasiński,
— sekretarz Zarządu Oddziału Wo
jewódzkiego NOT w Poznaniu — kol.
Eugeniusz Skotnicki,
— dyrektor Kopalni Węgla Brunat
nego w Koninie — mgr inż. Jerzy
Więckowski,
— naczelny redaktor Przeglądu Geo
dezyjnego — kol. Stanisław Janusz
Tymowski,
— senior poznańskich geodetów —
kol. Ignacy Kaczmarek,
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— przedstawiciele bratnich stowa
rzyszeń.
Zarząd Oddziału powierzył funkcję
przewodniczącego akademii pierwsze
mu powojennemu prezesowi Zarządu
Oddziału — kol. Feliksowi Korusowi.
Gości i zebranych powitał przewod
niczący Zarządu Oddziału SGP w Po
znaniu — kol. Włodzimierz Chełmiń
ski, który następnie omówił dotych
czasową działalność i dorobek Od
działu.
Podczas akademii uczestnicy pierw
szego wojewódzkiego zjazdu geodetów
z 1945 roku otrzymali specjalnie przy
gotowane karnety z dedykacją, wyka
zem uczestników i dwoma zachowa
nymi z tego zjazdu zdjęciami.
Poza tym goście, członkowie zbioro
wi oraz najofiarniejsi działacze Od
działu Poznańskiego SGP otrzymali
okolicznościowe pamiątki w postaci
ceramicznych pater wykonanych spe
cjalnie na tę uroczystość przez Chodzieskie Zakłady Porcelany i Porceli

tu w Chodzieży. Niezależnie od po
wyższych wręczono im wyróżnienia w
postaci książek:
— Zarys historii organizacji społecz
nych geodetów polskich,
— Geometria, to jest miernicka na
uka — Stanisława Grzepskiego.
Po akademii, wszyscy jej uczestni
cy podejmowani byli kawą, przy któ
rej w miłym nastroju wspominano
wydarzenia ostatniego ćwierćwiecza.
Spotkanie to zostało przyjęte przez
wszystkich z zadowoleniem i pozosta
wiło niezatarte wspomnienia, szczegól
nie u osób, których kontakty zawodo
we i koleżeńskie są utrudnione ze
względu na pracę terenową.
Uczestnicy wpisali swoje wrażenia
do księgi pamiątkowej.
Obchody 25-lecia Oddziału Poznań
skiego SGP dały przegląd dorobku,
a także były dalszym elementem za
cieśnienia więzi koleżeńskiej ogółu
członków.
J. Mielcarek
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Udana wycieczka techniczna
Staraniem Zarządu Oddziału SGP
w Opolu zorganizowana została w
dniach od 6 do 13 września 1970 r. wy
cieczka turystyczno-techniczna do Bu
dapesztu.
Na 33 uczestników wycieczki, głów
nie członków SGP z terenu wojewódz
twa opolskiego, wsiadających wczes
nym rankiem w dniu 6 września do
autokaru, czekał bogaty program za
równo turystyczny jak i techniczny,
toteż humory były doskonałe i nie po
trafiły ich zmienić ani trudy dalekiej
trasy, ani przejściowe perypetie z sil
nikiem wiekowego „JELCZA”, ani też
„katakumbowy" charakter miejsc noc
legowych.

Zasadniczym celem wycieczki było
zwiedzenie Zakładów Optycznych MOM
w Budapeszcie.
Z satysfakcją należy stwierdzić, że
przedstawiciele tych Zakładów dołożyli
wszelkich starań, aby zwiedzający mo
gli zaznajomić się z całym profilem
produkcyjnym, kładąc szczególny na
cisk na produkcję instrumentów geo
dezyjnych. Była to ze wszech miar po
żyteczna i pouczająca wyprawa, za
kończona miłym akcentem wzajemne
go wręczania upominków.
W ramach programu turystycznego
należy wymienić zwiedzenie przeuro
czego Budapesztu i okolic, ukoronowa

ne kilkugodzinną przejażdżką po Du
naju, a także jednodniowy wypad nad
Balaton.
Obsługę wycieczki powierzono PTTK.
Część kosztów uczestnictwa pokrywana
była przez Zarząd Oddziału SGP w
Opolu. O uczestnictwie w wycieczce
decydowały zarządy kół zakładowych,
w ramach limitów przyznanych przez
Zarząd Oddziału. Pracownicy WBGiUR
korzystali z dotacji Rady Zakładowej.
Syci wrażeń wróciliśmy do kraju z
przeświadczeniem, że była to udana i
pożyteczna impreza.
Mgr inż. D. Pisarczyk

IN MEMORIAM

Inż. Tadeusz Filipowicz

W niewoli niemieckiej przebywał ko
lejno w Oflagu IIB i IIC do 1 lutego
1945 roku.
Po zakończeniu działań wojennych
przystąpił do pracy w służbie państwo
wej, obejmując kolejno stanowiska:
kierownika referatu w Szprotawie,
gdzie kierował pracami związanymi z
przebudową ustroju rolnego; w 1946 r.
przeniósł się do Gdańska, gdzie podjął
pracę w Biurze Odbudowy Portów w
Gdańsku, pracując jako samodzielny
wykonawca do 1947 r.; następnie pra
cował w Wydziale Pomiarów Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku, skąd w
1948 r. przeniósł się do Spółdzielni
Mierniczej PION w Sopocie.

ł

W dniu 9 grudnia 1967 roku zmarł
członek Koła Zakładowego SGP przy
Gdańskim Okręgowym Przedsiębior
stwie Mierniczym — kolega inż. Ta
deusz Filipowicz, urodzony 10.ΧΠ.
1911 r. w Lubartowie, woj. lubelskim.
Pracę zawodową rozpoczął w roku 1934, po ukończeniu Państwowej
Szkoły Mierniczej w Łomży, w biurze
mierniczego przysięgłego Wacława Ha
lickiego w Wilnie, gdzie był zatrudnio
ny aż do 1939 roku.
W sierpniu 1939 r. został zmobilizo
wany i brał udział w kampanii wrześ
niowej w stopniu podporucznika.

W 1949 r. rozpoczął pracę w Pań
stwowym Przedsiębiorstwie Mierni
czym w Gdańsku, obecnie Gdańskie
Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze,
pełniąc kolejno funkcje: wykonawcy,
kierownika zespołu pomiarowego, star
szego kalkulatora w dokumentacji
technicznej, starszego inspektora do
kumentacji technicznej, inżyniera do
kumentacji technicznej i kierownika
działu technicznego.
W 1957 r. kol. T. Filipowicz uzy
skał stopień inżyniera-geodety po zło
żeniu egzaminu przed Państwową Ko
misją
Weryfikacyjno-Egzaminacyjną
przy Politechnice Warszawskiej.

Działalność zawodową kol. T. Filipo
wicza cechowało stałe podnoszenie
kwalifikacji; znany był również jako
aktywny działacz społeczny. Przez dłu
gie lata pełnił funkcje przewodniczą
cego Rady Zakładowej w Gdańskim
OPM; brał czynny udział w szkoleniu
młodej kadry geodetów w czasie prak
tyk polowych w Technikum Geodezyj
nym w Gdańsku, w latach 1965 1967.
Cieszył się szacunkiem i poważaniem
całej załogi, koleżanek i kolegów. Brał
także czynny udział w pracach Koła
Zakładowego SGP przy GOPM.
Bral czynny udział w ruchu racjo
nalizatorskim, czego wynikiem może
być praca w brygadzie racjonalizator
skiej nad projektem P-129 pod nazwą
„wzory dziennika niwelacji technicz
nej dla wszystkich klas i rzędów oraz
szkice ciągów i sieci niwelacyjnej”.
Za udział w walce z Niemcami w
1939 r. został odznaczony Medalem
Zwycięstwa i Wolności i Odznaką
Grunwaldu. Za pracę zawodową i spo
łeczną — Złotym Krzyżem Zasługi,
Srebrną odznaką „Za zasługi w dzie
dzinie geodezji i kartografii”.
W dniu 13 grudnia 1967 r. przyjacie
le, koleżanki i koledzy żegnali z głę
bokim żalem serdecznego i oddanego
Kolegę inż. Tadeusza Filipowicza.
Cześć Jego pamięci.
Stanisław Olejniczak
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4. Promień okręgu opisanego na
czworokącie ABCD jest równy pro
mieniowi okręgu opisanego na trójką
cie ADC:
abc

R =---4s

Rozwiqzanie zadania nr 85
Rozwiązanie zadania nr 85 nadesłało
30 osób. Prawidłowa i ścisła jest od
powiedź następująca:
1025
X =-------= 4,0039
256
Spośród nadesłanych odpowiedzi przy
taczamy rozwiązanie nadesłane przez
Juliana Hofmana z Warszawy:
1. Z własności czworokąta opisanenego na kole (rys. 1):
DC+AB = AD+ BC
a 4- 4o = 5 —|— 5
a=2
2. W trójkącie ADE:
(2ry+(3y = $y
r=2
3. Przekątna AC czworokąta ABCD
wpisanego w koło:
(AC)1 = AB DC + AD CB

gdzie:

a, b, c — boki trójkąta ADC
s
— pole trójkąta ADC

2∙5√41 _ 5 √41
2-4
8
J------2
5. Stosunek x pól kola opisanego na
trapezie do koła wpisanego w trapez:
πR1025
πr'i
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Tym lub podobnym sposobem, opar
tym o obliczenie przekątnej trapezu
nadesłali rozwiązanie koledzy: Witold
Kuckiewicz z Warszawy, Kamil Kas
przycki z Bielska Białej, Juliusz Mi
lewski z Warszawy, Ksawery Male
wicz z Radomska, Alojzy Węgrzyk z
Rybnika, Wojciech Traczewski z Wro
cławia, Antoni Wojciechowski z Bu
kowna koło Olkusza, Witold Bień z Lu
bina, Krystyna Tuszyńska z Wrocła
wia, Sylwester Waśkowski ze Szczeci
na, Stanisław Jaśkowiec z Prudnika,
Saturnin Zygmunt z Bytomia.
W wyniku losowania nagrodę głów
ną w postaci mapy plastycznej od
Stowarzyszenia
Geodetów Polskich
Oirzymal kol. Stanisław Jaśkowiec z
Prudnika.
Nagrody książkowe od Stowarzysze
nia Geodetów Polskich wylosowali ko
ledzy: Stanisław Rudolf Szlęzak z Opo
la Lubelskiego, Stefan Tyliński z Pu
stelnika, Wojciech Traczewski z Wro
cławia, Witold Bień z Lubina i Grupa
Machów z Rzeszowskiego OPM.

i

St. J. T.

AC = √4~l'

Rozwiazanie zadania nr 85 nadesłali
Stanisław Jaskowiak (Prudnik), Sylwester
Waśkowski (Szczecin), Witold Kuckiewicz
(Warszawa), Wiktor Pietruian (Szczecin),
Stanisław Rudolf Szlęzak (Opole Lubelskie),
Remigiusz Szczepaniak (Warszawa), Kamil
Kasprzycki (Bielsko-Biała), Julian Hofman
(Warszawa), Juliusz Milewski (Warszawa),
Ryszard Saczuk (Ostrów Mazowiecka), Ta-

Zadanie nr 90
Przez łąkę o kształcie trójkąta ABC
(rys. 1) należy przeprowadzić rów me
lioracyjny dzielący tę łąkę na dwie
równe części. Oś rowu ma przeciąć
bok AC w punkcie D, odległym o 50 m
od punktu C.
Należy obliczyć dane do wniesienia
na grunt przecięcia się osi rowu z
prostą AB oraz obliczyć długość rowu.
Dane:
AB = 400 m
BC = 300 m
AC = 210 m
CD = 50 m
Zadanie nadesłał kol. Jan Wolski z
Warszawy.
Rozwiązanie zadania należy nadesłać
do dnia 10 marca 1971 roku.
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deusz Michalski (Lubrza, pow. Prudnik),
Longin Strutynski (Blachownia Śląska),
Stefan Tyliński (Pustelnik), Andrzej Bo
gucki (Ostrowiec Świętokrzyski), Paweł Bed
narz (Kozienice), Ksawery Malewicz (Ra
domsko), Henryk Liberek (Jarocin Poznań
ski), Grzegorz Krawczyk (Szczecin), Jan
Starek (Wrocław), Leopold Zimmer (War

szawa), Alojzy Węgrzyk (Rybnik), Andrzej
Dąbrowski (Białystok), Wojciech Traczewski (Wrocław), Józef Zdyb (Gdańsk), Anto
ni Wojciechowski (Bukowno koło Olkusza),
Jan Komor ('Piekary Śląskie), Witold Bień
(Lublin), Grupa Machów (Grupa Pomiaro
wa z Rzeszowskiego OPM), Krystyna Tu
szyńska (Wrocław). Henryk Kasiński.

NAGRODA
Za prawidłowe rozwiązanie zadania
przyznana będzie w wyniku losowania:
nagroda w postaci mapy plastycznej —
od Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyni
ku losowania 5 nagród dodatkowych w
postaci książek od Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

/

U W Λ G A!

Koledzy pragnący zamieścić w „Kąci
ku Zadań” zadania do rozwiązania, proszeni są o nadsyłanie takich zadań łącz
nie z rozwiązaniami. Projekty przyjętych
przez redakcję, nadesłanych wraz z roz
wiązaniami, zadań są honorowane ry
czałtem w wysokości 200 zł.
Autorom zadania przysługują prawa
autorskie.

»
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towariystw⅜i FOTOGRAMETRYCZNEGO

Mgr inż. STANISŁAW WÓJCIK

Metody i przyrządy nawigacyjne stosowane przy fotografowaniu lotniczym

t

z

•

Zdjęcia lotnicze przeznaczone do opracowania map topo
graficznych powinny być wykonane zgodnie z określonymi
warunkami technicznymi. Szeregi zdjęć powinny być pro
stoliniowe, wzajemnie równolegle, zgodne z wyznaczoną
trasą lotu, a pokrycie podłużne i poprzeczne oraz wysokości
lotu muszą być utrzymane w ściśle określonych granicach,
Wszelkie odchylenia od przyjętych norm w zasadzie dy
skwalifikują materiał>' fotolotnicze, wówczas powtarza się
nalot, aż do osiągnięcia zdjęć zgodnych z założeniami. Cza
sem zdarza się, że materiały z usterkami wykorzystuje się,
ale wymaga to wtedy dodatkowych nakładów, przeważnie
w postaci prac polowych, co jednak powoduje wzrost ogól
nych kosztów wykonania mapy i ogranicza możliwości za
stosowania metod fotogrametrycznych. Utrzymanie podanych
wyżej warunków zależy w dużym stopniu od nawigacyj
nych przyrządów pokładowych, w jakie wyposażony jest
samolot fotogrametryczny. Rozwój Iotnictvca, a przede
wszystkim duży postęp w zakresie wzrostu prędkości samo
lotów spowodował konieczność wprowadzenia nowych przy
rządów, a nawet całych systemów i metod nawigacyjnych,
jednak urządzenia te nie zawsze znajdują właściwe zasto
sowanie przy lotach fotogrametrycznych. Dlatego, obserwu
jąc aktualny stan fotografowania lotniczego widzimy, że
obecnie, na świecie, wykorzystuje się w nawigacji bardzo
zróżnicowane metody i przyrządy, począwszy od celowni
ków przeziernikowych i optycznych, poprzez różnego typu
busole i urządzenia radiolokacyjne, aż do autonomicznych
systemów nawigacyjnych. Zależy to od parametrów samo
lotu, od zespołu warunków technicznych, jakie stawia się
przed zdjęciami oraz od potrzeb i możliwości danego kraju.
Wymagania fotogrametryczne w przełożeniu na warunki
lotu można dla pilota i nawigatora sformułować następu
jąco:
— wymaga się ścisłego utrzymania kierunku lotu; maksy
malne odchylenia nie mogą przekraczać 0,5°, a strzałka
przegięcia szeregu powinna być mniejsza od 3%,
— lot ma przebiegać dokładnie po wyznaczonej trasie,
maksymalne odchylenia poziome od szeregu nie mogą prze
kroczyć 3—1% wysokości lotu przy fotografowaniu kame
rami o ogniskowych 200—300 mm i około 10% przy ogni
skowych 70 i 88 mm,
— wysokość lotu należy utrzymać z dokładnością ± (1 5%
H + 30 m),
— lot powinien być wykonany przy możliwie najwięk
szej stateczności kierunkowej i poprzecznej samolotu,
— w czasie fotografowania należy utrzymać jednostajną
prędkość lotu,
— po zakończeniu fotografowania wzdłuż jednego szeregu
samolot powinien szybko i dokładnie przelecieć na kolejny
sąsiedni szereg.
Wypełnienie tych wymagań jest trudne, zwłaszcza że do
fotografowania wykorzystuje się samoloty małe lub średnie
i przeważnie starszych typów, których oprzyrządowanie na
wigacyjne pozostawia często wiele do życzenia.
Dlatego przyrządy pokładowe samolotów fotogrametrycz
nych powinny mieć zwiększone dokładności. Należy również
systematycznie prowadzić ich sprawdzanie, określać popraw
ki i obowiązkowo wprowadzać je w czasie lotu; Samoloty
te wyposaża się również w dodatkowe przyrządy Iub urzą
dzenia zwiększające dokładność nawigacji i ułatwiające fotografowanie lotnicze.
Lot fotogrametryczny wykonuje się albo według orien
tacji wzrokowej albo według przyrządów. Lot według orien
tacji wzrokowej polega na porównywaniu mapy z terenem
i ustalaniu kursu samolotu na podstawie charakterystycz
nych punktów terenowych, określonych z mapy. W tym
przypadku wykorzystuje się różnego rodzaju wizjery nawi
gacyjne jak: celowniki przeziernikowe i optyczne.

Metoda taka szybko męczy załogę, gdyż wymaga ciągłego
napięcia uwagi przez wiele godzin lotu, również potrzebne
są bardzo dobre i aktualne (w dużej skali) materiały karto
graficzne.
Lot według przyrządów jest bardziej prosty w realizacji,
lecz jak już wspomniano wyżej, dokładność przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych nie zawsze pozwala na jego wyko
nanie. Dopiero w ostatnich latach pojawiły się przyrządy,
w pełni nadające się do tego rodzaju zadań, lecz nie
zawsze udaje się je zainstalować na samolotach fotogra
metrycznych. Najczęściej stosuje się obie metody równocześ
nie, to znaczy wykonuje się lot według przyrządów a kon
trolę lotu i poprawki do kursu wprowadza się na podsta
wie obserwacji wzrokowej.
W niniejszym artykule zostały omówione w ogólnym
zarysie przyrządy i układy nawigacyjne mające zastosowa
nie przy fotografowaniu lotniczym, a mianowicie:
— celowniki przeziernikowe i optyczne,
— busole słoneczne,
— urządzenia radionawigacyjne,
— autonomiczne urządzenia nawigacyjne.
Celowniki przeziernikowe i optyczne

Celowniki przeziernikowe ze względu na ich małą dokład
ność są używane w zasadzie do zadań pomocniczych jak:
określenie momentu włączenia i wyłączenia kamery, kon
trole lotu według dozorów bocznych, ogólna kontrola lotu
wzdłuż szeregu itp. Celowniki optyczne należą do najbar
dziej rozpowszechnionych przyrządów przy fotografowaniu
lotniczym, chociaż sposób ich wykorzystania jest różny. Dla
zobrazowania omówimy dwa celowniki, które równocześnie
należą do historii i współczesności tego typu przyrządów'.
Celownik nawigacyjny typu OPB — używany
w okresie II w’ojny światowej jako celownik bombardier
ski, był szeroko stosowany przy pracach fotolotniczych w
latach 40-tych i późniejszych. Jest on lunetą o długości nie
co ponad Imi dość skomplikowanym układzie optycznym,
składających się z soczewek i pryzmatów (rys. 1). Ma on
kształt rury i umocowany jest w kabinie samolotu, co wy
maga wycięcia w podłodze specjalnego luku. Podstawowe
parametry celownika OPB są następujące:
— powiększenie — l,5x,
— kąt pola widzenia — 30°,
układ pryzmatów pozwala na odchylanie osi optycznej w
granicach do przodu o kąt + 750 i do tylu o —150, licząc
od linii pionu. Wielkość wychylenia odczytuje’się na skali
umieszczonej w polu widzenia lunety, tam też znajduje się
Iibella służąca do pionowego ustawienia celownika. Celownik zamocowany jest w podłodze samolotu za pomocą pod
wieszenia pierścieniowego w zawieszeniu kardanowym,
umożliwiającym nachylenie oraz obrót o 360°. Wartość kąta
obrotu odczytuje się na zewnętrznej części pierścienia. Jest
to również jedna z metod określenia kąta znoszenia. Ce
lownik OPB, wspólnie ze stoperem, suwakiem nawigatora
i mapą, oprócz prowadzenia samolotu wzdłuż szeregu, służy
do określania prędkości podróżnej, rzeczywistej wysokości
lotu, bazy podłużnej zdjęć i odstępu czasu pomiędzy ekspo
zycjami.
Idea tego rodzaju przyrządów została zastosowana w ce
lownikach typu NF, produkowanych od kilku lat przez fir
mę WILD w Szwajcarii, w ramach kompletów kamer lot
niczych RC-8, RC-9 i RC-10. Ten typ celownika jest no
woczesnym przyrządem, posiadającym dobre parametry
użytkowe, łączy w sobie cechy wizjera nawigacyjnego i lu
nety obserwacyjnej, w jaką wyposaża się kamery firmy
WILD. Jego wygląd zewnętrzny i sposób zamocowania w
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samolocie są podobne do OPB. Obecnie znane są dwie wer
sje celownika: NF-I i NF-2.
Celownik NF-I (rys. 2) ma kąt pola widzenia wynoszący
97° i możliwość wychylenia części pryzmatycznej na 50°
Rys. 1. Celownik OPB-IM w przekroju

lotu fotogrametrycznego oraz ograniczają ilość niezbędnych
dozorów w terenie. Busole te wykorzystują promienie sło
neczne do wskazywania kierunku w stosunku do południka
miejscowego. Jeśli busola jest wykonana z wysoką do
kładnością, to zapewnia wówczas równie wysoką dokład
ność pomiaru kursu, lepszą niż przy busolach magnetycz
nych, a następną jej zaletą jest nieczułość na miejscowe
anomalie magnetyczne, na masy ferromagnetyczne samolo
tu oraz wszelkiego rodzaju przyśpieszenia.
Busola działa na zasadzie rejestracji kierunku na słońce.
Urządzenie takie posiądą specjalny mechanizm (nadajnik
czasu), który automatycznie zmienia swoje położenie w cza
sie, odpowiednio do zmiany azymutu słońca. W ZSRR tego
rodzaju przyrządy są w użyciu od lat 30-tych.
Z ostatnich, najbardziej znanych konstrukcji, specjalnie
przystosowanych do prac fotolotniczych, należy wymienić:
— busolę słoneczno-cieniową STK,
— odległościową busolę słoneczną SKD.
W busoli słoneczno-cieniowej, do rejestra
cji kierunku na słońce wykorzystuje się cień padający od
gnomona (specjalnego pręcika umieszczonego w górnej czę
ści przyrządu). Cień ten pada na limbus posiadający skalę
kursów (rys. 3). Ponieważ fotografowanie lotnicze wykonuje
się zazwyczaj wzdłuż południków lub równoleżników, to

Rys. 2. Celownik NF-I (według
prospektu reklamowego)

do przodu. Pozwala to obserwować teren pod samolotem
do 98,5° do przodu i 48,5° do tyłu, licząc od linii pionu.
Zawieszenie kardanowe umożliwia nachylenie celownika w
granicach ± 5° podłużnie i ± 6° — poprzecznie oraz obrót
o 360°. Powiększenie lunety wynosi 0,6x. W polu widzenia
obserwuje się między innymi: krzyż nitek, kwadraty odpo
wiadające powierzchni jednego zdjęcia dla określonej ogni
skowej i formatu stożka, libellę i spiralny regulator pokry
cia podłużnego.
Parametry NF-2 są zbliżone do NF-1, ponadto celownik
ten jest połączony z podwieszeniem kamery i wszystkie je
go ruchy (nachylenie podłużne, poprzeczne i obrót) są prze
noszone automatycznie na podwieszenie kamery RC-IO za
pomocą serwomotorów.
Celowniki typu NF można stosować do dokładnego pro
wadzenia samolotu wzdłuż trasy szeregu, określenia kąta
i innych elementów niezbędnych przy fotografowaniu lot
niczym. Pokrycie poprzeczne i odstęp czasu pomiędzy eks
pozycjami reguluje się automatycznie. Pomimo znacznego
postępu w konstrukcji przyrządów nawigacyjnych celow
niki optyczne będą prawdopodobnie jeszcze przez długi czas
wykorzystywane, przeważnie w samolotach małych i śred
nich, przy fotografowaniu w skalach dużych, fotografowa
niu obiektów pojedynczych i wykonaniu zdjęć celowanych.

Busole słoneczne.
Przy wykonywaniu lotu fotogrametrycznego według przy
rządów korzysta się przede wszystkim z urządzeń pilotażowo-nawigacyjnych, w jakie jest wyposażony samolot, wska
zujących kierunek lotu, przestrzenne położenie samolotu
i prędkość. Należą do nich różnego typu busole (magne
tyczne, źyroindukcyjne, astronomiczne itp.), wskaźniki kur
su, wysokościomierze barometryczne, radiowysokościomierze, prędkościomierze, a ostatnio również układy radionawi
gacyjne, radiolokacyjne i nawigatory samoczynne. Wyposa
żenie to nie zawsze jest dostosowane do fotografowania,
dlatego w samolotach fotogrametrycznych instaluje się do
datkowo specjalne przyrządy nawigacyjne.
W Związku Radzieckim skonstruowano busole słoneczne,
specjalnie przystosowane do prowadzenia samolotu wzdłuż
szeregu, w kierunkach wschód—zachód i północ—południe.
Zwiększają one dokładność sterowania samolotem w czasie
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Rys. 3. Busola słoneczno-cieniową STK

Iimbus posiada wydzielone 4 pary kresek oznaczających
kursy O, 90, 180 i 270o. Aby utrzymać właściwy kurs, pilot
powinien jedynie dokładnie utrzymać cień gnomona pomię
dzy kreskami oznaczającymi odpowiedni kurs. Urządzenie
busoli STK rozwiązuje wzór na określenie azymutu słońca:
c⅛Λq = — tg⅛ cos9, coseclθ + sin</ < lg/(
gdzie:
s4q — azymut słońca,
— deklinacja słońca,
íq — czas prawdziwy słoneczny,
φ — szerokość geograficzna.

Na busoli ustawia się wielkości Sq,
i φ. Zmiany czasowe
postępują od nadajnika czasu, a przyrząd przekształca czas
bieżący íq + ∆t w kąt godzinny słońca. Jako nadajnik cza
su służy interwalometr, względnie przyrząd kierujący ka
merą lotniczą. Ponieważ limbus po otrzymaniu impulsu
od interwalometru obraca się na stały kąt, równy 0,1°,
więc prędkość obrotu Iimbusa określa się poprzez wybór
odpowiedniego czasu τ pomiędzy kolejnymi impulsami.
Odstęp czasu τ równa się 24 sek jeśli kurs jest zgodny
z kierunkiem równoleżnika, natomiast przy kierunku lotu
południkowym należy jeszcze znać szerokość geograficzną
pozycji samolotu i prędkość podróżną. Wówczas τ > 24 sek
przy locie na zachód i τ < 24 sek — przy locie w kierunku
wschodnim.
_
Zasadniczym niedostatkiem busoli STK jest trudność
ustawienia jej przed pilotem na samolotach typu An-2, Li-2

i Ił-14 ze względu na brak miejsca. W związku z tym bu
solę umieszcza się w miejscach bardziej odległych, a wska
zania jej doprowadza się do pilota poprzez układ luster, co
znacznie zmniejsza czytelność cienia i dokładność utrzyma
nia kursu.
W busoli SKD — zamiast Iimbusa wykorzystuje się
nadążne urządzenie fotoelektryczne, które samoczynnie
orientuje się na słońce. Fotokomórka urządzenia stara się
utrzymać ciągle obraz słońca. Jeśli światło zniknie z pola
komórki, to włącza się silnik rewersywny, który naprowa
dza urządzenie na słońce do chwili, aż promień świetlny
osiągnie określoną jasność. Następnie silnik zmienia kieru
nek obrotu, w związku z czym po pewnym czasie obraz
znowu zaniknie, a wówczas powtórnie zmienia się kierunek
obrotu urządzenia, aż do osiągnięcia określonej jasności itp.
Jak widać z powyższego, urządzenie śledzące waha się
wokół średniego położenia słońca, a amplituda tych wahań
wynosi 20—30', co jest jedynym niedostatkiem tej busoli.
Busola SKD może być ustawiona na samolocie dowolne
go typu, gdyż posiada wskaźniki odległościowe, które można
umieścić w dowolnym punkcie samolotu. Dokładności osią
gane za pomocą SKD są tego samego rzędu co busoli STK,
a więc średnie odchylenia na szeregu od prostej wynoszą
około lo∕o, a średnia wzajemna nierównoległość szeregów —
około 2,50. Na tej samej zasadzie wykonane są inne typy
kursowych odległościowych busol astronomicznych, między
innymi DAK-DB, która ze względu na wysokie dokładno
ści znajduje również zastosowanie przy fotografowaniu lot
niczym. Średnie błędy odchylenia od prostej i nierówno
ległość (zbieżność) szeregów wynoszą dla DAK-DB odpo
wiednio 0,30∕o i 1,1°.
Busola ta znajduje również zastosowanie w autonomicz
nych układach nawigacyjnych. Na rys. 4 przedstawiono je-

rza również przesłanki do pełnej automatyzacji lotu, co
z kolei sprowadza do minimum ilość błędów spowodowa
nych złą nawigacją i pozwala na pełniejsze wykorzystanie
dogodnych warunków meteorologicznych.
Przy fotografowaniu lotniczym mają zastosowanie urzą
dzenia radiolokacyjne-fazowe, impulsowe i dopplerowskie.
W systemie hiperboliczno-fazowym określenie pozycji
samolotu następuje przez pomiar różnicy faz drgań niegasnących wielkiej częstotliwości, która wyznacza różnicę
odległości od punktów stałych o znanych współrzędnych.
System składa się z kilku stacji, co najmniej z trzech,
z których jedna jest nadajnikiem głównym, a pozostałe —
podległymi. Nadajnik główny promieniuje drgania elek
tromagnetyczne o określonej częstotliwości, które są od
bierane w stacjach podległych, przetwarzane i retransmitowane w innych częstotliwościach.
Częstotliwości poszczególnych nadajników otrzymuje się
przez powielenie częstotliwości nadajnika głównego w ści
śle określonych stosunkach. Na tej zasadzie oparty jest
między innymi system RGSC. Pracuje on w dwóch wa
riantach. W pierwszym — wykorzystuje się trzy stacje,
z których główna znajduje się na samolocie, a podległe
są rozmieszczone na ziemi (rys. 5). Sygnały Tetransmitowa-

Rys. 5. Zasada działania systemu hiperboliczno-fazowego przy
dwóch stacjach naziemnych. Pozycję samolotu wyznaczają różni
ce odległości rA i rB od znanego położenia początkowego C

den ze sposobów samoczynnego śledzenia za słońcem. Przy
Ui = U2= 0 urządzenie jest skierowane na środek tarczy
słonecznej, a jeśli Ui ψ U2, to samoczynnie włącza się sil
nik korekcyjny.
Urządzenia radionawigacyjne

Od wielu lat w nawigacji wykorzystuje się urządzenia ra
diowe i radiolokacyjne służące do określania kątów, odleległości, sum i różnic odległości oraz prędkości, ale pełne
zastosowanie ich przy fotografowaniu lotniczym datuje się
dopiero od niedawna. Spełniają one dwojaką rolę: służą do
określania współrzędnych pozycji samolotu w momencie fo
tografowania oraz do prowadzenia samolotu po zaplanowa
nej trasie szeregu. Pierwsze zadanie wykracza poza ramy
niniejszego opracowania. Wspomina się o nim dlatego, że
oba zadania można rozwiązywać równocześnie za pomocą
tych samych urządzeń. Trzeba jednak zaznaczyć, że określa
jąc współrzędne pozycji samolotu w momencie fotografo
wania otrzymuje się współrzędne geograficzne lub geode
zyjne punktów nadirowych zdjęć.
Ma to duże znaczenie przy późniejszym wykorzystywa
niu zdjęć, gdyż ułatwia i przyśpiesza ich opracowanie. Do
najbardziej znanych systemów Tadiogeodezyjnych, mają
cych zastosowanie przy tego rodzaju pracach, należą: sy
stem RGSC używany w ZSRR, amerykański system HIRAN
i kanadyjski AERODIST. Oprócz nich istnieje wiele innych
urządzeń, między innymi ostatnio w ZSRR prowadzone są
badania z nowym typem Tadiogeodezyjnych stacji samo
lotowych, które prawdopodobnie zastąpią system RGSC.
Są one dokładniejsze, posiadają dużo większy zasięg dzia
łania i uproszczony sposób opracowania wyników. Urzą
dzenia radiolokacyjne zastosowane w nawigacji dają duże
korzyści. Przede wszystkim powodują wzrost dokładności
fotogrametrycznej, to znaczy, że zdjęcia są wykonane ści
śle wzdłuż zaplanowanych tras i zgodnie z warunkami
technicznymi, co pozwala zmniejszyć pokrycie poprzeczne
zdjęć, a w efekcie zmniejsza ilość szeregów.
Radiolokacja umożliwia wykonywanie lotów na dłuższych
szeregach, zwiększą to wydajność prac fotolotniczych, stwa

ne przez stacje naziemne przyjmuje odbiornik samoloto
wy i po różnicach faz ocenia zmianę odległości. Pozycje
samolotu wyznaczają przecięcia się dwóch okręgów, któ
rych środkami są stacje naziemne.
W drugim wariancie wykorzystuje się stację samoloto
wą i 3 stacje naziemne. Jedna ze stacji naziemnych jest
główną, dwie pozostałe przyjmują i retransmitują sygnały,
a stacja samolotowa przyjmuje tylko sygnały od stacji
głównej i podległych i na podstawie różnic faz ocenia
różnice odległości od stacji naziemnych (rys. 6).

Ponieważ miejscem geometrycznym równych różnic od
ległości jest hiperbola, więc położenie samolotu określa
punkt przecięcia się dwóch hiperbol pozycyjnych, wyzna
czonych z namiarów na dwie pary stacji. Na wskaźnikach
stacji samolotowej (dekometrach) odczytuje się numery
hiperbol, a mając mapę z wykreśloną siatką hiperboliczną
odnajduje się je i wyznacza w ten sposób pozycję samo
lotu.
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W systemie Hiperbolicznym szeregi zdjęć lot
niczych projektuje się albo wzdłuż odcinków hiperbol, albo
po prostych. Przy fotografowaniu małych powierzchni od
cinek hiperboli niewiele różni się od prostej, wówczas
należy samolot tak prowadzić, aby wskaźnik danej hiper
boli pokazywał nam ten sam odczyt. Wartości odczytów
dla poszczególnych szeregów oblicza się wcześniej, a mo
menty włączenia kamer na szeregu oraz zakończenia fo
tografowania i przejścia na sąsiedni szereg określa się
na podstawie odczytu na drugim wskaźniku.
Przy fotografowaniu znacznych obszarów na mapę z siat
ką hiperboliczną nanosi się szeregi proste i opisuje się
punkty zmiany kursu. Operator stacji widzi odczyty
wskaźników, porównuje je z mapą i podaje pilotowi od
powiednie zmiany kursu. Powyższy sposób zautomatyzo
wano wykorzystując specjalny przelicznik siatki hiperbol
na linie proste (w systemie DECCA-NAWIGATOR stosuje
się przelicznik OMNITRAC i kursograf wykreślający trasę
lotu na mapie). Przyrząd taki umieszcza się przed pilo
tem. Na przyrządzie umieszcza się mapę z naniesioną siatką
hiperbol i liniami szeregów. Przed rozpoczęciem fotografo
wania pisak przyrządu wykreślającego trasę lotu ustawia
się w punkcie początkowym pierwszego szeregu, a następ
nie, po osiągnięciu tego punktu przez samolot i włączeniu
przyrządu, trasa wykreślana jest automatycznie. Do zada
nia pilota należy tylko takie sterowanie samolotem, aby
linia trasy wykreślanej przez przyrząd pokrywała się
z linią szeregu. Przelicznik OMNITRAC i kursograf moż
na wykorzystać również z innymi systemami radionawi
gacyjnymi.
W urządzeniach impulsowych mierzy się
czas pomiędzy wysłaniem a odbiorem impulsu elektro
magnetycznego. Czas ten, przy znanej prędkości rozcho
dzenia się fal elektromagnetycznych, jest parametrem od
powiadającym odległości.
Nadajnik radiolokacyjny urządzenia zapytującego znajdu
je się na samolocie i wysyła impulsy z określonym inter
wałem czasu. Impulsy te są odbierane przez radiolatarnię
naziemną, wzmacniane i promieniowane ze zmienioną czę
stotliwością fali nośnej. Urządzenie odbiorcze na samolo
cie przyjmuje impulsy, mierzy automatycznie czas pomię
dzy zapytaniem i odpowiedzią i na wskaźniku podaje od
ległość. Przy fotografowaniu lotniczym wykorzystuje się
zazwyczaj dwie stacje naziemne i jedną samolotową. Miej
scem geometrycznym równych odległości jest okrąg, więc
pozycję samolotu wyznacza przecięcie się dwóch okręgów.
Szeregi zdjęć projektuje się po lukach okręgów albo po
prostej.
W pierwszym przypadku na mapę nanosi się okręgi ze
środkiem w punkcie jednej z radiostacji. Odległość pomię
dzy okręgami równa się bazie poprzecznej zdjęć Bυ. Pierw
sza stacja wyznacza linię pozycyjną samolotu, a druga —
położenie samolotu na szeregu (rys. 7).

Rys. 7. Fotografowanie za pomocą jednej stacji okrężnej

Ten sam sposób można wykorzystać do wykonywania
szeregów prostych (rys. 8). Wówczas na mapę, oprócz orbit
okrężnych, nanosi się proste linie szeregów. W czasie foto
grafowania operator stacji odczytuje na wskaźniku nume
ry orbit, przez które przechodzi samolot i podaje je nawi
gatorowi, który wprowadza niezbędne poprawki do kursu.
Dokładność takiego sposobu jest wysoka, a odchylenia
od szeregu nie przekraczają ±50 m.
W USA skonstruowano elektromechaniczny wskaźnik
lotu po prostej, połączony ze wskaźnikami stacji impulso
wej typu SHORAN. Przyrząd składa się z płyty, na któ-
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rej umieszcza się mapę z wykreślonymi orbitami i szere
gami. Na płytę nakłada się system linijek metalowych,
z których dwie w przecięciu się wyznaczają aktualną po
zycję samolotu, a trzecia — posiada w środku podłużną
szczelinę, która jest zgrana z trasą szeregu. Jeżeli samolot
leci dokładnie wzdłuż szeregu, to wskaźnik urządzenia
przesuwa się środkiem szczeliny.

Rys. 8. Zasada działania urządzenia impulsowego. Pozycję samo
lotu wyznaczają odległości Ra i Rb

Przy odchyleniu się od szeregu wskaźnik dotyka do linij
ki, powoduje to przekazanie sygnału do kabiny pilota
celem poprawienia kursu samolotu. Przyrząd taki można
połączyć bezpośrednio z pilotem automatycznym, wówczas
sterowanie samolotem i wprowadzanie poprawek będzie
się odbywało samoczynnie. Po zakończeniu jednego szeregu
linijkę i wskaźnik przestawia się na sąsiedni szereg. Aby
otrzymać wysoką dokładność lotu, płyta na której znaj
duje się mapa powinna mieć około 1 m2 powierzchni.
Autonomiczne urządzenia nawigacyjne

Omawiane dotychczas systemy radionawigacyjne polega
ły na wykorzystaniu danych ze stacji naziemnych o zna
nych współrzędnych. Przy urządzeniach autonomicznych
cała aparatura znajduje się na pokładzie samolotu.
Schemat działania systemu autonomicznej nawigacji jest
następujący: na samolocie wytwarza się dane dotyczące
prędkości podróżnej i kąta znoszenia w każdym momencie
lotu. Dane te są całkowane w przeliczniku, dodawane do
współrzędnych miejsca startu i na tej podstawie oblicza
się bieżące współrzędne samolotu. Drugi przelicznik na
podstawie współrzędnych bieżących i współrzędnych punktu
docelowego oblicza kurs i odległość do tego punktu. Dane
te można podawać bezpośrednio do pilota automatyczne
go, który samoczynnie steruje samolotem.
Urządzenia dopplerowskie — oparte są na wykorzystaniu
zjawiska Dopplera. Mianowicie częstotliwość sygnałów wy-

Rys. 9. a) schemat działania systemu dopplerowskiego
b) system dopplerowski czterozwiązkowy

syłanych z obiektu będącego w ruchu, na przykład z sa
molotu w kierunku powierzchni Ziemi, różni się od często
tliwości sygnałów odbitych i odebranych przez odbiornik
znajdujący się na ruchomym obiekcie (rys. 9). Różnica
częstotliwości fd, zwana częstotliwością dopplerowską, bę
dzie proporcjonalna do składowej prędkości podróżnej
w kierunku promieniowania fali i wyraża się zależnością:
2w
fd = — cθsθ
w — prędkość podróżna samolotu.

λ — długość fali,
Θ — kąt pomiędzy wektorem prędkości podróżnej i kie
runkiem promienia fali.
Z powyższego wzoru wynika, że znając długość fali i mie
rząc częstotliwość dopplerowską, można określić prędkość
podróżną samolotu. Nadajnik dopplerowski pozwala rów
nież mierzyć kąt znoszenia. Jeśli stacja wysyła tylko jedną
wiązkę promieni, lecz posiada ruchomą antenę obracającą
się w płaszczyźnie horyzontalnej, to częstotliwość dopplerowska będzie się zmieniać w zależności od położenia
anteny. Przy fa = max kierunek anteny będzie zgodny
z kierunkiem wektora prędkości podróżnej, wówczas kąt
zawarty pomiędzy osią podłużną samolotu i kierunkiem
anteny będzie poszukiwanym kątem znoszenia.
Stacje wielowiązkowe zwiększają dokładność pomiaru
częstotliwości, gdyż umożliwiają uwzględnienie i wprowa
dzenie poprawek do obliczanych elementów, spowodowa
nych zmianami kąta Θ w czasie lotu, zmianami wysokości
lotu, wpływem ukształtowania pionowego terenu itp.
Przy dwóch wiązkach odchylonych symetrycznie w lewo
i w prawo (kąt pomiędzy wiązkami jest stały), można
bardziej dokładnie określić kąt znoszenia. Jeśli występuje
znoszenie, to częstotliwości dopplerowskie lewej i prawej
wiązki będą się różnić między sobą. Jeśli skręci się wów
czas wiązki w płaszczyźnie horyzontalnej tak, aby
Afd = 0, to kąt skrętu będzie poszukiwanym kątem znosze
nia. System dwuwiązkowy „do przodu — do tyłu” umoż
liwia łatwiejsze określenie prędkości podróżnej. Jego zaletą
jest mała czułość na wahania samolotu. Przeważnie wy
korzystuje się stacje z trzema lub czterema wiązkami skie
rowanymi symetrycznie parami do przodu i do tyłu pod
określonym kątem.
W zależności od rodzaju promieniowania fali nośnej roz
różnia się urządzenia dopplerowskie modulowane impulso
wo, ciągłe niemodulowane oraz ciągłe z modulacją często
tliwości.
Urządzenie dopplerowskie, połączone z przyrządem wska
zującym kurs i elektronową maszyną liczącą, oblicza wszy
stkie dane potrzebne przy fotografowaniu lotniczym.
A więc, oprócz prędkości podróżnej i znoszenia, otrzymuje
się kierunek i prędkość wiatru, przebytą odległość i kurs.
Na tej podstawie EMC oblicza współrzędne pozycji samo
lotu, kursograf wykreśla trasę lotu na mapie lub automa
tycznie utrzymuje wykreślony kurs, oblicza elementy skrę
tu przy wlocie na sąsiedni szereg oraz wykonuje skręt
i wlot bez orientacji wzrokowej.
Dokładność określenia prędkości tą metodą wynosi 0,5%,
a kąta znoszenia — 10,15'. Urządzenia dopplerowskie znacz
nie zwiększają wydajność prac fotolotniczych. Są instalo
wane na średnich (na przykład IŁ-14) lub dużych samolo
tach fotogrametrycznych.
Układy inercyjne (bezwładnościowe) — pozwalają bezpo
średnio na samolocie określać jego współrzędne i wektor
prędkości podróżnej na podstawie pomiarów przyśpieszeń
powstających w czasie lotów. Urządzenie składa się z przySpieszeniomierza i dwóch integratorów. Jeśli powstaje przy
śpieszenie, to przyśpieszeniomierz rejestruje jego wielkość
iw postaci impulsów elektrycznych przekazuje na wejście
pierwszego integratora, który całkuje je z uwzględnieniem
czasu i daje na wyjściu prędkość podróżną.

Rys. 10. Schemat działania systemu inercyjnego

Wyjściowe napięcie pierwszego integratora postępuje na
wejście drugiego integratora, który oblicza (sumuje) prze
bytą drogę. Przy stałej prędkości przestają działać przy
śpieszenia, lecz pierwszy integrator „zapamiętuje” wielkość
powstałej prędkości i podaje ją ciągle na wejście drugie
go integratora, który również w sposób ciągły będzie wy
dawał informacje o przebytej drodze. Stosując trzy przyśpieszeniomierze dla trzech kierunków przestrzennych
(X, Y, Z), można będzie mieć wiadomości i przestrzennym
położeniu samolotu.
Przyśpieszeniomierz reaguje również na prędkość obrotu
Ziemi, przyśpieszenia dośrodkowe i Coriolisa, wynikające
z ruchu samolotu względem obracającej się Ziemi, dlatego
przy obliczaniu prędkości i przebytej drogi działanie tych
przyśpieszeń należy skompensować. Do orientacji platfor
my z przyśpieszeniomierzami w przestrzeni wykorzystuje
się żyroskopy lub orientuje się je astronomicznie według
gwiazd.
Obecne urządzenia inercyjne pozwalają określać współ
rzędne samolotu następującymi sposobami:
— analitycznym,
— półanalitycznym,
— geometrycznym.
Idea pierwszego sposobu jest opisana wyżej i przedsta
wiona na rys. 10. W tym przypadku żyroskopy i przyśpieSzeniomierze są unieruchomione, a współrzędne oblicza się
w sposób analityczny (przy trzech unieruchomionych przySpieszeniomierzach żyroskopy są niepotrzebne). W sposobie
półanalitycznym przyśpieszeniomierze i żyroskopy są umie
szczone na jednej platformie. Sygnały przyśpieszeniomierza
po Scalkowaniu powodują precesję żyroskopów, w wyniku
której platforma obraca się tak, że osie przyśpieszeniomierzy będą zawsze w płaszczyźnie miejscowego horyzontu.
W schemacie geometrycznym żyroskopy są unierucho
mione, natomiast przyśpieszeniomierze ciągle skręcają się
w ten sposób, że osie ich będą się znajdowały w płaszczyź
nie miejscowego horyzontu. Jest to schemat z określeniem
kąta skrętu pionu miejscowego, a wynik otrzymuje się
w postaci kąta pomiędzy węzłem żyroskopu i płaszczyzną
przyśpieszenia.

Inne urządzenia i systemy nawigacyjne

System
Tadiobarometryczny — polega na
wspólnym wykorzystaniu przyrządów radionawigacyjnych
i barometrycznych (radiowysokościomierza, wysokościomierza barometrycznego, nadajników prędkości lotu). W śred
nich szerokościach geograficznych występuje ścisła zależ
ność pomiędzy kierunkiem i siłą wiatru a gradientem ci
śnienia na stałej wysokości. Obliczenie prędkości wiatru
i jego kierunku na podstawie pomiarów radiolokacyjnych
i barycznych pozwala obliczyć z wystarczającą dokładno
ścią kąt znoszenia. Mając wówczas prędkość podróżną moż
na obliczyć drogę jaką przebył samolot oraz jego współ
rzędne bieżące.
Metody Tadiobarometryczne mają zastosowanie do pro
wadzenia samolotu wzdłuż szeregu przy fotografowaniu
lotniczym, gdyż z zasady ich pewna praca ogranicza się
do małych odległości wystarczających przy tego rodzaju
zadaniach.
System astronawigacyjny — znajduje zastoso
wanie przy fotografowaniu lotniczych obiektów naziem
nych, a także kosmicznych jak: Księżyca, planet Wenus
i Marsa. Służy również przy nawigacji kosmicznej do okre
ślenia położenia statków w przestrzeni międzyplanetarnej.
Specjalny teleskop urządzenia astronaw⅛acyjnego za po
mocą bardzo czułych odbiorników promieniowania auto
matycznie odszukuje wybrane ciało niebieskie i nadąża za
nim przez cały czas lotu niezależnie od ruchu i manewrów
samolotu lub statku kosmicznego.
W nawigacji lotniczej do tego typu urządzeń należą radiosekstanse, za pomocą których można określić kierunek
na wybrane ciało niebieskie, niezależnie od warunków
atmosferycznych.
Do kierowania teleskopem wykorzystuje się serwomotory
uruchamiane przez wzmocnione sygnały postępujące od
fotokomórki rejestrującej odchylenie osi teleskopu od kie
runku na środek gwiazdy. Zastosowanie anten parabolicz
nych z wąskim diagramem ukierunkowania pozwala uzy
skać pomiar wysokości gwiazdy z dokładnością kilku
minut.
Również busole słoneczne — omawiane poprzednio —
należą do uproszczonych wersji tego typu przyrządu.
Każdy z omówionych przyrządów i systemów posiada
określone zalety i wady, dlatego, aby otrzymać najwięk
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sze dokładności wykorzystuje się równocześnie kilka przy
rządów wzajemnie uzupełniających się i powtarzających
pomiary niektórych parametrów.
Na przykład w Związku Radzieckim przy fotografowaniu
dla celów kartometrycznych ma zastosowanie zespół przy
rządów nazwany „systemem kursowym”, składający się
z WrZajemnie współdziałających urządzeń kursowych magne
tycznych, żyroskopowych, astronomicznych i radiotechnicz
nych, a także z celowników kolimatorowych typu NKPB-7
i elektronowego przyrządu sterującego pracą aparatury
fotolotniczej. Przy wykonywaniu zakrętu i wlotu na ko
lejny szereg stosuje się automat skrętu programowego
APR, który w połączeniu z pilotem automatycznym AP-6E
(na samolocie IŁ-14) zabezpiecza stabilizację przechyłu
samolotu w granicach 0,2—0,3°, utrzymuje podany kurs
z dokładnością 0,3—0,5° oraz stabilizuje wprowadzenie
i wyprowadzenie samolotu z przechyłu, z dokładnością
0,1—0,2 sek. W procesie skrętu samoczynnie wylicza się
i wprowadza do pilota automatycznego poprawkę do prze
chyłu, będącą funkcją przyrostu prędkości. Praktycznie
przyrząd APR zabezpiecza automatyczny wlot na sąsiedni
szereg z dokładnością utrzymania kursu 0,5° i odchyleniem
od szeregu do 50 m.
W praktyce wykorzystuje się różnego rodzaju komplekso
we systemy nawigacyjne. Często stosuje się połączenie
urządzeń dopplerowskich z inercyjnymi, inercyjnych z astro
nomicznymi i radiolokacyjnymi itp. Systemy te są prze
ważnie połączone z przyrządami wskazującymi automatycz
nie bieżącą pozycję samolotu na mapie. W tej dziedzinie
powstaje coraz więcej nowości specjalnie przystosowanych
do fotografowania lotniczego.
W NRF reklamowane są ostatnio dwa przyrządy służące
do automatycznego wskazywania położenia samolotu na
mapie. Pierwszy z nich przewiduje zmianę arkuszy map
i przesuwanie się maskownicy ograniczającej rejon aktual
nej pozycji samolotu w kierunku północ-południe i wschódzachód.
Drugi przyrząd posiada dwa walce, na które nawinięte
jest pasmo map z wykreślonym projektem nalotu. Mapy
przesuwają się wzdłuż szeregu, a punkt świetlny pojawia
jący się na mapie wskazuje bieżące położenie samolotu.
Ruch punktu odbywa się tylko w kierunkach poprzecz
nych do szeregu, natomiast prędkość wzdłuż szeregu re
guluje się wybierając odpowiednią prędkość kątową wal
ców.
W USA, przy fotografowaniu lotniczym, ma zastosowa
nie półautomatyczne urządzenie nawigacyjne, wskazujące
bieżące położenie samolotu i nieprzerwanie wydające in
formacje o kierunku i odległości do określonego punktu
kontrolnego szeregu. Urządzenie przeznaczone jest do wy
korzystania na samolotach jednoosobowych, a w szczegól
ności wykonujących loty na małych wysokościach i przy

dużych -prędkościach. Równocześnie na ekran wskaźnika
rzutuje się mapa w ruchu, uprzednio sfotografowana na
błonie barwnej o szerokości 35 mm. Obok ekranu umie
szczona jest tablica podająca odległość pozostałą do punk
tu kontrolnego szeregu i kurs.
Cały zespół najnowszych osiągnięć technicznych skomple
towano na samolocie RC-135A (samolot ten w wersji foto
grametrycznej jest wyposażony w najnowsze przyrządy
nawigacyjne oraz w urządzenia do fotografowania lotni
czego — system AN/USQ-28). Znajduje się na nim iner
cyjny system nawigacyjny z elektronową maszyną pokła
dową wydającą informacje o odległościach i kursie od
startu, o aktualnej pozycji korekcji kursu i odległości do
punktu kontrolnego fotografowanego szeregu. Platforma
inercyjna typu Hipernas IIB jaet bardzo dokładnym urzą
dzeniem tego typu i ma na celu zabezpieczenie wykonania
lotu po zaplanowanej trasie. Wskazuje również odchyle
nia osi kamery lotniczej od linii pionu z dokładnością
±30' oraz jest wykorzystana do stabilizacji nadajnika urzą
dzenia do fotografii radiolokacyjnej. Celowniki optyczne
umożliwiają obserwację wizualną fotografowanego terenu,
radiogeodezyjny system SHIRAN określa współrzędne bie
żące samolotu z dokładnością około ±6 m, a profilograf
wykreśla profil trasy z dokładnością ±5 m.
Przedstawione metody i urządzenia nawigacji lotniczej
świadczą o dużym postępie, jaki nastąpił w tej dziedzinie
i pozwalają sądzić, że w dalszym ciągu będzie się je wdra
żać i wykorzystywać przy sterowaniu samolotem w czasie
fotografowania lotniczego, co przy równocześnie zachodzą
cych ulepszeniach aparatury fotograficznej zautomatyzuje
cały proces fotolotniczy. W każdym razie postęp w tej dzie
dzinie jest tak wielki, że na busole magnetyczne, do nie
dawna podstawowy przyrząd nawigacyjny przy fotogra
fowaniu lotniczym, w niniejszym opracowaniu nie znalazło
się miejsca.
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GEODEZJA WYŻSZA

*83
528.223/.225
IGiK
GROTEN E.: Neue Verfahren der astronomischen und phy
sikalischen Geodäsie. Nowe metody geodezji astronomicznej
i fizycznej. Z. Vermes — sungswes. 1969, t. 94, nr 12, s. 481—
488, rys. 7, bibliogr. ροζ. 9.
Podano ogólny przegląd obecnej sytuacji w geodezji. Roz
patrzono metody geometryczne i podkreślono znaczenie
wzorów poprawkowych Molodenskiego dla rozwoju metod
wyrównania triangulacji. Rozpatrzono klasyczne i trójwy
miarowe aspekty triangulacji i trilateracji. Omówiono me
tody fizyczne, w których podkreślono znaczenie zagadnie
nia nawigacji w nawiązaniu do określenia współrzędnych
geocentrycznych.
T. B.
OBLICZENIA GEODEZYJNE

*84
528.14 :512.25
IGiK
ELASSAL A. A.: Algorithm for the general analytical solu
tion. Algorytm ogólnego rozwiązania analitycznego. Photo
gram. Eng. 1969 t. 35, nr 12, s. 1268—1277, rys. 3, bibliogr.
poz. 3.
Matematyczny model przedstawiający ogólne zagadnienie
jednoczesnego wyrównania bloków fotogrametrycznych po
siada często specjalną strukturę. Wyprowadzono zarys bar
dzo wydajnego algorytmu dla wyrównania metodą naj
mniejszych kwadratów tej klasy modeli matematycznych.
Przedstawiona technika może być użyta przy praktycznie
nieograniczonej liczbie niewiadomych ze znaczną wydaj
nością.
T. B.
*
85
528.1
IGiK
ADAMCZEWSKI Z.: Rachunek wyrównawczy w ujęciu nie
liniowym. Geod. i Kartogr. (W-wa) 1969 t. 18, z. 4,
s. 323—342.
Praca dzieli się na trzy części, w pierwszej podany został
w skróconej formie, aparat matematyczny, którym autor
posłużył się przy rozpatrywaniu problemu wyrównania.
Część druga zawiera omówienie metody wyrównania spo
strzeżeń uwarunkowanych (pierwszy problem standardowy)
oraz spostrzeżeń pośredniczących (drugi problem standar
dowy). W części trzeciej podana została uogólniona metoda
spostrzeżeń pośredniczących z warunkami na niewiadome
oraz problem określenia błędów niewiadomych.
A.K.
*
86
528.735.2:681.3.06
IGiK
ACKERMANN F., EBNER H., KLEIN H.: Ein ProgrammPacket für die Aerotriangulation mit unabhängigen Model
len. Zespół programów dla aerotriangulacji z niezależnymi
modelami. Bildmess. Luftbildwes. 1970 t. 38, nr 4, s. 218—
224, rys. 2, bibliogr. poz. 4.
Przedstawiono zespół programów dla aerotriangulacji z nie
zależnymi modelami. Po wyliczeniu ogólnych wymagań sta
wianych wyrównaniom wielkich sieci, omówiono podpro
gram HYCHOL do rozwiązania dowolnie dużego układu
równań oraz podprogram PAT-M43 do wyrównania sieci
metodą iteracyjną. Przytoczone czasy obliczeń demonstru
ją dużą wydajność zespołu programów.
T. B.
INSTRUMENTY GEODEZYJNE

*87
528.5”1969”
IGiK
MichalCAK I.: Vyvoj geodetickÿch pristrojov v roku 1969.
Rozwój instrumentów geodezyjnych w roku 1969. Geod.
a kartogr. Obz. 1970 t. 16, nr 6, s. 143—149, rys. 12, bibliogr.
poz. 5.

NR 6

Ogólne tendencje rozwoju instrumentów geodezyjnych w
1969 r. Małe dalmierze elektrooptyczne, niwelatory, teodo
lity i tachimetry. Inne instrumenty. Konsekwencje obecnego
rozwoju dla praktyki geodezyjnej i perspektywy na przy
szłość.
T. B.

*
88
528.526.6.022.62
IGiK
HAUPT W., POLMANN H.: Ein Nordsuchender Kreisel mit
bifilarer Hängung. Giroskop z zawieszeniem dwunitkowym.
Z. Vermessungswes. 1969 t. 94, nr 11, s. 432—437, rys. 4,
bibliogr. poz. 2.
W przeciwieństwie do przeważającej dotychczas zasady
wprowadzono dwunitkowe zawieszenie giroskopu dające
duży moment skręcający. Opisano konstrukcję nowego za
wieszenia oraz sposób wykonania pomiaru. Czas trwania
pomiaru jest bardzo krótki. Pomiar i obliczenie nie wyma
gają wykwalifikowanego personelu i mogą być łatwo zauto
matyzowane.
T. B.

GEODEZJA INŻYNIERYJNA
*
89
>
528.48:622.26:528.022.62(24)
IGiK
HALMOS F.: Anwendungsmöglichkeiten der Kreiseltheodo
lite zur genaueren Azimutbestimmung. Możliwości zastoso
wania giroskopu przy wyznaczaniu azymutu. Z. Vermessungswes. 1969 t. 94, nr 10, s. 397—403, rys. 3, bibliogr.
poz. 11.
Przedstawiono ogólny zarys stosowania giroteodolitów ze
szczególnym uwzględnieniem określania azymutów za pomo
cą dokładniejszych giroteodolitów. Pomiary te nadają się
szczególnie do tyczenia długich (30—40 km) tuneli i kolei
podziemnych. Rozpatrzono wzory do obliczeń azymutu
i najkorzystniejszą konfigurację sieci pomiarowej.
T. B.
*
90
528.489.063.9:624.027.1
IGiK
KLAPPSTEIN H.: Ein Rechenprogramm zur Auswertung
von Schornsteinmessungen. Program do obliczenia pomiaru
komina. Vermessungstechnik 1969 t. 17, nr 11, s. 420—423,
rys. 5, bibliogr. poz. 1.
Podstawy wykorzystania zdjęć fotogrametrycznych. Zasady
pomiaru i opracowania. Szczegóły programu obliczenia.
T. B.
*
91
528.482:725.42:666.9
IGiK
LATOS S.: Główne problemy pomiaru deformacji i regula
cji pieców obrotowych. Zesz. Nauk. AGH 1969 nr 237, Geod.
z. 14, s. 59—80, rys. 10, bibliogr. poz. 12.
Podano przyczyny deformacji pieców obrotowych w czasie
eksploatacji i zakres pomiaru deformacji pieców. W meto
dyce pomiaru odkształceń pieców obrotowych poruszono na
stępujące problemy: 1) odchylenia osi geometrycznej pieca
od osi obrotu przy luźnym połączeniu pierścieni tocznych
z korpusem pieca, 2) wpływ temperatury na zmiany wymia
rów elementów pieca, 3) dokładność pomiaru odkształceń
pieców, 4) możliwości wykorzystania pomiarów elektrycz
nych w badaniach deformacji i pracy pieców obrotowych,
5) pomiar deformacji pieców w ruchu, 6) pomiary odkształ
ceń dla prowadzenia bezpiecznej eksploatacji górniczej pod
piecami obrotowymi. Przedstawiono sposoby i optymaliza
cję regulacji pieców obrotowych.
S. G.
*
92
528.482
IGiK
PŁATEK A.: Przyrząd do pomiaru zmian odchylenia ele
mentów budowli od pionu. Zesz. Nauk. AGH 1969 nr ’37
Geod. z. 14, s. 81—101, rys. 9, tabl. 1, bibliogr. poz. 5.
Opisano prototyp przyrządu oraz sposoby jego wykorzysta
nia w pomiarach odkształceń. Przyrząd ten odróżnia się od
innych jemu pdobnych, posiadających libellę rurkową
i śrubę mikrometryczną tym, że przystosowany jest do po
miaru zmian odchylenia w dowolnie zorientowanej płasz
czyźnie pionowej oraz posiada możliwość wyeliminowania
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głównego źródła błędów (zmianua kąta pomiędzy osią libelli
i osią geometryczną przyrządu) drogą pomiarów na stano
wisku obserwacyjnym. Urządzenie pomiarowe składa się
z libelli rurowej firmy C. Zeiss o przewadze 10" /2 mm,
śruby mikrometrycznej o nominalnej dokładności odczytu
0,01 mm, ramienia długości 1 m oraz ze specjalnych zna
ków pomiarowych. Do kompletu należy szablon do zakła
dania znaków pomiarowych. Opisany przyrząd i związana
z nim metoda pomiarowa pozwalają na wykonywanie jed
nostkowych przemieszczeń względnych (na 1 metr bieżący
wysokości obiektu) większych od 0,1 mm.
S. G. ·
DALMIERZE ELEKTROMAGNETYCZNE

*
93
SIROV F. V., EGOROV G. V., CHOMAZA V. F.: Ob ocenke
toćnosti izmerenij SvetodaTnomerom korotkich rasstojanij.
O ocenie dokładności pomiaru krótkich odległości dalmie
rzami elektrooptycznymi. Geod. i Kartogr. (Moskva) 1970
nr 6, s. 21—23, tabl. 3, bibliogr. poz. 1.
Na podstawie pomiaru wielu linii, bazy wzorcowej i boków
triangulacji o długości od 2 do 5 km i oceny otrzymanych
wyników zalecono metodykę oceny niezmienności stałej po
prawki dalmierza elektrooptycznego. Tę metodę można też
wykorzystać do określenia poziomych przesunięć punktów.
T. B.

*
94
528.481:528.021.7 + 528.024.4
IGiK
HUG P.: Die Anwendung der elektronischen Distanzmes
sung in Verbindung mit Hohenwinkelmessungen für Ver
schiebungsmessungen. Zastosowanie elektronicznych pomia
rów odległości łącznie z pomiarami kątów pionowych do
pomiaru ruchów Ziemi. Schweiz. Z. Vermess. 1970 t. 68,
nr 3, ś. 44—50, rys. 2.
W celu określenia ruchu punktów na osuwisku pomierzo
no odległości i kąty pionowe do punktów położonych na
prostej. Wykazano, że przez wprowadzenie różnic odchyleń
pionu uzyskano przy wyrównaniu metodą ścisłą wyższe do
kładności i zgodności średnich błędów przewidywanych
i obliczonych niż bez uwzględniania odchyleń pionu.
√ T. B.
FOTOGRAMETRIA

*
95
528.735.2.088.3
IGiK
EBNER H.: Die theoretische Lagegenauigkeit ausgegliche
ner Blöcke mit bis zu 10000 unabhängigen Modellen. Teo
retyczna dokładność położenia punktów w wyrównanych
blokach zawierających do 10000 niezależnych modeli. Bildmess. Luftbildwes. 1970 t. 38, nr 4, s. 225—231, rys. 3,
bibliogr. poz. 8.
Zbadano dokładność planimetryczną dużych kwadratowych
bloków z gęsto rozmieszczonymi na obwodzie fotopunktami,
zawierających do 10000 niezależnych modeli. Maksymalne
i średnie odchylenie wyrównanych współrzędnych wzrasta
w przybliżeniu do Iogarytmu liczby modeli. Nawet w naj
większym badanym bloku o 70 szeregach po 140 modeli
maksymalne odchylenia nie przekraczają półtorakrotnej
wartości błędu wagi jednostkowej. Badanie potwierdziło
wysoką dokładność planimetryczną w blokach z gęsto roz
mieszczonymi fotopunktami na obwodzie.
T. B.
*
96
528.74:625.7
IGiK
WAELTI H.: Forest road planning. Projektowanie dróg w
lasach. Photogram. Eng. 1970 t. 36, nr 3, s. 246—252, rys. 5,
bibliogr. poz. 5.
Projektowanie dróg w lasach wymaga przeglądu dużych
obszarów w celu wyszukania i oceny wszystkich możliwych

alternatyw. Niedostępność i brak map szczegółowych czynią
interpretację zdjęć lotniczych jedyną możliwą metodą ba
dań. Interpretacja taka jest procesem diagnostycznym;
większość cech terenu ważnych dla budownictwa drogowego
nie jest bezpośrednio widoczna na zdjęciach, lecz można je
wydedukować z innych, widocznych. Przedstawiono syste
matycznie interpretację podstawowych czynników: topogra
fii, typu gleby i warunków odpływu wód, które łącznie
dają orientację co do lokalizacji i kosztu drogi.
T. B.

*97
528.711.1(21):625.1
IGiK
KUDRJAVCEV g. P.: Fototeodolitnaja sëemka ploskoravninnych uδastkov mestnosti Fototeodolitowe pomiary tere
nów równinnych. Geod. i Kartogr. (Moskva) 1970 t. 15,
nr 2, s. 50—56, tabl. 3, rys. 5, bibliogr. poz. 2.
Przedstawiono wyniki badań teoretycznych i doświadczal
nych nad metodyką naziemnych zdjęć Stereofotogrametrycznych terenów równinnych z wysokich kołyszących się
podstaw (maszty reflektorów, wieże obserwacyjne itp.)
umożliwiającą uzyskanie przestrzennych współrzędnych
punktów z dokładnością 1:10000 w kierunku od aparatu.
Opracowana metoda może być stosowana do pomiarów sta
cji kolejowych i terenów przemysłowych, co umożliwi
zmniejszenie zakresu robót naziemnych niebezpiecznych w
warunkach intensywnego ruchu środków transportowych.
T. B.

*98
528.441:528.7:681.3.06
IGiK
KRAUS K., BETTIN R.: Kombinierte photogrammetrisch
terrestrische Katastervermessung. Kombinowany fotogrametryczno-naziemny pomiar katastralny. Bildmess. Luftbildwes. 1970 t. 38, nr 4, s. 241—248, rys. 6, bibliogr. poz. 13.
Fotogrametria nie może na ogół sprostać wysokiej dokład
ności określenia położenia sąsiednich punktów wymaganej
w pomiarach katastralnych. Dokładność jest natomiast wy
starczająca, gdy do obliczeń ostatecznych współrzędnych
włączy się pomiary krótkich odległości wykonane w tere
nie. Te naziemne elementy pomiaru, oprócz podwyższenia
dokładności spełniają jeszcze ważną funkcję kontrolną. Opi
sano program obliczenia takiego kombinowanego pomiaru
wykonany w języku ALGOL i przedstawiono praktyczne
wyniki jego stosowania.
T. B.
*
99
528.74:624.953
IGiK
GREGOR V.: Fotogrametricka kalibrácia v el’korozmernÿch
valcovÿch nadrżi. Fotogrametryczna kalibracja dużych
zbiorników walcowych. Geod. a kartogr. Obz. 1970 t. 16,
nr 1, s. 14—19, rys. 5, tabl. 3, bibliogr. poz. 1.
Opisano wybór metody postępowania i analizę założonej
dokładności kalibrowania. Rozkład baz i punktów kontrol
nych. Sposób opracowania zdjęć (Stereofotogrametria naziemna).
T. B.
KARTOGRAFIA

IGiK
528.93/084.3—12/15/:/430.1/”312”
*
100
KNORR H.: Topographische Kartographie in der Gegen
wart. Kartografia topograficzna w dobie obecnej. Z. Vermessungswes. 1969 t. 94, nr 12, s. 504—511, bibliogr. poz. 21.
Przedstawiono zagadnienia spotykane obecnie w kartogra
fii topograficznej. Rozpatrzono następujące zagadnienia:
szeregi skal, skala a treść mapy, mapa kreskowa a fotomapa, koordynacja serii map w tej samej skali, rewizja map,
reprodukcja map, użycie automatyki w kartografii topo
graficznej.
T. B.

Niniejszv Przegląd Dokumentacyjny zawiera jedynie część analiz dokumentacyjnych publikacji z zakresu geodezji. Pelna dokumen
tacja ukazuje sie w postaci Kart dokumentacyjnych wykonanych przez CENTRALNY INSTYTUT INFORMACJI NAUKO
WO-TECHNICZNEJ I Ekonomcznej (Warszawa, Al. Niepodległości 188). CIINTE przyjmuje prenumeratę kart dokumentacyjnych,
która może obejmować zarówno całą dokumentację naukowo-techniczną, jak i oddzielne jej działy lub poszczególne zagadnienia i tematy techniczne. CIINTE wykonuje za zwrostem kosztów fotokopie i mikrofilmy publikacji objętych zarowno przezglądem dokumen
tacyjnym, jak i kartami dokumentacyjnymi.
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UKD 061.3:528.063 9:711.163(438)
TYMOWSKI St. J. — Symposium on Use of Computation
in Land Consolidation. — Przegląd Geodezyjny No 12/1970.—
The Five-Year Plan of 1971—1975 envisages remembrement of
agrarian land on large areas. In 1970 computers ODRA 1013 were
used for the first time for this purpose as well as for working
out the plan of the new situation. This test showed the adwantage
and economy of using computers in land consolidation.

UKD 378.663.1.096:528(438.181)
GRABOWSKI P. — Geodesy and Rural Management De
partment at the High School of Agricultural in Olsztyn —
in Its Old and New Form. — Przegląd Geodezyjny
No 12/1970,—
The Study of Geodesy and Rural Management opened in Olsztyn
in 1960 became the Department of Geodesy and Rural Management
in 1967. In result of changes carried on in 1970 they have now an
Institute of Pedology and Rural Amelioration. Out of the 5 former
chairs 3 have been left. During the period of 10 years of
existence of this department 367 persons obtained the degree of
rural geodesy engineers.

UKD 528.541.029.672
GUTKOWSKI A., PACHUTA St. — Noctovisual Level
NiP. — Przegląd Geodezyjny No 12/1970.—
Research on levels working in the range of infra-red radiation
has shown that pointing errors are higher than in case of visible
light. These errors grow quickly with the increase of pointing
distance.

UKD 528.541.2.024.1
SZCZUREK J. — Use of Joined Levels Ni-Dl for surveying
Altitude Traverses. — Przegląd Geodezyjny No 12/1970.—
Survey by juxtaposition of two levels Ni-Dl on one enlarged
plate, assures increase of speed in levelling and control of readings
in position, which brings economic and technical advantages. The
mean, error of the double levelling by two juxtaposed levels Ni-Dl
amounts to ±5 mm/1 km.

UKD 528.482:69.027

KaNTAREK F., POPIOŁEK e. — Adequate and Optimum
Method of Observing the Deflexion of Industrial Chimney.
— Przegląd Geodezyjny No 12/1970.—
Defining the dimension of the fixed eccentric of a chimney shaft,
necessary for safety, is difficult because of constant changes of
Position, caused by wind and insolation. The authors present the
method of defining the deflexion of the axis by levelling the
plane at the base of the chimney. To apply this method we must
assume that the angle between the axis of the chimney and the
plane of its basis is constant.

Przeglqd przepisów prawa
— Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1970 r. —
w sprawie gospodarki jednostek badawczych (MP — 15/70124)
Uchwała określa zasady gospodarki finansowej, między
innymi instytutów naukowo-badawczych oraz zakładów ba
dań i doświadczeń, ośrodków badawczo-rozwojowych i in
nych organizacyjnie wyodrębnionych jednostek planu cen
tralnego. Prowadzą one gospodarkę finansową w formie:
1) jednostki działające według zasad rozrachunku gospodar
czego, 2) zakładu budżetowego albo 3) jednostki budżeto
wej.

— Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1965 r. —
w sprawie tworzenia organizacji i finansowania wyodrębnio
nych zakładów i przedsiębiorstw doświadczalnych dla -po
trzeb gospodarki narodowej (Jedn. tekst MP — 15/70—131)
— Normy branżowe (BN)
70/0410—01 — Wyrobisko ścianowe. Pomiar zaciskania
pionowego — obowiązuje od 1 października 1970 ir.
69/2940—01 — Konstrukcje stalowe. Maszty oraz wieże ra
diowe i telewizyjne. Wymagania i badania — obowiązuje
od 1 Iipea 1970 r.
70/8984—,15 — Telekomunikacyjne linie napowietrzne zwi
sy i naciągi przewodów gołych — obowiązuje od 1 Iipca
1970 r.
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970
r. — w sprawie sprzedaży przez państwo budynków z rów
noczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste
(Dz.U — 13/70—117)
Patrz ponadto rozporządzenie Ministra Gospodarki Ko
munalnej z dnia 18 maja 1970 ∣r. — w sprawie jak wyżej,
ogloszo∣no w Dz.U. — 13/70—120.
Tracą swą moc przepisy w sprawie zasad zbywania przez
państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych
(Dz.U. — 18/67—83) oraz przepisy w sprawie trybu doko
nywania sprzedaży domów i nieruchomości (Dz.U. — 44/
57—20 i 43/60—263).
— Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1965 r. —
w sprawie podwyższania kwalifikacji pracowników zatrud
nionych w gospodarce narodowej — Jedn. tekst M.P. —
16/70—133.
Uchwala ustala następujące podstawowe formy dokształ
cania i doskonalenia kwalifikacji pracowników zatrudnio
nych na stanowiskach wymagających średniego i wyższego
wykształcenia, a mianowicie: kursy, kurso-seminaria, prak
tyki samokształcenia kierowane, studia podyplomowe.
Zostaje wprowadzony obowiązek dokształcania pracowni
ków i doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników
zajmujących określone stanowiska, na których wymagane
jest wyższe lub średnie wykształcenie (przede wszystkim
pracowników inżynieryjno-technicznych i ekonomicznych).
Obowiązek organizowania dokształcania i doskonalenia
pracowników spoczywa na kierownictwie zakładu pracy.
Kursy, których tematyka wiąże się z zagadnieniami
wchodzącymi w zakres wykonywania pracy, mogą prowadzić
między innymi instytucjami (§10) w szczególności stowarzy
szenia naukowo-techniczne NOT.
Uchwała wprowadza specjalizację zawodową jako szcze
gólną formę obowiązkowego dokształcania i doskonalenia
inżynierów. Specjalizacja może być nadana po zdaniu egza
minu przed komisją egzaminacyjną z zakresu wiedzy teo
retycznej i umiejętności niezbędnych do opracowywania
i Wdrażania w praktyce nowych postępowych rozwiązań
w danej specjalności.
/
— Uchwała Rady Ministrów z dnia 25 maja 1970 r. — w
sprawie zasad korzystania ze świadczeń zakładów leczni
ctwa uzdrowiskowego. (MP — 18/70—138)

— Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw We
wnętrznych z dnia 23 maja 1970 r. — w sprawie przewozu
osób samochodami ciężarowymi (MP — 20/70—170)
Przepisy zarządzenia regulują między innymi sprawy
przewozu pracowników do miejsc pracy i z miejsca pracy
samochodami ciężarowymi (w razie braku środków komunikaoji publicznej).
Zebrał i ułożył: mgr inż. W. Barański

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej
za miesiąc październik 1970 r.
koledzy: Michał Wieliczko, lat 90, z
Warszawskiego Oddziału SGP, zmarł
30.IX.1970 r. (zawiadomienie nr 855);
Wojciech Bittner, lat 84 z Katowickiego
Oddziału SGP, zmarł 8.X.1970 r. (za
wiadomienie nr 856); Edward Zarzycki,
lat 59, z Łódzkiego Oddziału SGP, zmarł
9.X.1970 r. (zawiadomienie nr 857); MieczysŁaw Piglowski, lat 76, z Katowic

kiego Oddziału SGP, zmarł 23.IX.1970 r.
(zawiadomienie nr 858).

VII Sympozjum dla naczelnych (głównych) inżynierów
przedsiębiorstw i biur geodezyjnych

ki obliczeniowej w procesie obliczania
objętości
J. Deryłło (Instytut Geodezji i Kar
tografii — Warszawa) '— Obliczenie
objętości za pomocą maszyn elektro
nicznych
Z. Sitek (Akademia Górniczo-Hutni
cza — Kraków) — Obliczenie objęto
ści ze zdjęć naziemnych przy wyko
rzystaniu Stereokomparatora Zeissa i
maszyny elektronicznej ODRA 1013
E. Woropajew (ZPWB — Wrocław)
— Analiza statystyczna wybranych
metod obliczania objętości
Μ. Serafin, A. Zielonko, K. Filip
czak (Kopalnia Konin) — Analiza po
równawcza pracochłonności i kosztów
stosowanych metod obliczeń objętości
Dyskusja, podsumowanie i zamknię
cie obrad.

FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

W październiku 1970 roku wpływy
z oddziałów do Zarządu Głównego wynisły sumę złotych 73 036.—.
Wypłacono w tym okresie 4 zapomogi
na sumę złotych 36 000.—.
W okresie tym zmarli następujący

W dniach 12 i 13 listopada 1970 roku,
w Warszawie w gmachu Domu Tech
nika przy ul. Czackiego 3/5 odbyło
się sympozjum przeznaczone przede
wszystkim dla naczelnych (głównych)
inżynierów przedsiębiorstw i biur geo
dezyjnych, a zorganizowane przez
Główną Komisję Szkolenia Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich.
Dla uzyskania potrzebnej komunika
tywności wykładowców ze słuchaczami
i umożliwienia wypowiedzi i dyskusji
zebranym, liczba uczestniczących w
sympozjum została ograniczona do
1 osoby z danego przedsiębiorstwa czy
biura.
Program sympozjum był następu
jący:
— Otwarcie obrad, a następnie wy
głoszenie referatów:
Mgr inż. Lech Brokman — Metody
reprodukcji map podkładowych
Dr inż. Jerzy Tatarczyk — Błędy
osobowe odczytu

Dr inż. Jan Hoser — Problemy so
cjologii pracy.
Przerwa obiadowa, a po przerwie:
Mgr inż. Jan Kobylański — Wyko
rzystanie maszyn cyfrowych ODRA 1013
do prac scaleniowych
Mgr Zygmunt Polski — Wykorzy
stanie maszyn cyfrowych ODRA 1013
dla prac scaleniowych.
W drugim dniu obrad:
Dr inż. Wojciech Janusz — Nowe
możliwości metodyczne kontrolowania
torów podsuwnicowych i suwnic
Mgr inż. Andrzej Uhrynowski —
Spostrzeżenie i uwagi z pracy giroteodolitu firmy MOM
Mgr Andrzej Ehrich — Przedmio
towe funkcje kierownictwa
Dr inż. Mieczysław Niepokolczycki —
Inwentaryzacja zabytków metodami
fotogrametrycznymi.
Dyskusja.
_

Seminarium poświęcone fotogrametrycznym metodom
wyznaczania objętości
Polskie Towarzystwo Fotograme
tryczne — Sekcja Stowarzyszenia Geo
detów Polskich, przy współudziale Za
kładu Fotogrametrii Instytutu Geode
zji AGH zorganizowała w dniach 23
i 24 października 1970 roku, w Krako
wie, w gmachu NOT przy ul. Stra
szewskiego 28, seminarium poświęcone
fotogrametrycznym metodom wyzna
czania objętości. Dla uzyskania po
trzebnej komunikatywności wykładow
ców ze słuchaczami i umożliwienia
wypowiedzi
dyskusyjnej zebranych,
liczba osób uczestniczących w seminarium była ograniczona.
Program seminarium w pierwszym
dniu obrad przedstawiał się następu
jąco:
— Otwarcie obrad
— Wygłoszenie referatów:
W. Bychawski, W. Mizerski (Insty
tut Geodezji i Kartografii — War
szawa) — Kameralne zakładanie osnów
dla określenia mas w kopalnictwie od
krywkowym
A. Nowosielski (Instytut Geodezji i
Kartografii — Warszawa) — Omówie

nie badań IGiK nad metodą określa
nia objętości mas nakładu dla kopalni
Machów
A. Różycki (Uniwersytet Warszaw
ski) — Próba zastosowania fotogra
metrycznych zdjęć naziemnych do po
miarów objętości w kopalniach od
krywkowych Żwiru
A. Majde, Μ. Niepokolczycki (Poli
technika Warszawska) — Fotograme
tryczny pomiar procesów abrazyjnych
na zbiornikach śródlądowych
Z. Sitek, J. Jachimski (Akademia
Górniczo-Hutnicza — Kraków) — Wy
znaczanie objętości materiałów hutni
czych na podstawie celowych piono
wych zdjęć wykonywanych z mostów
suwnicowych
A. Majde (Politechnika Warszaw
ska) — Pomiary fotogrametryczne
zwierząt hodowlanych w zastosowaniu
do wyceny ich wartości.
Dyskusja.
Program seminarium w drugim dniu
obrad:
E. Woropajew (ZPWB — Wrocław)
— Zastosowanie elektronicznej techni-

KASA ZAPOMOGOWA

W październiku 1970 roku wypłacono
3 zapomogi bezzwrotne na sumę zło
tych 8000 kolegom: z Bydgoszczu — 1,
z Koszalina — Iiz Poznania — 1.

Sympozjum Sekcji Geodezyjnych
Urządzeń Rolnych SGP
Dnia 19 listopada 1970 r w Warsza
wie, w gmachu NOT, odbyło się sym
pozjum Sekcji Geodezyjnych Urządzeń
Rolnych Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.
Na program sympozjum składały się
następujące wygłoszone referaty:
— Doc. dr Andrzej Hopfer i doc. dr
Czesław Platt — Próba matematyczne
go ujęcia programowania prac scale
niowych.
— Mgr inż. Stanisław Surowiec —
Próba określenia wielkości wpływu nie
których czynników terenowych i eko
nomicznych na efekty scalenia gruntów.
— Mgr inż. Kazimierz Przybylowski — Technika _geodezyjnego projektowania dla celów urzędzeniowo-rolnych
(Z równoczesnym przygotowaniem da
nych do wyznaczania projektowanych
elementów w terenie.
— Mgr inż. Elżbieta Ofierska — Prze
strzenny układ indywidualnych gospo
darstw rolnych na tle współczesnego
osiedla wiejskiego.
— Mgr inż. Wojciech Żebrowski —
Wskaźniki koncentracji rozproszenia
dróg transportu rolnego.
— Inż. Andrzej Ziółkowski — Anali
za układu dróg wewnętrznego transpor
tu rolnego w rolniczych zespołach do
świadczalnych WSR Olsztyn.
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Zakład Kolportażu Wydawnictw Czasopism Technicznych NOT począwszy od 1971 do sposobu prenumerowania czasopism technicznych poważne udogodnienie, które
— odciąży prenumeratorów,
— usprawni pracę kolportażu,
— spowoduje oszczędności finansowe.
Będzie to tzw. prenumerata ciągła, obowiązująca zakłady pracy, biblioteki, organizacje itp.
Instytucja, która zamówi czasopisma techniczne WCT NOT na 1971 r. i wpłaci należność za ten okres,
nie jest obowiązana w latach następnych (1972, 1973, 1974 itd.) nadsyłać co roku nowych zamówień,
ponieważ prenumerata ciągła ważna jest na czas nieograniczony. Dla utrzymania abonamentu wy
starczy w latach następnych wpłacać w przewidzianym terminie od 1 Iipca do 20 listopada należność
za prenumeratę na rok następny.

Zamówienia na prenumeratę ciągłą na rok 1971 prosimy nadsyłać w okresie od I-VI. do 20.XI. br.
do Zakładu Kolportażu WCT NOT, Warszawa, ul. Mazowiecka 12, nr konta 1-9-121697 — wno
sząc jednocześnie należność za jeden rok.
W przypadku jakichkolwiek zmian (tytułów, rezygnacji z prenumeraty itp.) prosimy o natychmiasto
we powiadomienie o nich Zakładu Kolportażu WCT NOT.
Zaznaczamy, że prenumerata ciągła nie dotyczy prenumeratorów indywidualnych, którzy w dalszym
ciągu zamawiają czasopisma WCT NOT w urzędach pocztowych do każdego 10, miesiąca poprze
dzającego okres prenumeraty: roczny, półroczny, kwartalny.

MAŁE VADEMECUM

przepisów dla geodety zebranych i ułożonych przez mgr
inż. Władysława Barańskiego. Wydanie III, ponownie opracowane według stanu prawnego
na dzień 31 maja 1969 r.
Cena złotych 30.—

Do nabycia w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
ul. Czackiego 3/5.
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